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Z PRAC WÓJTA GMINY

Chciałabym Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowałam się w ostatnim czasie:

4. Wykonawca: Scala Bud Goczałkowice.
5. Termin: od 7 lipca do 18 sierpnia.

– Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju – adaptacja budynku
dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną”.
Wartość projektu – 2.084.460 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego przez gminę- 960.330 zł w ramach konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013, Priorytetu III Turystyka, Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
Projekt polega na stworzeniu bazy okołoturystycznej w gminie.
Na potrzeby projektu zostanie przeprowadzony I etap remontu
pomieszczeń budynku dworca w Uzdrowisku, który gmina przejęła od PKP w grudniu ubiegłego roku. Poza remontem obiektu
w projekcie przewiduje się zakup i montaż w otoczeniu budynku
elementów małej architektury takich jak: ławo-stoły, altanki
wypoczynkowe, stojak na rowery, lunety do obserwacji ptaków.
Powstanie też siłownia zewnętrzna składająca się z 10 urządzeń.

Szkoła Podstawowa nr 1:

-Realizacja tegorocznych inwestycji:
a) Remont ul. Św. Anny oraz wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do budynku dworca kolejowego. Te inwestycje za parę dni
zostaną zakończone.
b) Przebudowa ul. Darwina wraz z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z tą przebudową, termin nie jest
zagrożony. Planowany termin wykonania –
c) remont ul. Drobnera oraz wymiana wodociągu i przebudowa
ul. Granicznej- prace rozpoczną się do końca czerwca
d) rewitalizacja parku zdrojowego- etap II –wybrano oferenta.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydrogop sp. z o.o. z Katowic za kwotę ofertową 656 041,56 zł brutto. W dniu 16 czerwca
została podpisana umowa i przekazaliśmy plac budowy. Planowany termin wykonania – 15 września 2014r. Operacja będzie
sfinansowana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader działanie Odnowa Wsi pozyskanych
w wyniku konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Dotacja z Unii Europejskiej
wyniesie do kwoty 288.854 zł.
Zakres rzeczowy obejmuje: dokończenie budowy ścieżek poprawiających układ komunikacyjny w parku oraz w rejonie stawu
„Maciek Mały”, uzupełnienie oświetlenia w/w alejek spacerowych, wykonanie 3 kładek przez „Kanar” ułatwiających komunikację.
e) trwają przygotowania do remontów w placówkach oświatowych. Planuje się wykonanie następujących robót:
Przedszkole Publiczne nr 1
1. Typ zadania: remont.
2. Zakres prac:
a. Remont Sali dydaktycznej na parterze z wymianą oświetlenia,
b. Czyszczenie wykładzin z powlekaniem emulsją regeneracyjną,
c. Przebudowa ogrodzenia przedszkola.
3. Koszt robót całość ok. 40 tyś.
4. Wykonawca: firma Hojka –Piszczek Goczałkowice, przebudowa
ogrodzenia -Firma Góra – Goczałkowice.
5. Termin: Lipiec 2014.
Przedszkole Publiczne nr 2
1.Typ zadania: inwestycja.
2. Zakres prac:
a. Dokończenie modernizacji pionu żywieniowego z przebudową
i przeniesieniem pomieszczeń,
b. Remont sali maluchów – niski budynek -1 sala.
3. Koszt robót: 75 tys. zł brutto.

1. Typ zadania: remont.
2. Zakres prac:
a. Przebudowa wejścia do szkoły z adaptacją pomieszczenia
na portiernię,
b. Wymiana podłogi w sali lekcyjnej nr 23,
c. Remont podłóg w salach DNA i DNN.
3. Koszt robót 65 tys. zł brutto.
4. Wykonawca: Scala Bud Goczałkowice.
5. Termin: od 1 lipca do 15 sierpnia.
Gimnazjum:
1. Typ zadania: remont.
2. Zakres prac.
a. malowanie korytarzy I i II piętra,
b. malowanie sekretariatu i gab. Dyrektora,
3. Koszt robót – 5 000,00 zł – zakup materiałów:
4. Termin: lipiec, sierpień
– Rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego
zadania wynosiła 12.000 zł. Do dofinansowania wybrano ofertę
Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Stowarzyszenie
złożyło ofertę na realizację zadania pn „Działania zmierzające
do ochrony środowiska naturalnego”.
Zadanie polega na prowadzeniu punktu edukacyjnego oraz
organizacji otwartych spotkań tematycznych, których celem jest
podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, promowanie
zasad zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie skutkom
szkód górniczych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi
12.900 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 11.300 zł.
– Drugi konkurs w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z tego zakresu
wynosi 10.000 zł Termin składania ofert upłynął dnia 20 czerwca
2014r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Aktualnie trwa ocena.
– W dniu 18 czerwca PG Silesia oddało do użytku zmodernizowaną przepompownię melioracyjną wód gruntowych przy ul. Stawowej.
– Od 16 czerwca Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program ma zasięg
ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Do otrzymania
Karty uprawnione rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25.
roku życia – w przypadku kontynuacji nauki, albo bez ograniczeń
wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
(szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy).
– W dniach 11 i 12 czerwca 2014 roku został przeprowadzony
drugi zabieg ODKOMARZANIA, który wykonała Firma DERTEX
DDD z Bielska-Białej. Zabieg zostanie przeprowadzony jeszcze
w miesiącu sierpniu.
– W dniu 28 czerwca 2014r o godzinie 15.00 przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju został otwarty Gminny
Kompleks Tras Nordic Walking, który powstał przy udziale środków unijnych Programu Operacyjnego RYBY a zrealizowany przez
LGR „Żabi Kraj”.
Wójt Gminy
Gabriela Placha

aktualności
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SPRAWOZDANIE Z XL SESJI
RADY GMINY

We wtorek, 20 maja 2014 r. odbyło się XL
posiedzenie Rady Gminy. Obrady otworzył
i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy
– Adam Maćkowski. Nikt nie zgłosił pisemnej interpelacji.

W

punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:

1. Zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2014 rok.
2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20142023.
3. Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Na wstępie, przedstawiciel firmy Biuro
Rozwoju Regionu z Katowic – Tomasz Rubiniec skrótowo omówił projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój,
przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia.
Radca Prawny – Olga Jurczyk poinformowała o sposobie głosowania nad ww. projektem, po czym Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania uwag nie uwzględnionych w projekcie Studium przez Wójta Gminy. W trakcie głosowanie, w większości spraw Rada
Gminy poparła stanowisko Wójta Gminy i nie
uwzględniła zgłoszonych do projektu studium uwag. W trzech przypadkach, radni
postanowili przychylić się do uwag mieszkańców, w sprawie jednej uwagi, rada odrzuciła stanowisko Wójta Gminy.

Uwaga nr 16 dotycząca działki
nr 4299/196

Właściciel działki zawnioskował o przesunięcie planowanego pasa drogi dojazdowej,
aby nie wchodził na jej teren.

Uwaga nr 19 dotycząca
działek nr 449/135, 454/135

Właściciel działki poinfor mował,
że w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wnioskował, o powiększenie
terenu zabudowy mieszkaniowej na części
działek, stanowiących jedną nieruchomość
z działką 442/135 (w poprzedniej kadencji
rada gminy uwzględniła uwagę, ale z niewiadomych przyczyn, nie została naniesiona).
W odpowiedzi, Leszek Kostorz (przedstawiciel firmy Biuro Rozwoju Regionu) wyjaśnił, że w studium część działki 442/135
o pow. 2545m2 (około 43% pow. terenu,
którego dotyczył wniosek do studium),
położonej na terenach rolniczych, zaliczono
do obszaru zabudowy mieszkaniowej.
Dodał, że przedmiotowa działka jest
objęta obszarem ochronnym „Natura 2000”.
W związku z tym należało uwzględnić stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, który nie zgadza się na zbyt

duże rozszerzenie ciągłego pasa zabudowy
wzdłuż stawów.
Radna Aleksandra Marzec zaproponowała, aby ponownie zweryfikować wniosek właściciela przedmiotowej działki.
W związku z tym, Wacław Rutkowski (pracownik Urzędu Gminy) zobowiązał się go
odnaleźć i ponownie przeanalizować.
Ostatecznie, okazało się, że autor uwagi
wnioskował o przeznaczenie w planie miejscowym części przedmiotowych działek pod
zabudowę. Z posiadanych dokumentów
wynika, że prośba ta nie została uwzględniona z powodu niezgodności ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
Leszek Kostorz stwierdził, że możliwy
do zabudowy teren (porównując obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z omawianym dziś projektem
studium) powiększył się o część północną.
Po przerwie, radca prawny – Olga Jurczyk stwierdziła, że wobec zaistniałej sytuacji, rada gminy nie może głosować nad
całym projektem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój (jedna z uwag wymaga
uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).
To m a s z Ru b i n i e c p o i n fo r m owa ł ,
że w takim wypadku studium wymaga ponowienia procedury.
Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie,
od jakiego momentu należy ponowić procedurę.
Tomasz Rubiniec wyjaśnił, że uwaga nr 19
wymaga ponownego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
a kwestii wytyczenie dróg leży poza zakresem spraw możliwych do ustalenia w studium. Może być rozpatrzona i uwzględniona
dopiero na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radna Aleksandra Marzec wyraziła opinię, aby jeszcze raz rozważyć uwagi uwzględnione inaczej niż stanowisko Wójta Gminy.
Gabriela Placha zauważyła, że mieszkańcy
Gminy Goczałkowice-Zdrój tak naprawdę
czekają na uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania gminy, ponieważ
wszystkie decyzje inwestycyjne wydawane
są na podstawie mpzp.
Obecna na sesji rady gminy mieszkanka
zapytała, czy w momencie ponowienia procedury będzie możliwe składać kolejne uwagi.
Leszek Kostorz wyjaśnił, że odstąpienie
od podjęcia przedmiotowej uchwały nie
oznacza możliwości ponownego składania
wniosków. Jeśli zostanie powtórzone „wyłożenie”, to będzie dotyczyło (hipotetycznie)
tylko części zmienianych, a nie całej gminy.
Należy poczekać, aż rada gminy (po uchwa-

leniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój), podejmie uchwałę
w sprawie zmiany Studium. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, rada gminy zobowiązana jest co najmniej raz na 4 lata podjąć
uchwałę w sprawie aktualności dokumentów
planistycznych – uzupełnił.
Podsumowując, Sekretarz Gminy powiedziała, że 4 uwagi zostały przez radę rozstrzygnięte w głosowaniu inaczej niż stanowisko Wójta Gminy, z tego 3 uwagi dotyczą
dróg, 1 dotyczy zmiany rysunku w studium,
a to wymaga powtórzenia procedury i uniemożliwia podjęcie przedmiotowej uchwały,
Radna Aleksandra Marzec ponowiła
wniosek, aby jeszcze raz rozważyć uwagi,
dot. przesunięcia drogi (mogłoby to skrócić
czas procedury uchwalenia studium). Tak
naprawdę, to cała rada gminy powinna dążyć
do uchwalenia spornego projektu uchwały.
Warto pamiętać, że w przypadku odwołania
złożonego przez mieszkańca gminy, przed
ewentualnym sądem nie będzie odpowiadał
Przewodniczący Rady Gminy, tylko wszyscy radni – wyjaśniła. Dodała, że wielokrotnie ponaglała, aby sesja w sprawie studium
odbyła się znacznie wcześniej. Stwierdziła,
że „jest połowa maja i to samo mogliśmy zrobić w lutym, a teraz niepotrzebnie czekamy”.
Przewodniczący Rady Gminy ponownie
przypomniał, że kilkakrotnie prosił Wójta
Gminy o przedłożenie danych dotyczących
osób składających wniosków. Jego zdaniem,
na pewno przyśpieszyło by to zwołanie dzisiejszej sesji.
Radny Krzysztof Kleczka skomentował
tą wypowiedź, że nie chodzi tu o żadne
nazwiska. Jak dodaje, głosował dziś najczęściej przeciwko stanowisku Wójta Gminy,
ponieważ takie jest jego spojrzenie na własność nieruchomości, a ciągłe wyciąganie
tych samych argumentów (dot. udostępnienie danych osobowych) jest bardzo nie eleganckie.
Przechodząc do wolnych głosów i wniosków radna Aleksandra Marzec powiedział,
że w dniu dzisiejszym znowu nie poznała
ostatecznego werdyktu w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Odnosząc się do tej uwagi radca prawny
– Olga Jurczyk kolejny raz wyjaśniła,
że w związku z głosowaniami rada gminy
nie może w trakcie tej sesji podjąć projektu
tej uchwały ponieważ jedna z uwag wymaga
uzyskania stanowiskaRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Radna Zofia Żelazo zapytała, czy na spotkaniu z PG Silesią zaplanowanym na 28
maja 2014 r. mogą uczestniczyć mieszkańcy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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SPRAWOZDANIE Z XL
SESJI RADY - CIĄG DALSZY...
Wójt Gminy odpowiedziała, że tak.
Radna Zofia Żelazo przekazała do wiadomości, że mieszkańcy domu komunalnego przy ul. Szkolnej proszą o zwiększenie
patrolu policyjnego w tej okolicy.
Ponadto powiedziała, że 15 maja
2014 r. uczestniczyła wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w gali Samorządowiec
Roku, gdzie odebrała statuetkę Złoty Klucz.

