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„ Po co przyszed³ ?
Aby mogli Go znaleŸæ Ci, którzy Go szukaj¹,
Tak jak znaleŸli Go pasterze ...”
Jan Pawe³ II
Grudzieñ to taki wyj¹tkowy miesi¹c,
gdy czas odmierza siê zapalaniem kolejno œwiec adwentowych
i wyczekiwaniem na dzieñ, w którym zap³on¹ "razem".
Wówczas pojawia siê choinka, gwiazdka na niebie,
a potem wszyscy dziel¹ siê op³atkiem, sk³adaj¹ sobie ¿yczenia,
oczekuj¹ Narodzenia Pana i Nowego Roku.
I my pragniemy z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia ka¿dej rodzinie,
wszystkim Mieszkañcom Gminy i Czytelnikom "Wiadomoœci Gocza³kowickich".
Niechaj ten œwi¹teczny czas up³ywa w atmosferze
ciep³a rodzinnego, szczêœcia i spokoju.
Niechaj serca wype³nia radoœæ i nadzieja.
Niechaj ten nadchodz¹cy rok bêdzie rokiem pomyœlnoœci,
realizacji zamierzeñ a ka¿dy nowy poranek
– zwiastunem wzajemnej ¿yczliwoœci, stabilnoœci i dostatku.
w imieniu samorz¹du gminnego:
Wójt Gminy Gocza³kowice-Zdrój
Gabriela Placha
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Jacek
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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:
1. Przebudowa ul. Rzemieślniczej:
Rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację tej drogi. Otwarcie
ofert nastąpiło w dniu 30 października. Wpłynęło aż 25 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma EUROVIA VINCI z Kobierzyc za kwotę
ofertową 889 991 zł.
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,
– uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę kanalizacji sanitarnej
Zakończenie prac zaplanowano na dzień 30 maja 2016r.
2. Rozstrzygnęliśmy również przetarg nieograniczony dot. bieżących remontów dróg, mostów, chodników na terenie gminy w roku
2016. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Wybrano firmę: Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic.
3. Ogłosiliśmy przetarg dot. całorocznego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na rok 2016. 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.
4. Ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
– konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi
59.350 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym:
– prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej
z nim jakości życia mieszkańców.
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
– kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
– sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
– działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z upośledzeniem umysłowym.
Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2015r.
5. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 110.618 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
a) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy
w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu
gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in.
poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych
dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier
sportowych oraz pływania,
3c)wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie
walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie
uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych
w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2016r.
6. Sprawy kopalni:
-Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego
na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
kopalni węgla kamiennego „Silesia”. Sprawa będzie ponownie
rozpatrywana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Katowicach.
-Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku- Białej utrzymało
w mocy postanowienie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
9.10.2015r w przedmiocie negatywnego zaopiniowania dodatku
do planu ruchu PG Silesia na lata 2014-2016,
7. Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli
zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy
jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców
i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.
Plan pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz
zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy ale
też jest dokumentem niezbędnym o ubieganie się o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

FORmALNOŚCI SPEŁNIONE,
ZACZYNA SIĘ CZAS PIENIĄDZA

R

egulacja Potoku Goczałkowickiego,
sztandarowa inwestycja na terenie
gminy, na którą czeka wiele rodzin wreszcie może być realizowana. Tuż przed świętami
zostało wydane pozwolenie na budowę. W czasie, gdy informacja ta jest przekazywana do wiadomości Mieszkańców decyzja nie jest jeszcze
prawomocna ale jest to kolejny milowy krok

do realizacji zamierzeń i poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Milowym krokiem niewątpliwie była też
deklaracja z strony władz gminy i uchwała
o udzieleniu pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w kwocie 1,2 mln zł, w 2016r. z przeznaczeniem na przebudowę Potoku. Deklaracja z strony władz gminy, której wyrazem jest

taka, a nie inna treść uchwały i olbrzymia kwota
z budżetu przyszłorocznego to w dalszym ciągu
koronny argument gminy w rozmowach z administratorem cieku czyli Śląskiem Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
Z nowym rokiem czas na dalsze działania, które
będą skoncentrowane na pieniądzu.
Maria Ożarowska
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ZmARŁA
ZOFIA ŻELAZO
Cierpienie i przeszywający ból
znosi z pokorą w milczeniu
w oczodołach resztki tlącego się życia
myśli zwinięte w kłębek
zamykają obszary pamięci
płonąca świeca
w przykurczonych sinych palcach
powoli dogasa
matowy wzrok utkwiony w sufit
promienie słońca
zatrzymane na żaluzji okna gasną
głęboki oddech i cisza

Pragnę podziękować wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy
św. i ceremonii pogrzebowej mojej żony, Zofii Żelazo.
W szczególności pragnę podziękować Władzom
Gminy, członkom Rady Gminy, Sąsiadom, Znajomym,
Delegacjom i licznie przybyłym Mieszkańcom.
Józef Żelazo z rodziną

„Śmierć przychodzi cicho.
Niezapowiedziana, nieproszona.

W dniu 8 grudnia 2015r. zmarła Pani Zofia Żelazo.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, Radną kilku kadencji, zasłużonego
Nauczyciela i Wychowawcę. Trudno słowami wyrazić stratę
i smutek, które towarzyszą odejściu osoby bliskiej, której
obecność i wielkie serce odczuwało się przez wiele, wiele lat.
Dzisiaj, stając w obliczu smutnej rzeczywistości, w tych
bolesnych i trudnych chwilach łączymy się z najbliższą
Rodziną.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jej działalność,
stosunek do drugiego człowieka oraz oddanie sprawom
gminy i jej Mieszkańców.
W imieniu samorządu gminnego:
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek
oraz Radni i Pracownicy Urzędu Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju

Z

wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Żelazo. Rodzinie,
a w szczególności mężowi Józefowi skła-

damy wyrazy współczucia.
członkowie Towarzystwa
Społeczno-Gospodarczego
„Inicjatywa”
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Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,
jest zawsze gościem nie na czas…

T

rudno słowami wyrazić
stratę i smutek, które
towarzyszą odejściu
osoby bliskiej, której obecność i wielkie serce odczuwało
się przez tyle, tyle lat życia.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Zofię Żelazo, Zosię,
pedagoga, wychowawcę wielu
pokoleń młodych goczałkowiczan, znajomą, koleżankę,
kobietę rozlicznych zainteresowań i talentów, wielkiego
społecznika, osobę wrażliwą,
przyjazną, dobrego człowieka.
Dla Zosi Żelazo nie było
rzeczy niemożliwych, Nie było
spraw zbyt trudnych. Zosia była
przekonana, iż rzeczy proste
i małe są w życiu człowieka najważniejsze. Jako osoba o wielkiej wrażliwości była zawsze
czuła na krzywdę ludzk ą,
zawsze skora do pomocy. Ceniła
prostotę i otwartość. Dała się
poznać jako osoba o pogodnym
usposobieniu, uśmiechnięta,
życzliwa, opt ymist ycznie
nastawiona do świata i ludzi.
Przez wiele lat pracowała
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej przy ul. Powstańców
Śl., która w strukturze organizacyjnej Kuratorium Oświaty

w Katowicach figurowała jako
Szkoła nr 8, a po przejęciu szkół
przez Gminę w 1995r. została
Szkołą Podstawową nr 1. Ostatnie kilkanaście lat pracy zawodowej poświęciła Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.
W połowie lat 90 założyła
szkolny zespół regionalny
„Goczołki”, który zdobywał
liczne nagrody i wyróżnienia
w konkursach i przeglądach
artystycznych i przez wiele lat
był „wizytówką” naszej miejscowości. W 2014r. mieszkańcy
kolejny raz obdarzyli Zofię
Żelazo zaufaniem; została
po raz piąty radną Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój. W wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w pracach Komisji
Oświaty oraz Komisji Uzdrowiskowej. Prawie na każdej sesji
z uporem maniaka upominała
się o rozwój infrastruktury drogowej wskazując, iż wszystkim
mieszkańcom naszej miejscowości należą się przyzwoite
i bezpieczne drogi. Od 2010r.
pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
Trudno żegnać kogoś, kto
jeszcze mógł być z nami...
Maria Ożarowska
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SPRAWOZDANIE Z XI
SESJI RADY GmINY

W

e wtorek, 24 listopada
2014 r. w siedzibie
Urzędu Gminy odbyło się
XI posiedzenie Rady Gminy. Wraz
ze stwierdzeniem prawomocności
obrad przystąpiono do składania
pisemnych interpelacji. Na ręce
Wójta Gminy – Gabrieli Plachy
wpłynęło pięć pism:
Radnej Małgorzaty Paszek,
dot.: wykupu przez gminę nieruchomości u zbiegu ul. Głównej
i św. Jerzego w celu wykorzystania jej na cele społeczne.
Radnego Zygmunta Furczyka
dot.: degradacji terenów na skutek
działalności PG Silesii w rejonie
Borek, braku projektów napraw
i wylewaniu się solanki do Wisły
oraz dot.: ustalenia terminów
badań jakości powietrza i wody,
w rejonach objętych występowaniem szkód górniczych.
Radnego Andrzeja Babińskiego dot.: budowy brakujących
ekranów przy DK1 oraz planowanego zagospodarowania wolnych
lokali i budynków gminnych.
W kolejnym punkcie sesji,
kierownik Gminnego Zespołu
Oświaty przystąpił do przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez
gminę w poprzednim roku.
Nawiązując do przedstawionego sprawozdania, radni poruszyli temat budowy kominów
w szkole podstawowej oraz kwestię udziału uczniów w konkursach, przeglądach i olimpiadach
wiedzowych.
Zdaniem radynch podana
w stanie realizacji oświatowych
informacja jest nie zgodna ze stanem faktycznym (kierownik GZO
zobowiązał się do skorygowania

nieścisłości).
Dodatkowo, odniesiono się
do niskich wyników z egzaminów końcowych w szkole podstawowej. Zauważono, że przy tak
wysokich nakładach finansowych
jakie gmina ponosi na oświatę
(30% całego budżetu) należy
zastanowić się dlaczego nie przekłada się to na efekty w nauce.
Niestety, według danych
z powiatu nasza podstawówka
na tle szkół ościennych, w przeciwieństwie do gimnazjum wypada
bardzo słabo. Być może warto,
zdaniem radnych, zaproponować
uczniom zajęcia wyrównawcze?
Pozostając przy temacie
oświaty, poruszono także kwestię dot. ponad 100 dzieci, które
mieszkają w Goczałkowicach, jednak nie uczęszczają do miejscowej
SP, tylko do szkół zewnętrznych.
Według radnych należy przeanalizować z czego wynika ten fakt.
Ponadto radni, zwrócili
uwagę, że należy dokonać analizy, czy w przedszkolach znajdzie
się miejsce dla dzieci, kiedy wejdzie w żywcie obowiązek przedszkolny dla wszystkich 3-latków.
Na zakończenie dyskusji członkowie rady zaproponowali, aby
wznowić dawną tradycję organizacji sesji tematycznych, poświęconych np. edukacji, kulturze,
sprawom komunalnym itp.
W dalszej części posiedzenia
przystąpiono do podjęcia uchwał
w sprawach:
– z m i a ny U c h w a ł y R a d y
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
III/19/2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok,
– określenia wysokości sta-

wiadomości goczałkowickie

wek podatku od nieruchomości (wysokość stawek podatków
względem ubiegłego roku nie
ulega zmianie),
– określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
(wysokość stawek pozostaje
na poziomie z 2015 r.),
– opłaty targowej w Gminie
Goczałkowice-Zdrój,
– opłaty uzdrowiskowej,
– określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych,
– uzyskania opinii Zarządu
Powiatu Pszczyńskiego w związku
z zamiarem zaliczenia nowo
wybudowanej drogi łączącej ul.
Główną i ul. Szkolną do kategorii
dróg gminnych,
– uchylenia uchwały
XXXI/200/2005 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
15.03.2005 r. (uchwał dot. wysokości stypendium dla uczniów),
– zmiany uchwały dotyczącej
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju (zmiana polega
na przesunięciu o 6 miesięcy terminu połączenia instytucji),
– programu współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, na rok
2016,
– udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom

