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wiadomości goczałkowickie

SPRAWOZDANIE z XXVIII
Sesji Rady Gminy

N

a sali Gminnego Ośrodka Kultury, 19
marca 2013 r. odbyła się XXVIII sesja Rady
Gminy, którą otworzył Przewodniczący
Rady – Adam Maćkowski. W punkcie czwartym
porządku obrad odczytano dwie pisemne interpelacje złożone przez mieszkańca gminy – Pana
Wacława Korzeniowskiego (dot. nowych zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz
Przewodniczącego Rady (dot. dalszych interwencji Wójta Gminy względem zamontowanych
na ul. św. Anny szykan drogowych). W punkcie piątym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2013”.
W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia uchwał dotyczących:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2013-2022;
– zmiany uchwały nr XXVI/170/2012 z dnia
20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na rok 2013;
– rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju (skarga została uznana przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy za bezzasadną);
– rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju (skarga została uznana przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy za bezzasadną);
oraz tzw. „uchwał śmieciowych” w sprawach:
– regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój;
Radca prawny – Michał Hassa wyjaśnił,
że regulamin został przyjęty na poprzedniej
sesji, jednakże w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w nazewnictwie (wcześniej
odpady „suche i mokre”, teraz odpady komunalne zbierane selektywnie i odpady komunalne
zmieszane) wymaga on ponownego przegłosowania.
– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów (również kwestia zmiany nazewnictwa);
– rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;
– ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
– określenia górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomości.
W trakcie podejmowania uchwał „śmieciowych” wywiązała się burzliwa dyskusja. Ze strony
przedstawicieli Rady Gminy i obecnych na obradach mieszkańców gminy, padły liczne pytania
i sugestie. Radna Zofia Żelazo zainteresowała
się kwestią uiszczania opłaty za śmieci (lepsza
dla mieszkańców forma odpłatności rocznej, nie
miesięcznej). Radny Krzysztof Kleczka stwierdził, że należy tu mówić o tzw. „podatku śmiecio-

wym”, a sposób jego ściągania jest uregulowany
odgórnie. W naszej kompetencji zostaje jedynie
zasada ustalenia jego wysokości, a nie częstotliwości. Radca Prawny – Michał Hassa dodał,
że ustawa nie dopuszcza rocznego sposobu rozliczania. Limit pojemności kubłów jest określany
na miesiąc. Nie ma możliwości, aby niewykorzystany przydział przechodził na następny okres
rozliczeniowy. Ponadto przy obecnym systemie,
jego zdaniem jest to nie do uchwycenia (nawet
jeśli rozwiązanie by się znalazło, to ustawodawca
tego zakazuje). Zainteresowanym wyjaśnił,
że odpady „zielone” będą odbierane bezpłatnie
w miejscach do tego wyznaczonych.
Radny Kleczka zwrócił uwagę na kwestię
kubłów śmieciowych. Jego zdaniem sytuacja
z nimi związana nie jest jednoznaczna. Nikt
z mieszkańców nie wie, czy stare pojemniki będą
odpowiadały nowym normom. Pan Hassa wyjaśnił, że z początkiem lipca br. będziemy mieć
pewność, które kubły będą właściwe, jednakże
w większości przypadków nie będzie konieczności ich wymiany.
Radna – Anna Manowska zapytała: Co będzie
się działo, kiedy przekroczy się dopuszczalny
limit? Wówczas, jak wyjaśnił mecenas
Hassa, będzie trzeba faktycznie uiścić opłatę
za dodatkowy kubeł. Dodał, że miesięczna kwota
za „śmieci” musi być odprowadzana bez względu
na fakt, czy pojemnik będzie w pełni zapełniony,
czy też nie.
W dalszej kolejności, udzielił odpowiedzi jednemu z mieszkańców, dot. następującej kwestii.
Jak będzie wyglądała sytuacja uiszczania opłat
w przypadku, kiedy w gospodarstwie domowym
zmieni się liczba osób? Koszt wywozu śmieci
rozkłada się na liczbę osób „realnie” zamieszkujących, a nie zameldowanych w danej nieruchomości. W przypadku, gdy ktoś na dłuższy czas
wyjedzie, wystarczy ten fakt zgłosić w Urzędzie
Gminy. Jednakże, jak uzupełnił radca, gmina
będzie miała prawo do weryfikowania prawdziwości podanej informacji.
Wójt Gminy – Gabriela Placha podsumowując
tą wypowiedź stwierdziła, że na dzień dzisiejszy
istnieje wiele spraw i zagadnień wymagających
organizacji. Wszystko wyjaśni się wraz z podpisaniem umowy przez Urząd Gminy. Sekretarz Gminy – Maria Ożarowska dodała, że większości problemów i wątpliwości jakie dotyczą
tzw. „rewolucji śmieciowej” nie da się rozstrzygnąć w ramach trwającej sesji. Jak zauważyła,
rada pracuje nad uchwałami („śmieciowymi”)
od jesieni 2012 r., a obecne prawo po prostu
nie pozwala na wprowadzenie nowego sytemu
w inny sposób.
Mecenas Hassa, stwierdził, że najważniejsze
jest podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą.
Wówczas będzie można jasno określić koszty
całego sytemu i przystąpić do akcji informacyjnej, skierowanej w stronę mieszkańców Goczałkowic. Podkreślił, że zasady i przepisy przetargu
zostały szczegółowo określone, celem konkurencyjności i osiągnięcia najniższej ceny. Mię-

