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 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

Z Prac wójta Gminy
GocZałKowice-Zdrój

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

-Odbyły się następujące przetargi w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) dot. bieżących remontów dróg, mostów, chodników na terenie gminy
w roku 2015. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Wybrano firmę DROGRÓD
Szymon Tetla z Ćwiklic,
b) dot. całorocznego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy
na rok 2015. W ramach przedmiotu zamówienia określono 2 zadania
i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych: jedno dotyczy
utrzymania parku zdrojowego i skwerów, a drugie wykaszania poboczy
dróg oraz wycinki drzew i krzewów. Łącznie na przetarg wpłynęło 11
ofert: 4 na prace w parku a 7 na w/w prace. Wybrano firmę FHU Ligustr
z Ligoty.
c) postępowanie dot. dowozu dzieci do placówek oświatowych. Wysłano
zapytania do 4 firm. Podobnie jak w latach ubiegłych będzie wykonywała
tę usługę przez cały rok kalendarzowy firma S.C. ALF Zbigniew Ścipniak
– Benedykt Wiktorczyk z Goczałkowic.
-Przetargi w trakcie:
b) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej. Wpłynęły 3
oferty. Aktualnie komisja przetargowa bada złożone oferty pod kątem
zgodności z warunkami przetargu.
c) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej
i deszczowej. Na ten przetarg wpłynęły 3 oferty. I również trwa badanie
pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
– Ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oferty na realizację tego zadania można było składać do 12 stycznia br. Do konkursu przystąpiły 4 organizacje. Do oceny merytorycznej
dopuszczono 4 oferty. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano 3 oferty. Łączna wartość realizowanych zadań
wyniesie 114.650 zł, w tym dotacje z budżetu gminy – 58 530. Wyniki
przedstawiają się następująco:
1. Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1.
Nazwa zadania – „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem”.
Termin realizacji – od podpisania umowy do 31.12.2015r.
Całkowity koszt projektu – 61.430 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 32.730 zł.
Przyznana kwota dotacji – 32.730 zł.
2. Wnioskodawca – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka
Boża Różańcowa ul. Św. Jadwigi 4, 43-200 Pszczyna.
Nazwa zadania – „Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”.
Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.
Całkowity koszt projektu – 9.220 zł.

Wnioskowana kwota dotacji – 8.300 zł.
Przyznana kwota dotacji – 8.300 zł.

3. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio 43-200
Pszczyna ul. Skłodowskiej 1.
Nazwa zadania – „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi,
przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”.
Termin realizacji – od podpisania umowy do 31.12.2015r.
Całkowity koszt projektu – 44.000 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 17.500 zł
Proponowana kwota dotacji – 17.500 zł
– Ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r., w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Punkt konsultacyjny dla osób poszkodowanych
działalnością geologiczno-górniczą). Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 10.000 zł. Termin składania ofert:
do dnia 27 lutego 2015r.
-Trwają konsultacje społeczne 2 uchwał:
w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (do 30 stycznia),
w sprawie: zmiany uchwały dot. szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich
pobierania (do 4 lutego).
– Uczestniczyłam w konwencie Starosty, Burmistrza i Wójtów
Powiatu Pszczyńskiego. W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestię
członkostwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który jest stowarzyszeniem realizującym wspólne
przedsięwzięcia i inwestycje. Omówiono kwestię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Podczas spotkania podsumowano funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Pszczyńska” w latach 2011 – 2014, a także przedstawiono plany na rok
2015.
-W dniu 27 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej,
na którym przedstawiono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014 rok oraz przedstawiono plan pracy na rok 2015.
Składki członkowskie pozostawiono na poziomie 2014r tj. 16 zł za nieruchomość do 1 ha i 12 zł za każdy rozpoczęty hektar.
– W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Pszczynie
w dniach 11 marca i 8 kwietnia w godzinach od 7.30 do 14.30
w Urzędzie Gminy (sala 101) czynny będzie punkt przyjmowania
zeznań podatkowych PIT.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

sPrawoZdanie Z iii sesji rady Gminy

W

e wtorek, 30 grudnia
2014 r. w Urzędzie
Gminy odbyła się III
sesja Rady Gminy. Pierwszym
tematem posiedzenia było podjęcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2015-2023, która zgod-

nie z ustawą o finansach publicznych określa: bieżące wydatki
i dochody gminy, dochody
majątkowe, wynik budżetu,
kwotę długu oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych
wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Uchwała

została omówiona przez Skarbnik Gminy. W dalszej kolejności, Wójt Gminy – Gabriela Placha przystąpiła do szczegółowego przedstawienia projektu
uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu, obejmującego dochody
i wydatki gminy na 2015 rok.
Według podanych w pro-

jekcie danych, dochody gminy
zostały oszacowane na kwotę 34
837,714,00 zł. Wydatki wyniosły 33 680,230,17 zł. Różnica
między dochodami i wydatkami
będziestanowićnadwyżkębudżetu
w kwocie 1 157,483,83 zł, która
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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sPrawoZdanie Z iii sesji - ciĄG dalsZy...
zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Projekt budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój został
pozyt ywnie zaopiniowany
przez Gminne Komisje: Gospodarki i Finansów, Oświat y
i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Uzyskał także pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, którą odczytała Skarbnik Gminy.
W toku głosowania uchwała
budżetowa została przyjęta jednogłośnie.
Przechodząc do kolejnego
punktu programu Rada Gminy
podjęła uchwały w sprawach:
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w roku
2015,
b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.
W nawiązaniu do projektu
uchwały, wyjaśniono, że program przeciwdziałania alkoholizmowi realizowany jest
przez gminne jednostki, placówki zdrowotne i oświatowe
oraz organizacje pozarządowe.
Przedstawiono również cele
i zadania, do których została
powołana gminna komisja alkoholowa. Należą do nich m.in.:
kierowanie osób uzależnio-

nych do punktów konsultacyjnych, udzielanie opinii dot.
wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Goczałkowic-Zdroju
oraz kontrole tych punktów.
c) udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej.
W odniesieniu do treści uchwały,
wytłumaczono, że wyłącznie
mieszkańcy gminy są objęci
w/w pomocą finansową.
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2015r.
do dnia 31.01.2016r.
Kierownik Administracji
Zasobów Komunalnych przekazał, że projekt w/w uchwały
był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów. Przypomniał, że taryfy proponowane
na 2015/2016 (w porównaniu
z obecnie obowiązującymi),
wzrosły w następujący sposób:
– w przypadku zbiorowego
zaopatrzenia w wodę z 5,07 zł
do 5,22 zł tj. o 2,96%
– w przypadku zbiorowego
odprowadzania ścieków
z 7,99 zł do 8,39 zł tj.5,00%.
Wzrost taryf pozwoli osiągnąć niezbędne przychody dla
r e

k

prawidłowego prowadzenia
działalności w zakresie usług
wodociągowo –kanalizacyjnych, wyjaśnił.
Dodał, że proponowana
zwyżka jest proporcjonalna
do wzrostu (procentowego)
podatku od nieruchomości
na 2015r., który został zatwierdzony przez Radę Gminy.
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki i Finansów poinformowała zebranych na posiedzeniu rady, że w wyniku gruntownej analizy, projekt uchwały dot.
taryf, większością głosów został
negatywnie zaopiniowany.
Ne g a t y w n ą o p i n i ę d ot .
zatwierdzenia taryf za wodę
i odprowadzanie ścieków odczytał także Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W toku dyskusji, wywołanej
podwyżkami „za wodę i ścieki”
radni stwierdzili, że należy znaleźć oszczędności pośród innych
wydatków, a nie każdorazowo
obciążać kosztami mieszkańców. Dodali, że kilka lat temu
padła obietnica, że w momencie zbilansowania się wydatków
i dochodów nie będą wprowadzane podwyżki. Zainteresowali się również, czy w przyszłym roku także przewidziany
jest wzrost opłat?
W odpowiedzi usłyszeli,
że nie można odpowiedzieć
na to pytanie jednoznacznie.
l