Alkoholowym w Bielsku-Białej.
W r a m a c h o d p ow i e d z i
na pisemne interpelacje złożone
na poprzedniej sesji, wyjaśniono,
że do siedziby Helios-Medu
zostało wysłane pismo inf., o społecznej potrzebie budowy parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia.
W kwestii, wyznaczenia
nowego biura dla Koła Emerytów,
Wójt Gminy przekazała, że na ten
moment gmina nie dysponuje
wolnymi lokalami, które można
by przeznaczyć na ten cel.
W związku z interpelacją radnego Z. Furczyka, poinformowała, że badania wody i powietrza wykonywane są przez sanepid i Administrację Zasobów
Komunalnych. Jeśli zaś chodzi
o skałę płonną, to tego typu analiza może wykonać w najbliższym
czasie pracownia Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Na ten moment, należy zabezpieczyć środki i ustalić z których
miejsc najlepiej będzie pobrać
próbki (koniecznie jest pobranie około 30 próbek, koszt jednej
wyniesie 300 zł).
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków, radni poruszyli
kwestie dot.:
– szans na budowę podziemnego
przejścia dla pieszych pod torami
kolejowym, w rejonie przejazdu
kolejowego,
– skargi nauczyciela SP1, która
wpłynęła do Komisji Oświaty,
– ewentualnej zmiany siedziby
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik OPS nie wykazuje
potrzeby jakiejkolwiek zmiany).
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

REmONT UL.BÓR I – ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ
Zakończył się remont ul. Bór I na odcinku 250 m.

R

oboty realizowała firma F.U.H. Michał Szczygieł, Szymon
Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju. Zakres prac obejmował
wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wzdłuż potoku
„Kanar”, od skrzyżowania do końca zabudowań. Droga została
wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 metra.
Remont był dofinansowany częściowo ze środków budżetu
państwa ze środków rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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PODATKI W 2016 ROKU
BEZ ZmIAN

T

radycyjnie na koniec grudnia wszyscy
zadają pytania jaki będzie i co nowego
przyniesie ten nadchodzący rok. Wśród
całej gamy pytań dotyczących przyszłości, tej
bliższej i tej dalszej są pytania retoryczne, są też
pytania konkretne, będące przejawem troski
o jutro, o rodzinę, i warunki życia. I nie chodzi w tym momencie o hasła wyborcze i liczbę
„500”, która robi zawrotną furorę lecz o sprawy
na linii gmina – Mieszkańcy.
Tradycyjnie, w kalendarz samorządowy
na koniec grudnia wpisane jest uchwalenie
budżetu gminy na następny rok. Jest to dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
Określa on szereg istotnych parametrów m.in.
takich jak wielkość dochodów, wydatków,
kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę
planowanych przychodów (czyli zaciągnię-

tych kredytów lub pożyczek) oraz rozchodów
(spłaty rat kredytów i pożyczek), kwoty rezerw
celowych i ogólnych. Podstawową zasadą przy
konstruowaniu budżetu jest zasada równowagi, rozumiana jako zrównanie wydatków
z dochodami powiększonymi o niezbędne przychody mające źródło z nadwyżce z lat ubiegłych
oraz kredytach lub pożyczkach. Budżet zawsze
jest poprzedzony ustaleniem stawek podatków
i opłat lokalnych.
Z myślą o przyszłym roku, na sesji listopadowej, Rada Gminy uchwaliła na wniosek Wójta
Gminy stawki podatku od nieruchomości,
od środków transportowych, wielkość opłaty
targowej oraz opłaty uzdrowiskowej. Proponowane stawki podatkowe na rok 2016 nie ulegną
zmianie bowiem zostały utrzymane na poziomie tegorocznym. Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju, jak również podmioty prowadzące

tutaj działalność gospodarczą będą w przyszłym roku płacić gminie takie same podatki
jak obecnie. Planuje się też pozostawić w tej
samej wysokości opłaty za wodę i ścieki, które
będą obowiązywać zgodnie z nowym wnioskiem taryfowym w okresie od 1 lutego 2016r.
do 31 stycznia 2017r.
Maria Ożarowska

O ALARmACH SmOGOWYCH
I CZYSTOŚCI POWIETRZA

O

d wejścia w życie tzw.
ustawy antysmogowej
upłynęło kilka tygodni.
W tym czasie w kraju miało miejsce kilka kampanii informacyjnych i szereg spotkań na temat
poprawy jakości powietrza.
Na wszystkich szczeblach administracji trwają dyskusje i konsultacje. W szerszym zakresie
udostępnione zostały mapy jakości powietrza zawierające dane
z około 8.000 stacji pomiarowych
z całego świata, w tym kilkudziesięciu stacji pomiarowych z Polski. Media informują o alarmach
smogowych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są jesień
i zima. Wtedy dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń takich jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2,5. Na tę sytuację ma wpływ
niska emisja z indywidualnych
kotłowni, transport samochodowy (rozbudowana sieć dróg
i duże natężenie ruchu) oraz emisja przemysłowa. Według danych
WIOŚ emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to ok. 55% zanieczyszczenia powietrza, emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy
wytwarzają 35% zanieczyszczeń, pozostała część – ok. 10%
to inne typy emisji, jak np. pylenie
ze zwałowisk, pól i dróg. Tyle sta-

tystyka. W przypadku konkretnych terenów wskaźniki te mogą
być nieco inne, ale źródła zanieczyszczeń są te same.
Jakość powietrza to jeden
z głównych problemów środowiskowych, z jakim boryka się również województwo śląskie. Pod
koniec listopada br. Urząd Marszałkowski wystąpił do gminy w trybie
konsultacji o zajęcie stanowiska
i sprecyzowanie działań takich jak:
wprowadzenie ograniczeń i zakazów, które w opinii władz lokalnych
powinny być podjęte przez Zarząd
Województwa w celu poprawy
jakości powietrza.
Temat nie jest obcy władzom
gminy Goczałkowice-Zdrój, które
mając na względzie wymogi ustawy
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym od dwóch lat prowadzą
na swym terenie badania i monitorują stan zanieczyszczeń powietrza.
Mają te niemałe doświadczenia
w tej materii ponieważ realizowały
w pierwszej dekadzie XXI wieku
program ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń stosując m.in.
dopłaty do wymiany pieców węglowych.
Tak więc w ocenie gminy
Goczałkowice-Zdrój, rozwiązywanie problemu jakości powietrza
powinno się rozpocząć od uregulowań prawnych oraz działań systemowych w skali krajowej i regional-

nej. W przeciwnym razie nie uda się
osiągnąć zadowalającego rezultatu.
Problemu czystości powietrza nie da
się rozwiązać w ramach kompetencji samorządu tej, czy innej gminy,
z racji ich niewielkiego zasięgu terytorialnego oraz specyficznych cech
środowiska atmosfery ziemskiej,
charakteryzującej się nieustannym
ruchem i zmiennością. Stanowisko
gminy ma oparcie w danych zebranych w okresie ostatnich lat, które
ujawniły dużą zbieżność wyników
badań stężeń pyłu PM10 uzyskiwanych w Goczałkowicach z pomiarami stacji automatycznych PMŚ
w Tychach i Bielsku-Białej. Szczególnie jest to widoczne przy porównywaniu serii pomiarowych w przypadku Goczałkowic-Zdroju i Tych,
gdzie obserwuje się ok. 99% korelację wyników.
Drugi ważny aspekt podniesiony przez gminę dotyczy również problematyki ogólnokrajowej i zwrócenia uwagi na obecną
sytuację, gdzie wyspecjalizowane
instalacje o dużych mocach spalają
paliwa stałe o najwyższej jakości,
a najgorsze paliwa, generujące najwięcej zanieczyszczeń powietrza,
spalane są w milionach małych
kotłów, o małej mocy i dużej tzw.
niskiej emisji. Paliwa stałe o najniższej jakości można spalać w sposób
minimalizujący zanieczyszczenie
powietrza ale w urządzeniach spe-

cjalnie dla tego celu skonstruowanych i wyposażonych w specjalistyczne filtry. W tym miejscu wchodzimy już na grunt polityki energetycznej w skali makro, a nie o tym
jest ten artykuł …
Z punktu widzenia samorządu lokalnego, który ma pewne
doświadczenia w realizacji programu ograniczania niskiej emisji
zanieczyszczeń, który prowadzi
badania powietrza na swoim terenie i ma możliwość porównania
stanu zanieczyszczeń z wynikami
z innych regionów nasuwa się jeden
wniosek: uchwalanie ograniczeń
i zakazów spalania paliw stałych,
w tym miałów i mułów w małych,
indywidulanych kotłowniach, bez
przyjęcia i wdrożenia polityki rozwoju systemów ogrzewania przystosowanych do spalania paliw
stałych najgorszej jakości, popartej polityką ograniczania spalania
takich paliw tylko do wyspecjalizowanych urządzeń, bez uregulowań prawnych i działań na skalę
ogólnopolską, bez osłon i rekompensat finansowych, bez koordynacji poczynań administracji różnych szczebli, bez działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym
nie będzie zadawalającej poprawy
jakości powietrza. Będą tylko działania doraźne, pozorne i mało
skuteczne.
Maria Ożarowska
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PLAN GOSPODARKI
NISKOEmISYJNEJ DLA
GmINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