dzy innymi z tego powodu w specyfikacji nie
określono liczby worków, do których będą składowane tzw. odpady „segregowane” (inaczej
przetarg mógłby zawęzić liczbę mogących w nim
startować firm).
Mieszkanka gminy – Pani Barbara Czyż
zwróciła się do Rady Gminy z zapytaniem: Jak
uchwalony regulamin reguluje kwestię bloków
i budynków wielorodzinnych? Mecenas Hassa
wyjaśnił, że dla tego typu nieruchomości przewidziano większe „gabaryty”, a śmieci nie będą
zbierane do worków lecz do tzw. „dzwonów”.
Dodał, że w imieniu lokatorów deklarację „śmieciową” będzie składał właściciel lub administrator obiektu.
Kontynuując dyskusję związaną z gospodarką odpadami komunalnymi radny Krzysztof
Kleczka zainteresował się, dlaczego kwota dla
osób które nie zdeklarują się segregować śmieci
wynosi aż 20 zł. Radca Prawny odpowiedział,
że suma ta została określona za pomocą kalkulacji, jakie koszty gmina będzie ponosić za takiego
mieszkańca (limit 50 l na miesiąc będzie obowiązywał również takie osoby). Wyjaśnił, że ustawa
nakłada na gminę obowiązek ograniczania produkcji odpadów i osiągania określonych wskaźników. Ich przekraczanie będzie się wiązało
z wysokimi karami nakładanymi na urząd. Radna
Anna Manowska, dodała, że w jej odczuciu wspomniane 20 zł jest karą dla ludzi, którzy chcą zanieczyszczać środowisko. Wyjaśniła, że Polska znajduje się na szarym końcu listy krajów europejskich odzyskujących z odpadów wtórne surowce.
Radna Zofia Żelazo zapytała się, czy w miesięczną opłatę „śmieciową” są wliczone koszty
wynagrodzenia dla pracownika, który będzie zajmował się obsługą referatu śmieciowego. Skarbnik Gminy – Barbara Kwiatoń odpowiedziała,
że tak.
Radny Zbigniew Jacek zainteresował się,
skąd wynika różnica pomiędzy wysokością
opłat „śmieciowych” w poszczególnych gminach
(Gmina Pszczyna posiada wyższą stawkę aniżeli Goczałkowice). Michał Hassa wytłumaczył,
że dysproporcje wynikają głównie z liczby zatrudnianych do obsługi osób (w Pszczynie jest ich 5 –
jest to przeliczane na liczbę mieszkańców).
Na zakończenie polemiki, Michał Hassa oraz
Wójt Gminy podali do informacji, że do koszy
na tzw. odpady „zmieszane” będzie można sypać
popiół, jeżeli ktoś nie wykorzysta przysługującego
limitu. Dodali również, że od 1 lipca 2013 r. śmieciarki będą musiały odwozić odpady, do specjalnej "instalacji obróbki śmieci", a nie bezpośrednio
na wysypisko (stąd możliwość zbierania odpadów segregowanych do jednego worka, które
dopiero później będą sortowane). Analizie zostanie także poddana kwestia rodzin wielodzietnych.
Przewodniczący Rady, zapewnił, że w momencie,
kiedy system zostanie wdrożony przyjdzie czas
na zastanowienie się nad tym problemem.
Przechodząc do punktu 7 porządku obrad
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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SPRAWOZDANIE z XXVIII Sesji - ciąg dalSZY
Wójt Gminy – Gabriela Placha przystąpiła
do odczytania odpowiedzi na dwie interpelacje
złożone przez Przewodniczącego Rady – Adama
Maćkowskiego dot.:
– ekspertyzy wykonanej w zabytkowym budynku
dworca PKP położonego w Goczałkowicach-Zdroju,
– rewitalizacji parku zdrojowego (kwestia m.in.
projektu, inwentaryzacji, wycinki drzew itp.)
Przystępując do sprawozdania z pracy Wójta
Gminy za okres międzysesyjny – Gabriela Placha poinformowała zebranych, że:
– rozstrzygnięto przetarg na „Rewitalizację
Parku Zdrojowego wraz z nasadzeniem drzew
i krzewów”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił
Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak
z Pszczyny za kwotę 2 149 582 zł. Plac budowy
przekazano 18.02.2013 r. Zakończenie prac
zaplanowano na 30.10.2013 r.
– rozstrzygnięto przetarg na realizacje projektu:
„Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie
Uzdrowiskowej Goczałkowice – Zdrój przez
przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i drogi
powiatowej ul. Uzdrowiskowej. W przetargu
uczestniczyło 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic za kwotę 2
143 160 zł. Termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2013 r. Plac budowy przekazano
18.03.2013 r.
– rozstrzygnięto przetarg dot. świadczenia usług
z zakresu „odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”. W przetargu uczestniczyło
6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S. C. z Bielska – Białej.
– trwają spotkania szkoleniowe w ramach projektu „Liderzy są wśród nas – Goczałkowicka
Oddolna Inicjatywa Edukacyjna” realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy Edukacji na obszarach wiejskich. W ramach projektu
zostanie opracowana Strategia Zrównoważo-

nego Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój.
– trwa wykonanie projektu „Odtwarzanie obiektu
małej architektury – rzeźby plenerowej w centrum Uzdrowiska”. Przedsięwzięcie realizowane
jest w ramach „Małych Projektów” LGD „Ziemia
Pszczyńska”. Rzeźba powstaje w pracowni rzeźbiarskiej P. Stanisława Hochuła. Odlew zostanie
sporządzony przez firmę Studio „SZYMANOWO”
Piotr Garstka z Szymanowa.
– we wtorek 26 lutego 2013 r., w siedzibie UG
w Pawłowicach odbyło się oficjalne uruchomienie projektu – Elektroniczne Wrota dla Powiatu
Pszczyńskiego System będzie umożliwiał łatwy
dostęp do wielu informacji z zakresu: turystyki,
ewidencji gruntów, planu zagospodarowania
przestrzennego itp. Realizacja projektu trwa
od 2007 r. Całkowity koszt wyniesie ponad 3
mln zł. Wkład Gminy Goczałkowice – Zdrój to 135
797 zł.
– odbyło się kilka spotkań w ramach Subregionu
Centralnego oraz Podregionu Tyskiego podczas
których omawiano przygotowania do pozyskiwania środków z zakresu przyszłej perspektywy
finansowej UE. Aktualnie trwają prace nad porozumieniem gmin w ramach subregionu dla opracowania wspólnej strategii niezbędnej do pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju
Subregionów i tzw. Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
– w ramach akcji przyjmowania PIT, w dniu 13
marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy mieszkańcy złożyli 98 zeznań podatkowych. Kolejna
taka możliwość będzie miała miejsce jeszcze 10
kwietnia 2013 r.
– Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej otrzymało dotację na remont mostu drogowego
na Wiśle. Przetarg już ogłoszono.
– podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań w zakresie ochron
i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto ogłoszono drugi konkurs
z tego zakresu. Termin składania ofert upłynął
14.03.2013 r.
– podpisano umowę dotacji dla żłobka w Goczał-

kowicach-Zdroju. I transza dotacji została już
przekazana.
– przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla
2 nauczycieli.
– przyjęto założenia organizacji roku szkolnego 2013/14 dotyczące liczebności oddziałów
(w tym oddziałów klas pierwszych).
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Rady przypomniał członkom rady
o obowiązku wypełnienia oświadczeń majątkowych oraz poinformował Kierownika Administracji Zasobów Komunalnych – Piotra Niemca
o piśmie mieszkańców ul. Jeziornej (boczna
odnoga) z prośbą o zamontowanie progów ograniczających tonaż pojazdów. Dodatkowo, oznajmił, że 14.02.2013 r. na ul. Zimowej odbyło się
spotkanie radnych i tamtejszych mieszkańców
dot. instalacji na drodze progów zwalniających,
zakazu parkowania po jednej stronie oraz lustra
(zostało już zamontowane).
W nawiązaniu do powyższych wiadomości radny – Krzysztof Kleczka stwierdził,
że coraz większa liczba wniosków dot. instalacji
na goczałkowickich ulicach „progów zwalniających” budzi jego niepokój – „nie można popadać
w paranoję”.
Radna Zofia Żelazo po raz kolejny poruszyła
kwestię wynajęcia opustoszałego mieszkania
przy ul. Szkolnej 70. Kierownik AZK wyjaśnił,
że umowa najmu na mieszkanie ciągle obowiązuje. Nikt nie wymeldował się z lokalu, dlatego
pod względem prawnym jest ciągle zamieszkały.
Na zakończenie posiedzenia, radny Józef
Brudek wyraził „oburzenie” względem zachowania Przewodniczącego Rady jakiego dopuścił
się na minionej Komisji Budżetowej. Jak stwierdził Pan Brudek, Przewodniczący powiedział
do niego, że ma „przestać bełkotać”. Odnosząc
się do zarzutu, Adam Maćkowski przyznał,
że taka sytuacja faktycznie miała miejsce i za nią
przeprosił.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2013 ROK
1. STYCZEŃ
– funkcjonowanie Uzdrowiska,
– omówienie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2013.
2. LUTY
– gospodarka mieszkaniowa w Gminie,
– omówienie zagrożeń związanych z rozpoczęciem wydobycia węgla pod
Gminą w 2013 r.
3. MARZEC
– omówienie spraw dotyczących gospodarowaniem odpadami w Gminie,
– funkcjonowanie placówek kulturalnych w Gminie.
4. KWIECIEŃ
– funkcjonowanie opieki społecznej w Gminie,
– omówienie problemu bezrobocia w Gminie,
– omówienie spraw dotyczących ochrony zwierząt w Gminie.
5. MAJ
-gospodarka wodno-ściekowa,
– sport i rekreacja w Gminie.