a

m

Odpłatność każdorazowo
zależy od kilku czynników, min.
ceny wody, którą kupuje gmina
od GPW czy też remontów i rozbudowy nowych sieci – stwierdził Kierownik AZK.
Przystępując do głosowania,
większością głosów odrzucono
w/w projekt uchwały (9 głosów
– przeciw, 6 głosów – wstrzymujących się).
W ramach wolnych głosów
i wniosków na III posiedzeniu
Rady Gminy poruszono kwestie
dotyczące:
– terminów dostarczania radnym materiałów sesyjnych,
– sporządzania sprawozdań
z obrad sesji do czasopisma
samorządowego „Wiadomości
Goczałkowickie”,
– wpływów kopalni na wyłączenie z ruchu z DK1 ul. Dębowej,
– obecnej kondycji i sytuacji
w jakiej znalazło się miejscowe
Uzdrowisko,
– zasad prawnych, umożliwiających radzie ingerencję w zakład
pracy, jakim jest Uzdrowisko,
– zadań i podstaw prawnych
związanych z działalnością
Gminnej Komisji Uzdrowiskowej,
– udziału Gminnej Komisji
Uzdrowiskowej, w związku
z przekształceniem Uzdrowiska
w posiedzeniach Komisji Zdrowia i sesjach Sejmiku Śląskiego.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

a

Piekarnictwo -Cukiernictwo
Englert Krzysztof

43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 84
tel. 32 210 72 36
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Plan Pracy Komisji Gospodarki
i Finansów na 2015 rok
Tematyka posiedzeń:

STYCZEŃ:
1) Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2015r.
2) Informacja – orientacyjna kolejność ogłoszenia przetargów
na zadania inwestycyjne w 2015r., oraz wydatki finansowe związane z poprawą infrastruktury drogowej i wodociągowej.
3) Analiza w sprawie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
LUTY:
1) Sprawozdanie z działalności AZK za 2014r.
2) Informacja w sprawie świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych w tym ściągalność opłaty smieciowej od mieszkańców za okres 01-01-2014 do 31-12-2014r.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy bieżące.
MARZEC:
1) Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie
Goczałkowice-Zdrój.
2) Analiza w sprawie gospodarowania mieniem gminnym w zakresie nieruchomości komunalnych.
3) Sprawozdanie z działalnośći Spółki Wodnej w gminie za 2014r.
oraz plan zadań na 2015r.
4) Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
5) Opiniowanie projektów uchwał.
6) Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ:
1) Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości w gminie
Goczałkowice-Zdrój.
2) Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.
3) Analiza sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
4) Analiza kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych.
5) Informacja w sprawie złożenia projektów o pozyskanie środków zewnętrznych.
6) Informacja o stopniu realizacji inwestycji zaplanowanych
w budżecie gminy oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym.
7) Opiniowanie projektów uchwał.
8) Sprawy bieżące.
MAJ:
1) Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Goczałkowice – Zdrój za okres od 01-01-2014 do 31-122014.
2) Opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3) Omówienie przebiegu prac związanych z modernizacją Potoku
Goczałkowickiego.
4) Omówienie spraw dotyczących eksploatacji górnictwa na terenie Gminy.
5) Organizacja przetargów, szkody górnicze.

6) Wiosenne przeglądy i naprawa dróg gminnych.
7) Opiniowanie projektów uchwał.
8) Sprawy bieżące.
CZERWIEC:
1) Gospodarka wodno-ściekowa w gminie.
2) Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.
3) Informacja o planowanych pracach remontowych w placówkach oświatowych.
4) Informacja – przewidywane koszty finansowe na organizacje
zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji.
5) Opiniowanie projektów uchwał.
6) Sprawy bieżące.
LIPIEC:
1) Utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zieleni.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
SIERPIEŃ:
1) Działania gminy w zakresie Ochrony Środowiska.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
WRZESIEŃ:
1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK:
1) Omówienie założeń do projektu budżetu na 2016r.
2) Informacja – orientacyjna suma pieniędzy na realizacje proponowanych wydatków budżetowych
na rok 2016, dotyczących inwestycji i remontów.
3) Informacja w sprawie przygotowania do zimowego utrzymania
dróg gminnych.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy bieżące.
LISTOPAD:
1) Analiza wysokości proponowanych stawek i opłat na 2016r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące
GRUDZIEŃ:
1) Analiza projektu budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na 2016r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy bieżące.
Przewodnicząca
Komisji Gospodarki i Finansów
Małgorzata Paszek
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Plan Pracy Komisji oŚwiaty
i sPraw sPołecZnych na 2015 roK
Lp.

Temat

Miesiąc

1.

Przyjęcie planu pracy na 2015r.
Opiniowanie uchwał.
Realizacja przez gminę zadań obejmujących sprawy kultury,
w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek gminnych:
biblioteki i GOK-u.
Realizacja przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej.
Sprawozdanie z działalności OPS.
Edukacja w gminie. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnego
Zespołu Oświaty. Analiza sieci szkół i przedszkoli, zakresu zadań
edukacyjnych realizowanych przez gminę.
Opieka przedszkolna w gminie. Zapoznanie się z funkcjonowaniem
jednostek gminnych: Przedszkole nr 1 i nr 2.
Realizacja przez gminę zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki gminnej: GOSiR.
Realizacja przez gminę zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły podstawowej.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem gimnazjum.

styczeń

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w minionym roku
szkolnym, w tym o wynikach egzaminu i sprawdzianów.
Praca nad budżetem na 2016r.

11.

Podsumowanie pracy. Budżet na 2016r.

luty

marzec
kwiecień

Maj
czerwiec

sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

miesZKaŃcy Gminy w licZBach

W

edług danych z ewidencji ludności liczba
mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na koniec 2014
roku wyniosła 6.583, w tym:
kobiet – 3.412, mężczyzn – 3.171.
W porównaniu do 2013 r. ludność gminy zwiększyła się o 14
osób. W okresie 12 miesięcy
urodziło się 62 dzieci, w tym
29 chłopców i 33 dziewczynki.
Liczba dzieci urodzonych
w poprzednich latach wyniosła:
w 2013r. – 53 dzieci,
w 2012r. – 58 dzieci,
w 2011r. – 70 dzieci,
w 2010r. – 82 dzieci.

W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano 37 ślubów, 7 rozwodów
oraz 55 zgonów. W poprzednich latach statystyki te przedstawiały się następująco:

rok 2013 – 45 ślubów, 5 rozwo-

dów, 58 zgonów,
rok 2012 – 45 ślubów, 14 rozwodów, 68 zgonów
rok 2011 – 79 ślubów, 10 rozwodów, 49 zgonów
rok 2010 – 79 ślubów, 8 rozwodów, 44 zgony.

Wśród mieszkańców Goczałkowic-Zdroju jest 1209 panien,
1358 kawalerów, 1727 kobiet
zamężnych, 1669 żonatych
mężczyzn, 116 rozwiedzione
kobiety, 89 rozwiedzionych
mężczyzn, 359 wdów oraz 56
wdowców.
W Goczałkowicach-Zdroju
mieszkają 1.254 osoby powyżej 60 roku życia, w tym 735
kobiet. Powyżej 80 roku życia
odnotowano 204 osoby, w tym:
w tym 137 kobiet. W przedziale
wiekowym 81-90 lat jest 169
osób. W Goczałkowicach-Zdroju
mieszka 17 osób powyżej 90

roku życia, w tym 10 kobiet.
Najstarszy mieszkaniec w grudniu skończył 97 lat. Najstarsza
mieszkanka we wrześniu skończyła 95 lat.
W Goczałkowicach-Zdroju
mieszka 1343 dzieci i młodzieży
do 18 roku życia. W przedziale
wiekowym 19-25 lat odnotowano 635 osób.
Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno nowonarodzone dziecko wyniosła 106,18.