G

mina Goczałkowice-Zdrój
przystąpiła do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz
ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy
mieszkańców i przedsiębiorców
do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.
W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina
będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające
do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy
(np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie
montażu kolektorów słonecznych

dla budynków mieszkalnych)..
Opracowanie dokumentów
zostało zlecone firmie AT GROUP
SA z siedzibą w Krupskim Młynie.
Głównym zamierzeniem Planu
jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym
do roku 2020, tj.:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane
poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
– poprawy jakości powietrza.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców

i przedsiębiorców o wypełnienie
ankiety inwentaryzującej emisję.
Uzyskane informacje są niezbędne
do zaplanowania realnych działań
na terenie naszej gminy. Zebrane
dane analizowane będą jedynie
zbiorczo, przez uprawnione osoby
z zachowaniem zasad poufności.
Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział
w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ
na jego kształt. Ankietę można
wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:
– mieszkańcy: www.atgroupsa.pl/
pgn/goczalkowice-zdroj/ankieta
– przedsiębiorcy: www.atgroupsa.
pl/pgn/goczalkowice-zdroj/firmy
Ankietę można również pobrać

w postaci pliku i wypełnić
w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Poniżej
linki do plików:
– mieszkańcy: www.atgroupsa.
pl/pgn/goczalkowice-zdroj/
ankieta.doc
– przedsiębiorcy: www.atgroupsa.
pl/pgn/goczalkowice-zdroj/
firmy.doc
Wypełniony plik można przesłać na adres e-mail: pgn-ankiety@
atgroupsa.pl.
Wersję papierową należy
dostarczyć do Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój lub przesłać
skanem na adres e-mail: pgn-ankiety@atgroupsa.pl.
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO

R

olnictwo należy do zawodów bardzo niebezpiecznych. Wypadki przy pracy
w rolnictwie każdego roku liczy
się w tysiącach.
Przyczyny są różne: uchybienia w organizacji pracy, nieodpowiednia obsługa maszyn, niewystarczające środki ochrony indywidualnej, niewłaściwy stan techniczny pojazdów, a także jakże
często zmęczenie spowodowane
nadmiernym wysiłkiem i po prostu chwila nieuwagi. Największą
grupą wypadków w rolnictwie
stanowią upadki. Dużo jest zdarzeń, które są związane z obsługą
maszyn i urządzeń. Sporo wypadków dotyczy zdarzeń z udziałem
zwierząt takich jak: uderzenia lub

przygniecenia. Jak podają statystyki co czwarty wypadek ma miejsce w okresie prac żniwnych.
Od kilku lat KRUS w Pszczynie prowadzi akcję prewencyjną

pod hasłem „Bezpieczne żniwa”.
W tym roku wizytacją objęto rolników z Goczałkowic-Zdroju. Pracownicy KRUS odwiedzili rolników
w trakcie prac polowych i dokonali

oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wizytując goczałkowickich
rolników wzięli w szczególności
pod lupę bezpieczeństwo osób biorących udział w pracach żniwnych,
sprawność sprzętu oraz przestrzeganie ogólnych zasad bhp.
Wyróżnienia otrzymali: Jerzy
Maśka, Jan Skipioł, Czesław Żmij,
Józef Wojciech, Jerzy Skipioł,
Adam Dzida oraz Stanisław Dzida.
W dniu 30 listopada wyróżnieni
rolnicy zostali zaproszeni przez
Kierownika KRUS Panią Mirosławę Wojciech do Urzędu Gminy,
gdzie w obecności m.in. Gabrieli
Plachy – Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Piotra Jacka
odebrali wyróżnienia i nagrody.
Maria Ożarowska

GmINA CZEKA NA POZWOLENIA

F

irma OLBRYCH-MALIK S.C. Mikołaj Olbrych, Michał Malik
z siedzibą w Krakowie wykonuje na zlecenie Urzędu Gminy
dokumentację projektową zbiornika retencyjnego (zbiornika
przeciwpowodziowego) w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w rejonie
ul. Zimowej, w okolicach dawnego kółka rolniczego. W ramach
zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne
uzgodnienia i opinie oraz decyzje, w tym decyzję o pozwoleniu
na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegól-

nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. nr 143, poz. 963 z poźn.
zm.).
Wypełniając postanowienia umowy Wykonawca złożył w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie w/w pozwolenia. Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji. Pozwolenie zostanie wydane
prawdopodobnie w połowie stycznia.
Maria Ożarowska

aktualności
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ILE ZAPŁACImY ZA
ŚmIECI W 2016 ROKU?

Z

dniem 1 stycznia 2016 r. ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym zmiana dotyczy wyłącznie stawki za odbiór
odpadów segregowanych. Każda
osoba zamieszkała na terenie
gminy będzie ponosić miesięcznie opłatę w wysokości 9,90 zł,
co oznacza wzrost o 70 groszy
w porównaniu do obecnej stawki.
Skąd ten wzrost? Czym jest spowodowany? Czy jest uzasadniony?
W ramach podanego wyżej
wzrostu miesięcznej stawki
w przeliczeniu na osobę – 0,55 zł
stanowi dodatkowy koszt, który
gmina musi zapłacić firmie
świadczącej od nowego roku
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

wybranej w trybie przetargu,
przy czym częstotliwość wywozu
odpadów zostanie utrzymana.
Pozostałe 15 groszy to efekt wprowadzenia zmian w zasadach
gospodarowania odpadami:
1) zlikwidowano limit odpadów
odbieranych od jednego mieszkańca w ramach obowiązującej
stawki (50 litrów/jedną osobę/
na miesiąc); odpady będą odbierane w nieograniczonej ilości,
2) zbiorka odpadów obejmuje
popiół, przy czym wprowadzono
zakaz mieszania popiołu z innymi
odpadami,
3) popiół będzie odbierany spod
posesji:
a) w okresie od października
do kwietnia – dwa razy w miesiącu,
b) w okresie od maja do września

– raz w miesiącu,
4) odpady roślinne (zielone)
i biodegradowalne, w okresie
od kwietnia do listopada będą
odbierane w 4 punktach (ul. Aleja
I, II – obok tablicy ogłoszeń, przy
GOK – ul. Uzdrowiskowa 61, przy
ul. Brzozowej – obok lasku Brzezina oraz przy ul. Powstańców Śl.
– teren SP nr 1).
Opłata za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości, z uwzględnieniem
nowej stawki będzie przeliczona
z urzędu, zgodnie ze złożoną
deklaracją. O wysokości opłaty
na rok 2016 właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną
p ow i a d o m i e n i sto s ow ny m
pismem, które będzie doręczone
wraz z decyzjami podatkowymi,
a więc w drugiej połowie lutego
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przyszłego roku. Terminy płatności oraz indywidualne numery
rachunków bankowych pozostają bez zmian. Nowa stawka
opłaty za odpady komunalne
będzie obowiązywała w okresie
realizacji umowy z wybranym
wykonawcą tj. przez 24 miesiące
– do końca grudnia 2017r.
Maria Ożarowska

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W

ramach realizacji programu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi, pod koniec listopada
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju zorganizował szkolenie
dla sprzedawców napojów alkoholowych. Tematem szkolenia były
przepisy prawa związane ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą punktów
sprzedaży tych napojów. W trakcie
szkolenia przedstawiono zasady
i warunki prowadzenia sprzedaży
alkoholu ze szczególnym uwzględ-

nieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
Na zlecenie gminy program
szkolenia wzbogacono dodatkowo
o informacje na temat dopalaczy
Szkolenie było skierowane do podmiotów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój na podstawie zezwolenia wydanego przez
Wójta Gminy. Udział w szkoleniu
był bezpłatny. Skorzystało z niego
18 osób.
Maria Ożarowska

PROGRAm WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAmI
POZARZĄDOWYmI NA ROK 2016

O

bowiązkiem samorządu jest coroczne uchwalanie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego. Program ten
określa m.in. cele, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy,
zadania o charakterze priorytetowym, wysokość środków przeznaczanych na realizację programu oraz zasady działania komisji konkursowej.
Priorytetem w 2016r. są zadania z zakresu ochrony i promocja zdrowia,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Na te działania organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty
otrzymają w przyszłym roku dofinansowanie w łącznej wysokości 350
tys. zł.
W stosunku do roku 2015r. w programie wprowadzono dwie istotne
zmiany, które dotyczą wyłaniania podmiotu świadczącego usługi
w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wsparcia finansowego
kultury fizycznej i sportu. Program współpracy na rok 2016 – uchwała
nr XI/87/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 listopada
2015r. jest dostępny w biurze Rady Gminy oraz na stronach internetowych gminy.
Maria Ożarowska
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KONKURS NAREALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r., w zakresie
ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
wynosi 59.350 zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
– prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim
jakości życia mieszkańców
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z upośledzeniem umysłowym.
Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia.
Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2015r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Maria Ożarowska

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH WDZIEDZINIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
w 2016r., w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
wynosi 110.618 zł.
O dotację mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

W

Zakres zadań objętych konkursem:
1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy
w oparciu o bazę sportową przy ul.
Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu
gminy Goczałkowice-Zdrój oraz
rozwój ich zainteresowań m.in.
poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespoło-

wych gier sportowych oraz pływania,
3. wspieranie działań mających
na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe,
organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn
sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Termin składania ofert: do dnia 8
stycznia 2016r. Miejsce składania
ofert: Sekretariat Urzędu Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju ul.
Szkolna 13. Oferty będą oceniane
przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Maria Ożarowska

WÓJT GmINY ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2016r., w zakresie
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania
gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 168.000 zł.

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2016r. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Wójta Gminy.
Maria Ożarowska

aktualności
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UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn.
zm.) wg treści na podstawie art. 9 pkt. 5 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045) oraz art. 37 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777)
uchwala się co następuje:
§ 1.
Określa się nastepujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,79 zł
od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów
o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” – 0,06 zł od 1 m�
powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,26 zł od 1m2 powierzchni;
e) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.,
poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego- 3 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,56 zł od 1 m2� powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej- 19,00 zł od 1 m2� powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym- 9,34 zł od 1 m2� powierzchni
użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń– 4,60 zł od 1 m2� powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego5,83 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
3. od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.
3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn.zm.).