Jak dodała, nagroda ta nie należy się tylko
jej, ale wszystkim, którzy starają się, aby
nasza gmina prężnie się rozwijała (radna,
przekazała statuetkę na ręce Wójta Gminy).
Na zakończenie posiedzenia Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury – Zofia Szołdra, poinformowała radę gminy, że PG Silesia, jak co roku zaproponowało sponsorowanie obchodów święta gminy – Dni Goczał-

kowic oraz zorganizowanie z okazji Dnia
Dziecka wycieczki do kopalni. W związku
z tym, zapytała radnych, czy wyrażają zgodę
na przyjęcie wsparcia ze strony przedsiębiorstwa. Radni nie wyrazili sprzeciwu
w ww. sprawach.
Opracowanie:
Katarzyna Mizera
Ewelina Sowa

SPRAWOZDANIE Z XLI SESJI
RADY GMINY

W sali Urzędu Gminy, 24 czerwca 2014 r.
odbyła się XLI sesja Rady Gminy. Obrady
otworzyła i poprowadził Przewodniczący
Rady – Adam Maćkowski, który przedstawił porządek posiedzenia. Na wstępie,
radny Marek Żurek zgłosił uwagę formalną, dotyczącą projektu uchwały studium zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

J

ak zauważył, uchwała, która wpłynęła
do biura Rada Gminy na 14 dni przed
zaplanowaną sesją powinna zostać do niej
włączona, a tak się nie stało.
Adam Maćkowski, wyjaśnił, że ta sytuacja
wynika z faktu, iż projekt powyższej uchwały
nie został opiniowany przez komisje rady
gminy. Dodał, ponadto, że wciąż pojawiają
się uwagi dotyczące jej treści, dlatego prowadzi w tej sprawie konsultacje z Urzędem
Wojewódzkim. Stwierdził, że w momencie,
kiedy otrzyma potwierdzenie, że nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących tej kwestii,
zwoła kolejne posiedzenie rady początkiem
lipca.
Włączając się do dyskusji, mecenas Hassa
zauważył, że kwestia opiniowania uchwały,
o której mówił Przewodniczący jest sprawą
wtórną. Opiniowana, czy nie, uchwała
powinna znaleźć się w porządku obrad obecnej sesji, gdyż projekt uchwały został zgłoszony we właściwym terminie (do 7 dni przed
obradami), a dotyczy bardzo ważnej kwestii.
Przechodząc do kolejnego punktu sesji,
Przewodniczący Rady poinformował,
że na jego ręce wpłynęła interpelacja sporządzona przez radnego Grzegorza Maćkowskiego, która dot. zbliżającej się rewitalizacji
zabytkowego budynku dworca kolejowego.
Radny Maćkowskim w swym piśmie zwrócił się z prośbą do władz gminy o zachowanie ostrożności i właściwy dobór firmy, która
będzie wykonywać prace remontowe w obrębie budynku.
W punkcie 5 posiedzenia przystąpiono
do omówienia skarg skierowanych do biura

rady. Pierwsza została złożona przez Halinę
Drzał na działalność Wójta Gminy, w związku
z wezwaniem do zapłaty za bezumowne
korzystanie z nieruchomości.
Obecny na obradach mąż Pani Drzał odczytał pismo z Urzędu Wojewódzkiego, sporządzone w toku trwania sprawy. Skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia.
Druga, skarga sporządzona przez Renatę
Masior, dot. zwrotu wydatków poniesionych
za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wywołała burzliwą dyskusję. Adam Maćkowski,
stwierdził, że związane są z nią duże nieścisłości prawne. Mecenas Hassa wytłumaczył,
że skarga została złożona w trakcie trwającego postępowania administracyjnego, tym
samym powinna być uważana jako „pismo
w sprawie” i w terminie do 7 dni przekazana
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z tym, że SKO zakończyło
postępowanie odwoławcze należy potraktować ją jako „wniosek” o wznowienie postępowania, który należy przekazać komisji rewizyjnej i dalej do SKO. Podkreślił, że formalnie
jest to skarga na „prowadzenie postępowania”, a nie na działalność kierownika gminnej
jednostki.
W dalszej kolejności Rada Gminy przystąpiła do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2013 r.
(sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnym podjęciem uchwały) oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2013 r. Po zakończonym głosowaniu, Gabriela Placha, podziękowała radzie
za zaufanie, którym została obdarzona, kierownikom jednostek organizacyjcnych i pracownikom gminy.
Przed przejściem do następnej kwestii,
Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłemu na sesję emerytowanemu ks. Pawłowi
Furczykowi, zamieszkałemu w Goczałkowicach, przy ul. Źródlanej, który w imieniu
swych sąsiadów chciał przedstawić radnym
i władzom gminy kilka nurtujących go kwe-

stii dot. m.in.: Kolonii Brzozowej (gmina nic
dla niej nie robi), komarów (nieskuteczne
odkomarzanie), ekranów wzdłuż DK1,
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, bezpieczeństwa w gminie (zwiększenie liczby
patroli), konfliktu z PG Silesia (w jego opinii wszelkie sprawy należy załatwiać w sposób polubowny) oraz skutecznego odśnieżania gminnych dróg (zdarzyło mu się wpaść
w poślizg).
W punkcie 8 porządku obrad Rada Gminy
przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 20142023,
– zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2014,
– przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pszczynie,
– zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2014,
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (dot. ochrony przeciwpowodziowej, realizowanej na terenie naszej gminy
przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych),
– określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój,
– ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania,
– zmiany uchwały dotyczącej wysokości
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
– częściowego zwolnienia Dyrektora PubliczDOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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SPRAWOZDANIE Z XLI
SESJI RADY - CIĄG DALSZY...
nego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
– całkowitego zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych (Radny Krzysztof Kleczka stwierdził, że zdumiewa go fakt,
iż dyrektor szkoły nie może w ciągu tygodnia
wypracować zaledwie 5 godz. Jego zdaniem
taką sytuację można zrozumieć w przedszkolach, gdzie opieka nad małymi dziećmi
wymaga dużego nakładu sił i czasu, lecz nie
w gimnazjum.),
– warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
– uchwalenia Regulaminu dofinansowania
w formie dotacji celowej zadania z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest, pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– opinii o utworzeniu wspólnego z gminą
Kobiór i gminą Suszec okręgu wyborczego dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu
Pszczyńskiego (Radny Krzysztof Kleczka,
stwierdził, że ta uchwała jest niedemokratyczna, ponieważ może zdarzyć się sytuacja,
że z Goczałkowic nie będzie żadnego radnego).
Odnosząc się do projektu przedostatniej
uchwały (dot. usuwania azbestu) radna Zofia
Żelazo zapytała ile na terenie Goczałkowic
pozostało posesji z których należy wywieść
azbest? (ok. 60). Radny Józef Brudek zainteresował się, czy osoby które wcześniej usuwały tego typu tworzywo będą mogły ubiegać
się o zwrot kosztów? Mecenas Hassa wyjaśnił, że nie. Aby otrzymać refundację, należy
złożyć wniosek o dofinansowanie i dopiero
po podpisaniu umowy przystąpić do demontażu. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia, a decyzja o dofinansowa-

niu zależna jest od środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie gminy. Dofinansowaniu podlega także azbest złożony na posesji
luzem.
Radny K. Kleczka zapytał się, czy ktoś, kto
demontuje azbest ma również obowiązek go
zutylizować? Mecenas Hassa odpowiedział,
że tego typu czynności mogą wykonywać jedynie wykwalifikowane podmioty, a warunkiem
otrzymania dotacji jest złożenie odpadów
na specjalnym wysypisku. Należy przy tym
pamiętać, że jest za to odpowiedzialny indywidualnie sam mieszkaniec, który zawiera
porozumienie z wykonawcą (gmina może
jedynie wskazać, kto posiada takie uprawnienia). Realizator zadania ma z kolei obowiązek
przekazać mu pełną dokumentację, potwierdzającą przeprowadzenie całej procedury –
uzupełnił.
W przedostatnim punkcie porządku obrad
(sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres
międzysesyjny) Wójt Gminy – Gabriela Placha poprosiła Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Zofię Szołdrę o przedstawienie
relacji z obchodów XIX Dni Goczałkowic oraz
o przedstawienie programu wakacyjnego
(program dostępny jest na stronie www.gok.
goczalkowicezdroj.pl oraz na facebook/gokgoczalkowice).
Dyrektor GOK-u przekazała do wiadomości rady gminy zasady organizacji święta
gminy. Wyjaśniła, że w tym roku miało ono
charakter imprezy masowej, co w znacznym
stopniu wygenerowało koszty całego przedsięwzięcia. Zobrazowała zasady doboru
firm, które obsługiwały całe przedsięwzięcie
(gastronomia, ochrona, obsługa techniczna,
zabezpieczenie medyczne, toalety przenośne
itp.). Ponadto, wyjaśniła, że w ramach Dni
Goczałkowic udało się pozyskać sponsorów
finansowych i rzeczowych (lista opublikowana w sprawozdaniu z XIX Dni Goczałkowic
str. 17-18).
Dalej Wójt Gminy oddała głos Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty – Krzyszto-

fowi Turoniowi, który poinformował zebranych na obradach sesyjnych o wynikach
z przeprowadzonych egzaminów końcowych
w miejscowych placówkach oświatowych:
– gimnazjum uzyskało ocenę o 2% wyższą
niż średnia Powiatu Pszczyńskiego i zajmuje
w nim 2 miejsce,
– szkoła podstawowa uplasowała się w średniej Powiatu Pszczyńskiego, zajmując 18 miejsce na 36 szkół.
Na zakończenie, w ramach wolnych głosów
i wniosków radny Krzysztof Kleczka pogratulował gminie pięknego parku i po raz kolejny
poprosił, aby zająć się problemem spalania
przez jednego z mieszkańców Kolonii Brzozowej plastików i śmieci na bardzo dużą skalę.
Radna Zofia Żelazo poprosiła spółkę
wodną o przegląd rowu obok posesji Państwa
Pałków i Spychałów.
Radna Aleksandra Marzec podziękowała
13 radnym, którzy włączyli się do akcji zbierania pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego dziecka z Goczałkowic. Przekazała inf.,
że potwierdzenie wpłaty na konto dostępne
jest w biurze Rady Gminy.
Radny Zbigniew Jacek, zadał pytanie
Dyrektor GOK-u, ile PG Silesia przekazała
pieniędzy na rzecz Dni Goczałkowic? (odp.
5 tyś. zł).
Kilku radnych poruszyło kwestię nieskutecznego odkomarzania, a Przewodniczący
Rady odniósł się ponownie do skargi złożonej przez Panią Masior. Stwierdził, że sposób, w jaki gmina potraktowała tą sprawę jest
„obrzydliwy”, przykry i w bardzo złym świetle
stawia gminnych urzędników. Mecenas Hassa
w odniesieniu, zauważył, że na sali jest nieobecny kierownik OPS, zatem znamy tylko
opinię jednej ze stron. Sam proponowałby
ostrożność w formułowaniu tak skrajnych
i jednoznacznych opinii. Do tego stwierdzenia przyłączyli się również: radna Aleksandra
Marzec oraz radny Józef Brudek.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

Rozstrzygnięto konkurs na
realizację zadań publicznych
Komisja Konkursowa zakończyła ocenę ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w 2014 roku. Konkurs ogłoszono w dniu 23 kwietnia 2014r.
Termin składania ofert upłynął 23 maja 2014r.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja tj. Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedziba w Jastrzębiu-Zdroju. Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania pn „Działania zmierzające do ochrony
środowiska aturalnego”.
Zadanie polega na prowadzeniu punktu edukacyjnego oraz organizacji otwartych spotkań tematycznych, których celem
jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie
skutkom szkód górniczych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12.900 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 11.300 zł.
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Wykonanie budżetu
Gminy w 2013 rOKU

D

ochody budżetu Gminy wyniosły
29.186.629 zł i stanowiły 97,7% wykonania planu.
W kwocie tej ujęto również dochody majątkowe, które wyniosły 2.062.245 zł i stanowiły
7,07% wykonanych dochodów ogółem. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody gminy
wyniosły 4.443 zł i były o 100 zł mniejsze niż
w roku 2012. (w 2012r. dochody budżetu Gminy
wyniosły 29.983.671 zł; różnica – 797.042 zł).