6. CZERWIEC
– sesja absolutoryjna.
7. SIERPIEŃ
– informacja o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze,
– informacja o realizacji Gminnych inwestycji.
8. WRZESIEŃ
– ochrona środowiska,
– gospodarka odpadami,
– rolnictwo.
9. PAŹDZIERNIK
– informacje dotyczące pracy placówek oświatowych na terenie Gminy.
10. LISTOPAD
– podatki i opłaty lokalne,
– utrzymanie dróg w Gminie.
11. GRUDZIEŃ
– sesja budżetowa,
– taryfy,
– zatwierdzenie.
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXVIII/183/2013
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój

Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także
odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r.
Poz. 391 ze zm.),
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady
komunalne, które nie mogą być umieszczone,
ze względu na swoje rozmiary lub masę,
w typowych pojemnikach,
3) odpadach komunalnych ulegających biodegradacji – odpady w rozumieniu art. 3 ust.
3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 185, poz.
1243 ze zm., dalej także ustawa o odpadach);
4) odpadach zielonych – odpady w rozumieniu
art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;
5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych –
należy przez to rozumieć odpady pochodzące
z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych
wytwórców odpadów komunalnych, które nie
są objęte przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
6) odpadach komunalnych zbieranych selektywnie – rozumie się przez to następujące
frakcje odpadów: szkło, makulaturę (papier),
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
7) odpadach komunalnych zmieszanych –
rozumie się przez to odpady komunalne,
z wyłączeniem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów
zielonych, przeterminowanych leków, chemikalia, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytych baterii
i akumulatorów,
8) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo
w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź
posiadającego wydane przez Wójta Goczałkowic-Zdroju zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
9) nieruchomości niezamieszkałej – należy
przez to rozumieć nieruchomość, na której

nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy,
biblioteki, itp., a także obiektów produkcji,
usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele
pensjonaty itp.
10) odpadach komunalnych – rozumie się
przez to odpady komunalne w rozumieniu art.
3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,
11) właścicielach nieruchomości – właściciel
w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy,
12) opakowaniach wielomateriałowych – rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe
w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych w zakresie wskazanym niniejszym regulaminie.
§ 4.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości
należy:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;
2) przygotowanie na terenie nieruchomości
miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców,
użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla
korzystających z tych urządzeń i pracowników
jednostki wywozowej;
4) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
5) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 

aktualności

 z życia gminy 

5

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ...- CIĄG DALSZY

określony w rozdziale 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów:
1) papier i tektura (makulatura);
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zużyte opony.
2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1
pkt 1-5 należy zbierać w sposób selektywny
(odpady komunalne zbierane selektywnie)
korzystając w tym celu z worków dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w przypadku terenów zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi również korzystając z oznakowanych pojemników na odpady zbierane
selektywnie.
§ 6.
1. Powstające na terenie nieruchomości
odpady komunalne przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej
na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, odpadów zielonych, odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, nadających
się do odzysku i dalszego wykorzystania należy
umieszczać w odrębnym worku lub przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach (workach) przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie.
4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania
z przeznaczeniem do własnego wykorzystania
kompostu, a w przypadku braku możliwości ich
kompostowania na miejscu przez właściciela
nieruchomości, należy dostarczać do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
5. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwa-

sty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte
gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,
a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
6. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych jednostki wywozowej,
bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy
gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów
komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub
pojemniku i dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 7.
1. Właściciele nieruchomości dokonujący
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż ich
nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy,
winni obowiązek ten realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
lub pojazdów oraz poprzez podjęcie działań
mających na celu likwidację śliskości chodnika.
Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po zakończeniu
okresu zimowego.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub
innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu
i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni
przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu
pieszym.
4. Uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych
zanieczyszczeń nie może powodować szkód
w mieniu osób trzecich.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli w szczególności stwarzających
zagrożenie dla przechodniów, bądź mienia
znajdującego się na chodnikach, bądź drogach
publicznych.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego,
a w szczególności dojść do budynków, punktów
gromadzenia odpadów.
7. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia
uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych
oraz dróg publicznych należy gromadzić poza
terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.
8. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia
chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

§ 8.
1. Mycie pojazdów samochodowych oraz
wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego.
2. Zabrania się odprowadzania powstających
ścieków do ziemi i zbiorników wodnych.
§ 9.
Naprawa pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, może odbywać
się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.
§ 10.
. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest
do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników
do zbierania odpadów i ruchomych sprawnych
szaletów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu
imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż
w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy
(zgromadzenia).
2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości,
na której impreza ta (zgromadzenie) odbywała
się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku
tej imprezy (zgromadzenia).
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 11.
1. Właściciel zapewniając wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych winien stosować
pojemniki zgodne ze stosownymi normami
(np. PN-EN 840).
2. Właściciel zapewniając wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia
odpadów komunalnych winien dobrać pojemność tych pojemników uwzględniając częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych
poniżej zasad.
3. Pojemniki przewidziane do gromadzenia
odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej
niż 10 l,
2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności
nie mniejszej niż 110 l,
3) kontenery o pojemności nie mniejszej niż
2,5 m3,
4) worki foliowe służące do gromadzenia odpaDOKOŃCZENIE NA STR. 6 

 z życia gminy 

6

wiadomości goczałkowickie

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ...- CIĄG DALSZY

dów zbieranych selektywnie,
5) inne pojemniki i kontenery.
4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkałych (w tym budynków
rekreacji indywidualnej) gdzie zamieszkuje:
1) nie więcej niż 4 osób – 110 l,
2) powyżej 4 do 8 osób – 2 x 110 l lub 1 x 240 l,
3) powyżej 8 do 12 osób – 3 x 110 l lub 1 x 240 l
i 1 x 110 l,
4) powyżej 12 osób – 4 x 110 l lub 2 x 240 l lub
więcej w zależności od potrzeb.
5. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne,
w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż
odpady komunalne,
2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta
i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 110 l
na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie
od odpadów opakowaniowych i odpadów
innych niż odpady komunalne,
3) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 110 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,
6. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości
znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni
zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów
komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
7. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych
pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie
do tego celu przeznaczonych.
8. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3
niniejszego Regulaminu powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym
w szczególności poprzez ich dezynfekcję
i dezynsekcję co najmniej 2 razy do roku.
9. Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
10. Odpady komunalne zbierane selektywnie
należy gromadzić w następujący sposób:
1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej
odpady zbierane selektywnie gromadzone
są w workach dostarczonych przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości,
2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki
odpadów stosuje się worki dostarczone przez
podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub specjalnie
oznakowane pojemniki.
§ 12.
Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne,
ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji,
parki są przez właścicieli lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej
obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne,
zgodnie z następującymi zasadami:
1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości
bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie
ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
3) wielkość koszy ulicznych została określona
w § 11 ust. 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu
i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.
§ 13.
Na terenie nieruchomości pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych należy
przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.
§ 14.
1. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości,
położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.
2. W przypadku, gdy brak jest dostępu
do pojemników dla pracowników jednostki
wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem
na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania
pojemnika w porozumieniu z jednostką wywozową.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15.
1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu
nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i wymaganiami
sanitarnymi.
Odpady:
1) komunalne zbierane selektywnie, zmieszane zgromadzone w punktach gromadzenia
odpadów na terenie gdzie występują bloki wielorodzinne – co najmniej jeden raz w tygodniu,
2) komunalne zbierane selektywmoe zgromadzone w workach i zmieszane zgromadzone
w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej
lub zgromadzonych w workach i pojemnikach,
ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym
przez właściciela na terenie nieruchomości
jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy
lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym
dostępnym dla jednostki wywozowej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,
3) wielkogabarytowe – wystawione przez
mieszkańców nieruchomości w określony