§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr
II/16/2014 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2015 rok.
§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r..
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit. d
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) wg treści na podstawie art. 9 pkt. 11 i 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1045), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1) wprowadza opłatę uzdrowiskową,
2) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty
uzdrowiskowej,
4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa
inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.
Na terenie miejscowości Goczałkowice-Zdrój wprowadza się opłatę
uzdrowiskową.
§ 3.
Na terenie miejscowości, o której mowa w § 2 ustala się stawkę opłaty
uzdrowiskowej w wysokości 2,10 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.
Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania
na rachunek organu podatkowgo, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5.
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
na terenie miejscowości Goczałkowice-Zdrój:
DOKOŃCZENIE NA STR. 10 
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1) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
2) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce ZespółSanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” ul.
Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
3) Sonia Babińska – P.P.H.U. Sonia Babińska SABI, ul. Szkolna 30,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
4) Jacek Sekta – POKOJE HOTELOWE WIKTORIA, ul. Szkolna 7,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
5) Anna Wilk – „Willa Anna” pokoje gościnne, ul. Uzdrowiskowa 36,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
6) Piotr Danel – Zajazd MARIA, ul. Szkolna 14, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
7) Piotr Krasoń – F. H. U. „KRASOŃ” Piotr Krasoń, ul. Szkolna 21,
43-230 Goczałkowice-Zdrój,
8) Alicja Tkacz, ul. Główna 128, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
§ 6.
Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie

wiadomości goczałkowickie

w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych
opłat.
§ 7.
Inkasenci pobierający opłatę uzdrowiskową dokonują miesięcznego
rozliczenia wpływów z budżetem gminy i odprowadzają pobraną
opłatę uzdrowiskową w terminie do 10 dnia miesiąca następujacego
po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 8.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała
Nr II/15/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie
Goczałkowice-Zdrój na rok 2015, terminu płatności, sposobu poboru,
określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
§ 9.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

UCHWAŁA NR XI/80/2015
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) wg treści na podstawie art. 9 pkt.
9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz.
735) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych
w wysokości podanej w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr
II/17/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 grudnia 2014
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

lp.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

1.

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

684,00 zł

2.

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1164,00 zł

3.

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

1 380,00 zł

 z życia gminy 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-

iczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1
Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
→
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
→
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31
→

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

1 872,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł

2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł

2 388,00 zl
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł

2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł

2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł
2 388,00 zł

2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 832,00 zł
2 832,00 zł
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
40

2

stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25
31
→

1 932,00 zł
1 932,00 zł
1 932,00 zł
2 268,00 zł

2 052,00 zł
2 052,00 zł
2 052,00 zł
2 388,00 zł

40
→

1 932,00 zł
2 268,00 zł

2 052,00 zł
2 856,00 zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku
(w złotych)

1.

Od 3,5t do 5,5t włącznie

1 608,00 zł

2.

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

1 608,00 zł

3.

Powyżej 9t i poniżej 12t

1 608,00 zł
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t
i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku
(w złotych)

1.

Od 7 ton i mniej niż 12 ton

1 380,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa
/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25
→

1 512,00 zł
1 512,00 zł
1 512,00 zł

1 620,00 zł
1 620,00 zł
1 620,00 zł

28
33
38
→

1 512,00 zł
1 512,00 zł
1 512,00 zł
1 728,00 zł

1 620,00 zł
1 620,00 zł
1 620,00 zł
2 052,00 zł

38
→

1 512,00 zł
1 728,00 zł

1 620,00 zł
2 052,00 zł
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Autobusy

Stawka podatku
(w złotych)

lp.

Ilość miejsc poza miejscem kierowcy

1.

Mniej niż 22 miejsca

1 620,00 zł

2.

Równa lub większa od 22 miejsc

2 052,00 zł

PRZEBUDOWA UL. RZEmIEŚLNICZEJ
– PODPISANO UmOWĘ

W

dniu dzisiejszym podpisano umowę
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej z przedłużeniem drogi do ul. Szkolnej
wraz budową kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu w wodociąg i kanalizację”.
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,
– uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę
kanalizacji sanitarnej

Do przetargu przystąpiło 25 oferentów.
Komisja przetargowa dokonała sprawdzenia
i oceny złożonych ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA VINCI,
EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc za kwotę
ofertową 899 991 zł.
Plac budowy zostanie przekazany
na początku przyszłego roku.
Planowany termin zakończenia remontu
– 30.05.2016r.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

GmINA UBIEGA SIĘ O ŚRODKI NA ROZWÓJ
CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH

G

mina chce pozyskać prawie
650 tys. zł z funduszy unijnych na projekt cyfrowy
pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie
Goczałkowice-Zdrój”. Wniosek
o dofinansowanie został złożony
w dniu 30 września br., w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi
764.150 zł, z czego 15% tj.

114.623 zł stanowi wkład finansowy gminy. Reszta będzie
pochodzić ze wspomnianego
Programu. Wnioski można było
składać do końca września. Ogółem do Instytucji Zarządzającej
czyli Urzędu Marszałkowskiego
wpłynęły 94 wnioski o łącznej
wartości 341.668.508 zł. Gminy
wnioskowały o dofinansowanie
w wysokości 275.912.640 zł. Tymczasem budżet konkursu opiewa
na kwotę 82.581.3030 zł, co oznacza, że zapotrzebowanie 3,4 razy
przekracza dostępność środków
unijnych w tym konkursie.
Obecnie trwa weryfikacja

wniosków, wyniki konkursu
powinny zostać ogłoszone
do końca tego roku – taki termin
przewidziano w harmonogramie
działań.
Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie oraz wdrożenie nowoczesnych technologii
informatycznych, których efektem będzie stworzenie nowego
portalu e-usług związanego
z obsługą administracyjną obywateli i przedsiębiorców (głównie sprawy podatkowe, rozliczenia finansowe związane z gospo-

darką odpadami, konsultacje
społeczne). Na etapie założeń
portalowi temu nadano nazwę:
Portal podatnika. Realizacja projektu umożliwi zainteresowanym bezpośredni wgląd w swoje
indywidualne konto podatnika,
na którym będą zamieszczane
na bieżąco wszelkie informacje ważne dla tej osoby, w tym:
informacje o stanie konta. Portal
umożliwi komunikację pomiędzy Podatnikiem (Płatnikiem)
a Urzędem drogą elektroniczną
oraz dokonywanie płatności
przez platformę informatyczną.
Maria Ożarowska

URZĄD GmINY BĘDZIE NIECZYNNY
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój uprzejmie informuje, że w czwartek 24 grudnia 2015r. (Wigilia) Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju będzie
nieczynny.
Ponadto w dniu 24 grudnia 2015r. do godziny 12:00 ustalony zostaje dyżur telefoniczny Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach zgłoszeń zgonów
pod numerem telefonu 782 139 716.
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BĘDZIE DRUGIE WYDANIE
„GOCZAŁKOWICKIEGO
SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO”

W

2012r. z inic jat ywy
Pani Profesor Wiesławy
Korzeniowskiej został
wydany „Goczałkowicki słownik
biograficzny”. Prezentacja i promocja książki zainaugurowała
obchody 20-lecia gminy i była
jednym z ważniejszych wydarzeń
kulturalnych w tamtym okresie.
„Słownik…” był pierwszą próbą
prezentacji i utrwalenia sylwetek ludzi, których los związał
z Goczałkowicami. W ciągu kilku
tygodni nakład został wyczerpany.

Teraz przyszedł czas, by zgromadzić kolejne biogramy, by uzupełnić i na nowo odkryć nieznane lub mniej znane karty
historii naszej miejscowości,
by przez pryzmat życiorysów
mieszkańców i ludzi związanych z Goczałkowicami zgłębić
dzieje swojej „małej ojczyzny”.
Trud redagowania „Słownika…”, podobnie jak 3 lata
temu, przyjęła na siebie Pani
Profesor Korzeniowska. Koordynatorem prac z ramienia Urzędu
Gminy jest Sekretarz Gminy.
„Słownik…” zostanie

wydany w roku 2017, z okazji 25
– lecia gminy. Będzie to wydanie drugie, poprawione i rozszerzone. Prace nad tym wydaniem rozpoczynamy już teraz.
I podobnie jak w przypadku
pierwszej edycji tej wyjątkowej
pod każdym względem książki,
prace nad nią mają charakter
otwarty – każdy z Mieszkańców może przyczynić się do jej
powstania, każdy może pomóc
w jej redagowaniu.
Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem biogramów
publikowanych w 2012r., bądź

zamieszczeniem nowych biogramów zapraszamy do współpracy i włączenia się w dzieło
upamiętnienia sylwetek ludzi,
którzy na to zasłużyli. Propozycje biogramów można przysyłać
do Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej
13 lub przekazywać bezpośrednio Pani Profesor Korzeniowskiej. Prosimy również o zachowanie następującego schematu
przy opracowaniu biogramów:
1. imię i nazwisko (w przypadku
mężatki podać – w nawiasie jej
nazwisko panieńskie);

ODZNACZENIA
DLA STRAŻAKÓW

P

od koniec października br. w kalendarzu samorządowym
miało miejsce szczególne wydarzenie. A było to nadanie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju
odznaczeń „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Tym zaszczytnym mianem wyróżniono trzech strażaków: Stanisława Kapijasa,
Aleksandra Malchera oraz Jerzego Sodzawicznego. W ramienia

2. data urodzenia (dzień, miesiąc rok), data śmierci (dzień,
miesiąc, rok);
3. zawód, specjalność, zakres
działalności;
4. miejsce urodzenia, imiona
rodziców (podać nazwisko
panieńskie matki), zawód ojca
lub środowisko, z którego opisywana osoba wywodziła się;
5. etapy i miejsce kształcenia
(szkoła podstawowa, średnia,
wyższa- jaka?)
6. opis życia, pracy zawodowej,
społecznej, postaw, działalności, osiągnięć itp.;
7. miejsce śmierci i pochowania;
8. imię żony lub męża (w przypadku żony podać jej nazwisko
panieńskie); liczba dzieci oraz
ich imiona;
9. podpis autora biogramu.
Wsk azane jest dołączenie do biogramu fotografii formatu legitymacyjnego.
W „Słowniku…” można umieścić także biogramy osób żyjących, godnych upamiętnienia,
pod warunkiem ukończenia 70.
roku życia.
Maria Ożarowska

Urzędu Marszałkowskiego odznaczenia wręczał Przewodniczący
Kapituły Odznaki Honorowej Pan Andrzej Kamiński, wówczas radny
Województwa Śląskiego, obecnie senator z okręgu wyborczego nr
78 obejmującego powiaty: bielski i pszczyński oraz miasto Bielsko-Biała.
Maria Ożarowska

aktualności
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SZLACHETNA PACZKA 2015