Największe pozycje
w dochodach stanowiły:
1) podatek od nieruchomości – 6.144.736 zł
tj. 21,05%.
2) subwencje z budżetu państwa – 5.726.369 zł
tj. 19,62%.
3) udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych – 4.652.923 zł tj. 15,94%.
W porównaniu do 2012r. dochody z tytułu
podatku od nieruchomości były mniejsze
o 536.593 zł. Subwencja z budżetu państwa
również była mniejsza; kwota zmniejszenia
wyniosła 342.613 zł. Osiągnięto natomiast wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych; dochody te były
wyższe o kwotę 236.121 zł.
W 2013 r. pozyskano środki
zewnętrzne w postaci:
1) drugiej transzy dotacji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej
„Żabi Kraj” na rewitalizację zabytkowego Parku
Zdrojowego w wysokości 264.593 zł.
2) dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
oraz z Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie
1.411.580 zł na przebudowę drogi gminnej –
ul Parkowej i drogi powiatowej – ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy
gminy w Czechowicami.
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
129.909 zł na wykonanie nasadzeń drzew
i krzewów w Parku Zdrojowym oraz odnowienie trawników.
Wydatki budżetu zostały zrealizowane
w 96,33% i wyniosły 29.853.232 zł.
W strukturze wydatków
największe pozycje stanowiły:

1) wydatki na oświatę i wychowanie –
9.109.315 zł, co stanowi 30,51%,
2) wydatki na administrację publiczną –
3.117.235 zł, co stanowi 10,44%,
3) wydatki na kulturę fizyczną – 2.961.540 zł,
co stanowi 9,92%,
4) wydatki na transport i łączność – 2.803.680 zł,
co stanowi 9,39%,
5) wydatki na rolnictwo i łowiectwo –
2.436.444 zł, co stanowi 8,16%,
6) wydatki na pomoc społeczną – 2.409.860 zł,
co stanowi 8,07%,
7) wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.681.309 zł,
co stanowi 5,63%.
W wydatkach na administrację publiczną
ujęto koszty remontu starej części budynku
Urzędu. W wydatkach na rolnictwo i łowiectwo
mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem
kanalizacji sanitarnej.
Największe wydatki budżetu
realizowane były przez:
1) Urząd Gminy – 10.367.223 zł, tj. 34,73%,
2) Administrację Zasobów Komunalnych –
5.286.262 zł, tj. 17,71%,
3) Szkołę Podstawową Nr 1– 3.919.991 zł, tj.
13,13%,
4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji –
2.961.540 zł, tj. 9,92%,
5) Gimnazjum – 2.459.668 zł, tj. 8,24%,
6) Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.396.645 zł,
tj. 8,03%.
Wydatkiinwestycyjnewyniosły5.358.593zł,
co stanowiło 17,95% wszystkich wydatków.
Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych
kwota 1.071.580 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota 340.000 zł – z Powiatu Pszczyńskiego, kwota 1.058.155 zł – ze środków unijnych, kwota 129.909 zł – z dotacji z WFOŚiGW.
Kwotę 62.256 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW. Kwotę 2.696.693 zł wydatkowano
ze środków własnych budżetu gminy (50,33%
wydatków inwestycyjnych).
W inwestycjach
najwięcej pieniędzy wydano na:
1) poprawę układu komunikacyjnego (ul. Parkowa i ul. Uzdrowiskowa),
2) dokończenie termomodernizacji starej części
budynku Urzędu Gminy wraz z wjazdem od ul.
Szkolnej oraz remontem sali,
3) rewitalizację Parku Zdrojowego.

Na remonty w 2013r. wydano
945.439 zł co stanowi 3,17% wydatków ogółem. Na tę kwotę złożyły się:
1) remonty sieci kanalizacyjnej oraz remonty
pomp,
2) wymiana przyłączy wodociągowych,
3) remonty nawierzchni dróg gminnych,
4) remonty w Szkole Podstawowej Nr 1,
5) remont w Przedszkolu Nr 2,
6) remont przebieralni GOSIR.
Łącznie na inwestycje i remonty wydano
6.304.032 zł co stanowi 21,12%% ogółu
wydatków budżetowych. W poprzednim roku
na inwestycje i remonty wydano 4.258.751 zł
tj. o kwote 2.045.282 zł mniej.
W 2013r. realizowano również inne
tzw. miękkie projekty współfinansowane ze środków unijnych, w tym:
1) Program aktywizacji społecznej i zawodowej – program ten jest realizowany przez OPS
od 2008r.,
2) odtworzenie oznakowania i promocja
dziedzictwa przyrodniczego – odtworzenie
oznakowania Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej, organizacja Rajdu Rowerowego
„Korona Zapory”, wydanie albumu „W krainie
Goczołka”,
3) modernizacja istniejącej bazy informacji
turystycznej – folder, portal turystyczny gminy,
System Informacji SMS,
4) odtworzenie rzeźby plenerowej „Koziołek
sarny” w Uzdrowisku,
5) program „Youngster” – dodatkowe lekcje
języka angielskiego w Gimnazjum,
6) kontynuacja programu współpracy międzynarodowej szkół „Comenius”, realizowany
w Szkole Podstawowej nr 1.
Na koniec 2013r. w posiadaniu Gminy były
3 budynki mieszkalne oraz 13 budynków niemieszkalnych. W grudniu 2013r. gmina przejęła budynek dworca kolejowego w Uzdrowisku o wartości 115.551 zł wraz z prawem
użytkowania wieczystego gruntu na kwotę
83.349 zł. Ponadto gmina posiadała udziały
w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
w Czechowicach o wartości 2.236.000 zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2013 wyniosło 7.057.746 zł i było o 756.331 zł mniejsze
od zadłużenia na koniec 2012r.
Maria Ożarowska

Odsłonięcie rzeźby Koziołka Sarny.

I etap rewitalizacji Parku Zdrojowego.

Oznakowanie scieżek dydaktyczno-przyrodniczych.
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AbSOLuTORIuM
DLA WÓJTA GMINY

W

dniu 24 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy poświęcona m.in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2013 rok oraz udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
Podczas sesji, na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2014r.
Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gabrieli Placha za 2013

rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych, 2 osoby
wstrzymały się od głosu, nie było głosów przeciwnych. Głosowanie
nad absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdań
oraz odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Maria Ożarowska

DWORZEC W uZDROWISku
TuRYSTYCZNĄ bRAMĄ
DO GOCZAŁkOWIC

Z

arząd Województwa Śląskiego w dniu
3 czerwca 2014r. przyjął listę rankingową projektów w ramach konkursu
nr 03.02.02-137/13 dla Poddziałania 3.2.2.
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty
publiczne, w ramach Priorytetu III.
Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007
– 2013.
Na liście tej, na pozycji nr 5 znajduje się
projekt Gminy Goczałkowice-Zdrój pt. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju – adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną”. Wartość
projektu – 2.084.460 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego przez gminę- 960.330 zł.
Projekt polega na stworzeniu bazy okołoturystycznej w gminie. Na potrzeby projektu
zostanie przeprowadzony I etap remontu

pomieszczeń budynku dworca w Uzdrowisku,
który gmina przejęła od PKP w grudniu ubiegłego roku. Poza remontem obiektu w projekcie przewiduje się zakup i montaż w otoczeniu
budynku elementów małej architektury takich
jak: ławo-stoły, altanki wypoczynkowe, stojak na rowery, lunety do obserwacji ptaków.
Powstanie też siłownia zewnętrzna składająca
się z 10 urządzeń.

Konkurs ogłoszono w grudniu 2013r. Termin składania wniosków upłynął 17 lutego
2014r. Złożono 69 projektów na łączną kwotę
108.580.064 zł. Ocenę formalną przeszło 57
wniosków. Do dofinansowania wybrano 20
projektów, które zostały pozytywnie ocenione
merytorycznie i uzyskały najwyższą punktację. Ogólna wartość udzielonych dotacji
wyniesie 18.334.497 zł. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania wszystkich projektów,
które przeszły pozytywnie etap oceny merytoryczno-technicznej, ustanowiono listę rezerwową, na której umieszczono 37 zadań.
Umowę w sprawie dofinansowania z
Zarządem Województwa Śląskiego zawarto
27 czerwca 2014 r. Ze strony Gminy umowę
podpisała Wójt Gminy Gabriela Placha, przy
kontrasygnacie Skarbnika Barbary Kwiatoń.
Maria Ożarowska

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI

W

drugiej połowie czerwca
oddano oficjalnie
do użytku po modernizacji przepompownię meliora-

cyjną wód gruntowych w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Stawowej. Celem modernizacji przepompowni było podniesienie jej

wydajności i sprawności technicznej.
Zakres prac obejmował
wymianę układu pompowego,
odmulenie i zabezpieczenie brzegów istniejącego zbiornika wyrównawczego „Borowina”, odmulenie
i ogroblowanie zbiornika wyrównawczego „Wydymacz” oraz
przebudowę komory zrzutowej
do stawu „Rontok Mały”. Zgodę
na realizację inwestycji wydał
Wojewoda Śląski w maju 2013r.
Inwestorem było Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach.
Zmodernizowana przepompownia wraz z obiektami towarzyszącymi, z uwagi na zwiększenie
wydatku pompowni, jak również
zwiększenie pojemności zbiorni-

ków wyrównawczych, w ocenie
projektantów i inwestora zwiększy znacznie bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe przyległych
terenów objętych szkodami górniczymi.
Na oficjalne oddanie inwestycji do użytku inwestor zaprosił m.in. Starostę Pszczyńskiego,
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój,
Wójta Gminy Bestwina, Przewodniczącego Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, przedstawicieli
organów nadzoru górniczego,
przedstawicieli biura projektowego oraz wykonawcę. Uroczystości towarzyszył protest mieszkańców Gminy sprzeciwiających się
wydobywaniu węgla pod Goczałkowicami.
Maria Ożarowska
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FIGuRY kWIATOWE
W GOCZAŁkOWICACh

W

trosce o poprawę estetyki i atrakcyjności naszej gminy
zainstalowaliśmy na terenie miejscowości 2 figury kwiatowe.
Jedną postawiono w Parku Zdrojowym obok szachownicy,
drugą – na skrawku zieleni, w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej
z ul. Jeziorną.
Figury kwiatowe tworzy się na konstrukcji ze spawanych elementów, na którą nakłada się siatkę i włókninę. Następnie całość
wypełnia się ziemią kompostową. W gotową bryłę sadzi się rośliny.
Powinny to być gatunki wytrzymujące suszę i niekorzystne warunki
a także takie, które dobrze wyglądają przez cały sezon wegetacyjny.
Zależy nam, aby figury kwiatowe spodobają się mieszkańcom
naszej gminy oraz turystom i staną się stałym elementem okolicznego krajobrazu. Mamy nadzieję, ze kosz kwiatowy w Parku stanie się idealnym miejscem na pamiątkowe zdjęcia z Uzdrowiska.
Maria Ożarowska