dzień – jeden raz na pół roku,
4) zmieszane pochodzące z biur, urzędów,
zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych – minimum raz na dwa tygodnie,
5) zmieszane pochodzące z barów i restauracji
– minimum raz w tygodniu.
2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku
wokół pojemników.
3. Odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),
należy dostarczać do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych.
4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy
przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w wyznaczonych placówkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, lub dostarczać do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych
w wyznaczonej/ych aptece/kach na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój, lub dostarczać
do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy
dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
7. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego należy dostosować do szybkości
zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie
dopuścić do ich przepełniania i wysypywania
się odpadów.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy wystawiać w dniu zbiórki, zgodnie
z przyjętym harmonogramem lub dostarczać
do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
9. Zużyte opony należy wystawić w dniu
zbiórki, zgodnie z przyjętym harmonogramem
lub dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
10. Właściciele nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź
wylewania na powierzchnie terenu; pojemność
zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16.
Celem w gospodarce odpadami jest w szczególności:
1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.
2. Ograniczenie składowania odpadów, szczeDOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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gólnie odpadów ulegających biodegradacji.
3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak
również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska.
4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych
ze strumienia odpadów komunalnych.
5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów
budowlanych i rozbiórkowych.
6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych.
7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe
postępowanie z wytworzonymi odpadami,
a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.
8. Promowanie kompostowania i fermentacji
zbieranych selektywnie odpadów ulegających
biodegradacji. Powstające w gospodarstwach
domowych odpady ulegające biodegradacji
powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym
zakresie, np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspónego użytku.
§ 17.
1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta
domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
w tym w szczególności niepozostawiania ich
bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na tere-

nie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązuje się do:
1) wyposażenia zwierzęcia w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne –
dodatkowo w kaganiec,
2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażającego otoczeniu – dodatkowo w nałożonym kagańcu,
3) natychmiastowego usuwania, przez osoby
utrzymujące zwierzęta domowe, zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta,
za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.
3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe
zabrania się:
1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren
nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,
2) zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem,
3) wprowadzania zwierząt domowych
na tereny przeznaczone na place gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci.
§ 18.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na transport tego
typu odpadów lub prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu
ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19.
1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produk-

cji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych
i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie
zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory)
dla współużytkowników nieruchomości oraz
użytkowników nieruchomości sąsiednich.
2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt
gospodarskich odpady i nieczystości należy
gromadzić w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.
3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.
§ 20.
1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana
i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych
i porządkowych otoczenia, nie powodowała
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz
innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących
sąsiednie nieruchomości.
2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich,
teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie
winno być utrzymane w należytej czystości.
§ 21.
Zabrania się zanieczyszczania terenu
nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc
publicznych wydalinami zwierząt, karmą,
ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi
z hodowli.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 22.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają
obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami
wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów
rolno-spożywczych.
2. Deratyzację na obszarach wymienionych
w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz
w roku we wrześniu lub październiku.

UCHWAŁa NR XXVIII/186/2013
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), art. 6 k ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2012r. Poz. 391 ze zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr
197, poz. 1172 ze zm.) oraz po prze-

prowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:
§ 1.
1. Ustala się stawkę opłat y
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych przez mieszkań-

ców w wysokości 20 zł/osobę/
miesiąc.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, w wysokości
9,20 zł osobę/miesiąc.
§ 2.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić
będzie iloczyn sumy mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1
ust. 1 lub ust. 2.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 lipca
2013r.
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SPRAWOZDANIE Z PRACY
RADY GMINY ZA 2012 ROK

W 2012 roku odbyło się 10 sesji Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podczas tych posiedzeń zostało podjętych 79 uchwał, dwa projekty uchwał
dotyczące podniesienia podatków od nieruchomości na 2013 rok zostały odrzucone
przez Radę Gminy co w efekcie spowodowało iż podatki od nieruchomości pozostały
na poziomie z roku 2012.

W trakcie sesji w 2012 roku radni złożyli
16 interpelacji:
– radny Łukasz Hanke 3 interpelacje,
– radny Grzegorz Maćkowski 3 interpelacje,
– radny Zbigniew Jacek 1 interpelację,
– radna Mariola Szendzielorz-Kubina 2
interpelacje,
– radny Adam Maćkowski 7 interpelacji
w tym 3 tzw. międzysesyjne.

W dniu 20 grudnia 2012 roku uchwalono
budżet Gminy na rok 2013 r.

W dalszym ciągu pracuje powołana przez
Radę Gminy komisja statutowa.

Frekwencja na posiedzeniach Rady
Gminy wyniosła w skali całego roku 87,3
procent. Wszystkie nieobecności Radnych
na sesjach były usprawiedliwione.

W 2012 roku do Rady Gminy wpłynęło
pięć skarg. Jedna skarga została rozpatrzona w 2012 r., natomiast cztery skargi,
które wpłynęły końcem 2012 r. ich rozpa-

trzenia nastąpi w 2013 r.
W trakcie prac Rady Gminy najwięcej
kontrowersji wzbudziło wybudowanie tzw.
szykan drogowych na ulicy Świętej Anny
w Goczałkowicach-Zdroju. W dalszym
ciągu silne emocje wywołuje planowane
rozpoczęcie wydobycia węgla pod Naszą
Gminą przez Przedsiębiorstwo Górnicze
SILESIA.
Radni czynnie uczestniczyli również
w spotkaniach dotyczących:
– gospodarki odpadami,
– wydobycia węgla pod Goczałkowicami,
– sytuacji Uzdrowiska,
– przejęcia zabytkowego budynku Dworca
PKP w Goczałkowicach-Zdroju.

sprawozdanie z PRACY KOMISJI
REWIZYJNEJ ZA 2012 ROK
Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gminy Goczałkowice –
Zdrój odnoszących się do zasad pracy Komisji Rewizyjnej, Komisja
Rewizyjna podaje do informacji zestawienie dotychczasowych działań:
1. Posiedzenie z dnia 2012-01-24:
– Ustalenie planu pracy na rok 2012.
2. Posiedzenie z dnia 2012-03-08:
– Analiza pracy AZK za rok 2011.
3. Posiedzenie z dnia 2012-04-24:
– Analiza realizacji uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku
w Gminie Goczałkowice – Zdrój w roku 2011.
– Analiza podjętych działań związanych z rewitalizacją parku zdrojowego.
4. Posiedzenie z dnia 2012-05-29:
– Analiza sprawozdania Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój z wykonania budżetu Gminy za rok 2011, sprawozdania z wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kulturalnych, informacji o stanie
mienia komunalnego.
5. Posiedzenie z dnia 2012-06-05:
– Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goczałkowice –Zdrój o wykonaniu budżetu Gminy Goczałkowice Zdrój za 2011 rok
– Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goczałkowice – Zdrój
z dnia 2011-06-05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Goczałkowice Zdrój za rok 2011
6. Posiedzenie z dnia 2012-08-30:
– Wizja w terenie przygotowania ośrodków oświatowych do nowego
roku szkolnego 2012/2013.
7. Posiedzenie z dnia 2012-09-12:
– Analiza skargi złożonej przez Pana Władysława Blicharza na Wójta
Gminy Goczałkowice – Zdrój Gabrielę Plachę.
– Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją oraz wysłuchanie ustnych