P

ubliczne Przedszkole nr
1 po raz pierwszy przystąpiło do Ogólnopolskiej
Akcji Dobroczynnej Szlachetna
Paczka. W tej zaszczytnej akcji
wzięli udział nasi Rodzice,
zaprzyjaźnione Rodziny oraz
pracownicy Przedszkola.
Z wielkim podziwem i radością obserwowaliśmy jak każdego dnia przybywało darowanych rzeczy, ich ilość przerosła
nasze oczekiwania. Również
dla naszych milusińskich były
to miłe dni.
Pakując prezenty do ozdobionych przez samych siebie
pudeł, dzieci czuły się bardzo potrzebne i wyróżnione,
że mogą okazać dobroć i pomoc
drugiemu człowiekowi.
„Miarą wartości człowieka
jest życzliwość i dobroć,
która w połączeniu z innymi
cnotami pozwala pomagać
drugiemu człowiekowi”

Św. Jan Paweł II

Tymi słowami pragniemy

cami obdarowały potrzebującą
Rodzinę angażując swoje serca,
dobroć i szlachetność.
Dla uczniów udział w AKCJI
był wspaniałą lekcją odkrywania
w sobie ogromnych możliwości
pomocy innym.
Za zaangażowanie dzieci
z klasy IIIc oraz ich Rodziców
dziękują Wolontariusze Szlachetnej Paczki.
Podsumowanie
Szlachetna Paczka 2015
– Rejon Pszczyna i okolice
1. Rodzin do których dotarli
wolontariusze – 31 w t ym
w Goczałkowicach – Zdroju – 25
2. Zaangażowanych w przygotowywaniu paczek dla rodzin

gorąco podziękować Wam Drodzy Rodzice, Wam Drodzy Sponsorzy za ogromne zaangażowanie, hojność i okazane serce.
Z wyrazami szacunku
Ewa Chojkowska

Uczniowie klasy III c, Szkoły Podstawowej nr 1.

D
Podopieczni Publicznego Przedszkola nr 1.

o Ogólnopolskiej Akcji
Dobroczynnej „Szlachetna
Paczka” dołączyli również uczniowie klasy III c wraz
z wychowawczynią Panią Gabrysią Król. Dzieci wraz z rodzi-

potrzebujących – 991 osób
3. Wartość przygotowanych
paczek dla potrzebujących
Rodzin – 98 400,00 zł.
4. Liczba zaangażowanych
wolontariuszy – 17 osób.
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JESTEŚmY ŻYCZLIWI

P

ozyt ywne, życzliwe,
grzeczne odnoszenie się
do siebie to sztuka nie lada.
Łatwiej w złości coś burknąć,
wykrzyczeć, niż wysłuchać i spokojnie porozmawiać. Sprawiać
radość innym, pamiętać o nich,
starać się być przyjacielem, umieć
uznać swój błąd, pomyłkę, przeprosić,to wyzwanie, które choć
trudne wcale nie jest dziś niemożliwe. Pokazały nam to przedszkolaki.
Życzliwość jako składowa
szacunku, przyjaźni, solidarności, czy bezinteresownego
dobra, którym obdarowujemy
innych, była tematem przewodnim zajęć w miniony poniedziałek – 23.10.2015. Dzieci wszystkich grup wiekowych spróbowały zmierzyć się z pytaniem
„co to znaczy być życzliwym?”.
Ich odpowiedzi wskazują,
że ogólne znaczenie tego słowa
jest im świetnie znane i zrozumiałe. Dawały przykłady takiego
zachowania poprzez stosowanie zwrotów grzecznościowych,
bycia uczynnym wobec innych,
dzielenia się zabawkami, bycia
dobrym i grzecznym, jak również
dzielenia się uśmiechem w czasie pobytu w domu i przedszkolu.
Dzieci uznały, że być życzliwym,
to pomagać sobie wzajemnie,
zapraszać do zabawy szczególnie tych, którzy płaczą, czy
są smutni. Również poszanowa-

nie praw każdego z nich (przypomniane w tym dniu) do zabawy,
wypoczynku, nauki, okazywania
emocji, opieki lekarskiej i wiele
innych, to oznaka życzliwości
wobec drugiego człowieka.
W i e l e p r z y g o t ow a n y c h
zabaw tego dnia miało wzbudzić
w przedszkolakach chęć dzielenia się dobrem. Już sam czerwony
kolor przedmiotów kojarzył się
dzieciom z sercem, miłością, ciepłem, dobrocią. Przekazywany
z rąk do rąk mięciutki, czerwony
pomidor sprawiał, że dzieci starały się być delikatne i ostrożne.
Podawany, jak papierowe, kruche serduszko, kolejnemu koledze wzmacniał przyjaźń, miłość
i dobroć. Zachęcał do dzielenia
się uśmiechem, jak również wyciszał dzieci próbujące skupić się
na zadaniu.
Czytane w tym dniu, w ramach
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
opowiadania, np. „Zaczarowany
flet”, „Dobre słówka”, „Dobre
zwyczaje”, czy „Szewczyk Dratewka”, pobudzały wyobraźnię
dzieci i utwierdzały w prawidłowości dobrych zachowań.
D u ż ą r a d o ś ć s p r aw i a ł y
dzieciom różnego rodzaju
zabawy, m.in. „Pomóż koledze”
– polegająca na prowadzeniu
przez labirynt z zawiązanymi
oczami, zapraszaniu pod parasol
w deszcz, służeniu ramieniem
na śliskim chodniku, pociesza-

niu smutnych osób; czy zabawy
taneczne do piosenek „Nie
chcę cię”, „Dwóm tańczyć się
zachciało”, czy „Podajmy sobie
ręce”.
Aby zapamiętać ten szczególny dzień i podzielić się radością z innymi, przedszkolaki
wykonały dla kolegów i rodziców
upominki w postaci „uśmiechniętej buźki”, papierowych kwiatów,
laurek, czy słoneczek – symbolu
Światowego Dnia Życzliwości.
Myślę, że dziś, gdy na świecie
coraz częściej dochodzi do bezmyślnych aktów agresji, nieuzasadnionych mordów niewinnych,
warto mówić o takich wartościach jak tolerancja, życzliwość, akceptacja inności, dobro,

miłość. Przyszłość należy do młodych pokoleń i to od nas zależy,
jak je wychowamy. A zwracając
się do nas z pytaniami typu, „proszę pani, prawda, że nie wolno
nikogo bić?”, albo „proszę pani,
prawda, że nie wolno się z nikogo
wyśmiewać?” widać,
że dzieci bardzo potrzebują
akceptacji dobrych, życzliwych
zachowań. Często daję im przykład – „czy panie do siebie krzyczą?”, „czy panie się na siebie
gniewają?” Warto wtedy zobaczyć ich minki i zmianę zachowania. I najważniejsze jest to,
że możemy dobre zachowania
utrwalać codziennie, nie tylko
od święta.
Anna Czernecka – Mac

GmINA CHCE POZYSKAĆ
ŚRODKI NA ZAKUP KSIĄŻEK
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Gmina ubiega się o dotację
na zakup książek do biblioteki
szkolnej w Gimnazjum, w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 3, przyjętego rozporządzeniem Rady
Ministrów w październiku br.
Program ten dotyczy wspierania organów prowadzących
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne i obejmuje współfinansowanie w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie czytelnictwa. Będzie realizowany
w latach 2016-2020. Pierwszy

nabór wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego ma miejsce w listopadzie i grudniu br.
Dotacje mogą być wykorzystane
wyłącznie na zakup nowości
wydawniczych, z wyjątkiem
podręczników. Wartość dofinansowania jest uzależniona m.in.
od liczby uczniów. Maksymalna
kwota wsparcia wynosi 12.000 zł
i o taką właśnie kwotę ubiega się
gmina. Koszt przedsięwzięcia
wynosi 15.000 zł, z czego 20% tj.
3.000 zł stanowić będzie wkład
własny gminy.
Maria Ożarowska
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KONKURS GWAROWY
ROZSTRZYGNIĘTY

O

siemnaście lat temu
po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju,
zorganizowano konkurs gwarowy dla dzieci „Pogodejmy
po naszymu”. Idea jaka przyświecała pomysłodawcom przedsięwzięcia od początku związana
była z zachowaniem i kultywowaniem przez najmłodsze pokolenie rodzimych wartości i tradycji.
Na przestrzeni lat dzięki
zaangażowaniu i pracy nauczycieli liczba uczestników zgłaszających się na konkurs imponuje.
Pomimo wszechobecnej globalizacji i zacierania się śladów odrębności kulturowej moda na śląskość
nie przemija. Co raz więcej ludzi
jest dumnych ze swych korzeni,
a co najważniejsze przekazuje
tą dumę swym dzieciom.
O autentyczności tej tezy najle-

piej świadczy tegoroczna, jubileuszowa edycja przeglądu, w której
wzięło udział aż 29 miłośników
lokalnej gotki. Na sali GOK-u mali
uczestnicy z niemalże wszystkich szkół powiatu pszczyńskiego

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach Zdroju

zapraszają
na uroczyste spotkanie

z okazji „Dnia

Babci i Dziadka”

zaprezentowali różnorodne teksty
śląskie, spośród których na szczególną uwagę zasługiwały specjalnie przygotowane na tą okazję
utwory autorskie.
Spośród wszystkich zgłoszo-

nych do konkursu uczniów, pięcioosobowe jury, kierując się
doborem repertuaru, interpretacją i znajomością gwary zdecydowało się przyznać 7 wyróżnień
stopnia III, 19 wyróżnień stopnia II oraz 3, stopnia 1. Na tegorocznym podium stanęli: Anna
Leonard z Kobióra, Natan Klimek
z Piasku oraz Julia Janosz ze Studzienic.
Niespodzianką, jaką z okazji
pełnoletniości konkursu przygotował dla uczestników organizator był przyjazd Marka Szołtyska
– dziennikarza, pisarza, a przede
wszystkim piewcy kultury Górnego Śląska, który w trakcie spotkania zaprezentował najmłodszym dawne gry i zabawy oraz
podzielił się refleksjami na temat
różnorodności i znaczenia gwary
w poszczególnych regionach śląska.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje

2-dniowy wyjazd na kulig do
Bukowiny Tatrzańskiej
w dniach 21-22.01.2016
(czwartek, piątek)
Program:

21.01.2016r.

- wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy UG
- możliwość skorzystania z basenów termalnych
-godz. 14:00 obiad
- godz. 15:00 kulig z pieczeniem kiełbasek

22.01.2016r.