Wskaźnik ten wyniósł w 2013r.
– 126,94, w 2012r. – 113,78;
w 2011r. – 94,04; w 2010r. – 79,9.
Liczba nowonarodzonych dzieci
na 100 mieszkańców wyniosła 0,91. W poprzednich latach
wskaźnik ten wyniósł: w 2013r.
– 0,81, w 2012r – 0,88; w 2011r.
– 1,06; w 2010r. – 1,25. Najpopularniejsze imiona nadawane
dzieciom urodzonym w 2014r.:
Hanna i Wojciech.
Maria Ożarowska
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dochody Gminy w 2015 roKu

U

chwała w sprawie budżetu
gminy jest jedną z ważniejszych uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Stanowi
podstawę gospodarki finansowej
jednostki samorządu terytorialnego.
Określa szereg istotnych parametrów m.in. takich jak wielkość
dochodów, wydatków, kwotę
planowanego deficytu, łączną
kwotę planowanych przychodów (czyli zaciągniętych kredytów lub pożyczek) oraz rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek), kwoty rezerw celowych
i ogólnych. W uchwale budżetowej Rada Gminy może upoważnić
Wójta m.in. do dokonywania zmian
w planie wydatków, zaciągania
kredytów, a także zakładania lokat
bankowych w przypadku czasowo
wolnych środków budżetowych.
Podstawą konstrukcji budżetu
jest analiza sytuacji finansowej
i budżetowej gminy z uwzględnieniem zmian w uchwałach podatkowych oraz skutków sytuacji gospodarczej kraju.
Dochody budżetu gminy

Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok
oszacowano na kwotę
34.837.714 zł. W tej kwocie
mieszczą się dochody bieżące
(31.206.579 zł) oraz dochody
majątkowe (3.631.135 zł.) W przeliczeniu na 1 mieszkańca roczne
dochody gminy oszacowano
na kwotę 5.292 zł. Wskaźnik ten
w odniesieniu do dochodów własnych wyniesie 4.740 zł.
Struktura dochodów budżetu
przedstawia się następująco:
1. subwencja oświatowa –
5.837.871 zł, co stanowi 16,76%
dochodów,
2. dotacje – 3.118.702 zł, co stanowi 8,95% dochodów,
3. dochody własne – 25.881.141 zł,
co stanowi 74,29% dochodów.
W grupie dochodów własnych
najważniejsze pozycje to:
1. podatek od nieruchomości
od osób prawnych i osób fizycznych – 6.800.000 zł, co stanowi
19,52% dochodów ogółem
2. udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych – 6.098.649 zł,
co stanowi 17,51% dochodów ogółem,

3. różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków,
wstęp na halę sportową i basen)
– 6.738.412 zł, co stanowi 19,34%
dochodów ogółem.
Wysokość dochodów budżetu
gminy została określona w oparciu
o następujące założenia:
1. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie bazy danych
dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz stawek
podatku obowiązujących w 2015r.,
2. wpływy z pozostałych podatków
wyliczono na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez
podatników (przedsiębiorców,
osoby fizyczne i prawne), zgodnie z obowiązującymi stawkami
podatków i opłat lokalnych,
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono
na podstawie szacunków opracowanych przez Ministra Finansów,
4. wielkość subwencji ogólnej dla
gminy została określona przez
Ministra Finansów w październiku

2014r. i zostanie zweryfikowana
w I kwartale br.,
5. wielkość dotacji na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami ustalono na podstawie danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki,
6. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.020.000 zł,
7. wielkość dochodów z najmu,
dzierżawy i wieczystego użytkowania obliczono na podstawie
umów zawartych przez gminę,
8. wpływy z tytułu opłat za wodę
i ścieki oszacowano na podstawie
wniosku taryfowego sporządzonego przez AZK,
9. wpływy z tytułu działalności
GOSiR oszacowano na podstawie
wyliczeń przedstawionych przez
Kierownika tej jednostki.
W uchwalonym budżecie ujęto
dotacjewkwocie964.135złztytułu
pozyskiwania środków unijnych.
Pozostałe wpływy określono
na podstawie przewidywanego ich
wykonania w roku 2014r.
Maria Ożarowska

wydatKi Gminy w 2015 roKu

W

wydatkach na 2015r.
uwzględniono zadania
własne gminy takie jak:
utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie porządku
i czystości, gospodarka odpadami,
utrzymanie budynków komunalnych, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, realizację
zadań w zakresie edukacji i wychowania, utrzymanie mienia służącego ochronie przeciwpożarowej,
zapewnienie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów.
Uwzględniono również realizację wielu innych ustawowych zadań
takich jak: program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, program przeciwdziałania przemocy
itp. Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: 2 szkół, 2
przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Administracji Zasobów Komunalnych, Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Zabezpieczono środki m.in. na spłatę rat
pożyczek i spłatę odsetek od tych
pożyczek, na dotację dla niepublicznego przedszkola, dowóz uczniów
do szkół, dotacje dla żłobka i klubu
dziecięcego, na realizację prac społecznie użytecznych, na realizację
porozumień dotyczących nauczania religii, a także na realizację
porozumienia z Policją w zakresie
bezpieczeństwa publicznego.
Przy planowaniu wydatków kierowano się potrzebami w zakresie
zadań bieżących i zadań inwestycyjnych oraz możliwościami finansowymi gminy. Ponadto wzięto pod
uwagę następujące uwarunkowania:
1. kontynuowanie zadań wieloletnich, w tym kontynuowanie rozpoczętych inwestycji i remontów oraz
prac planistycznych i projektowych
2. realizacja zadań o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju gminy i jakości życia mieszkańców
3. możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

4. przygotowanie i opracowanie
dokumentacji pod przyszłe inwestycje.
W uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy w dniu 30
grudnia 2014r. wydatki budżetu
określono na kwotę 33.680.230 zł.
Różnicę między dochodami
a wydatkami w kwocie 1.157.484 zł
przeznaczono na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki bieżące ustalono
w wysokości 30.064.360 zł, co stanowi 89,26% wydatków ogółem.
Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.615.870 zł, tj. 10,74%
wydatków budżetu.
Zgodnie z uchwałą budżetową
największą pozycję w wydatkach
zajmują:
1. oświata i wychowanie
(10.676.200 zł) oraz edukacyjna
opieka wychowawcza (382.562 zł;)
Razem jest to kwota 11.058.762 zł,
co stanowi 32,78% wydatków ogółem,
2. zaopatrywanie w wodę wraz
z działalnością związaną z gospodarką ściekami – 4.786.912 zł
co stanowi 14,21% wydatków ogółem,3. kultura fizyczna i sport –

3.250.700 zł, co stanowi 9,65%
wydatków ogółem,
4. administracja – 2.829.283 zł
8,40% wydatków ogółem,
5. pomoc społeczna i realizacja
zadań w zakresie polityki społecznej– 2.456.908 zł, co stanowi
7,29% wydatków ogółem,
6. turystyka – 1.977.000 zł co stanowi 5,87%,
7. transport i łączność – 1.769.900 zł
co stanowi 5,26%.
W budżecie tegorocznym
na ochronę środowiska przeznaczono 3,65% wydatków, na gospodarkę mieszkaniową – 3,36%,
na kulturę – -2,43% wydatków
ogółem.
Różnica pomiędzy subwencją oświatową (5.837.871 zł),
a wydatkami na realizację zadań
oświatowych wynosi 5.220.891 zł
i jest pokrywana z dochodów własnych gminy, przy czym w dochodach tych ujęto również wpłaty
rodziców za przedszkola i wyżywienie w szkołach – ok. 526.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne w grudniowej uchwale przeznaczono
kwotę 3.615.870 zł.
Maria Ożarowska

aktualności
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Inwestycje gminne w 2015 roku

W

uchwale budżetowej
na rok 2015, przyjętej przez Radę Gminy
w dniu 30 grudnia 2014r.
na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.615.870 zł, tj.
10,74% wydatków ogółem. Nie
jest to kwota duża, ale też nie jest
to kwota ostateczna.
Najważniejsze inwestycje
zaplanowane do realizacji w bieżącym roku:

1. dokończenie budowy ulicy
Jesiennej inwestycja prowadzona
w cyklu 2-letnim, I etap zrealizowano w 2014r. W uchwale budżetowej na 2015r. na realizacje II
etapu zaplanowano 300.000 zł.
2. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku
dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną”.
Zadanie obejmuje m.in.: prace
rozbiórkowe, remont dachu,

ok. 300.000 zł.
4. budowa ul. Tuwima przewidywany koszt – ok 250.000 zł.
5. budowa łącznika między ul.
Szkolną i Główną dotyczy łącznika w rejonie kościoła parafialnego. Przewidywany koszt –
ok. 400.000 zł.

remont elewacji, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, remont stropów, remont posadzki na parterze, instalacje. Remont budynku
dworca jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura
okołoturystyczna. Dotacja wyniesie 948.562 zł. Koszty zadania
objętego umową o dofinansowanie wynoszą 2.084.460 zł. Termin
realizacji uwzględnia ostateczne
terminy rozliczeń dotacji uzyskanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W/w zadanie
stanowi I etap remontu budynku
dworca. II etap obejmie dobudowanie klatki schodowej oraz
remont pozostałych kondygnacji.