wyjaśnień Wójta.
– Opracowanie procedury rozpatrzenia skargi.
8. Posiedzenie z dnia 2012-09-17:
– Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją oraz wysłuchanie ustnych
wyjaśnień zaproszonych mieszkańców Goczałkowic-Zdrój, których
dotyczyła skarga złożona przez Pana Władysława Blicharza.
9. Posiedzenie z dnia 2012-09-27:
– Złożenie ustnych wyjaśnień przez Pana Władysława Blicharza i złożenie ustnych wyjaśnień Pracowników Urzędu Gminy
10. Posiedzenie z dnia 2012-11-09:
– Analiza pracy AZK za rok 2012
11. Posiedzenie z dnia 2012-11-13:
– Rozpatrzenie złożonej skargi przez Pana Władysława Blicharza.
– Głosowanie członków Komisji Rewizyjnej w sprawie uznania skargi
z dnia 16 czerwca 2012 roku.
12. Posiedzenie z dnia 2012-12-12:
Analiza skarg złożonych:
– przez Pana Andrzeja Bargiel z dnia 2012-11-13 na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju,
– przez Państwo Adama i Teresę Dzida z dnia 2012-11-26 na działalność Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój,
– przez Pana Dariusza Bargiel z dnia 2012-11-30 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem pracy na rok 2012 nie
udało się zrealizować następujących punktów:
– Analiza możliwości pozyskania środków unijnych i krajowych
na zadania inwestycyjne,
– Analiza prac inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2012,
– Analiza prowadzonych działań i profilaktyki antyalkoholowej
w Gminie,
– Analiza możliwości współpracy Gminy z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy.
Punkty te wpisano do Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

aktualności
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W bieżącym roku
przebudowa starego
mostu na Wiśle

N

a tę inwestycję Powiatu
Bielskiego w Goczałkowicach-Zdroju oczekiwano
prawie 2 lata.
Stan techniczny starego
mostu na Wiśle w Goczałkowicach-Zdroju był bardzo kiepski,
a po powodzi w 2010r. uległ
zdecydowanemu pogorszeniu. Od tamtej pory Gmina, jak
również i Starostwo Powiatowe
w Pszczynie aktywnie wspierało
Powiat Bielski w sprawie przebudowy tego obiektu. Prace nad
dokumentacją projektową rozpoczęto pod koniec 2010r. W międzyczasie pojawiły się problemy
na etapie uzyskania pozwolenia
na budowę. Jednakże wszystkie
te działania zmierzają do pomyśl-

nego zakończenia. Inwestycja
pn. Przebudowa mostu na rz.
Wiśle w ciągu drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach w km
8+000” znalazła się na liście
zadań do realizacji w 2013r.
ze środków budżetu państwa
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Kilka dni temu
Powiat Bielski ogłosił przetarg
na wybór wykonawcy. Termin
składania ofert upływa w dniu
27.03.2013r. o godz. 10.45. Kryterium wyboru wykonawcy stanowi najniższa cena. Oferent
przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w kwocie 100.000 zł.

Most na Wiśle na starej fotografii .

Zamawiającym jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej.
Więcej informacji o przetargu

Rozstrzygnięto drugi
konkurs na realizację
zadań publicznych

K

omisja Konkursowa zakończyła ocenę ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepeł-

nosprawnych w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w 2013 roku. Konkurs
ogłoszono w dniu 14 lutego br.
Termin składania ofert upłynął
14 marca br. Rozstrzygnięty konr e

k

kurs był drugim konkursem w tej
sferze działań, w bieżącym roku.
Do konkursu przystąpiła jedna
organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego tj. Cari-

l

a

m

a

na stronie www.bip.powiat.bielsko.pl
Maria Ożarowska

tas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja z gminy
wyniesie 5.000 zł.
Urząd Gminy
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Przekazano plac budowy

W

lutym gmina Goczałkowice-Zdrój ogłosiła
pr zet arg na wybór
wykonawcy zadania pn.
„Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej
Goczałkowice-Zdrój poprzez
przebudowę drogi gminnej ul.
Parkowej i drogi powiatowej
ul. Uzdrowiskowej na odcinku
od ul. Parkowej do granic
powiatu”.
O zlecenie ubiegało się
10 firm. Rozpiętość cenowa
o f e r t w y n o s i ł a o d 2 ,14 3
mln zł do ponad 3,2 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Usługi Budowlane
i Transportowe Jerzy Żukowski
z Pisarzowic. W dniu 8 marca
br. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 18 marca nastąpiło przekazanie placu budowy.
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Parkowej na długości

768 metrów oraz przebudowę
ulicy Uzdrowiskowej na długości 391 metrów tj. od skrzyżowania z ul. Parkową do granic
powiatu. Jezdnie zostaną wykonane z kostki brukowej grani-

towej. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ul. Uzdrowiskowej, budowę
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do kanału

rybackiego KANAR, budowę
chodników z kostki brukowej
betonowej na odcinku od ul.
Parkowej do kanału Rybackiego
oraz przebudowę skrzyżowania ul. Uzdrowiskowej z łącznikiem prowadzącym do DK-1
na skrzyżowanie typu rondo.
Planowany termin zakończenia
inwestycji – 30 września 2013r.
Przebudowa ul. Uzdrowiskowej i Parkowej jest wspólną
inwestycją Gminy i Powiatu
Pszczyńskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki
własne gminy, dotację z Powiatu
w ramach porozumienia zawartego we wrześniu ubiegłego
roku oraz dotację w kwocie
1.100.771 zł. z budżetu państwa w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych czyli tzw. „schetynówek”.
Maria Ożarowska

Rozliczenie PUBLICZNEJ
ZBIÓRKI OSP GOCZAŁKOWICE

Z

godnie z decyzją Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr OSO.5311.1.2012.E z dnia 08.11.2012r., dot. wydania zezwolenia
na przeprowadzenie zbiórki publicznej, przedstawiam rozliczenie rozprowadzenia kalendarzy strażackich na rok 2013 na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Rozliczenie:

– Zebrana kwota za kalendarze: 13.064,50 zł
– Poniesione wydatki:
1. Druk kalendarzy 5.269,32 zł
2. Zezwolenie 82,00 zł

Koszty zbiórki: 5.351,32 zł

Po całkowitym rozliczeniu zbiórki uzyskano łączną kwotę
7713,18 zł, którą Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczy na zakup mundurów strażackich oraz rozwijanie wśród swoich członków kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej dla członków
OSP Goczałkowice-Zdrój.
Prezes OSP
w Goczałkowicach-Zdroju
Jerzy Sodzawiczny

Złóż PIT w Urzędzie Gminy
W dniu 10 kwietnia 2013r.
w godzinach 7.30-14.30

W Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna
13, będzie czynny Punkt przyjmowania PIT, który będą
obsługiwać pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie.
W ramach pracy Punktu można:
1/pobrać druki wraz z załącznikami
2/uzyskać informacje dotyczące rozliczeń

3/złożyć zeznanie podatkowe.
Dodatkowo w ramach akcji „Szybki PIT” będzie możliwość przesyłania zeznań rocznych drogą elektroniczną.
Punkt przyjmowania PIT w wyznaczonych dniach
będzie się mieścił w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
pokój 101. (I piętro).
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Wypalanie traw jest
szkodliwe, zabronione
i grożą za to kary
Z nadejściem wiosny z pól
i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, które,
w wielu miejscach mogą być
celowo podpalane.