GOCZAŁkOWICE-ZDRÓJ NA
TARGACh TuRYSTYCZNYCh

G

m i n a G o c z a ł k ow i c e -Zdrój wraz z Powiatem
Pszczyńskim i Gminą
Pszczyna w dniach 6-8 czerwca
2014 r. wzięła udział w targach
turystycznych „Atrakcje Regionów”, zorganizowanych w chorzowskim Parku Śląskim.
Na stoisku promocyjnym
Ziemi Pszczyńskiej podzielonym na trzy strefy tematyczne
zaprezentowano najciekawsze
walory turystyczne powiatu
związane z rekreacją, wypoczynkiem, przyrodą i kulturą.
Miłośnicy dłuższych i krótszych wyjazdów rodzinnych
odwiedzający na przestrzeni
trzech dni halę wystawową
mieli okazję zapoznać się z licznymi atrakcjami, jakie na przy-

jezdnych czekają w naszym
regionie. Goczałkowice-Zdrój

reprezentowane przez Gminny
Ośrodek Kultury pochwaliły

się m.in. lokalnym Uzdrowiskiem i jego bogactwem leczniczych złóż naturalnych,
Jeziorem Goczałkowickim oraz
pokazowymi ogrodami Państwa Kapias. Oferta naszego
stoiska cieszyła się dużym
zainteresowaniem targowej
publiczności.
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju

Stoisko promocyjne Ziemi Pszczyńskiej.
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ROZSTRZYGNIęTO PRZETARG
NA "REWITALIZACJę PARku
ZDROJOWEGO – ETAP II"

W

pierwszych dniach lipca
firma Hydrogop Sp.
z o.o. z Katowic przystąpi do wykonywania robót
w ramach drugiego etapu Rewitalizacji Parku Zdrojowego. Tak
ustalony termin wejścia w teren
jest skutkiem koordynacji prac
budowlanych na tym obszarze.
Zakres robót:
1. wykonanie ciągów pieszych
z kostki brukowej – pow. 2.125
m2

2. uzupełnienie oświetlenia –
montaż 4 latarni
3. wykonanie 3 mostów przechodzących nad potokiem Kanar.
Zadanie jest współfinansowane w kwocie 288 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Termin wykonania –
do 15.09.2014r.
Maria Ożarowska

OTWARCIE TRAS NORDIC
WALkING W GOCZAŁkOWICACh

Uczestnicy marszu podczas ćwiczeń z instruktorem Nordic Walking.

Wójt Gminy - Gabriela Placha oraz Prezes LGR "Żabi Kraj" - Krzysztof Szymura.

inicjatywy Lokalnej Grupy
Rybackiej „Żabi Kraj”
na terenie gminy Goczałkowice oznakowano trzy trasy
spacerowe. Przedsięwzięcie jest
częścią składową większego projektu Gminnych Kompleksów
Tras Nordic Walking, współfinansowanych ze środków unijnych – 4.2 PO RYBY 2007-2013.
W uroczyst ym otwarciu
szlaków, które odbyło się 28
czerwca 2014 r. przed siedzibą
Gminnego Ośrodka Kultury
wzięła udział Wójt Gminy –
Gabriela Placha oraz prezes LGR
– Krzysztof Szymura. Do przemarszu najkrótszą trasą liczącą

Rejestracja uczestników.

Z

7,1 km zgłosiło się ponad 50
uczestników, którzy otrzymali
pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Najstarsza miłośniczka
spacerów „z kijami” liczyła sobie
81 lat.
Zainteresowane osoby, które
osobiście mają zamiar zapoznać
się z nowymi trasami, zapraszamy przed budynek „Górnik” gdzie umieszczono tablicę
informacyjną z mapą na której
zaznaczono ścieżki. Dodatkowe
ulotki informacyjne dostępne
są także w Punkcie Informacji
Turystycznej.
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju
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NOWY ŻŁOBEK
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Od 1 września w naszej miejscowości rozpoczyna działalność nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci.
Zainteresowani rodzice, już
wkrótce będą mogli oddać
swoje pociechy pod opiekę
Niepublicznego Żłobka MAJA.
O zasadach funkcjonowania
placówki w krótkim wywiadzie opowie pomysłodawca
projektu – Agnieszka Homa-Kurczab.

Już za dwa miesiące żłobek Maja będzie przyjmował
swych pierwszych podopiecznych. Proszę powiedzieć parę
słów o samym żłobku – gdzie
się znajduje i jak wygląda?
Budynek naszego żłobka
znajduje się w cichej, spokojnej
okolicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Goczałkowicach-Zdroju przy skrzyżowaniu
ulic Żeromskiego i Korfantego,
naprzeciwko ośrodka zdrowia.
Żłobek MAJA mieści się w nowym,
przestronnym budynku, który był
od początku tworzony z myślą
o placówce oświatowej. Spełnia
on, co warto podkreślić, wszystkie wymogi stawiane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny
i Straż Pożarną.
Budynek żłobka, jak Pani
zaznaczyła powstał specjalnie
na potrzeby funkcjonowania
placówki. Co kryje się w jego
wnętrzu?
Powierzchnia żłobka to prawie 200 m2. Posiadamy przestronne kolorowe, nasłonecznione sale, w których dzieci będą
bawić się, uczyć oraz rozwijać
swoje zainteresowania. Są one
nowocześnie umeblowane, kolo-

rowo udekorowane, doskonale
wyposażone w różnego rodzaju
pomoce edukacyjne i atestowane
zabawki sprawdzonych producentów. Sale są tak urządzone,
aby maluchy dobrze się tu czuły
i były bezpieczne.
Ponadto, cały teren żłobka jest
zamknięty i monitorowany. Wejście do budynku wymaga skontaktowania się z personelem
placówki przez domofon. Ogrodziliśmy dodatkowo –podwójnie
teren placu zabaw (wyposażonego w zabawki ogrodowe z atestem) dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci.
Kto i w jakich godzinach
będzie opiekował się dziećmi
w żłobku?
Żłobek MAJA czynny będzie
od poniedziałku do piątku,
w godz. od 6:30 do 17:00.
Opiekę i bezpieczeństwo
zapewnią w dzieciom trzy opiekunki z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i pielęgniarka. Cały personel oprócz
niezbędnych do pracy w żłobku
kwalifikacji będzie miał dodatkowo ukończone kursy bhp i kurs
pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt. A wszystko to dla bezpieczeństwa naszych – Państwa
dzieci.
Dodam, że będziemy pracować cały rok, również w WAKACJE.

Ile dzieci będzie mogło
uczęszczać do Państwa placówki?
Maksymalnie będziemy mogli
pomieścić 30 dzieci, w wieku
od 20 tygodnia do lat czterech. Maluszki będą podzielone

na grupy wiekowe.
Taki podział sprzyja łatwiejszej adaptacji dzieci, a wychowawca może poświęcić każdemu
maluszkowi tyle czasu i uwagi, ile
ono akurat potrzebuje.

Opieka nad tak małymi
dziećmi, to wyzwanie i wielka
odpowiedzialność. Jakie cele
stawia przed sobą żłobek?
Naszym prior ytetem jest
zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa oraz możliwości
rozwoju: intelektualnego, fizycznego, społecznego i twórczego.
Zależy nam na zapewnieniu
swobody, rodzinnej atmosfery
i przyjemnego pobytu w żłobku.
Pragniemy, aby każde z naszych
podopiecznych czuło się tu szczęśliwe, akceptowane i kochane.
Proszę powiedzieć, jak
będzie wyglądał program
zajęć dla maluchów? Czego
dzieci będą się uczyć, w co się
bawić?
Program zajęć, któr y
będziemy realizować przez cały
rok uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny i społeczny.
Naszym zadaniem jest nauczyć
maluszki samodzielnego jedzenia i picia, ubierania się, mycia
rączek, „nocnikowania” i korzystania z toalety. Dalej, zasad przebywania w grupie, porządkowania zabawek oraz dbałości o czystość. Przywiązujemy dużą wagę
do zabaw twórczych, ruchowych, plastycznych i muzycznych. Będziemy uczyć maluszki
jak miło spędzać czas na zabawie,
nauce piosenek i wierszyków.
Wszystkie działania będą miały
za zadanie sprawić, aby na parę
godzin zapomniały one o tęsknocie za rodzicami i domem.
Na czym dokładnie będą
polegać proponowane przez
Państwo zabawy?
Zabawy manualne to codziennie budowanie z klocków, ustawianie piramidy z kółek, układanie pierwszych puzzli i różnych drewnianych układanek.
Takie proste czynności są bardzo
ważne. Kształtują koordynację
wzrokowo-ruchową, rozwijają
wyobraźnię, uczą spostrzegania
i kreatywnego myślenia.

Z kolei, zabawy ruchowe
mają na celu rozwijanie ogólnej
sprawności fizycznej dziecka.
Jego ruchowej koordynacji oraz
prawidłowej postawy ciała. Skakanie, turlanie się po dywanie,
przechodzenie przez tory przeszkód, tunele oraz naśladowanie
konkretnych ruchów wykonywanych przez Panią nauczycielkę
są to ćwiczenia które dzieci najbardziej lubią.
Do tego dochodzą zajęcia
na świeżym powietrzu, które
są jednym z najważniejszych
i najradośniejszych elementów
planu dnia. Jak mówiłam wcześniej, mamy do dyspozycji bezpieczny plac zabaw.
W naszym żłobku codziennie
będziemy czytać bajki (chyba
wszystkie dzieci lubią ich słuchać). Czytanie i opowiadanie
dzieciom bajek to doskonała
metoda relaksacyjna. Taka bajkoterapia ma na celu rozwijanie
procesów poznawczych, mowy,
pamięci, koncentracji uwagi,
myślenia i wyobraźni. W żłobku
dzieci będą uczyć się śpiewać
pierwsze proste piosenki. Taka
muzykoterapia kształtuje wrażliwość słuchową maluszka. Udowodniono, iż dzieci, które od najwcześniejszych lat słuchają różnorodnej muzyki, staja się wrażliwsze nie tylko pod względem
muzycznym, ale również emocjonalnym i społecznym.
Na stronie internetowej
żłobka, dla zainteresowanych rodziców zamieszczono
informację o możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych, m.in. dogoterapi. Proszę powiedzieć, co to takiego
i jakie korzyści wynikają z niej
dla dziecka?
Dogoterapia to metoda, która
łączy naukę oraz zabawę. Dzieci
uwielbiają zwierzęta. Pies biorący udział w zajęciach to” ‘żywy
pluszak”, z miłym usposobieniem
i anielską wprost cierpliwością
Zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowanego dogoterapeutę. Pies może być nie tylko
przyjacielem, ale również doskonałym nauczycielem. Dzięki jego
obecności dziecko łatwiej i szybciej koncentruje się, przyswaja
DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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NOWY ŻŁOBEK - ciąg dalszy...
wiedzę, uczy się odpowiedzialności i łatwiej nawiązuje kontakty
z rówieśnikami.

Czy zajęcia te są dodatkowo płatne?
Absolutnie nie. Dogoterapia,
rytmika i język angielski to zajęcia dodatkowe dla dzieci, ale niepłatne dla rodziców. Pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe środki
z programu MALUCH 2014.
Zostańmy przez chwilę
przy kwestiach finansowych.
Jeśli ktoś zdecyduje się umieścić swoją pociechę w Państwa placówce, na jakie koszty
musi być przygotowany?
Ustalona jest jednorazowa
suma wpisowa w wysokości 150,00 zł, uiszczana przez
rodziców w dniu zapisu dziecka
do żłobka, która pokrywa całoroczne ubezpieczenie malucha
oraz potrzebne materiały dydaktyczne.
Miesięczna opłata stała
za opiekę sprawowaną nad dzieckiem zameldowanym w gminie
Goczałkowice-Zdrój wynosi
300,00 zł. Do tego dochodzi jeszcze należność za wyżywienie,
w wysokości 6 zł/dziennie.
Jaką wyprawkę należy przygotować dziecku, które rozpoczyna swą pierwszą przygodę
w żłobku Maja. O co muszą
zadbać rodzice, a co zapewni
im Państwa placówka?
Żłobek dla każdego dziecka
przygotowuje:

O

– miękkie łóżeczko dla najmłodszych dzieci lub leżaczek – dla
starszych,
– komplet pościeli (podpisany
z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
– nocnik – (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
– ręczniczek, śliniaczki (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
– zastawę stołową przeznaczoną
do spożywania posiłków,
– całodzienne wyżywienie,
– pomoce dydaktyczne,
– podstawowe środki higieniczne,
– ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Rodzice zapewniają dziecku:
pieluchy jednorazowe, mokre
chusteczki i krem pielęgnacyjny
– jeżeli dziecko używa. Ponadto,
maluch zawsze powinien mieć
w swojej szafce komplet ubrań
na zmianę (koszulka, spodenki/
śpioszki, skarpetki), oraz kapcie
lub skarpetki antypoślizgowe.
Do spania należy przygotować
piżamkę.
Rodzice przynoszą także podpisaną butelkę lub podpisany
kubek „niekapek” – jeżeli dziecko
potrafi z niego korzystać.
Wróćmy do jednej z najważniejszych spraw – wyżywienia? Będziecie Państwo
korzystać z cateringu, czy
raczej postawicie na własną
kuchnię?