Do realizacji w 2015r. przyjęto
te inwestycje drogowe, na które
w 2014r. opracowane zostały projekty techniczne, zgodnie z decyzją Rady Gminy. Terminy wszczęcia procedur przetargowych, a tym
samym terminy rozpoczęcia robót
uzależnione są od uzyskania prawomocnych decyzji – pozwoleń
na budowę. W przypadku ul.
Jesiennej przetarg na wykonanie
jest uzależniony od uzyskania promesy z Urzędu Wojewódzkiego.
Powyższe zestawienie nie obejmuje remontów, w tym remontów
zaplanowanych w placówkach

3. budowa ulicy Rzemieślniczej przewidywany koszt –

r e

k
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oświatowych oraz modernizacji
(wymiany) sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Nie ujmuje również wydatków na opracowanie
projektów budowlanych i dokumentacji technicznych, które
są etapem przygotowawczym
inwestycji planowanych do realizacji w następnych latach. W tym
obszarze działań gminy pierwsze
miejsce zdecydowanie zajmują
drogi i komunikacja, ochrona
przed powodzią oraz remont
budynku dworca – etap II.
Tegoroczne zamierzenia
inwestycyjne są na miarę aktualnych możliwości budżetu gminy.
W ramach perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020
nie uruchomiono stosownych
procedur i samorządy gminne nie
mają jeszcze możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej.
Maria Ożarowska
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Powstało miejsce
wyPocZynKu i reKreacji

W

grudniu br. zakończono
realizac ję projektu
pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla
turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.
W ramach tego projektu przy
Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej w Goczałkowicach-Zdroju,

w sąsiedztwie kapliczki Św.
Huberta wybudowano 2 altanki
o pow. do 25 m2 każda, ze stołami
i ławami, a ponadto zagospodarowano teren wokół nich (krąg
ogniskowy, stojak na rowery,
kosze na śmieci, stoły i ławy, dojścia, ogrodzenie).
Projekt ten zaliczany do tzw.

o

g

ł

o

s

z e

n

i

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).

e

małych projektów stworzono
z myślą o mieszkańcach i turystach, spacerowiczach, rowerzystachiamatorach„marszuzkijami”
przemierzających Ścieżkę Dydaktyczno-Przyrodniczą, szlaki rowerowe oraz trasy nordic walking.
Na realizację projektu uzyskano
dofinansowanie z Programu Roz-
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woju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, w ramach projektów
zgłoszonych do konkursu 1/2014
organizowanego w sierpniu br.,
przez Lokalną Grupę Działania
Ziemia Pszczyńska, w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Maria Ożarowska

e

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

fundacje dla dzieci – ja korzystam od 2013 roku z pomocy fundacji
„Dar Serca” z Bielska Białej (ulica Powstańców Śląskich 6).
Wszystkie środki, które uda mi się zebrać dzięki waszej pomocy
zostaną w całości przekazane na moje specjalistyczne leczenie
i na systematyczną specjalistyczną rehabilitację.
SWÓJ 1% PODATKU MOŻESZ PRZEKAZAĆ DLA MNIE
KRS 0000121785
A w rubryce „informacje uzupełniające” wpisz
MARIUSZ CEBULA
lub
Możesz przekazać darowiznę za pomocą konta bankowego
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

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.
ZDECYDUJ KTO DOSTANIE TWÓJ 1% PODATKU
DZIECKO CZY URZĄD SKARBOWY.
Pomoc dzieciom może sprawić Ci wiele radości. Istnieją ku temu

PrZetarG na BudowĘ ŚluZy
wałowej roZstrZyGniĘty

Ś

ląskiZarządMelioracjiiUrządzeń Wodnych rozstrzygnął
przetarg na budowę nowej
śluzy wałowej w lewym wale
Małej Wisły, w Goczałkowicach-Zdroju. Zakres robót inwestycyjnych obejmuje m.in.:
• budowę grodzy tymczasowej,
w osłonie której będą prowadzone właściwe prace budowlane,
• rozbiórkę fragmentu wału
na potrzeby związane z budową
nowej śluzy wałowej,
• budowę przewodu śluzy wałowej w wykopie otwartym,
• budowę części dolotowej
do śluzy wałowej od strony stawu
Rontok (przyczółek wraz z niecką

dolotową),
• budowę części wylotowej
ze śluzy do rzeki Małej Wisły

(adaptacja istniejącego rowu
odpływowego – przyczółek wylotowy wraz niecką wylotową oraz

rowem odpływowym)
• odbudowę korpusu wału
w lokalizacji śluzy do pierwotnej
geometrii.
Do przetargu przystąpiło 7
firm, z czego 6 firm spełniało
wymagania Zamawiającego.
Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma: Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z Pszczyny. O wyborze wykonawcy decydowały 2
kryteria: cena (koszt) – 90% oraz
okres gwarancji – 10%. Umowa
z wykonawcą zostanie zawarta
prawdopodobnie w ostatnich
dniach 2014 roku. Planowany
termin zakończenia inwestycji –
30 październik 2015r.
Maria Ożarowska
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sPrawoZdanie Z dZiałalnoŚci
PZerii Koła w GocZałKowicachZdroju Za lata 2009 – 2014