- godz. 8:30 śniadanie oraz możliwość skorzystania z basenów termalnych
- godz. 13:00 obiad, wyjazd do Sanktuarium w Ludźmierzu
- powrót w godzinach wieczornych

w dniu 20 stycznia (środa) 2016r
sala Urzędu Gminy
rozpoczęcie - godz. 15.00
wstęp wolny
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)

Koszt wyjazdu:
członkowie – 230 zł, sympatycy – 240 zł
Cena obejmuje:

przejazd autokarem, ubezpieczenie, 1x nocleg w hotelu „Ryś”,
1x śniadanie, 2x obiad, organizacja kuligu

Zapisy w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)
do dn. 05.01.2016
Ilość miejsc ograniczona

Zapraszamy
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PRZESUNIĘTO TERmIN POŁĄCZENIA
INSTYTUCJI KULTURY

W

marcu br. Rada Gminy podjęła
uchwałę o zamiarze połączenia
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury. Uchwała ta jest uchwałą intencyjną, która rozpoczęła procedurę łączenia
tych instytucji działających obecnie na terenie gminy. Jak informowaliśmy wcześniej,
wspomniana procedura obejmuje:
1) zasięgnięcie opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach
2) wystąpienie do ministra właściwego
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
o wydanie zgody na połączenie instytucji
kultury
3) podanie do publicznej wiadomości
informacji o zamiarze połączenia instytucji kultury oraz o przyczynach takiej decyzji, poprzez ogłoszenie treści uchwały wraz
z uzasadnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goczałkowice-Zdrój,
na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
4) podjęcie uchwały o połączeniu instytucji
kultury.
W ramach wykonania uchwały intencyjnej Wójt Gminy Gabriela Placha wystąpiła
do Dyrektora Biblioteki Śląskiej o zaopiniowanie zamiaru połączenia gminnych
instytucji kultury. Wystąpienie były m.in.
poprzedzone spotkaniami z pracownikami
obu instytucji kultury oraz rozmowami telefonicznymi celem ustalenia terminu wizytacji. Pod koniec czerwca br. Dyrektor Biblioteki Śląskiej negatywnie zaopiniował zamiar
wyrażony uchwałą Rady Gminy. W uzasadnieniu wskazał, że chęć połączenia świadczy o niedocenieniu miejsca i roli biblioteki przez władze samorządowe. Wskazał
również, że przypuszczalnie połączenie obu
instytucji doprowadzi do pogorszenia funkcjonowania biblioteki, pozbawienia jej osobowości prawnej, a także do tego, iż bibliotekarze w nowej instytucji mogą być potencjalnie wykorzystywani do prac znacznie
wykraczających poza czynności wyznaczone w ustawie o bibliotekach. Argumentował dalej, że pracownicy GOK nie mają

kwalifikacji do prowadzenia bezpośredniej
obsługi czytelnika i nie są znane przykłady,
w których to instruktorzy GOK wspomagaliby pracowników biblioteki.
W związku z tym Wójt Gminy ponowiła
wniosek o wydanie opinii w przedmiotowej
sprawie. Dołączając do niego dodatkowe
informacje i wyjaśnienia. Pismem z dnia
15 września br. Dyrektor Biblioteki Śląskiej
odpowiedział, że w tej sprawie została już
wydana opinia negatywna, a wobec tego
brak podstaw do przedstawiania kolejnych
wniosków.
Niezależnie od tego pismem z dnia
25.08.2015r. Wójt Gminy wystąpiła o wydanie opinii do Krajowej Rady Bibliotecznej.
W dniu 21 października obie gminne instytucje kultury były wizytowane przez przedstawiciela tej instytucji w osobie Prezesa
Polskiego Związku Bibliotek pana Jana
Krajewskiego, który nie miał zastrzeżeń
do planowanych działań i wstępnie pozytywnie odniósł się do zamiaru gminy. Opinia w powyższej sprawie zostanie wydana
przez Krajową Radę Biblioteczną w miesiącu grudniu lecz na ten moment jeszcze
jej nie ma.
Pierwotnie gmina wyraziła zamiar połączenia GOK-u i Biblioteki z dniem 1 stycznia 2016r. Ze względów proceduralnych
nie jest to możliwe w tym terminie. Czy
będzie to możliwe w późniejszych miesiącach 2016r.? Póki co, ze względu na trwającą procedurę pozyskania wymaganych
opinii i uzgodnień przesunięto planowany
termin połączenia o 6 miesięcy tj. na dzień
1 lipca 2016r. Dalsze działania są uzależnione od opinii KRB, a przede wszystkim
od zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Na każdym etapie postępowania gmina
zapewniała i zapewnia, że planowane
zmiany nie będą miały negatywnego
wpływu na wykonywanie dotychczasowych
zadań przez bibliotekę. Gmina deklaruje,
że gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu,
wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej.

działalności informacyjnej i edukacyjnej
będzie nie tylko utrzymane na dotychczasowym poziomie ale i sukcesywnie rozszerzane. Ktoś w tym miejscu może powtórzyć odpowiednio akcentując te słowa:
„gmina zapewnia i deklaruje…” i postawić
znak zapytania. Lecz nie są to tylko słowa.
Za tymi słowami podążają konkretne działania. Tak się złożyło, że od kwietnia 2015r.,
zgodnie z ustawą o bibliotekach, kierowaniem i zarządzaniem Biblioteką zajmuje
się Zarządca. A jest nim GOK. W praktyce
oznacza to, że nie ma już w wykazie zatrudnienia stanowiska Dyrektora, a jego obowiązki wykonuje wspomniany Zarządca.
Zatem faktycznie już teraz jest to jeden organizm mimo, że pracownicy mają różnych
pracodawców, że są 2 odrębne plany finansowe, że prowadzone są odrębne rozliczenia
i księgowości oraz sporządzana jest odrębna
sprawozdawczość.
Czy jakość usług świadczonych przez
Bibliotekę uległa pogorszeniu? Nie ma żadnych niepokojących sygnałów w tym zakresie od Mieszkańców. Czy dojdzie zatem
do połączenia dwóch gminnych instytucji
kultury w jedną instytucję kultury, w następnym roku? Na dzień dzisiejszy jest taka wola
władz gminy. Jednakże dalsze działania,
w tym podjęcie uchwały o połączeniu są uzależnione od opinii wydawanych przez Krają
Radę Biblioteczną i Bibliotekę Śląską oraz
zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Maria Ożarowska

ImIONA POD ZNAKIEm ŚWIĄT

I

mię to jeden z najważniejszych
identyfikatorów człowieka.
Imiona posiadają bowiem ukrytą
symbolikę i jakąś tajemniczą moc.
Dlatego rodzice długo zastanawiają się nad ich wyborem dla swojego potomstwa. Mimo globalizacji i wielokulturowości nadal każdy
naród ma swój własny zasób imion.
Z grudniem, z okresem świątecz-

nym związane są takie imiona jak
Ewa, Adam, Szczepan, Sylwester
i oczywiście jeden z najpopularniejszych świętych – Mikołaj.
W Goczałkowicach-Zdroju
mieszka 79 kobiet i dziewcząt
o imieniu Ewa. Najstarsza urodziła się w 1949r., najmłodsza –
w 2011r. Imię Adam nosi 94 mężczyzn i chłopców. Najstarszy ma 80

lat, najmłodszy – 4 miesiące. Imię
Szczepan nosi 6 panów. Najstarszy urodził się w 1928r., najmłodszy – w 1956r. Imię Sylwester nosi
14 mężczyzn i chłopców. Najstarszy urodził się w 1948r., najmłodszy – w 2009r. Swój renesans przeżywa imię Mikołaj. W Goczałkowicach obecnie mieszka 17 chłopców
o tym imieniu. Najstarszy urodził

się w 1994r., najmłodszy ma 13
miesięcy. Począwszy od 2000r. imię
to nadano 13 chłopcom.
Najpopularniejsze imiona dzieci
urodzonych w 2013r. to Oliwia
i Dominika oraz Maciej i Oliwier.
W 2014r. rodzice najczęściej wybierali dla swoich pociech imiona
Hanna i Wojciech.
Maria Ożarowska
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CHOINKA
W KULTURZE POLSKIEJ

Choinka jest drzewkiem niezwykłym. Dla większości Polków stanowi główny wyróżnik świąt Bożego Narodzenia. Z jednej strony jest
symbolem Chrystusa, z drugiej zaś odnosi się do ludowych obyczajów o funkcji magicznej. „Jest bowiem choinka drzewkiem ofiarowanym bogu i przodkom w zamian za błogosławieństwo, urodzaj, obfitość, zdrowie i szczęście oraz chroni dom i jego mieszkańców przed
działaniem złych duchów”.

Z

wyczaj ustawiania w domu
zielonego drzewka nie
ma polskich korzeni. Źródeł
tej pięknej tradycji należy doszukiwać się u Niemców w XV w.
W wieku XVIII można było zaobserwować rozprzestrzenianie
się go na niemal całym obszarze
występowania języka niemieckiego. Dopiero jednak w XIX w.
za pośrednictwem protestanckich
rodzin dostała się do krajów katolickich.
We Francji, choinkę wprowadziła w 1840 r. księżniczka
meklemburska – Helena. W Anglii
pierwsze drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się za sprawą
księcia Alberata, męża królowej
Wiktorii. Na ziemiach polskich,
jak twierdzi większość badaczy
zwyczaj ten zakorzenił się ponad
200 lat temu. Niewątpliwie przywędrował od naszych zachodnich
sąsiadów. Najszybciej przyjął się
na Górnym Śląsku (pierwsze
wzmianki o choince odnotowano
tu już w XVII w.). Początkowo,
przystrojone drzewka zaczęły
pojawiać się u bogatszych ludzi:
policjantów, nauczycieli, kolejarzy itp. Z czasem zawitały także
pod strzechy wiejskich chat,
wypierając tradycyjne podłaźniczki, pająki i światy. Jednak,
jeszcze w lata 30-tych XX w. gazety
polskie zachęcały do porzucenia
tego „protestanckiego, obcego
i świeckiego zwyczaju” na rzecz
katolickiego żłóbka.
Pomimo prób wyparcia choinki z polskich domów, dziś nikt
nie wyobraża sobie świąt bez tego
elementu dekoracyjnego.
No właśnie. Współcześnie
myślimy o choince, jak o przedmiocie, który ma upiększyć nasz
dom w związku z obchodzonym
Bożym Narodzeniem. Jednak
jeszcze kilkadziesiąt lat temu
nadawano jej niezwykły, symboliczny wymiar.
W wiejskiej kulturze tradycyjnej nie każde drzewko mogło
zostać wybrane na choinkę.
Jak piszą znawcy tylko „pewne
drzewko” o odpowiednim
wymiarze posiadało szczególną