Nie chcieliśmy cateringu.
Uważamy, że „posiłki domowe”
lepiej smakują i na pewno
są zdrowsze, niż te przywożone
przez firmę zewnętrzną. Mamy
już urządzoną własną kuchnię, odpowiednio wyposażoną
w nowoczesny sprzęt, która
umożliwi każdego dnia przygotowywanie zdrowego, świeżego
i smacznego jedzenia z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.
Nasz blok kuchenny (łącznie
pięć pomieszczeń) będzie pracować według zasad HACCP i podlegać kontrolom Sanepidu.
Jak będzie to wyglądało
w codziennej praktyce?
Dzieci dostaną u nas pięć
posiłków w ciągu dnia (oczywiście odpowiednio urozmaiconych, zdrowych i kolorowych)
na które złożą się.: śniadanie,
drugie śniadanie, zupka, drugie

danie i podwieczorek.
Wspólne jedzenie będzie okazją do spróbowania różnorodnych dań, poznania zasad zachowania się przy stole i nauki samodzielnego jedzenia.
Zależy nam na wypracowaniu u naszych przyszłych podopiecznych (już od najwcześniejszych lat) właściwych nawyków
żywieniowych. Dlatego posiłki
w żłobku muszą być przygotowywane z uwzględnieniem odpowiedniej kaloryczności, wartości
odżywczych i walorów smakowych. Aby sprostać tym wymaganiom bierzemy udział w III edycji
programu pt: ” Żywienie na wagę
zdrowia”.
Oczywiście, nieco inaczej
wygląda to u dzieci do pierwszego roku życia, które mają
dietę dostosowaną do swojego
wieku.
Ewelina Sowa

Karta Dużej Rodziny

d poniedziałku (16 czerwca) Urząd
Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program ma zasięg ogólnokrajowy
i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce
zamieszkania.
Do otrzymania Karty uprawnione
rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia
18. roku życia lub do ukończenia 25. roku
życia – w przypadku kontynuacji nauki,
albo bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym

stopniu niepełnosprawności. Dotyczy
to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi
rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium
przyznania karty.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek
i ulg, które oferowane będą zarówno przez
instytucje państwowe, jednostki samorządowe jak i firmy prywatne. Lista instytucji
i firm, które zaoferują zniżki rodzinom prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i publikuje na stronie internetowej.
Lista ta będzie aktualizowana na bieżąco.
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie
całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki oznaczone będą specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu
biletu wstępu okazać w/w Kartę.
Maria Ożarowska
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kORESPONDENCJA
Z MINISTERSTWEM
ŚRODOWISkA W SPRAWIE
POSTANOWIEń kONCESJI

P

od koniec marca br. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Gabriela
Placha wystąpiła do Ministra Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli stosowania postanowień koncesji Nr 162/94
w realizowanym procesie wydobywczym.
W piśmie tym powołano się na postanowienia koncesji dotyczące zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji węgla
kamiennego na środowisko, a w szczególności zobowiązania względem przedsiębiorcy górniczego do:
1. wydobywania kopaliny z zachowaniem wymagań przewidzianych
obowiązującymi przepisami oraz podejmowanymi na ich podstawie
decyzjami, w tym dotyczącymi ochrony, kształtowania i wykorzystywania zasobów środowiska,
2. ponoszenia kosztów prac związanych z rekultywacją, usuwaniem
szkód górniczych, składowaniem odpadów, zapobieganiem szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko i usuwaniem jej ewentualnych

skutków,
3. wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska określonymi w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz nie naruszający określonego tym planem przeznaczenia terenów,
4. stosowania systemów eksploatacji ograniczających powstawanie
szkód górniczych,
5. prowadzenia pomiarów ilości soli i związków radioaktywnych
w odprowadzanych z kopalni wodach dołowych oraz udostępniania
tych pomiarów zainteresowanym urzędom miast i gmin,
6. corocznego informowania Urzędów Gmin o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska.
Na stronie Urzędu Gminy do wglądu dostępne są 2 pisma stanowiące odpowiedź na podnoszone zarzuty.
Maria Ożarowska

RADNA ZOFIA żELAZO
– SAMORZĄDOWCEM
ROku 2012/2013
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSkIEGO

Zofia Żelazo, wieloletni pedagog, założyciel dziecięcego
Zespołu Folklorystycznego
„ G o c zo ł k i ”, ra d n a g m i ny
Goczałkowice II, IV, V i VI kadencji (jako wiceprzewodnicząca)
otrzymała wyjątkowe wyróżnienie o którym w liście skierowanym do redakcji „Wiadomości Goczałkowickich” pisze
prof. Wiesława Korzeniowska.

N

a kwietniowym posiedzeniu Kapituły IV edycji konkursu „Samorządowiec Roku”
padła decyzja o przyznaniu tytułu
Samorządowca Roku 2012/2013
Województwa Śląskiego wiceprzewodniczącej goczałkowickiej Rady
Gminy Pani Zofii Żelazo. Laureatka
otrzymała statuetkę „Złoty Klucz
2013”.

Kapituła, pod przewodnictwem posła na Sejm IV kadencji, redaktora Kazimierza Zarzyckiego (w skład której wchodzą
przedstawiciele świata kultury,
nauki, gospodarki i środowisk

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Zoﬁa Żelazo wraz z Wójtem Gminy - Gabrielą Plachą
w trakcie uroczystości obrzędowych na Dożynkach Gminnych 2012.

artystycznych) promuje wyjątkowe postawy działaczy samorządowych. W informującym
o tym fakcie piśmie czytamy,
że brane były „pod uwagę działania służące lepszemu zaspokojeniu potrzeb społecznych oraz
tworzenie warunków dla zrów-

noważonego rozwoju lokalnego
przyczyniających się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast,
gmin i powiatów”.
Organizatorem konkursu jest
Oficyna Wydawnicza Regiony
oraz Stowarzyszenie Dzienni-

karskie RP, a jego celem – wyłonienie liderów wspólnot samorządowych w aspekcie ich otwartości na problemy i oczekiwania
mieszkańców, innowacyjności
w kreowaniu polityki lokalnej,
poszukiwań aktywnych form
kontaktowania się władz ze społeczeństwem lokalnym i współpracy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Finałowa gala i uroczystość
uhonorowania laureatów miała
miejsce 15 maja br. w Sosnowcu
i odbyła się pod patronatem
medialnym miesięcznika „Europerspektywy”.
Gratulując Pani Zofii Żelazo
zaszczytnego wyróżnienia, kierujemy również słowa uznania
dla władz Gminy Goczałkowice-Zdrój. Osiągnięcia tego rodzaju
stanowią bowiem nie tylko uznanie dla laureata, ale i dla współpracy wszystkich samorządowców naszej gminy; potwierdzają
także jakość tej współpracy.
W. Korzeniowska

 z życia gminy 

aktualności

13

Restauracja KAPIAS
– Złoto na Festiwalu
Śląskie Smaki 2014

8

czerwca 2014 w Zawierciu
odbył się Festiwal Śląskie
Smaki. W kategorii profesjonalistów Gminę Goczałkowice-Zdrój reprezentowała Restauracja KAPIAS w osobie: Szef Kuchni
Piotr Polak wraz z Krzysztofem
Walą.
Piotr Polak zaproponował
menu, w którym można było przenieść magię ogrodu do kuchni.
Zaproponowane menu składało się z:
– przystawki: mar ynowany
w pokrzywach polski rozbef pieczony z dodatkiem soli lawen-dowej, kwiaty cukinii nadzie-

K

wane wiejskim serem, nalewka
z igieł sosny;
– zupy: zupa z korzenia pietruszki
z dodatkiem oliwy z dyni, szczawiku zajęczego, kwiatu kocimiętki;
– dania głównego: gęś goczałkowicka gotowana w tłuszczu,
pęczak, nasiona słoneczniku,
sałatka z kwiatów jadalnych skropiona syropem z mniszka lekarskiego.
Werdyktem jury pod kierownictwem Remigiusza Rączki restauracja zdobyła I miejsce, statuetkę
„Złoty Durszlak 2014 oraz tytuł:
„Ekspert Śląskich Smaków 2014.

Rozstrzygnięto konkurs na
organizację wypoczynku

omisja Konkursowa zakończyła ocenę ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Konkurs ogłoszono w dniu 19 maja 2014r. Termin
składania ofert upłynął 20 czerwca 2014r.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja tj. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju. Klub złożył ofertę na realizację zadania
pn „Akcja wakacje 2014 Ustka”. Zadanie polega na zorganizowaniu nad morzem kolonii dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w okresie od 22 lipca do 4 sierpnia br. Całkowity
koszt realizacji zadania wynosi 96.100 zł, w tym dotacja z budżetu
gminy – 10.000 zł. Na kolonie wyjedzie 84 uczniów.
Kierownikiem kolonii będzie pani Monika Młodzik. Opiekę
sprawować będzie 6 wychowawców. Ośrodek kolonijno - wypoczynkowy jest położony ok. 800 m od morza.
W programie kolonii jest m.in. wycieczka do Kołobrzegu oraz
Trójmiasta.
Maria Ożarowska

przebudowĘ ul. Jeziornej
wykona firma z Katowic

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy projektu przebudowy dróg powiatowych nr 4112S
tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S
tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach – Zdroju
wraz z budową ścieżki rowerowej. Przetarg
wygrało Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Spółka z o.o. z Katowic. W przetargu uczestniczyły 4 firmy.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr
4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr
4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach –
Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej.
2. przeprowadzenie wszystkich niezbędnych
postępowań administracyjnych.

3. przygotowanie wniosku (z załącznikami)
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej.
Założenia do projektu – zakres
robót budowlanych w ramach
przyszłej inwestycji:
1. przebudowa jezdni do szerokości 6,0 m,
2. budowa ścieżki rowerowej o szerokości
2,5 m,
3. budowa/przebudowa chodnika szerokości
1,5 m,
4. budowa/przebudowa zatok autobusowych,
5. budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
6. remont/odtworzenie rowów przydrożnych,
7. przebudowa urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,
8. przebudowa oznakowania poziomego

i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa
ruchu,
9) przygotowanie niezbędnych podziałów
geodezyjnych.
Koszt wykonania dokumentacji wyniesie
113.408 zł. Termin wykonania – do 30 czerwca
2015r. Projekt powstaje w ramach współpracy
trzech jednostek samorządu i zostanie sfinansowany przez Powiat Pszczyński, Gminę
Goczałkowice-Zdrój oraz Gminę Pszczyna.
Kwestie udziału finansowego naszej gminy
oraz wzajemnych rozliczeń z powiatem reguluje umowa zawarta w kwietniu br. pomiędzy
Wójtem Gminy a Zarządem Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy w/w umowy Gmina Goczałkowice-Zdrój pokryje 1/3 kosztów wykonania projektu.
Maria Ożarowska
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NAGRODY DLA
NAJLEPSZYCh uCZNIÓW