S

ą ludzie, którzy uważają,
że jest to najprostszy sposób
na pozbycie się wyschniętych traw oraz chwastów. Nic
bardziej mylnego! Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo
szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów przewidziane
są dotkliwe kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych finansowanych z budżetu UE włącznie!!!
Jak co roku ARiMR stara się
uzmysłowić, ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania
suchych traw.
Wypalanie traw nie ma sensu
jest szkodliwe i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje
się jałowa. Płomienie zabijają
np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu
tworzy się urodzajna warstwa
gleby. Nie koniec na tym, ogień
zabija także owady np. pszczoły
i dziko żyjące zwierzęta takie
jak jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska. Palące się trawy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne
substancje, które zatruwają
zarówno glebę, wody gruntowe
jak również niszczą atmosferę.

Towarzysząca pożarom emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna także z innego względu,
zagraża bowiem np. kierowcom
poruszającym się po drogach
w pobliżu pożarów. Nierzadko
ogień przenosi się na pobliskie
lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami
odbierając zdrowie czy życie.
Każdego roku do szpitali trafia
wiele osób poparzonych właśnie w takich okolicznościach,
a bywa, że są też ofiary śmiertelne. Często zresztą to właśnie
podpalacze cierpią w wyniku
swoich działań, bo ogień potrafi
bardzo szybko wymknąć się
spod kontroli. Wiele jednostek
straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących
traw i często nie może nadążyć
z wyjazdami do kolejnych takich
zdarzeń. Bywa, że strażacy zajęci
płonącymi trawami nie mogą
szybko dojechać do innych poża-

rów.
Wypalanie gr untów jest
zabronione
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach,
skarpach kolejowych i rowach
przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku
to podlega karze aresztu lub grozi
mu grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego,
czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia,
zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Wypalanie traw absolutnie się
nie opłaca.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa może
nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli okaże się, że doszło
do świadomego podpalenia
trawy przez rolnika. Zakaz wypa-

lania traw wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej
kultury rolnej przez rolników
ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007 –
2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności
na zalesianie gruntów rolnych).
Rolnikowi, który nie przestrzega
tych norm grozi zmniejszenie
należnej wysokości wszystkich
rodzajów płatności o 3%.
Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek
wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniejszyć. W zależności od dotkliwości, zasięgu
trwałości stwierdzonej niezgodności względem norm, należna
rolnikowi kwota płatności może
zostać pomniejszona do 1% jak
i podwyższona do 5% należnych
rolnikowi płatności obszarowych
za dany rok. Kary mogą być też
jeszcze podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw,
bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności
o 20%, a w zupełnie skrajnych
przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej
kwoty płatności obszarowych
za dany rok.
Z danych posiadanych przez
ARiMR wynika, że w 2011 roku
wypalanie na gruntach rolnych
stwierdzono u 114 rolników, przy
czym tylko 10 zrobiło to celowo.
Urząd Gminy

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI
DOWODU OSOBISTEGO

W

arto zerknąć na swój dowód
osobisty, by sprawdzić, czy
w tym roku nie mija, bądź
minął termin jego ważności.
Produkcja dowodu trwa 1 miesiąc,
dlatego warto nie zwlekać z wymianą
dowodu osobistego wydanego 10 lat
temu, żeby uniknąć kłopotów w bankach, urzędach i innych instytucjach,

a także podczas kontroli policji.
Aby wymienić dowód wystarczy
zgłosić się osobiście i złożyć wniosek
dostarczając do urzędu dwie fotografie.
Nie są pobierane żadne
opłaty za wymianę
dokumentu tożsamości.
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Minister ZDROWIA
zmienił decyzję

P

ierwszy sezon kuracyjny w Goczałkowicach został otwarty w maju 1862
roku. Ta data zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii miejscowości i jest
powszechnie znana. Nieco mniej wiadomo
o powojennych losach uzdrowiska. A tak
się składa, że w bieżącym roku przypada
jubileusz 60-lecia istnienia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego obecnie działającego
jako WORR, który powstał w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Przeciwreumatycznego utworzonego we wrześniu 1953 r. na mocy decyzji ówczesnego
Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Kolejna ważna data – lipiec
1967r. to zarządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej i uznanie wsi Goczałkowice-Zdrój za uzdrowisko. Od tamtego czasu
zmianie uległ cały system prawny dotyczący
opieki zdrowotnej, w tym uzdrowisk, lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych. Obszary uznane za uzdrowiska
zachowały wcześniej nadany status uzdrowisk. Jednakże po tych wszystkich zmianach
w 2005r. gminy zostały zobowiązane do sporządzania tzw. operatu uzdrowiskowego nie
rzadziej niż raz na 10 lat i przedstawiania go
Ministrowi Zdrowia celem potwierdzenia
spełnienia warunków koniecznych do nadania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej. Operat jest opracowaniem, który stanowi udokumentowanie
i potwierdzenie spełnienia wszystkich uwarunkowań określonych w ustawie. A jest ich
sporo, w tym dotyczące:
1) zagospodarowania przestrzennego
obszaru, w tym powierzchni i granic stref
ochrony uzdrowiskowej, lokalizacji i stanu
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, prowadzonych robót budowlanych
dotyczących tej infrastruktury, a także terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod
lecznictwo uzdrowiskowe oraz działalność
rekreacyjno-wypoczynkową i działalność
gospodarczą,

Deptak uzdrowiskowy w Goczałkowicach-Zdroju.

2) stref ochrony uzdrowiskowej wraz z określeniem koniecznych do zachowania terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych,
3) właściwości leczniczych naturalnych
surowców leczniczych,
4) właściwości leczniczych klimatu,
5) działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
6) istniejących obszarów i terenów górniczych (dotyczy naturalnych surowców leczniczych),
7) ujęć wody, sieci wodno-kanalizacyjnej,
oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami,
zagrożeń ekologicznych,
8) stanu czystości powietrza oraz natężenia
hałasu.
Potwierdzenie spełnienia niektórych
warunków (właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu) wymaga udokumentowania w formie świadectw. Z kolei część
operatu dotycząca stanu czystości powietrza oraz natężenia hałasu, winna być opracowana zgodnie z odrębnymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Minister Zdrowia wyznacza okres
dostosowawczy w celu ich usunięcia. Jednakże okres ten nie może być dłuższy niż
5 lat.
Gmina Goczałkowice-Zdrój sporządziła
pierwszy operat uzdrowiskowy w 2008r.
Na jego podstawie Minister Zdrowia wydał
w dniu 30.04.2009r. decyzje potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa
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uzdrowiskowego na obszarze uznanym
za uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój w następujących kierunkach leczniczych: choroby
ortopedyczno-urazowe, choroby układu
nerwowego, choroby reumatologiczne,
osteoporoza. W tej samej decyzji Minister
Zdrowia zalecił usunięcie uchybień w zakresie czystości powietrza dotyczących benzo
(α) pirenu, pyłu zawieszonego oraz poziomów hałasu i wyznaczył termin na ich usunięcie tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Na początku stycznia br. skierowano
do Ministerstwa Zdrowia wystąpienie,
w którym przedstawiono całokształt działań
gminy podejmowanych w ciągu ostatnich
lat w celu zniwelowania wskazanych nieprawidłowości. Działania te dotyczyły nie
tylko zadań własnych gminy, na które władze gminy mają bezpośredni wpływ i które
były finansowane z budżetu gminy. Wiele
podejmowanych przez gminę działań dotyczyło zadań i kompetencji innych organów
administracji publicznej. W tym przypadku
rola gminy polegała na wskazywaniu problemu, tworzeniu odpowiedniego klimatu,
inicjowaniu działań naprawczych, występowaniu, wspieraniu i monitowaniu.
Powyższe działania przyniosły zadawalający efekt – 13 marca br. Minister Zdrowia
wydał decyzję zmieniającą decyzję z kwietnia 2009r., w której przedłużył okres dostosowawczy o kolejne 3 lata tj. do dnia 31
grudnia 2016r. W uzasadnieniu Minister
potwierdził, że z przyczyn obiektywnych
gmina nie jest w stanie wykonać pełnego
zakresu prac tj. usunąć uchybień dotyczących czystości powietrza i hałasu. Wskazał
również, że osiągnięcie wskaźników środowiskowych, zgodnie z ustawą o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych wymaga realizacji wieloletnich programów regionalnych oraz działań, na które gmina nie na bezpośredniego
wpływu. Ta decyzja pozwala kontynuować
rozpoczęte prace i mobilizuje do kolejnych
działań.
Maria Ożarowska