W

okresie swojej kadencji Zarząd Koła zorganizował 127 imprez,
w których wzięło udział 4381 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki zarówno krajowe, w tym pielgrzymki,
jak i zagraniczne, których było 80, a skorzystały 1743 osoby. Wśród wycieczek krajoznawczych, których było 12, na uwagę zasługują wycieczki krajowe: do Zakopanego, Wrocławia, Karkonoszy i miast Dolnego Śląska,
Niepołomic, miast galicyjskich: Przemyśla, Łańcuta, Krasiczyna, Leżajska
i Zamościa, do Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego i Nałęczowa, do Wiśnicza i Lipnicy Murowanej. Na wycieczkach zagranicznych zwiedziliśmy: Drezno i Szwajcarię Saksońską, stolicę
Węgier Budapeszt, oraz miasto Eger i Szentendre, podziwialiśmy Morawski
Kras w Czechach i zabytki stolicy Moraw – Brna. U naszych południowych
sąsiadów – w Czechach i na Słowacji, gościliśmy wielokrotnie na „Święcie
Wina” w Uherskim Hradiste, Luhaczowicach i Velehradzie, na „Gorolskim
Swięcie” w Jabłonkowie oraz na basenach termalnych. Ponadto poznaliśmy historię browarów w Tychach i Żywcu, podziwialiśmy florę w Gliwickiej Palmiarni oraz barwny korowód i wystawę kwiatów w Otmuchowie.
Podczas wycieczek do miejsc docelowych, niejako po drodze zwiedzaliśmy perły architektury sakralnej i świeckiej (liczne zamki, pałace z otaczającymi je parkami). Zorganizowaliśmy 5 pielgrzymek dla 218 osób.
Składaliśmy hołd MB Częstochowskiej, Gidelskiej i Leśniowskiej, odbyliśmy
pielgrzymkę „Śladami Jana Pawła II” trasą Niegowić – Kraków – Łagiewniki
– Kalwaria Zebrzydowska. Nawiedziliśmy Sanktuaria Maryjne na Śląsku:
Rudy Raciborskie – Pszów – Turzę Śląską, odbyliśmy pielgrzymkę na Ziemię Świętokrzyską do Kałkowa Godowa, na Górę Św. Anny, do Kamienia
Śląskiego i Pławniowic.
Składaliśmy pokłon „Gaździnie Podhala” w Ludźmierzu, wielokrotnie
nawiedzaliśmy Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach oraz Bazylikę Mniejszą w Wadowicach.
Dla miłośników wypoczynku nad morzem zorganizowaliśmy 5 turnusów wczasów dla 167 osób, w miejscowościach: Dziwnówek, Łazy, Rewal
i Mrzeżyno. Podczas 11 wyjazdów do term w miejscowościach: Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Oravica na Słowacji oraz rodzinnej
wycieczki do Aguaparku Tatralandia, skorzystało 383 osób. W pięknej
scenerii zimowej naszych Beskidów poznawaliśmy smak kuligu, w tym
specjały góralskiej kuchni i regionalne brzmienie góralskich kapel ludowych. Z zaproszenia na 3 zimowe imprezy biesiadno- plenerowe w górach
skorzystało 111 osób.
Z cyklu imprez „Dbam o Zdrowie”, spotykali się miłośnicy turystyki
rowerowej, którzy ponad 20- krotnie przemierzali trasy powiatu pszczyńskiego i powiatów ościennych: bielskiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego.
Dla miłośników wędrówek górskich zorganizowaliśmy 6 wyjazdów
w góry, w których wzięło udział 114 osób.
Znaczący udział działalności na rzecz członków naszego Koła w zakresie
zagospodarowania wolnego czasu stanowiła organizacja imprez teatralno
– kulturalnych w liczbie 13 dla 516 osób. Było to 6 spektaklów teatralnych,
3 operetki, 2 Śląskie Gale Biesiadne, 2 przedstawienia „Jasełek”, musical
i koncert kolędowy.
Gościliśmy także w teatrach w Krakowie, Cieszynie i Bielsku –Białej,
w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu oraz
„Dworku Eureka” w Czechowicach – Dziedzicach.
W minionej kadencji zorganizowaliśmy 20 spotkań, na które zaproszenia przyjęło 1745 osób. Największym powodzeniem cieszyły się coroczne
spotkania biesiadne przy ognisku, w których wzięło udział 1745 osób oraz
wigilijne spotkania opłatkowe dla 601 osób, a babcie i dziadkowie spotykali
się w dniu ich święta dwukrotnie, w tym 116 osób.
Nakładem własnej pracy Zarządu zorganizowaliśmy emerycką biesiadę
karnawałową dla 50 osób. Zespół naszych członkiń Zarządu Koła 3- krotnie reprezentował naszą gminę w powiatowych konkursach kulinarnych
promujących tradycje kulinarne Ziemi Pszczyńskiej, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Dla młodzieży gimnazjalnej naszej Gminy zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne – pieczenie pączków związane z tradycją święto-

wania „Tłustego Czwartku”.
Członkowie naszego Koła, należący do Zespołu Folklorystycznego
wystąpili w przeglądzie zespołów śpiewaczych w Rudzie Śląskiej, gdzie
otrzymali pamiątkową statuetkę i wyróżnienie oraz w Koncercie Kolędowym w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jerzego w Goczałkowicach – Zdroju.
Powyższe dane wykazały ogrom pracy włożonej w przygotowanie,
przeprowadzenie i rozliczenie każdej imprezy czy wycieczki. Cieszy fakt,
iż wzrasta aktywność seniorów, że proponowane formy cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Praca Zarządu naszego Koła to w całości
praca społeczna, polegająca na darowaniu drugiemu człowiekowi swego
czasu, dobrego słowa i serdecznego uśmiechu.

Dnia 18 grudnia 2014 roku na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Goczałkowicach – Zdroju, na którym dokonano szczegółowego podsumowania pracy
Zarządu Koła za minioną kadencję 2009 – 2014 oraz dokonano wyboru
nowego Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję.
W wyniku głosowania wybrano 7-dmio osobowy skład Zarządu
na następne 5 lat, w którego skład weszły:
Przewodnicząca -Małgorzata Paszek, Sekretarz- Helena Wycisk,
Skarbnik-Anna Kudala, Członkinie Zarządu: Danuta Chudek, Łucja
Fijoł, Krystyna Nycz, Maria Staszewska.
Sekretarz Związku Koła Emerytów Helena Wycisk
Przewodnicząca Związku Koła Emerytów
Małgorzata Paszek

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
organizuje wyjazd na
BASENY TERMALNE
ORAWICA (SŁOWACJA)

19 LUTEGO 2015 r. (czwartek),
Wyjazd, godz. 8.00
(parking pod Urzędem Gminy)
Odpłatność:
członkowie 40 zł, sympatycy 50 zł.
Świadczenia zawarte w cenie:
transport autokarem, ubezpieczenie.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61.
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Plan pracy Koła ZERiI
w Goczałkowicach na rok 2015
Plan opracowano zgodnie z postanowieniami Statutu Związku.
Wstępnie został przyjęty przez Zarząd Koła w dn. 04-12-2014, a zatwierdzony przez członków na spotkaniu w dn. 18-12-2014.

Plan dyżurów:

Dyżury odbywać się będą tradycyjnie w każdy wtorek w godz. 09.30
– 12.30 w biurze Koła – GOK ul. Uzdrowiskowa 61.

STYCZEŃ

21-01-2015 (środa) – Kolędowanie z okazji Dnia Babci i Dziadka –
sala UG.
25-01-2015 (niedziela) – Koncert kolęd w Kościele Parafialnym z udziałem dzieci i młodzieży oraz Zespołu Folklorystycznego – członków Koła.

LUTY

07-02-2015 (sobota) – Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego
na operetkę „Wesoła Wdówka”.
– Kulig w górach (pod warunkiem, że będzie śnieg).
17-02-2015 (wtorek) – Zabawa taneczna – „Śledziówka” – sala UG.
19-02-2015 (czwartek) – Wyjazd na baseny termalne do Oravicy (Słowacja).

MARZEC

07-03-2015 (sobota) – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Domu Przyjęć „U Norberta”.
08-03-2015 (niedziela) godz. 9.00 – Msza św. w kościele parafialnym
w int. członków z okazji 5-letniej działalności Koła Emerytów.
Wycieczki rowerowe.

KWIECIEŃ

23-04-2015 (czwartek) – Wyjazd na baseny termalne do miejscowości
Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje

spotkanie z okazji

„Dnia Kobiet”
7 marca (sobota) 2015 r., godz. 17.00
w Domu Przyjęć „U Norberta”

odpłatność – członkowie 45 zł
sympatycy 55 zł
miły nastrój i dobrą zabawę zapewnia organizator
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek do 03 marca 2015r.
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK).

Bukowina Tatrzańska.
Wycieczki rowerowe.

MAJ

21-05-2015 (czwartek) – Wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce.
Wycieczki rowerowe.

CZERWIEC

21-06 – 03-07-2015 – Wczasy nad morzem – miejscowość Świnoujście
Ośrodek Wczasowy „Złoty Kłos”, położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej Świnoujścia, około 150 m od plaży zachwycającej turystów nowej
promenady. Posiada wyłącznie 2-osobowe pokoje z łazienkami, wyposażone w telewizory. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych
w biurze Koła.
Wycieczki rowerowe.

LIPIEC

16-07 – 18.07.2015 (piątek – sobota – niedziela) – 3-dniowa Pielgrzymka Warmia – Mazury – Podlasie „Szlakiem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”.

Program pielgrzymki:

– Gietrzwałd – Bazylika Narodzenia NMP,
– św. Lipka – Sanktuarium Nawiedzenia NMP,
– Stoczek Warmiński – miejsce uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego,
– Zuzela – miejsce urodzenia kard. Stefana Wyszyńskiego,
– Kodeń – Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności.
Ponadto odwiedzimy:
– Cerkiew św. Nikity w Kostomłotach.
Wycieczki rowerowe.