Dorocznym zw yczajem
na zakończenie roku szkolnego w ramach promocji Młodych Talentów Wójt Gminy
Gabriela Placha przyznała
nagrody uczniom wskazanym przez rady pedagogiczne
gminnych szkół.
Tytuł Najlepszego Absolwenta
Szkoły uzyskały: Barbara Mruszczyk – uczennica klasy VIb Szkoły
Podstawowej Nr 1 oraz Marta
Świerczek – uczennica klasy IIId
Gimnazjum.
Barbara Mruszczyk w roku
szkolnym 2013/2014 osiągnęła
średnią ocen 5,54. W opinii Rady
Pedagogicznej wykazała się wzorową postawą uczniowską, obowiązkowością, punktualnością,
systematycznością i aktywnością
na lekcjach. Brała udział w wielu
konkursach przedmiotowych oraz
konkursach plastycznych. Uzyskała najwyższy wynik egzaminu
w Gimnazjum do klasy matema-

tycznej. Zdobyła m.in. I miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie
pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic o tytuł MISTRZA
POLSZCZYZNY, wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie
Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
zorganizowanym przez Fundację
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
I miejsce w konkursie recytatorskim „W Hołdzie Janowi Pawłowi
II” 2012, 2013, 2014.
Marta Świerczek ukończyła
Gimnazjum ze średnią ocen 5,33.
Ponadto uzyskała jeden z trzech
najwyższych wyników z egzaminów gimnazjalnych (181 punktów na 201 możliwych do uzyskania). Przez cały okres nauki
w Gimnazjum Marta reprezentowała szkołę w różnych konkursach z biologii i języka polskiego.
Na wyróżnienie zasługuje jej
aktywna działalność w Samorządzie Uczniowskim, chęć pomocy
innym, udział w akcjach społecznych i praca na rzecz wolontariatu

oraz zaangażowanie w zespole
muzycznym.
Wyróżnienia i nagrody Wójta
Gminy otrzymali również: Paweł
Jucha – uczeń klasy IIIc Gimnazjum, Laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
z Historii oraz Katarzyna Pitlok –
uczennica klasy IIIc Gimnazjum,
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Uroczystość zakończenia roku

szkolnego w Gimnazjum była okazją do wręczenia nagrody specjalnej – wyróżnienia za 100% frekwencję w ciągu całego okresu
nauki w tej szkole tj. przez 3 lata.
Nagrodę tę otrzymał Dominik
Larysz – uczeń klasy IIIa. Przy okazji warto wspomnieć, iż w ubiegłym roku takie samo wyróżnienie za 100% frekwencję otrzymała
Katarzyna Larysz, siostra Dominika.
Maria Ożarowska

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCh
SPORTOWCÓW

P

o raz trzeci z okazji zakończenia roku szkolnego Przewodniczący
Rady Gminy Adam Maćkowski przyznał nagrody uczniom za osiągnięcia sportowe wytypowanym przez rady pedagogiczne gminnych szkół.
Tytuł Najlepszego Sportowca Absolwenta uzyskali:
- w kategorii dziewczyna: Karolina Pustelnik – uczennica klasy IIId Gimnazjum oraz Agnieszka Pęcak – uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej

Nr 1,
- w kategorii chłopak: Filip Brudek – uczeń klasy IIIa Gimnazjum oraz
Wojciech Michalski – uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wyróżnieni uczniowie reprezentowali swoje szkoły w wielu zawodach
i turniejach w różnych dyscyplinach sportowych, otrzymali celujące oceny
z wychowania fizycznego i największą ilość punktów za zawody sportowe.
Maria Ożarowska

WYPRAWkA SZkOLNA NA ROk 2014/2015
W związku z licznymi pytaniami:

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie
kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna”.
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów
rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II,
III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub
technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum
plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczni-

ków do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
O terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników poinformujemy.
Gminny Zespół Oświaty
tel 32/212 70 55

oświata
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ZAkOńCZENIE ROku
SZkOLNEGO W GIMNAZJuM

„Szukajcie prawdy jasnego
płomienia! Szukajcie nowych,
nie odkrytych dróg...”

Takie motto towarzyszyło akademii z okazji zakończenia roku
szkolnego 2013/1014 w Gimnazjum w Goczałkowicach- Zdroju.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: pani Gabriela
Placha- Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój, pani Maria Ożarowska- Sekretarz Gminy, pan
Adam Maćkowski- Przewodniczący Rady Gminy, pan Krzysztof Turoń- kierownik Gminnego
Zespołu Oświaty oraz pan Adam
Chrostek- Przewodniczący Rady
Rodziców. Ważnymi gośćmi byli
również Rodzice Absolwentów.
Podczas wystąpienia Pani
Dyrektor Beata Smolarek przywitała gości, rodziców, grono pedagogiczne oraz uczniów. Podziękowała wszystkim za ciężką
pracę oraz gratulowała sukcesów. Jednym z nich jest wynik
egzaminu gimnazjalnego klas
trzecich, dający naszemu Gimnazjum drugie miejsce w powiecie pszczyńskim.
Głos zabrali również zaproszeni goście. Wszyscy z wielkim
uznaniem mówili o naszej szkole,
pracy nauczycieli i wynikach
uczniów. Jednocześnie – składając kwiaty na ręce Pani Dyrektor
– dziękowali i życzyli nadal wielu
sukcesów.
Także absolwenci skierowali
swoje podziękowania do Pani
Dyrektor, nauczycieli i pracowników szkoły. Byli wdzięczni
za przekazaną umiejętność podejmowania decyzji, za wpojenie

szacunku dla ojczyzny i języka,
za powtarzanie regułek, dat i faktów. Słowem- za przygotowanie
do najważniejszego egzaminu,
egzaminu z życia. Słowa podziękowania za serce, miłość i cierpliwość popłynęły także do rodzi-

ców.
Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nagród.
Uczeń, który w ciągu 3 lat uzyskiwał wzorową ocenę z zachowania, najwyższą średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

W GRONIE NAuCZYCIELI
MIANOWANYCh

W

czer wcu br. trzech
nauczycieli goczałkowickich placówek
oświatowych zdało egzaminy
przed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przez Wójta Gminy
i dołączyło do grona nauczycieli
mianowanych.
Są to: Krzysztof Kupper –
nauczyciel wychowania fizycz-

nego w w Szkole Podstawowej
nr 1, Monika Iskrzycka – nauczycielka matematyki w Szkole
Podstawowej nr 1 oraz Maria
Jaworska-Nowok – nauczycielka
Publicznego Przedszkola nr 1.
Wymienione osoby w bieżącym
roku szkolnym ukończyły staż
zawodowy trwający 2 lata i 9
miesięcy, sporządziły wymaganą

dokumentację, a następnie przystąpiły do wspomnianego wyżej
egzaminu i zdały go z wynikiem
pozytywnym. W Komisji zasiadali zgodnie z ustawą o systemie oświaty eksperci, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
przedstawiciel Gminy oraz
dyrektor placówki oświatowej.
Kolejnych czterech nauczycieli

najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz reprezentował
szkołę i osiągał znaczące wyniki
w konkursach przedmiotowych
lub zawodach sportowych otrzymuje tytuł Absolwenta Roku.
Laureatką została uczennica
klasy III d – Marta Świerczek.
W ramach promocji młodych
talentów nagrody Wójta Gminy
otrzymali: laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii – Paweł Jucha
z klasy IIIc oraz finalistka Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – Katarzyna Pitlok z klasy
IIIc.
Wręczono także nagrodę
za 100% frekwencję przez 3
lata nauki w gimnazjum- dostał
ją uczeń klasy IIIa Dominik
Larysz. Absolwenci otrzymali
wszystkie wyróżnienia z rąk
Wójta Gminy pani Gabrieli Plachy w obecności swoich rodziców.
Pani Dyrektor Beata Smolarek wręczyła nagrodę Dyrektora
Gimnazjum Piotrowi Kanikowi
z klasy IIId.
W tym roku szkolnym ponownie zostały przyznane nagrody
dla najlepszych sportowców.
Wręczył je Przewodniczący
Rady Gminy pan Adam Maćkowski. W kategorii gimnazjalistek zwyciężyła uczennica
klasy IIId – Karolina Pustelnik,
a wśród chłopców najlepszym
sportowcem okazał się Filip
Brudek także z IIId. Wszyscy
absolwenci klas trzecich otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa ukończenia Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju.

Gimnazjum będzie ubiegać się
o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego. Osoby te mają
czas na złożenie dokumentacji
do końca września br. Postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego prowadzi
Kuratorium Oświaty Delegatura
w Bielsku-Białej.
Maria Ożarowska
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"kuLTuRA u bRAM EuROPY"

T

o tytuł międzynarodowego programu
wymiany młodzieży, do którego Gimnazjum w Goczałkowicach – Zdroju
zostało zaproszone przez zaprzyjaźnioną
szkołę z węgierskiej Parasznyi.
PIERWSZY ETAP PROJEKTU ZA NAMI!
W dniach 9 – 13 czerwca grupa piętnastu gimnazjalistów przebywała z wizytą
na Węgrzech. O jakże wyrozumiali okazali się
nasi węgierscy partnerzy wobec czerwcowego
przemęczenia uczniów! Na tydzień mogliśmy
zapomnieć o szkole, książkach, pisaniu kartkówek i odpowiedziach ustnych… Dni upływały nam na zajęciach integracyjnych prowadzonych przez animatorów kulturalnych
i sportowych, w trakcie których za pomocą
wszystkich znanych nam i nieznanych języków świata próbowaliśmy porozumieć się
z węgierskimi przyjaciółmi. Nierzadko górę
nad językiem angielskim brały gesty – zrozumiałe dla wszystkich – bez względu na położenie geograficzne –
– a skoro o nim mowa, to nie można pomi-

cie którego zaprezentowaliśmy film w wersji
węgierskiej pt. „Goczołek – człowiek stąd”
oraz prezentacje ukazujące polską kuchnię i najciekawsze miejsca w naszym kraju.
W ramach przełamywania barier w posługiwaniu się językiem angielskim, polscy
uczniowie wystawili mini – sztukę o Smoku
Wawelskim, zyskując wielkie uznanie profesjonalistów obecnych na sali – o czym
dowiedzieliśmy się dopiero po występie.

nąć lokalizacji miejscowości Malyi, w której
przebywaliśmy. Widok na jezioro – stęsknionym za domem – przypominał Goczałkowice,
u innych zaś wywoływał wrażenie pobytu
w wakacyjnym kurorcie…
Naszą szczególną uwagę zwrócił program
pobytu na Węgrzech, który w wyjątkowy sposób przygotowany został z myślą o młodzieży.
Będąc pod ogromnym wrażeniem, chcieliśmy dać Węgrom także coś od siebie. Zorganizowaliśmy więc „Polski Wieczór”, w trak-

CZEKAMY WE WRZEŚNIU…
Projekt będzie kontynuowany na początku
września, kiedy to do Goczałkowic z rewizytą
przyjedzie grupa węgierskiej młodzieży wraz
z opiekunami. Wtedy też zostanie przygotowana obszerna relacja z realizacji projektu,
na którą już teraz zapraszamy!
Sceny pożegnania, których byliśmy świadkami na Węgrzech, pozwalają sądzić, że przez
wszystkich jest to wizyta bardzo oczekiwana,
na którą już się przygotowujemy…
Anna Kołacińska

X JubILEuSZOWY PRZEGLĄD
MŁODYCh ARTYSTÓW

Śpiew jest podstawowa formą muzycznej ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który
dziecko jest w stanie przeżyć, zapamiętać i odtworzyć.

D

latego też, już po raz dziesiąty zorganizowałyśmy Przegląd Młodych Artystów. Tym razem pod hasłem: ” Piosenka tęczą malowana”.
Rola piosenki w ogólnym i muzycznym
rozwoju dziecka, stawia śpiew na czołowym
miejscu wśród pozostałych form wychowania muzycznego w przedszkolu i młodszym
wieku szkolnym. Wielka różnorodność
i charakter śpiewanych piosenek pozwala
wzbogacić świat uczuć dziecka, jak również
jego postawę estetyczną.
Obserwując nasze maluchy zauważamy
ich zdolności i predyspozycje muzyczne,
które często wykorzystujemy podczas różnorodnych uroczystości. Niezwykle ważne
jest promowanie takich małych talentów,
czemu niewątpliwie sprzyja uczestnictwo
w przeglądach piosenki organizowanych
przez nasze przedszkole. Corocznie organizowany przez naszą placówkę Przegląd
Piosenki wspiera najzdolniejsze wokalnie dzieci. Służy propagowaniu kultury
muzycznej i promowaniu młodych wykonawców.
Do X Jubileuszowego Przeglądu Młodych
Artystów zaprosiłyśmy uczniów klas 1,2 i 3
Szkoły Podstawowej oraz dzieci z obydwóch
goczałkowickich Przedszkoli. Scena, na której zaprezentowali swoje umiejętności mło-