moc. Przy jego wyborze należało
się trzymać ustalonego zwyczajowo schematu.
Przede wszystkim powinno
pochodzić z naturalnego lasu,
ponieważ las był zawsze postrzegany jako miejsce niezwykłe.
Z jednej strony, jako obszar sił
wrogich człowiekowi i dzikiej
przyrody był miejscem nieznanym i tajemniczym. Krył chaos,
śmierć i noc. Z drugiej strony,
las postrzegany był pozytywnie
i oznaczał „miejsce, gdzie bujnie
pleniło się życie”.
Równie ważne było, aby
po choinkę udawał się mężczyzna. Tylko ojciec, gospodarz przynosił do domu drzewko – upatrzone w dzień, ale zawsze wycinane w nocy, z dala od leśnych
mogił i przydrożnych krzyży.
Wraz z przekroczeniem progu
domostwa choinka opuszczała
sferę profanum i ustawiana
w izbie, pokoju stawała się centralną osią świata. W tym momencie przychodził czas na przybranie drzewka. To dopiero ozdoby
nadawały właściwą treść choince.
Nie sposób sporządzić pełnej
listy wszystkich dekoracji, jakich
używano. Zasadniczo, można
je było sklasyfikować w kilku
grupach. Do pierwszej, najważniejszej należało światło. Dawniej
świece, dziś lampki elektryczne
symbolizują „światło” towarzyszące narodzeniu się Chrystusa.
Wyrażają cześć oddawaną dzieciątku. Oznaczają, radość, jaka
towarzyszy z przyjścia na świat
zbawiciela. Utożsamiają blask
gwiazdy betlejemskiej, która
wskazywała drogę do stajenki
trzem mędrcom. Ponadto, są symbolem ludzkiej duszy.
Równie istotna w choinkowym wystroju była gwiazda.
Zawieszana na samym szczycie odzwierciedlała pierwszą
gwiazdkę, która rozbłysła na wigilijnym niebie i naznaczyła początek świata. Kolejnym elementem, bez którego jeszcze do niedawna nikt nie mógł wyobrazić
sobie choinki był łańcuch, który
według dawnych magicznych

wierzeń ochraniał domową przestrzeń przed nieszczęściem, symbolizował więzi rodzinne i projektował pomyślność w gospodarowaniu. W treści chrześcijańskiej,
łańcuch wijący się na bożonarodzeniowym drzewku miał przypominać węża z rajskiego ogrodu.
Był zatem wyznacznikiem grzechu pierworodnego i odkupienia.
Dalej, przychodziła kolej
na bombki, które wraz ze swoją
kulistością nawiązywały
do wszechświata, zwłaszcza
nieba i ziemi. Łączyły dwa światy
– kosmiczny i ludzki. Równie
istotne był tzw. ozdoby zoomorficzne do których zaliczane były
wszelkiego rodzaju zwierzęta.
Podobizny ptactwa domowego,
zawieszane na choince miały
zapewniać żywemu inwentarzowi zdrowie i płodność. Dzikie,
radość człowieka i całego stworzenia z Bożego Narodzenia.
Na świątecznej choince bardzo
często pojawiały się także ozdoby
roślinne. Spośród nich na pierwszy plan wysuwały się jabłka
i orzechy. Pierwsze, swych źródeł
doszukiwały się w biblijnym raju
i drzewie poznania dobra i zła –
symbolu grzechu pierworodnego. Było jednakże jabłko także
wyznacznikiem miłości kobiety
do mężczyzny oraz symbolem
życia i zdrowia.
Orzechy choinkowe, miały
kojarzyć się z dostatkiem i majętnością. Przypisywało się im pobudzanie płodności oraz wpływanie
na mądrość.

Oprócz wspomnianych już
owoców, na choince pojawiały
się także inne produkty spożywcze. Wśród nich, najważniejsze
znaczenie miały słodycze. Miały
wprowadzać słodycz do życia
człowieka i jego domu na najbliższy rok, a kruche ciastka symbolizowały kruchość ludzkiego istnienia. Na koniec warto wspomnieć
o ozdobach antropomorficznych.
Aniołach, które są istotami świętym, pochodzą od Boga i wskazują Bogu – dziecięciu drogę
na ziemię oraz ludziom wszystkich stanów i narodów – drogę
do Boga – dziecięcia i do Boga
w niebie oraz mikołajach i krasnoludkach. Te ostatnie, przypominały postacie które przynosiły
prezenty i na co dzień opiekowały
się ludźmi.
Taki schemat choinki prezentował się w polskich domach
na przestrzeni wielu lat. Współcześnie, zielone drzewko zatraciło swą dawną, bogatą symbolikę. Jest dziś przede wszystkim
ozdobą, która tradycyjnie towarzyszy świętom. Coraz rzadziej
pojawiają się na niej różnorodne
kolorowe, ozdoby, które zostają
wyparte przez nowoczesne, niejednokrotnie minimalistyczne
wizualizacje. Jednak nieprzerwanie jest ona głównym wyznacznikiem Bożego Narodzenia. Nikt
z nas nie wyobraża sobie wigilijnej wieczerzy bez blasku choinki.
Ewelina Sowa-Mrzyk
Na podstawie: K. Smyk

„Choinka w kulturze polskiej.
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Raz do roku, pośród śniegu,
każdy się zatrzyma w biegu,
by przy świetle świec świątecznym
usiąść w gronie swym serdecznym.
Pora składać więc życzenia w noc Bożego Narodzenia,
bowiem szczęście oraz zdrowie najważniejsze – każdy powie.......
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo zdrowia w Nowym Roku
Życzy
Zarząd Koła Emerytów

Gminny Oœrodek Kultury
Chór Parafialny Semper Communio
serdecznie zapraszaj¹
na
koncert kolêdowy
Zespo³u Folklorystycznego RÓWNICA,
który odbêdzie siê
5 stycznia (wtorek), 2016 roku o godz.18.30
w Koœciele Parafialnym
p.w. Œw. Jerzego w Gocza³kowicach.

kultura

 z życia gminy 

21

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z SZYmONEm HOŁOWNIĄ

S

zymon Hołownia-dziennikarz, publicysta, pisarz.
Na stałe związany z telewizją TVN, gdzie razem z Marcinem Prokopem prowadzi
programy Mam Talent! i Mamy
Cię! Felietonista miesięcznika
„Pani”. Prowadzący bloga SzymonHolownia.com. Laureat
nagród dziennikarskich (m.in.
Grand Press, Ślad, Wiktor,
Ostre Pióro). Autor 12 książek
z dziedziny „pisarstwa religijnego” i spraw społecznych, 15
grudnia 2015 r. był gościem
Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury
w Goczałkowicach.
Spotkanie autorskie, w którym uczestniczyło blisko 80
osób poprowadziła Weronika
Grzanka – polonistka, długoletni nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława

Chrobrego w Pszczynie.
W ramach wydarzenia, Szymon Hołownia podzielił się
z widownią swymi pr ywatnymi doświadczeniami dotyczącymi wiary i Boga. Opowiadał jakie znaczenie w jego życiu
odgrywa Chrystus, co dzięki
niemu udało mu zyskać, ale
również co stracić. Dużą uwagę
poświęcił roli ewangelii oraz
codziennej filozofii życia jaka
powinna charakter yzować
prawdziwego chrześcijanina.
Jako założyciel dwóch fundacji: Kasisi – wspierającej
dom dziecka dla ponad 200 sierot w Zambii (www.fundacjakasisi.pl).oraz Dobrej Fabryki
– finansującej działalność jedynego hospicjum w Rwandzie,
wiejskiego szpitala i ośrodka
dożywiania dzieci z chorobą
g ł o d ow ą w Ko n g u ( w w w.

dobrafabryka.pl) nakreślił dramatyczny obraz czarnej Afryki,
kontynentu gdzie Boga można
odnaleźć w ludzkim cierpieniu.
Dzięki osobistym przeżyciom, zachęcił uczestników
spotkania do wolontariatu.

Do podzielenia się z potrzebującymi ułamkiem tego co się
posiada, ale ułamkiem przekazywanym regularnie. Gdyż
jak twierdzi „zło można jedynie
pokonać dobrem”.
Ewelina Sowa – Mrzyk

ŚW. mIKOŁAJ W GmINNYm
OŚRODKU KULTURY I GmINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

8

grudnia w siedzibie
GOK-u i biblioteki zjawił
się niespodziewany gość.
Wraz ze swoimi pomocnikami
w przedstawianiu „Pan Antenka
i srebrny kubraczek” pojawił się
sam św. Mikołaj, który zaprosił
wszystkie dzieci do obejrzenia
pięknej historii, opowiadającej o najważniejszych w życiu

rzeczach: przyjaźni i wzajemnej życzliwości, które zbyt często, zastępuje wzajemna wrogość, niechęć i złość okazywana
innym ludziom.
Na zakończenie spotkania,
jak co roku Mikołaj wręczył najmłodszym paczki świąteczne
z drobnymi upominkami.
E.S.- M.
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ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Dnia 16 grudnia 2015r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny„Święta Bożego Narodzenia w moim domu,
gminie, regionie”. Na konkurs wpłynęło 229 prace plastyczne. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 19 uczestników. Wręczenie nagród
odbędzie się 21 grudnia 2015 r., o godz. 13.00.
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ZAGRALI W KOSZA Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11

listopada w hali sportowej „Goczuś” w Goczałkowicach
rozegrany został Gimnazjalny Turniej Koszykówki Chłopców. Zawody te wliczają się w cykl 5 turniejów w ramach
Ligi Koszykówki do której przystąpiło 6 zespołów. Są to UKS 14
Bielsko-Biała, Akademia Basketu z Bielska-Białej, Publiczne Gimnazjum nr 1 z Czechowic- Dziedzic (dwie drużyny), Publiczne
Gimnazjum nr 2 z Czechowic –Dziedzic oraz Gimnazjum z Goczałkowic-Zdroju. Inauguracyjny Turniej odbył się 31 października
w Gimnazjum nr 1 w Czechowicach z którego nasza reprezentacja
wróciła z jednym zwycięstwem i jedną porażką.

W świąteczne przedpołudnie gimnazjaliści z Goczałkowic rozegrali 3 mecze. W swoim pierwszym spotkaniu ulegli wysoko UKS 14
Bielsko-Biała 13:32. W następnym meczu zespół zaprezentował się
nieco solidniej pokonując reprezentację Gimnazjum nr 2 z Czechowic-Dziedzic w stosunku 19:16. Na koniec podopieczni Sławosza Pękały
po emocjonującym meczu zanotowali drugą porażkę w turnieju tym
razem z Akademią Basketu różnicą czterech oczek. Pomimo ujemnego
bilansu meczowego naszej drużyny można być zadowolonym z włożonego wysiłku i ambitnej postawy gimnazjalistów z Goczałkowic.