SIERPIEŃ

28.08. – 30.08.2015 – 3-dniowa wycieczka – Kotlina Kłodzka

W programie m.in.:

– Paczków – zwiedzanie kościoła obronnego pw św. Jana Chrzciciela,
– Kłodzko – zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej oraz Twierdzy
Kłodzkiej,
– Polanica Zdrój – spacer po Parku Zdrojowym, zwiedzanie Pijalni Wód,
– Kudowa Zdrój – zwiedzanie rezerwatów, Błędne Skały, Strzeliniec,
– Czermna – zwiedzanie Kaplicy Czaszek,
– Duszniki Zdrój – zwiedzanie Uzdrowiska, Dworku Chopina oraz
Muzeum Papiernictwa,
– Wambierzyce (zwane Śląską Jerozolimą), zwiedzanie Bazyliki, Kalwarii,
Wycieczki rowerowe.

WRZESIEŃ

10.09.2015 (czwartek) – Emerycka biesiada przy ognisku – Koło
Łowieckie „Cyranka” w Porębie
Wycieczki rowerowe.

PAŹDZIERNIK

08.10.2015 (czwartek) – Wyjazd na baseny termalne do miejscowości
Białka Tatrzańska.
Wycieczki rowerowe.

LISTOPAD

– Wyjazdy do teatru lub operetki.
– Wycieczki rowerowe.

GRUDZIEŃ

17.12.2015 (czwartek) – Spotkanie Opłatkowe
Podsumowanie działalności Zarządu Koła za 2015r.
Życzymy wszystkim naszym członkiniom i członkom oraz sympatykom
dużo zdrowia, pomyślności, a każdego dnia tylko radości, oraz trafnego
wyboru imprezy.
Niech rok 2015 będzie dla nas wszystkich rokiem szczęśliwym, niech
ominą nas wszystkie strapienia i choroby, abyśmy mogli realizować
nasze plany wycieczkowe.
Przewodnicząca Zarządu
Koła Emerytów
Małgorzata Paszek
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BoŻonarodZeniowe jasełKa

W niedzielę, 25 stycznia 2015 r. w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego, Dziecięce Koło Regionalne działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, zaprosiło mieszkańców gminy na Bożonarodzeniowe Jasełka, którym towarzyszył koncert
kolędowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
zaprasza na musical w 2 aktach

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU
ZAPRASZA NA

„BAJKOWY
ŚWIAT SMERFÓW”
I Ty wejdź z nami w Smerfów świat… a jeśli boisz się pod
łóżkiem lepiej siedź. Tu poznasz dziwnych przygód smak!
Bo nawet mrówka wie, że każdy smerfny Smerf
nie cierpi nudy, lubi śmiech!

TEATR MUZYCZNY W GLIWICACH

20 LUTEGO 2015 r.
WYJAZD GODZ. 17.00
KOSZT: 55 zł

Papa Smerf, Smerfetka, Ważniak, Pracuś, Laluś to postacie znane
i lubiane przez wszystkie dzieci. I to oni będą bohaterami naszego
interaktywnego program. Zapewnią nam duża dawka dobrego humoru,
wspólne śpiewanie piosenek, tańce, konkursy, zabawy
oraz wiele niespodzianek!
Do świata dziecięcych marzeń i fantazji zaprasza firma Prym Art!

Zapisy przyjmowane są w biurze Gminnego Ośrodka Kultury,
ul. Uzdrowiskowa 61, I piętro, tel. 32 210 70 88.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zapisy i szczegółowe informację:
GBP ul. Uzdrowiskowa 61
(budynek „Górnik” – parter) tel. 32 210 77 39

Liczba miejsc ograniczona!

kultura
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

FERIE 2015
03.02 „Wolny czas w bibliotece” godz. 10.00 – 14.00
zabawy plastyczne - konkurs „Pocztówka z ferii”, kalambury,
zagadki, gry, puzzle, zajęcia komputerowe

04.02 „Wolny czas w bibliotece” godz.10.00 – 12.00
zajęcia komputerowe

06.02 „Wolny czas w bibliotece” godz.10.00 – 14.00
zabawy z językiem angielskim, zajęcia komputerowe

09.02 „Wolny czas w bibliotece” godz. 10.00 – 12.00
zabawy z językiem angielskim

10.02 „Wolny czas w bibliotece” godz. 10.00 – 14.00
zabawy plastyczne - konkurs „Pocztówka z ferii”, kalambury,
zagadki, gry, puzzle, zajęcia komputerowe

12.02 „Bajkowy świat Smerfów” – program interaktywny
prowadzi grupa Prym Art godz. 10.00

13.02 „Wolny czas w bibliotece” godz. 10.00 – 12.00
zajęcia komputerowe
Jednorazowy koszt udziału we wszystkich zajęciach trwających
4 godziny wynosi 10 zł. (w tym poczęstunek)!

Zapisy i szczegółowe informację:
GBP ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik” – parter)
tel. 32 210 77 39
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GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

FERIE ZIMOWE 2015

02.02.2015 r. - BAL KARNAWA£OWY dla dzieci do lat 7,
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny).
02.02.2015 r. - WARSZTATY SZYDE£KOWANIA,
godz. 16.30 (udzia³ bezp³atny).
03.02.2015 r. - WYCIECZKA DO KOPALNIA SOLI
W WIELICZCE, wyjazd godz. 9.00
(koszt: 55,00/70,00 z³).
03.02.2015 r. - KREATYWNA PRACOWNIA,
godz. 16.30 (koszt: 10,00 z³).
04.02.2015 r. - WARSZTATY PLASTYCZNE,
godz. 12.00-14.00 (udzia³ bezp³atny).
05.02.2015 r. - WYJAZD DO TEATRU DZIECI ZAG£ÊBIA
NA SPEKTAKL “JAŒ I MA£GOSIA”,
wyjazd godz. 8.30
(koszt: 15,00/20,00 z³).
09.02.2015 r. - WARSZTATY PLASTYCZNE,
godz. 12.00 (udzia³ bezp³atny).
10.02.2015 r. - ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY,
godz. 10.00 (zapisy do 06.02.2015 r.)
10.02.2015 r. - KREATYWNA PRACOWNIA,
godz. 16.30 (koszt: 10,00 z³).
11.02.2015 r. - WYCIECZKA DO STUDIA FILMÓW
RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIA£EJ,
wyjazd godz. 9.15 (koszt 15,00 z³).
13.02.2015 r. - WYJAZD DO KINA HELIOS
NA FILM “PINGWINY Z MADAGASKARU”,
wyjazd godz. 10.00 (koszt: 15,00 z³).
ZAPISY PRZYJMOWANE S¥ W BIURZE GOK-u,
UL. UZDROWISKOWA 61, TEL. 32 210 70 88.
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23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Z a n a m i 2 3 Fi n a ł Wi e l kiej Orkiestr y Świątecznej Pomocy. Wraz z Jurkiem
Owsiakiem i tysiącami wolontariuszy z całej Polski, Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w niedzielę
11 stycznia 2015 r. zagrała
na r zecz „podtr z ymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki
medycznej seniorów”.