dzi artyści, przypominała swym wyglądem
barwny, tęczowy świat. Dla wielu uczestników był to debiut solowy na scenie, pierwszy śpiew do mikrofonu i pierwsze w życiu
gromkie brawa. Popisy młodych wykonawców oceniało szacowne Jury, w którym
zasiedli: dyrektor GOK-u pani Zofia Szołdra, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1pani Ewa Chojkowska, wokalistka i artystka
pani Monika Mendrok- Mika, pani Ewa
Chlebek – nauczyciel Szkoły Podstawowej
oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr
2- pani Beata Migacz.
Po zaprezentowaniu piosenek nastąpiła
przerwa na słodki poczęstunek, a Jury udało
się na obrady. Młodzi wykonawcy z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie werdyktu. Po przerwie głos zabrała dyrektor
naszego przedszkola- pani Beata Migacz,
która oznajmiła, że wszyscy wykonawcy
zostali zwycięzcami. Każdy dostał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.
My, jako organizatorzy cieszymy się
z tego, że Przegląd Młodych Artystów
na stałe wpisał się w nasz kalendarz imprez.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim jego
uczestnikom za wspaniałe prezentacje
i dobrą zabawę. Rodzicom za przygotowanie strojów dla swoich pociech, publiczności
za miłą atmosferę. Nauczycielom za przygotowanie dzieci do występu oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do organizacji
tego Przeglądu. Dziękujemy także dyrektor
GOK-u – pani Zofii Szołdra za gościnę.
Nasz Przegląd uświetniły występy zaproszonych gości. Były to uczennice Szkoły Pod-

stawowej, przygotowane pod kierunkiem
pani Ewy Chlebek oraz była wychowanka
naszego przedszkola- pani Monika Mendrok- Mika.
Tegorocznemu Przeglądowi Młodych
Artystów towarzyszyła wystawa prac plastycznych naszych wychowanków, co świadczy o tym, że nasze przedszkolaki są utalentowane nie tylko muzycznie ale i plastycznie. Wystawa zatytułowana jest: ” Cztery
pory roku w oczach dziecka”.
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wytworów plastycznych i wyszukania
pośród nich prac swoich dzieci.
Zredagowały:
Iwona Maśka
Małgorzata Władarz

 z życia gminy 

Kultura

17

XIX DNI GOCZAŁKOWIC

P

odsumujmy tegoroczne
Dni Goczałkowic. Pierwszy dzień obchodów
święta naszej gminy rozpoczął
się pod znakiem zapytania.
Strugi ulewnego deszczu nie
zachęcały do optymistycznego
nastawienia. Pomimo braku
sprzyjającej aury i dość pesymistycznych myśli (przed oczyma
organizatorów stanęła wizja
powstania na boisku LKS kolejnego „basenu narodowego”)
z godziny na godzinę sytuacja
zaczęła się powoli normować.
Punktualnie o godz. 14.00 rozpoczęło się Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem, współfinansowane ze środków unijnych,
pozyskanych z ramienia LGD
Ziemia Pszczyńska. Na scenie
jeden po drugim zaprezentowali się uczestnicy warsztatów
tematycznych GOK-u: muzycznych pod okiem instruktora –
Piotra Barteczki, tanecznych
pod opieką Jolanty Grabowskiej oraz Języka Angielskiego
Gminnej Bibliotek Publicznej,
przygotowanych przez Annę
Szmajduch.

Występ młodych artystów
zakończyło pojawienie się
na murawie Goczałkowickiej
Orkiestry Dętej, która donośnymi dźwiękami przez cały deptak uzdrowiskowy zakomunikowała wszem i wobec inaugurację imprezy. Muzycy, pod dyrekcją Grzegorza Paszka utorowali
drogę gwiazdom sobotniego
spotkania „na ludową nutę” –
Zespołowi Folklorystycznemu
Goczałkowice, który zaprezentował repertuar wsi pszczyńskiej w najwyższym wydaniu.
Po kilku utworach, doświadczeni członkowie zespołu, ustąpili pola młodszemu pokoleniu.
O godz. 16.00 przyszedł czas
na popisy Koła Regionalnego
miejscowej Szkoły Podstawowej nr 1, które działa z inicjatywy Katarzyny Sekty, Gabrieli
Król oraz Danuty Abramowicz-Heczko. Ich występ poprzedził krótki recital utalentowanego, młodego trębacza – Rafała
Cebuli.
W dalszej kolejności przyszedł czas na prezentację talentów dziecięco-młodzieżowego

Koncert zespołu UNIVERSE.

Prezentacja dzieci z Szkoły Podstawowej nr 1.

Prezentacja dzieci uczęszczających na warsztaty taneczne GOK-u.

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

Zespołu Folklor yst ycznego
Jedynka z Pszczyny oraz zespołu
Folklor y st ycznego Radość
z Radostowic. Na zakończenie
bloku, organizatorzy XIX Dni
Goczałkowic zaprosili do współpracy zespół Karlik, w którego
skład wchodzą muzycy i wokaliści na co dzień pracujący
w zespole Pieśni i Tańca Śląski
oraz grupę PLESSOUND, która
zaskoczyła wszystkich nowym
repertuarem. Dobrze znani
goczałkowickiej widowni artyści tym razem zaprezentowali
się w zupełnie odmiennej aranżacji, wywodzącej się z ludowego nurtu regionu. Zarzucając
folklorystyczne klimaty nadeszła pora na zaprezentowanie
gwiazdy wieczoru – zespołu
UNIVERSE.
Kultowa grupa, której założycielami i liderami byli: zmarły
tragicznie Mirosław Breguła
oraz Henryk Czich w trakcie
wieczornego koncertu przypomnieli swym wiernym fanom
największe hity zespołu: Wołanie przez ciszę, Mr Lennon,

Tacy byliśmy itp.
Niedzielny poranek powitał organizatorów kolejny raz
pochmurnym niebem. Analizując wszelkie dostępne prognozy pogody pojawiła się
jednak nadzieja na popołudniowe przebłyski słońca.
Za nim to jednak nastąpiło,
swe wokalne i taneczne talenty
na scenie zaprezentowały dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju – podopieczni
– Gabrieli Wrzoł i Bogumiły
Włoch. Tuż za nimi do występu
przygotował się zespół Grim
Alkin (na co dzień również
działający przy miejscowym
gimnazjum) oraz wokaliści
pszczyńskiego studia piosenki
VOICEPLESS, działającego pod
dyrekcją Barbary Brody-Malon.
O godz. 18.30 rozpoczął się
koncert niezwykłego trio, które
od 2012 r. tworzy zespół The
Chance.
Na tegorocznym święcie
DOKOŃCZENIE NA STR. 18 
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XIX DNI GOCZAŁKOWIC-ciąg dalszy...
gminy pojawiły się trzy, wyjątkowe (razem i osobno) dziewczyny, finalistki popularnego X
Factora, które charyzmatycznym wykonaniem popularnych
na rynku muzycznym hitów
potwierdziły swój ogromny
i niepowtarzalny talent. Schodząc ze sceny, wok alistki
„oddały” pole ostatniemu zaplanowanemu na obchody XIX Dni
Goczałkowic artyście.
Niestet y, koncer t popularnego piosenkarza polskiej
sceny muzycznej – Rafała Brzozowskiego ze względu na problemy techniczne, rozpoczął
się z godzinnym opóźnieniem. Na szczęście, cierpliwa
i wytrwała widownia przyjęła
artystę gorącymi brawami, a ten
odwdzięczył się jej wyjątkowym
występem, w trakcie którego
rozbrzmiały takie przeboje jak:
Tak blisko, Za mały świat, Masz
zawsze mnie, Nie mam nic…
Oprócz występów scenicznych obchodom święta naszej
gminy towarzyszyły dodatkowe
atrakcje, m.in.: pokaz tańca
średniowiecznego w wykona-

niu grupy animatorów Pszczyńskiej Warowni Rycerskiej, kiermasz „Taniej Książki” Gminnej
Bibliotek Publicznej, warsztaty
ZUMBY zaprezentowane przez
f irmę DOBRY START, plac
zabaw dla dzieci, kiermasz rękodzieła, stoiska gastronomiczne
Kuchni Staropolskiej u Babci
Maliny z Krakowa, a także stoiska promocyjne: Goczałkowickiego Centrum Rekreacji
Wodnej WAKE PARK (start już
początkiem sierpnia), Studia
Urody MAGNOLIA (z siedzibą
w Willi Annie) oraz stoiska profilaktyki zdrowotnej, na którym
zainteresowane osoby mogły
dokonać bezpłatnego pomiaru
cukru i ciśnienia.
Ponadto, w trakcie trwania
dwóch dni imprezy dla wszystkich rodzin przygotowano
pod patronatem Wójta Gminy
– Gabrieli Plachy VII Goczałkowickie Potyczki – terenową
grę, której celem od kilku już
lat jest promowanie najciekawszych walorów turystycznych
gminy. W tym roku, w rywalizacji wzięło udział 11 drużyn,

Występ zespołu The Chance.

Koncert Rafała Brzozowskiego.

Koncert zespołu PLESSOUND.

VII Goczałkowickie Potyczki Rodzinne.

spośród których tytuł Super
Rodziny zdobyła po raz kolejny
rodzina Państwa Hanke – Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach – Zdroju pragnie serdecznie podziękować
wszystkim za udział i wsparcie
organizacji XIX Dni Goczałkowic i VII Goczałkowickich Potyczek Rodzinnych. W szczególności:
– KOPALNI PIASKU JARUB
– PRZEDSIĘBIORSTWU GÓRNICZEMU SILESIA
– HURTOWNI TESSA
– STUDIU URODY MAGNOLIA
– ZAKŁADOWI OCZYSZCZANIA MIASTA SITA
– DELIKATESOM CENTRUM
W GOCZAŁKOWIC ACH-ZDROJU
– OGRODOM POKAZOW YM
KAPIAS
– CENTRUM REKREACJI WODNEJ WAKE PARK W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
– FIRMIE PATENTUS

– STUDIU PIOSENKI VOICEPLESS
– BIG PIZZIE BISTRO JAK BABCIĘ KOCHAM
– FIRMIE FITNESS CLUB 24
Z CZECHOWIC-DZIEDZIC
– GÓRNOŚLĄSKIEMU PRZEDSIĘBIORSTWU WODOCIĄGOWEMU
– OBWOŹNEJ WYPOŻYCZALNI
ROLEK – ROLLPOINT
– WAROWNI PSZCZYŃSKICH
RYCERZY
– WILLI ANNIE
– FIRMIE DOBRY START ELŻBIETA TWARDZIK
– FIRMIE JAPI BUD ODDZIAŁ
W GOCZAŁKOWIC ACH-ZDROJU
(skład przeniesiony na ul św.
Anny)
– FIRMIE USŁUGOWO HANDLOWEJ NOVATOR ADAM
MRZYK
– GMINNEMU OŚRODKOWI
SPORTU I REKREACJI
– OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
Ewelina Sowa
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powitanie wakacji
z gminnym ośrodkiem kultury
W sobotę, 28 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju zaprosił najmłodszych na plenerowe Powitanie
Wakacji. Dla dzieci, przed siedzibą instytucji przygotowano darmowe atrakcje, w postaci barwnych dmuchańców. Ponadto na zainteresowanych czekała kolorowa kreda, kręgle, piłki, inne ciekawe przedmioty, dzięki którym boisko przy budynku GOK-u przemieniło się w prawdziwy plac zabaw.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU
OGŁASZA KONKURS:

„Co wiesz
o Goczałkowicach?”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU
OGŁASZA IV EDYCJĘ KONKURSU

„NAJLEPSZY CZYTELNIK

WAKACJI 2014”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych
Raz w tygodniu w okresie wakacji tj. 01.07 – 29.08.2014
na profilu facebook.com/GBPGoczalkowice zamieszczane będą pytania
dotyczące naszej miejscowości.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres
gbpgoczalkowice@op.pl do 05.09.2014 r.
Pierwsze pięć osób zostanie nagrodzone.