Dyżur pracownika ODR z Pszczyny
W dniu 18 kwietnia 2013r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy (sala nr 101) będzie pełniony dyżur
pracownika ODR z Pszczyny w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych na rok 2013
Możliwość konsultacji lub wypełnienia wniosku w innym terminie:
– biuro ODR w Pszczynie, ul. Kopernika 14, tel. (32)210 33 28
– siedziba ARiMR w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 10, tel. 32/212 98 74.
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Studio „SZYMANOWO” Piotr
Garstka wykonawcą
odlewu rzeźby
Rozstrzygnięto zapytanie
cenowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie odlewu
r zeźby „Koziołek sarny ”
w brązie”.

Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła f ir ma Studio
„SZYMANOWO” Piotr Garstka
z siedzibą w Szymanowie. Firma
wykona odlew rzeźby naturalnej wielkości, ma podstawie
modelu, za kwotę 10.947 zł.
W postępowaniu uczestniczyły
4 pracownie. Rozpiętość cen
była bardzo duża – od 10.947 zł
do 26.199 zł.
Model rzeźby oraz jego
odlew w gipsie powstaje w pracowni rzeźbiarskiej Pana Stanisława Hachuła i będzie gotowy
do końca kwietnia br. Odsłonięcie rzeźby zaplanowano
na połowę czerwca.
Maria Ożarowska

Z

lecenie dotyczy operacji
pn. „Odtworzenie obiektu
m a ł ej a r c h i t e k t u r y –
rzeźby plenerowej w centrum
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój” realizowanej jako tzw.
mały projekt, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007Stanisław Hochuł w trakcie pracy nad modelem rzeźby "koziołka".
2013.

Przyznano dotacje
na zatrudnienie
asystentów rodziny

M

inister Pracy i Polityki Społecznej
rozstrzygnął Resortowy program
wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2013. W ramach tego programu zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego mogły ubiegać się o dotacje
na dofinansowanie kosztów zatrudnienia
asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Na realizację programu zabezpieczono
w budżecie państwa kwotę 45,5 mln zł. Zapotrzebowanie było znacznie większe i wyniosło prawie 67 mln zł, w tym: potrzeby zgła-

Szanowni Mieszkańcy

szane przez gminy w zakresie zatrudnienia
asystentów rodziny – ponad 52,5 mln zł,

potrzeby powiatów w zakresie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – ponad
14,2 mln zł. W województwie śląskim dotacje na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny otrzymało 89 gmin,
na łączną kwotę 3.330.150 zł. Wśród gmin
objętych dotacją jest gmina Goczałkowice-Zdrój. Wartość dofinansowania wyniesie
8.101 zł i jest mniejsza od zgłaszanego zapotrzebowania o 3.149 zł. Realizatorem programu w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Maria Ożarowska

INFORMACJA

Uprzejmie przypominamy, że do 30 kwietnia 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na stronie internetowej www.goczalkowicezdroj.pl
W celu ułatwienia mieszkańcom złożenia deklaracji, w dniach od 15 do 30 kwietnia 2013 roku w pokoju nr 101 na
I piętrze Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój zostanie uruchomiony punkt informacyjny, w którym to mieszkańcy będą
mogli składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskać pomoc w ich wypełnianiu.

14
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NOWE ZASADY
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W PYTANIACH
I ODPOWIEDZIACH - CIĄG DALSZY
Jakie stawki opłat
za odbiór odpadów obowiązują w naszej gminie?
Zgodnie z podjętą w dniu
19 marca 2013r. Uchwałą Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
XXVIII/186/2013 w naszej gminie obowiązują następujące
stawki opłaty za odbiór odpadów:
– 9,20 zł od osoby na miesiąc,
jeżeli mieszkaniec segreguje
odpady (czyli oprócz odpadów
zmieszanych w kuble, oddaje
również w workach np. plastik,
szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, papier) i taki sposób postępowania zadeklaruje
w składanej deklaracji,
– 20,00 zł od osoby na miesiąc,
jeżeli mieszkaniec nie będzie
segregował odpadów i wszystkie będzie oddawał jako zmieszane w kuble.
Jaka stawka zostanie przyjęta w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży
deklaracji w terminie do 30
kwietnia 2013r.?
W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona,
zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana
decyzja, w której zostanie przyjęta stawka za odbiór odpadów
w wysokości 20,- zł. od osoby
na miesiąc.
Jak postąpić, gdy na terenie nieruchomości zameldowanych jest więcej osób niż
rzeczywiście zamieszkuje?
Właściciel nieruchomości
w deklaracji wpisuje ilość osób,
które faktycznie zamieszkują
nieruchomość. Do deklaracji
właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające stałą
nieobecność mieszkańca wystawionych np. przez:
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe, w przypadku
studentów uczących się w sys-

temie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) dokument potwierdzający,
że mieszkaniec jest objęty opłatą
za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie oraz kopię
faktury za zużycie wody na ternie posesji, lub wypełnić stosowne oświadczenie dostępne
w urzędzie gminy.
Jak wypełnić deklarację,
jeżeli w domu zameldowane
są osoby studiujące poza
miejscem zamieszkania oraz
osoby przebywające za granicą?
W takim przypadku deklarujemy opłaty tylko za te miesiące, kiedy osoby te przebywają w miejscu zameldowania (np. wakacje, okres świąteczny).
Kto wypełnia deklarację
w przypadku małżeństwa?
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej
deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
W przypadku innego rodzaju
współwłasności deklaracja
powinna zawierać dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli
Jak wyliczyć ile będziemy
płacić za śmieci?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
będzie naliczana od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej
stawki. Będzie to opłata zryczałtowana.
Ustalone zostały dwie stawki

opłaty:

– stawka podstawowa 20 zł/miesieąc/osobę, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie
będzie prowadził segregacji i odda
wszystkie odpady jako zmieszane
(w kuble) przy zachowaniu limitu
max. 50 litrów na mieszkańca
na miesiąc,
– stawka obniżona 9,20 zł/miesiąc/osobę, jeśli właściciel zadeklaruje i będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów, czyli
oprócz zmieszanych odpadów
(w kuble) również przy zachowaniu limitu max. 50 litrów
na mieszkańca na miesiąc, będzie
oddawał odpady segregowane
tj. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, oraz szkło.