P

rogram tegorocznej
imprezy rozpoczął się
o godz. 15.00 plenerowym koncertem Goczałkowickiej Orkiestry Dętej, która wystąpiła przed kawiarnią uzdrowiskową. Punktualnie, o godz.
16.00 w siedzibie ośrodka odbył
się koncert Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, który
zaprezentował najpiękniejsze
pieśni biesiadne regionu. W dalszej kolejności, w bożonarodzeniowym repertuarze, pod opieką
Ewy Chlebek zaprezentowały się
dzieci i młodzież, na co dzień
skupione wokół Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Pszczynie.
Na zakończenie imprezy,
swoje wokalne umiejętności
przedstawiła, niezwykle utalentowana, goczałkowicka artystka
Monika Mendrok-Mika przy
akompaniamencie Pawła Miki
oraz Tomasza Kapka.
W trakcie trwania imprezy
zainteresowane osoby mogły
wziąć udział w aukcjach gadżetów firmowanych logo WOŚP

oraz przekazanych na rzecz
orkiestry darów. Wśród nich największą popularnością cieszyła
się koszulka klubowa piłkarza
Borussi Dortmund – Łukasza
Piszczka zlicytowana za kwotę
350 zł. Tą samą sumę udało
się uzyskać za 7-dniowy pobyt
w goczałkowickim uzdrowisku.
Na trzeciej pozycji, z wynikiem
160 zł uplasował się tort pochodzący z goczałkowickiej cukierni
„u Englerta”.
Łącznie, w trakcie 23 Finału
WOŚP w sztabie działającym
przy GOK-u, dzięki zaangażowaniu dużego grona osób,
w tym 18 wolontariuszy prowadzących na terenie gminy
kwestę do puszek udało się
zebrać 9 369,01 zł (7 405,95 zł
– kwota pozyskana „do puszek”,
1 966,06 zł – suma pochodząca
z licytacji). Spośród wolontariuszy najwyższe wyniki osiągnęli:
Dorota Śliz – 867,59 zł, Sławomir Lapczyk – 842,89 zł oraz
Monika Gabryś – 804,70 zł.

Prezentacja młodzieży z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Organizatorzy 23 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Goczałkowicach-Zdroju składają serdeczne
podziękowania firmom, instytucjom i wolontariuszom, którzy czynnie wsparli tegoroczną
akcję. Wśród nich znaleźli się:
– Pan Łukasz Piszczek,
– Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.,
– Piekarnictwo-Cukiernictwo
„u Englerta”,
– KAPIAS Cafe,
– Pracownia Artystyczna „Anio-

Przedmioty i dary przekazane na aukcję WOŚP.

Występ Moniki Mendrok-Miki.

łowo” Joanna Rabaszowska-Grzyb,
– Kwiaciarnia „Cuda Wianki”
Patrycja Rabaszowska,
– Gminny Ośrodek Spor tu
i Rekreacji,
– Pani Renata Załucka.
oraz wolontariusze:
– Sławomir Lapczyk,
– Dominika Lasek,
– Karolina Stania,
– Martyna Rożek,
– Patrycja Wróbel,
– Paulina Prasek,
– Karolina Bolek,
– Monika Gabryś,
– Dorota Śliz,
– Alicja Prasek,
– Anna Famulok,
– Agnieszka Kozik,
– Dominika Grygierczyk,
– Wiktoria Hanke,

– Julia Lubińska,
– Wiktoria Słomka,
– Martyna Grygier,
– Weronika Chlebek.
Ewelina Sowa
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Koncert KolĘdowy
w ŚwiĘto trZech Króli

T

radycję śpiewania kolęd
według przekazów historycznych zawdzięczamy
św. Franciszkowi z Asyżu. Zwyczaj ten w Polsce na przestrzeni
wieków zyskał wielu zwolenników i dziś nasz kraj słynie z najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych.
Według przekazów, najstarsza polska kolęda „Zdrów
bądź królu” pochodzi z 1424 r.,
a jedną z najbardziej popularnych „W żłobie leży” miał napisać sam Piotr Skarga – nadworny
spowiednik i kapelan króla Zygmunta III Wazy.
Wykorzystując bogaty reper-

tuar rodzimych kolęd, ale również utworów o tematyce świątecznej, dorocznie, chór Semper
Communio wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, 6 stycznia –
w święto Trzech Króli – zapraszają mieszkańców gminy
do wspólnego kolędowania.
W tym roku, koncert chórzystów, zwyczajowo zorganizowany w kościele parafialnym p.w.
św. Jerzego, został uświetniony
występem wokalnym zespołu
AVOCADO, który słynie z niezwykle oryginalnych aranżacji
muzycznych.
Ewelina Sowa

aKademia oranGe dla
GocZałKowicKiej BiBlioteKi!

W

2014 roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Goczałkowicach –
Zdroju już po raz 5 wzięła udział
w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” realizowanym przez Fundację Orange.
Głównym celem programu jest edukacja
oraz popularyzacja wykorzystania Internetu
przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, oraz na zakup

materiałów i prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Kwota dotacji wyniosła 1475,85, dzięki
niej został opłacony dostęp do Internetu,
który biblioteka mogła udostępniać bezpłatnie swoim użytkownikom.
Dotacja pozwoliła również na pokrycie
kosztów związanych z zajęciami „Angielski
w bibliotece”, podczas których wykorzystywany był bezprzewodowy dostęp do Internetu.

GBP

Gminne BiBlioteKi w ProGramie
BiBlioteKi narodowej

G

minna Biblioteka Publiczna oraz
Biblioteka Gimnazjum w Goczałkowicach- Zdroju wzięły udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – Priorytet 2.
W ramach projektu zakupiono 56 nowych
książek, głównie z działu fantastyki,
które zostały przekazane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w GoczałkowicachZdroju w formie depozytu dla Biblioteki
Szkolnej Gimnazjum w GoczałkowicachZdroju. Powstał tym samym księgozbiór
tematyczny dotyczący fantastyki dzięki,
czemu uczniowie mają dostęp do bogatszej
bazy książek spoza kanonu lektur szkol-

nych. Ponieważ wybór literatury nastąpił
ze szczególnym uwzględnieniem preferencji i zainteresowań czytelniczych gimnazjalistów, nowości cieszą się wśród nich
ogromną popularnością. Udało się również
podnieśći wzmocnić aktywność czytelniczą młodzieży, co potwierdzają statystyki
wypożyczeń.
Udział Bibliotek w Programie BN
to dla gimnazjalistów ogromne wydarzenie. Wszyscy czytelnicy już od momentu,
kiedy dowiedzieli się, że zakwalifikowano
nas do projektu, z niecierpliwością czekali
na książki. Literatura fantastyczna i fantasy
stała się bardzo popularna. Z badań wynika,
że większość czytelników tego gatunku
to właśnie ludzie młodzi, czego przykładem mogą być nasi gimnazjaliści.

g

goczalkowice - Zdrój

Dzięki realizacji projektu, nastąpiło
również zacieśnienie współpracy miedzy
bibliotekami
partnerskimi.
Honorata Dyduch

Kultura
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BABSKI COMBER 2015

D

ziki Zachód, kraina twardych mężczyzn, bezwzględnych rewolwerowców i stojących na straży
p r aw a s z e r y f ów n i e b y ł a
łatwym miejscem do życia
dla delikatnych kobiet. Trudy
dnia codziennego, czyhające
ze strony ludzi wyjętych spod
prawa i rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej niebezpieczeństwa mogły odstraszać płeć piękną do zamieszkania na tej odległej i nieznanej
ziemi. Nic bardziej mylnego.
Panie, na równi ze swymi
mężami, w pocie czoła oswajały dzikie prerie, na których
królowali kowboje i hodowcy
bydła.
Jak dobrze odnajdywały się w męskim świecie
może świadczyć tegoroczna
zabawa karnawałowa Gminnego Ośrodka Kultury – Babski Comber, zorganizowana
24 stycznia, w klimacie „Dzikiego Zachodu”. Uczestniczki,
w różnorodnych przebraniach,

wyjętych rodem z najlepszych
westernów, starego, dobrego
Hollywood bawiły się w rytm
najpopularniejszych przebojów muzyki country.
Impreza, która po czteroletniej przerwie powróciła na salę
Ur zędu Gminy (czek ającą
na wynajem po gruntownym
remoncie) po raz kolejny zgromadziła liczną grupę kobiet,
które bazując na wieloletnim
doświadczeniu wiedzą, że najlepszą rozrywkę można odnaleźć w swoim własnym, doborowym towarzystwie.
W trakcie trwania zabawy,
oprócz harców i tańców, dla
rozbawionych pań, organizatorzy przygotowali wyjątkowo
or yginalną niespodziankę.
Około godz. 21.00 na parkiecie,
w autentycznych strojach pojawili się trzej Indianie, prezentując efektowne tańce rytualne
„czerwonoskórych”. Tajemniczy goście, po krótkim występie
zaprosili do wspólnych popisów
scenicznych wszystkie zainte-