UCZESTNICY KONKURSU: 3 grupy wiekowe dzieci klas 0 – III, klas IV – VI i młodzież gimnazjalna

Wręczenie nagród: 15.09.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie GBP

CZAS TRWANIA: 01.07 – 29.08.2014r.
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI TELEFONICZNIE

Szczegółowe informacje:

WRĘCZENIE NAGRÓD:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

15.09.2014 r. o godz. 15.00

ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić

43-230 Goczałkowice Zdrój

w GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

tel. 32 210 77 39

43-230 Goczałkowice Zdrój

www.bibliotekagoczalkowice.pl

ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)
tel. 32 210 77 39
www.bibliotekagoczalkowice.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Polub nas na Facebooku/GBPGoczalkowice

SERDECZNE ZAPRASZAMY!
Polub nas na Facebooku/GBPGoczalkowice
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

Gminna Biblioteka Publiczna
w Goczałkowicach-Zdroju

OGŁASZA

- wakacyjna zmiana godzin pracy:

WAKACYJNY KONKURS

„GOCZAŁKOWICE – LUBIĘ TO!”
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ZADANIE KONKURSOWE POLEGA
NA STWORZENIU ALBUMU
O GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU.
♦ Forma i wykonanie według pomysłu autora.
♦ Prace należy podpisać podając: imię, nazwisko autora, wiek
i nr telefonu rodzica/opiekuna.
♦ Termin składania prac do 29.08.2014 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Uzdrowiskowa 61
budynek „Górnik”
♦ Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie
się 15.09.2014 r. godz. 15.00
♦ Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera
Regulamin dostępny w siedzibie GBP, na stronie
internetowej www.bibliotekagoczalkowice.pl,
Facebook.com/GBPGoczalkowice
oraz pod nr tel. 32 210 77 39.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Poniedziałek - Czwartek:
7.00 – 17.00
Piątek:
7.00 – 15.00
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju
- wakacyjna zmiana godzin pracy:

Poniedziałek - Czwartek:
7.00 – 16.00
Piątek:
7.00 – 15.00

POLUB NAS NA FACEBOOKU/GBPGoczalkowice

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

WAKACJE 2014

GOK ZAPRASZA

ZE WZGLÊDU NA DU¯E ZAINTERESOWANIE
OFERT¥ WAKACYJN¥ GOK, PONI¯EJ PRZEDSTAWIAMY
PROPOZYCJE NA KTÓRE PROWADZIMY JESZCZE ZAPISY.

RODZINNE WYCIECZKOWE LATO
29.07. WADOWICE I KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
8.00, 20/25z³.
Z GOK-IEM WAKACJE TO SAME ATRAKCJE
5.08. KRAKÓW
9,16,23,30.07. WAKACYJNE SZACHY PLENEROWE 10.00 - 12.00,
8.00, 35 z³.
/w razie niepogody zajêcia w budynku GOK/
12.08. PÊTLA BESKIDZKA
7.08. WYJAZD DO KINA 10.00, 10z³.
8.00, 25/30z³.
ZAJÊCIA WARSZTATOWE
WSZELKICH INFORMACJI
9 -11.07. PLENER STACJONARNY
NA TEMAT WYCIECZEK,
10.00 - 13.00, 10z³.
IMPREZ, ZAJÊÆ UDZIELA
15-17.07. PRZYGODA W KREATYWNEJ PRACOWNI
GMINNY OŒRODEK KULTURY
10.00 - 13.00, 10z³./dzieci m³odsze/
W GODZINACH 7.00 - 16.00.
5 -7.08. PRZYGODA W KREATYWNEJ PRACOWNI
TEL. 32 210 70 88.
14.00. - 17.00, 10z³./m³odzie¿/

W OFERCIE WAKACYJNEJ GOK, BEZ OPIEKI MOG¥ BRAÆ UDZIA£ DZIECI POWY¯EJ 7 LAT.

,
Goczalkowicki.
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FESTIWAL RÓZ
centrum uzdrowiska

5-6 lipca 2014 r.

W PROGRAMIE:
5 - 6.07., GODZ. 11.00-19.00 (GWAREK) - WYSTAWA RÓ¯,
5 - 6.07. (GWAREK) - KONKURS NA BUKIET Z RÓ¯,
5.07., GODZ. 19.30 (WRZOS) - KONCERT ORKIESTRY DÊTEJ OSP WOLA,
5.07., GODZ. 11.00-17.00 (GWAREK) - ZWIEDZANIE GOCZA£KOWIC CIUCHCI¥ BESKIDZK¥
(TRASA UZDROWISKO GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ - KORONA ZAPORY - UZDROWISKO),
5.07-6.07. 11.00 - 18.00 ( WRZOS) - KIERMASZ RÊKODZIE£A,
6.07., GODZ. 14.00, 16.00 (GWAREK) - WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI i DOROS£Y,
6.07., GODZ. 14.00 -18.00 (GWAREK) - POKAZY FLORYSTYCZNE - ATELIER FLORYSTYCZNE ALESSANDRO,
WYKONAWCA ZADANIA
6.07., GODZ. 15.00 (WRZOS) - PREZENTACJE MUZYCZNE DZIECI I M£ODZIE¯Y,
6.07., GODZ. 17.00-19.00 (WRZOS) - PRZEGL¥D CHÓRÓW,
6.07., GODZ. 19.00 PODSUMOWANIE KONKURSU FLORYSTYCZNEGO,
Gocza³kowice - Zdrój
6.07., GODZ. 19.30 (WRZOS) - KONCERT JACKA WÓJCICKIEGO,
6.07., (WRZOS) - STOISKO PPOMOCYJNE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ,
6.07., GODZ. 11.00-17.00 (GWAREK) - ZWIEDZANIE GOCZA£KOWIC CIUCHCI¥ BESKIDZK¥
(TRASA UZDROWISKO GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ - OGRODY POKAZOWE KAPIAS - UZDROWISKO).
PONADTO ZAPRASZAMY DO OGRODÓW POKAZOWYCH KAPIAS:
.
5.07., GODZ. 20.00 “NOC W OGRODZIE”.

GoK

IMPREZÊ WSPIERA:
SPECJALISTYCZNE
GOSPODARSTWO
OGRODNICZE MAREK DZIDA
HURTOWNIA KWIATÓW RÓ¯A

WSPÓ£ORGANIZATORZY:
GMINA GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ,
LOKALNA GRUPA RYBACKA „¯ABI KRAJ”

PARTNERZY ZADANIA:
Wojewódzki Oœrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
UZDROWISKO GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
ZESPÓ£ SANATORYJNO - SZPITALNY GWAREK

OPERACJA WSPÓ£FINANSOWANA PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ ZE ŒRODKÓW FINANSOWYCH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJ¥C¥ INWESTYCJE W ZRÓWNOWA¯ONE RYBO£ÓWSTWO
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Krótkie podsumowanie
sportowych obchodów
dni Goczałkowic…

XIX

Dni Goczałkowic
na spor towo,
zaczęliśmy standardowo turniejem piłki siatkowej, w którym grały drużyny
reprezentujące urząd gminy,
nauczycieli, mieszkańców oraz
absolwentów gimnazjum.
Poziom zawodów był bardzo
wyrównany, ale mieszkańcy i tak
nie dali odebrać sobie zeszłorocznego trofeum. Następny
na kolejce był” IV Memoriał Pływacki Im. Krzysztofa Kanika”
który cieszy się bardzo dużą
popularnością, a udział w nim
wzięło prawie 500 uczestników
z różnych regionów Polski.
Następnie zaczęliśmy dni
sportu dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej, gdzie w hali odbył się
turniej siatkówki, a na orliku
turniej piłki nożnej i koszykówki.

Nie zabrakło także miejsca
dla najmłodszych, czyli przedszkolaków, którzy wzięli udział
w spartakiadzie.
Prawie 200 dzieciaków
rywalizowało ze sobą na specjalnie przygotowanym torze
przeszkód, a nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwała młodzież gimnazjalna
z nauczycielami wychowania
fizycznego Piotrem Dąbkowskim i Marcinem Trzebuniakiem.
Na zakończenie sportowych
zmagań odbył się „III Marsz
po zdrowie nordic walking”
w któr ym uczestniczyło 30
osób.
Foto relację z poszczególnych imprez można zobaczyć
na stronie internetowej www.
gosir.goczalkowicezdroj.pl
w zakładce „galeria zdjęć”.
GOSiR
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”

J

uż kolejny miesiąc w Gminie Goczałkowice-Zdrój realizowany
jest projekt
pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój” organizowany przez tutejszy Ośrodek Pomocy
Społecznej. W miesiącu maj w dniach 13-15 2014 roku realizowany
był wyjazd pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.
W ramach powyższego przedsięwzięcia uczestnikom projektu
został zorganizowany transport do Brennej oraz noclegi z wyżywieniem w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Świerkami. Pracownik
socjalny w ramach pracy socjalnej pojechał z uczestnikami warsztatów na miejsce, gdzie mógł poprzez to kontaktować się z trenerem.
W trakcie uczestnictwa
w warsztatach poruszone zostały następujące zagadnienia:
– budowanie poczucia własnej wartości
– motywacja do zmian
– wyznaczanie i osiąganie celów osobistych i zawodowych
– zarządzanie sobą w czasie
– komunikacja
– autoprezencja
– asertywność
– stres
Celem warsztatów „Trening kompetencji i umiejętności społeczno- zawodowych” było: określenie własnej tożsamości, wzrost

samoświadomości i poczucia własnej wartości; wzmocnienie automotywacji do zmiany swej sytuacji życiowej; uświadomienie roli
własnego nastawienia do siebie oraz innych ludzi, w codziennych
sytuacjach życiowych; zdefiniowanie własnych zasobów i ograniczeń w kontekście pracy i oporu przed zmianą sytuacji; wzmocnienie poczucia wpływu na własne życie oraz własnej skuteczności
w osiąganiu celów; doskonalenie umiejętności otwartego, konstruktywnego porozumiewania się z innymi; rozwijanie umiejętności
wykorzystania postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
na gruncie prywatnym i zawodowym; rozwijanie umiejętności autoprezentacji, także podczas rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie
umiejętności zarządzania własnym potencjałem
w czasie, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie
w sytuacjach stresujących.
W miesiącu czerwiec 2014r. zaplanowane jest szkolenie z zakresu
obsługi komputera. W trakcie uczestnictwa w szkoleniu uczestnicy
zostaną zapoznani z podstawami obsługi programów komputerowych takich jak: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Power Point oraz korzystania z internetu. Na koniec zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający nabyte umiejętności.
O przebiegu realizacji projektu będziemy informować sukcesywnie, umieszczając informacje na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.

DOFINANSOWANIE DO uSuWANIA
I uNIESZkODLIWIANIA WYRObÓW
ZAWIERAJĄCYCh AZbEST

I

nformujemy, że został uchwalony
„Regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Uchwalenie Regulaminu jest kolejnym etapem wdrażania przyjętego „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2032” oraz Inwentaryzacji
wyrobów azbestowych, przeprowadzonej
na potrzeby opracowania Programu.
Dofinansowaniem objęte będą koszty
związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów

azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące
zasad przyznawania dofinansowania, terminu składania wniosków oraz wzór wniosku zostaną udostępnione niezwłocznie
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu udzielane są w tut.
Urzędzie – pokój nr 3 lub pod
numerem telefonu 32 736 24 12.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

inFormacJe i ogłoSzenia
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INFORMACJA O PRZEbIEGu
kONSuLTACJI SPOŁECZNYCh
W czerwcu 2014 roku przeprowadzono konsultacje społeczne 3 projektów uchwał Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
2. projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
3. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje prowadzono na podstawie uchwały nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr
200, poz. 3052).
Celem konsultacji było poznanie opinii powyższych podmiotów o projektach trzech wymienionych uchwał.
Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.goczalkowicezdroj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy – www.bip.goczalkowicezdroj.pl. Zainteresowane podmioty mogły skorzystać z formularza zgłaszania opinii dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP.
Szczegółowe informacje o wynikach konsultacji dostępne są na stronie Urzędu Gminy www.goczalkowicezdroj.pl.
Maria Ożarowska

ZAWIADOMIENIE

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że dniu
16 czerwca 2014 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu
obwieszczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„odzysk odpadów pochodzących z instalacji Przedsiębiorstwa
Górniczego SILESIA spółka z o.o.”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią obwieszczenia oraz treścią decyzji Burmistrza Czechowic-Dziedzic
można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Plac
Jana Pawła II nr 1, można zapoznać się z całością akt sprawy,
z treścią decyzji oraz wnieść odwołanie lub złożyć wnioski
i zastrzeżenia.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

W

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2014r. poz.518) podaje się do publicznej wiadomości
informację o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21dni tj.
od 9 lipca 2014r. do 30 lipca 2014r.
wykazów nieruchomości, położonych
w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonych
do wydzierżawienia. Wykazy te stanowią załączniki
od nr 1 do nr 15 do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/91/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

INFORMACJA

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. na wniosek Firmy EKOENERGIA SILESIA z Katowic,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa masztu radarowego oraz montaż radaru meteorologicznego MMR 50 na budynku EKOCENTRUM”
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13 (pokój nr 213) w godzinach pracy Urzędu.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

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

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

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30
Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.

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