Słowa podziękowania kierujemy do Dyrektora goczałkowickiego gimnazjum Pani Beaty Smolarek za ufundowanie słodkiego
poczęstunku dla wszystkich uczestników jak również obecność
podczas turnieju. Dziękujemy Radzie Rodziców za kupno napojów.
Organizatorzy dziękują również kierownikowi GOSiR Panu Jackowi Bukowczanowi i menadżerowi Pawłowi Kanikowi za udostępnienie obiektu, opłacenie komisji sędziowskiej i pomoc techniczną
w trakcie zawodów.
Skład drużyny z Goczałkowic: M.Jucha, Sz.Wojtylak, A.Zuber,
M.Brudek, H.Głąbek, P.Wrona, J.Bartnik, A.Smolorz, J.Gryksa,
B.Matul

Poniżej przedstawiamy wyniki pozostałych rozegranych meczów:

AKADEMIA BASKETU B-B 19: 12 PG NR 1 CZECHOWICE-DZIEDZICE II

UKS 14 BIELSKO-B. 26: 26 PG NR 1 CZECHOWICE-DZIEDZICE
AKDEMIA BASKETU 20: 18 PG NR 2 CZECHOWICE-DZIEDZICE
PG NR 1 CZECHOWICE 30: 8 PG NR 1 CZECHOWICE-DZIEDZICE II
Galeria zdjęć (foto:Paweł Kanik) znajduje się na stronie internetowej www.gosir.goczalkowicezdroj.pl.

AŻ SZEŚĆ GOLI W OSTATNIm
mECZU JESIENI...

A

ż sześć bramek oglądali
kibice, którzy w sobotnie
popołudnie, 14 listopada
przyszli dopingować piłkarzy
LKS – u Goczałkowice, którzy
w ostatnim meczu rundy jesiennej podejmowali u siebie drużynę Górnika 09 z Mysłowic.
Nasi piłkarze już po pierwszym gwizdku dostali zimny
prysznic, ponieważ w drugiej
minucie spotkania do bramki
trafił zawodnik gości. Trzeba
było szybko się otrząsnąć i odrabiać straty.
Zaczęło się od rzutu karnego, którego na wyrównującego gola zamienił Mateusz
Piesiur.
Do prowadzenia w pierwszej
połowie, po soczystym strzale
z za pola karnego doprowadził
Rafał Furczyk.

Druga część spotkania to już
tylko popis naszych piłkarzy.
Najpierw Łukasz Kanik podwyższył prowadzenie na (3:1),
następnie po jednym golu dołożyli wchodzący z ławki rezerwowych Adam Złotek na (4:1) i Błażej Grygier na (5:1). Goczałkowicka drużyna po 15. kolejkach
wskoczyła do ścisłej czołówki
tabeli i z dorobkiem 29 pkt. zajmuje trzecią pozycję, a do lidera,
MKS-u Lędziny, z którym nasz
zespół zanotował remis (1:1)
brakuje jeszcze sześciu oczek.

Jako beniaminek ligi okręgowej nasza drużyna prowadzona
przez Damiana Barona zasługuje na wielkie słowa uznania.
G r a t u l uj e my i ż yc z y my
powodzenia w drugiej połowie
sezonu.
Paweł Kanik
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DZIEWCZYNY CZWARTE
NA KONIEC RUNDY JESIENNEJ

Ż

eńska drużyna LKS – u Goczałkowice po rozegraniu dziewięciu
spotkań w rundzie jesiennej zajmuje czwartą pozycję w tabeli
pierwszej ligi kobiet.

Ostatni mecz nasze złotka zagrały 31 października w Częstochowie,
gdzie mocno, bo aż 5:0 rozbiły miejscową drużynę Gola. Dwa razy futbolówkę do siatki wbijała Natalia Deda, a po jednym trafieniu dołożyły
Magdalena Skaba, Dominika Stawnicza i Karolina Zientek.
Dla zawodniczek prowadzonych przez Marcina Trzebuniaka, także
należą się wielkie słowa uznania, ponieważ jest to nie lada wyczyn, jako
beniaminek trzymać się czołówki tabeli.
Gratulujemy!

Paweł Kanik

mIKOŁAJKOWE
ZAWODY
PŁYWACKIE SP1

W

dniach 27 i 30 listopada 2015r. na krytej pływalni „Goczuś”
w Goczałkowicach – Zdroju odbyły się wewnątrzszkolne
zawody pływackie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Pierwszego dnia w wodzie konkurowały dzieci klas 3 do 6, a drugiego
młodsi, klasy 1 i 2. Zawody prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wyniki znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej.

GODZINY OTWARCIA GOSIR W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
( OD 23.12. 2015 DO 06.01.2016 BASEN W TYGODNIU BĘDZIE CZYNNY OD GODZ. 7.00 )

24.12.2015r. CZWARTEK

7.00 - 13.00

25.12.2015r. PIĄTEK

NIECZYNNE

26.12.2015r. SOBOTA

15.00 - 22.30

27.12.2015r. NIEDZIELA
28.12.2015r. PONIEDZIAŁEK 7.00 - 22.30
29.12.2015r. WTOREK
30.12.2015r. ŚRODA
31.12.2015r. CZWARTEK

7.00 - 13.00

01.01.2016r. PIĄTEK

NIECZYNNE

(24/31.12 Wejście ostatniego klienta do godziny 12.00 !)

inFormacJe i ogłoSzenia
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ZmIANY W SYSTEmIE
GOSPODAROWANIA ODPADAmI

P

rzypominamy, że od dnia 1 stycznia 2016r. zmienią się niektóre
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsze z nich to: SEGREGACJA POPIOŁU, który należy gromadzić
w odrębnym pojemniku – nie można mieszać popiołu w pojemniku
z innym odpadami. Popiół będzie odbierany spod posesji, w okresie
zimowym, tj. od 1 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 maja do 30 września – jeden raz
w miesiącu.
W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada punkt odbioru odpadów
zielonych i biodegradowalnych będzie organizowany w czterech miejscach na terenie gminy, tj.: – Aleja I, II – w każdy czwartek od godz.
1600-1700,
– ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) – w każdy czwartek od godz.
1730-1830,
– ul. Brzozowa (lasek Brzezina) – w każdy piątek od godz. 1600-1700,
– ul. Powstańców Śl. (przy SP1) – w każdy piątek od godz. 1730-1830.
Z nowym rokiem zmieni się także stawka opłaty za odpady komunalne. Będzie wynosić:
– jeżeli mieszkaniec BĘDZIE segregował odpady – 9,90 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej nieruchomość;
– jeżeli mieszkaniec NIE BĘDZIE segregował odpadów – 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie zawiadamiał stosownym pismem, które zostanie dostarczone mieszkańcom wraz z decyzją podatkową do końca
lutego 2016r.
Wszystkie pozostałe informacje dot. zasad gospodarowania
odpadami oraz nowe uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r. dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

INFORmACJA DLA PODATNIKÓW
PODATKU OD NIERUCHOmOŚCI, ROLNEGO
ORAZ LEŚNEGO

R

eferat Finansowy Urzędu Gminy
w Goczałkowicach- Zdroju informuje
o zmianie z dniem 01.01.2016 r. wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do składania których obowiązane
są m.in. osoby fizyczne i osoby prawne będące
podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
W związku ze zmianami obowiązującymi
od 01.01.2016 roku w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.), Ustawie
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U.z 2013r., poz.1381 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku

leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
Rada Gminy Goczałkowice- Zdrój podjęła
Uchwałę Nr XI/83/2015 z dnia 24 listopada
2015 r. w sprawie określenia wzorów formu-

larzy informacji i deklaracji podatkowych.
Druki informacji podatkowych zobowiązane są złożyć osoby fizyczne tylko wówczas
kiedy u w/w nastąpiła jakakolwiek zmiana
mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (np.: zmiana powierzchni
użytkowej budynku, sposobu wykorzystania pomieszczeń, kupno, sprzedaż, darowizna, itp.). W/w druki formularzy dostępne
są na stronie internetowej Urzędu Gminy
Goczałkowice- Zdrój na platformie e-usług
publicznych SEKAP w zakładce podatkii opłaty/podatki- osoby fizyczne.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

WÓJT GmINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje:
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1515
ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/189/2015 z dnia 10.12.2015r. w sprawie ogłoszenia
przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części
nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy drodze
zbiorczej DK 1 na okres do 3 lat, podaje się do publicznej wiadomości

informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres:
od 21 grudnia 2015r. do 11 stycznia 2016r.
ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części działki oznacz. nr 2693/1 o pow. ogólnej 0,3455 ha
pod tymczasowy parking dla samochodów.
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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

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

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39,
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek 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
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. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta SA Bielsko-Biała – tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO”
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8, tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
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43-230 Goczałkowice-Zdrój,
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SZANOWNI mIESZKAŃCY

Koniec roku to czas podsumowań i dokonywania rozliczeń. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną obrazującą zakres inwestycji,
które zostały zrealizowane przez Gminę Goczałkowice-Zdrój jak i przez inne jednostki i podmioty tutaj działające.
Gabriela Placha

GmINNE INWESTYCJE 2015

Przebudowa ul. Jesiennej.

Ul. św. Jerzego – łącznik pomiędzy ul. Główną, ul. Szkolną.

Przebudowa ul. Wita Stwosza.

Przebudowa ul. Tuwima.

Nowe ﬁgury kwiatowe i altanki w Parku Zdrojowym.

Rewitalizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2.

Gminne INWESTYCJE 2015

Zakończenie rewitalizacji budynku „Starego Dworca” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Budowa siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie „Starego Dworca” wraz z uporządkowaniem terenu.

POZOSTAŁE INWESTYCJE
ZREALIZOWANE
NA TERENIE GMINY W 2015 ROKU

Centrum Edukacji Terapii i Rozwoju – inwestycja prywatna.

Przebudowa wiaduktu kolejowego – wykonawca: PKP Linie Kolejowe SA Zakład Linii
Kolejowych w Sosnowcu.

Przebudowa przejazdu kolejowego – wykonawca: PKP Linie Kolejowe SA Zakład Linii
Kolejowych w Sosnowcu.

Przebudowa torów kolejowych wraz z peronami – wykonawca: PKP Linie Kolejowe SA
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Centrum Rekreacji Wodnej WakePark nad stawem „Maciek Mały” – inwestor prywatny.

Przebudowa fragmentu ul. Szkolnej od przejazdu kolejowego, do skrzyżowania z ul.
Powstańców Śląskich – wykonawca: Powiat Pszczyński.

pozostałe INWESTYCJE 2015

Ekrany ochronne wzdłuż DK1 – realizacja: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Nowa śluza wałowa na Rontoku – wykonawca: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