resowane uczestniczki. Dodatkowo, nasi lokalni „Siuksowie” (rodem, „zza Wisły”) dla
zebranych dam przygotowali
kilka nietuzinkowych zabaw,
spośród których największą
popularnością cieszyło się tzw.
polowanie na żubry (niestety
szczegółów nie możemy zdradzić).
I tak, przez niemal siedem
długich godzin, nad siedzibą
goczałkowickiej OSP dało się
słyszeć rozbawione i roześmiane odgłosy Babskiego
Combru 2015, który każdego
roku nieco zmieniony, oparty
na innej tematyce i formule
wciąż cieszy się powodzeniem
i zainteresowaniem.
Niestety, w trakcie przygotowania tegorocznej edycji
okazało się, że coraz mniejszym. Na rynku, na przestrzeni
ostatnich lat pojawiła się dość
duża konkurencja (niemalże
każda gmina i sołectwo organizuje zabawę na kształt tradycy jnego Babskiego Com-

bru). W związku z tym, w ofercie GOK-u na 2016 r. może
zabraknąć tej konkretnej propozycji. Jednak nie zamykamy
się na rozsądne argumenty.
Wszystko zależy od Was drogie
Panie. Czekamy na propozycje!
Ewelina Sowa
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Ferie Zimowe Z "GocZusiem" 2015

G

oczałkowicki GOSiR jak
co roku w okresie ferii zimowych jest organizatorem
akcji „Ferie zimowe z Goczusiem”.
Zaczynamy już 31 stycznia „Turniejem Futsalu Drużyn
Seniorskich”, gdzie nasz zespół,
który po rundzie jesiennej prowadzi w tabeli „A” klasy, powalczy
o puchar Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój.
W dniach 02.02 – 06.02 oraz
09.02 – 13.02 w godzinach 13.30
– 14.30 dzieci jak i młodzież
z Goczałkowic – Zdroju będą
mogli skorzystać z basenu za symboliczne 2 zł.

W poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 10.00 – 12.00
zapraszamy młodzież na zajęcia
w siłowni.
We wtorki w godzinach 10.00
– 12.00 dzieci mogą spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej, gdzie nad bezpieczeństwem
będzie czuwał wykwalifikowany
instruktor.
W środy dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną zachęcamy na dwugodzinne wyjazdy na łyżwy do Czechowic – Dziedzic.
Jak co roku nie obejdzie sie bez
turniejów piłki nożnej, turnieju

informacje i ogłoszenia

badmintona, czy turnieju siatkówki. W dniach, kiedy nie odbywają się zawody będzie można
zmierzyć się w grach zespołowych
– daty oraz godziny zajęć wypisane są na plakacie.
W piątek 06.02 wszystkich
klientów krytej pływalni zapraszamy na godz. 19.00 do udziału
w „Pokazach Nurkowania”, które
poprowadzi zaprzyjaźniona
z nami firma EdenSport z Bielska
– Białej.
W sobotę 07.02 na parkiet
wybiegną dziewczyny, które zmierzą się w „Międzynarodowym Turnieju Futsalu Kobiet o Puchar Pre-

zesa LKS”.
We wtorek 10.02. zachęcamy
dzieci do udziału w konkurencjach
pływackich, gdzie na czas trzeba
będzie zjechać zjeżdżalnią oraz
wykonać inne czynności w wodzie
wymyślone przez organizatorów.
W sobotę 14.02 piłkarze,
a dokładnie juniorzy zagrają
w „Turnieju o Puchar Kierownika
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji”. Zapisy do poszczególnych
zawodów przyjmują nauczyciele
wychowania fizycznego, szersze
informacje dostępne są na plakatach lub pod nr tel. 603-537-911.
GOSiR
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Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w roku 2015
całodobowym i kompleksowym zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem, będzie zajmował się
Pan Jarosław KOŁODZIEJCZYK prowadzący działalność pn.
Jarosław KOŁODZIEJCZYK, Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET Zasole z siedzibą w Oświęcimiu, a odłowione na terenie
Gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej (prowadzonym również przez
Pana J. Kołodziejczyka).
W związku z powyższym informuję, że bezdomne zwierzę
można zgłaszać w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 213 lub pod
nr telefonu: 32/736 24 54 lub 53. Firma Pana J. Kołodziejczyka
przyjeżdża po zwierzęta zgłaszane przez: Policję, Powiatowego

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
informuje, że
na stronie głównej Urzędu Gminy Goczałkowice-

Inspektora Weterynarii lub pracownika Urzędu Gminy.
Fakt biegania psów, szczególnie tych zagrażających bezpieczeństwu ludzi (nawet jeśli nie są to zwierzęta bezdomne),
można zgłaszać Dzielnicowym: Panom Tadeuszowi PNIOK lub
Jackowi SZMUKIER, pod nr tel. 32/212 70 55 w godzinach ich
urzędowania w budynku GOK przy ul. Uzdrowiskowej (wtorek:
16,00 – 18,00 lub piątek: 9,00 – 11,00) lub pod nr 32/449 32
63 w Komendzie Policji w Pszczynie.
Nie wszystkie biegające po naszej Gminy zwierzęta, szczególnie psy, są zwierzętami bezdomnymi, dlatego proszę o zwrócenie
uwagi na swoje czworonogi.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju pragnie serdecznie podziękować redakcji

„Wiadomości Goczałkowickich” za współpracę w publi-

-Zdrój, w zakładce: zwierzęta do adopcji (menu po lewej

kowaniu artykułów dotyczących realizacji projektu

stronie), znajdują się aktualne zdjęcia zwierząt, które

„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy

zostały odłowione na terenie naszej Gminy, przez firmę

Goczałkowice-Zdrój” w latach 2008-2014. Dzięki niej

zajmującą się całodobowym, kompleksowym zapewnie-

Ośrodek Pomocy Społecznej mógł przekazywać infor-

niem opieki bezdomnym zwierzętom.

macje mieszkańcom oraz uczestnikom projektu o plano-

Na tę stronę zapraszam również osoby zainteresowane adopcją psa lub kota.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

wanych działaniach oraz przebiegu realizacji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju,
Joanna Kotas z pracownikami
zaangażowanymi w realizację projektu.
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oGłosZenie

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) Gmina Goczałkowice-Zdrój � Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. obowiązywać będą następujące taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy

cena za 1 m3
dostarczonej wody

Cena

Jednostka
miary

netto

z VAT – 8%

4

5

6

4,83

5,22

zł/m3

netto
4

Cena
z VAT - 8%
5

Jednostka
miary
6

7,77

8,39

zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy

Wyszczególnienie
3
cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

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

"Dobroć jest czymś bardzo prostym,
być zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukać samego siebie"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju
pragnie złożyć serdeczne podziękowania Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, Pana Janowi Bukowczanowi praz pracownikom
za okazaną pomoc oraz współpracę w organizacji wydania
żywności dla osób z terenu Gminy w ramach programu PEAD
oraz programu FEAD, których to realizacja nastąpiła w 2014r.
Ponadto wyrazy wdzięczności składane są także na ręce
Prezesa Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Inicjatywa”, Pana Mariana Waliczka oraz Pana Ryszarda Waliczka,
którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji powyższego przedsięwzięcia w Gminie Goczałkowice-Zdrój.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju,
Joanna Kotas
wraz z pracownikami

Zwrot PodatKu
aKcyZoweGo
dla rolniKów
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy w terminie od 1 do 28 lutego 2015 roku.
Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju w okresie
od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.
Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie: 81,70 zł
x ilość ha użytków rolnych.
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka
zwrotu w roku 2015 wynosi 0,95 zł. Kwotę zwrotu oblicza się
wg wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 0,95 zł.
Termin wypłaty jest uzależniony od wpływu środków na realizację tego zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w pokoju nr 213 (II piętro) lub pod nr telefonu 32/736
24 54.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Informacje i ogłoszenia
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

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

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39,
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.
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