Właściciel nieruchomości
samodzielnie obliczy wysokość
opłaty za śmieci wypełniając
deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie
segregował odpady, a ich nie
segreguje? Jakie są sankcje?
Zgodnie z art. 9f. ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.: W przypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne
i powiadamia o tym gminę.
Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem,

zagrożonym karą grzywny.
W części domu prowadzę
działalność gospodarczą.
Jak mam wypełnić deklarację i jak potem będę wyrzucać
śmieci?
– Deklaracja dotyczy tylko
nieruchomości zamieszkanej.
Skoro dom jest zamieszkany,
w deklaracji należy jedynie
podać liczbę osób zamieszkujących. Jeśli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu
powstają odpady komunalne,
osoba prowadząca działalność,
powinna zawrzeć dodatkowo
odrębną umowę na odbiór
powstających w wyniku prowadzonej działalności odpadów,
z firmą świadczącą takie usługi
i wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego
przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Obecnie kończę budowę
domu, ale zamieszkam w nim
dopiero w czerwcu. Kiedy
powinienem złożyć deklarację?
– W ciągu 14 dni od zamieszkania. Podobna zasada obowiązuje wszystkich właścicieli
nieruchomości, którzy zmieniają swoje miejsce zamieszkania.
Co robić w sytuacji, gdy
po 1 lipca 2013 urodzi mi się
dziecko? Co robić, gdy po złożeniu deklaracji umrze osoba
zamieszkująca daną nieruchomość?
W ciągu 14 dni od zaistnienia
powyższych faktów należy złożyć nową deklarację uwzględniającą powstałe zmiany.
Kiedy planow any jest
wywóz odpadów wielkogabarytowych?
H a r m o n o g r a m w y wo z u
wszystkich odpadów zostanie
opracowany po zakończeniu
postępowania przetargowego
i podpisaniu umowy z firmą.
Czy gmina planuje zorgaDOKOŃCZENIE NA STR. 15 
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NOWE ZASADY - CIĄG DALSZY...
nizowanie wywozu segregowanych odpadów zielonych?
Jaka będzie cena za wywóz
odpadów?
Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój odpady zielone powstające na terenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa,
wycięte gałęzie drzew, przycięte
krzewy) można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku
braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy
dostarczać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane w ramach uiszczonej przez
mieszkańca opłaty za odbiór
odpadów.
Maksymalny limit odpa-

dów zmieszanych przewidziany na jednego mieszk ańca wynosi 50 litrów
na miesiąc. Czy w przypadk u niewykorzyst ania
w danym miesiącu tego limitu
(np. 4-osobow a rodzina
wyprodukuje tylko 100 litrów
odpadów) w kolejnym miesiącu będzie można wykorzystać powstałą „nadwyżkę”?
Zgodnie z przyjętymi przez Radę
Gminy uchwałami mieszkaniec
w zamian za uiszczoną zryczałtowaną opłatę będzie mógł
oddać max. 50 litrów odpadów
zmieszanych na miesiąc oraz
odpady segregowane w nieograniczonej ilości. Nie ma możliwości, aby niewykorzystany
w danym miesiącu limit przeszedł na miesiąc kolejny. Nie
można także ubiegać się o obniżenie opłaty, ze względu na to,
że wyprodukowało się mniejszą
ilość odpadów zmieszanych niż
przewiduje limit.
W informacji dla miesz-

Remondis nie
zgadza się
z wynikami
przetargu !!!

Najbardziej gorący temat
ostatnich tygodni czyli gospodarka śmieciowa wciąż stanowi
pewną niewiadomą. W dniu 21
marca, a więc w ustawowym
terminie firma REMONDIS Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie
reprezentowana przez Radcę
Prawnego jednej z warszawskich
kancelarii złożyła odwołanie
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie dotyczy
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Świadczenie
usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających w nieruchomościach z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy”. O to zamówienie ubiegało się 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma SITA Zakład Oczyszczania
Miasta SA, z siedzibą w Bielsku-Białej. Przetarg rozstrzygnięto

w dniu 8 marca 2013r. W przypadku braku odwołań, w dniu
22 marca możliwe było podpisanie umowy. W związku z odwołaniem sprawa zawarcia umowy
z Wykonawcą zostaje odsunięta
do czasu rozpatrzenia wspomnianego odwołania i wydania
rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Spółka REMONDIS jest drugą
w kolejności firmą pretendującą
do zawarcia umowy. Odwołanie
nie wpływa na inne działania
gminy związane z wdrażaniem
nowego systemu gospodarowania odpadami. Po uchwaleniu w dniu 19 marca br. przez
Radę Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami zainteresowani Mieszkańcy mogą składać
stosowne deklaracje. Deklaracje można składać w Urzędzie
Gminy pok. 213, w godzinach
pracy Urzędu.
Maria Ożarowska

kańców podano, iż odpady
segregowane będą zbierane
w jednym worku – czy w takim
razie zarzucamy dotychczasową praktykę segregacji
osobno na szkło, papier, tworzywa sztuczne etc.?
Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalonym przez Radę
Gminy w dniu 19 marca 2013
roku właściciele nieruchomości
zobowiązani są do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier i tektura (makulatura);
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające
biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zużyte opony.
Odpady komunalne o których mowa w pkt 1-5 należy
zbierać w sposób selektywny
korzystając w tym celu z worków
dostarczonych przez podmiot
odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,
a w przypadku terenów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi również korzystając
z oznakowanych pojemników
na odpady zbierane selektywnie. Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów zostaną określone
w umowie z firmą wywozową.
O czym poinformujemy mieszkańców.
Urząd Gminy

Informacja
w sprawie
rozwiązania
umów na wywóz
odpadów
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)
od 01 lipca 2013r. gmina obejmuje wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte
przez mieszkańców z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie.
Informujemy, że po uzgodnieniu z firmami:
– Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek,
– Remondis Sp. z o.o.
– Z.U.H. EKO-PLUS S.C.
podpisane z mieszkańcami umowy z dniem
30 czerwca 2013 r. tracą ważność i nie wymagają indywidualnego wypowiedzenia.
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PODRÓŻE Z JULIUSZEM VERNE

W

czwartek, 7 lutego
w naszym przedszkolu
obchodziliśmy 185 rocz-

nicę urodzin Juliusza Verne.
To właśnie Juliusz Verne bez użycia komputera, telewizji i grafiki
posługując się jedynie magią słowa,
od lat fascynuje młodych odkrywców. Rozpala umysły pokoleń i zdu-

miewa odważnymi jak na swoje
czasy wizjami. Sam podróżował,
fascynował się rozwojem nauki

i skrupulatnie odnotowywał wszelkie nowinki techniczne. Posiadając doskonałą wiedzę o aktualnym
stanie ówczesnej inżynierii i myśli
technicznej wielokrotnie postępował krok dalej… urzeczywistniał

projekty i prototypy, pozwalając im
na kartach swych powieści wyprzedzać faktyczne osiągnięcia. Tworząc te śmiałe jak na swoje czasy
opisy działań i mechanizmów
(np. łódź podwodna, balon, rakieta
kosmiczna) nie odbiegał wcale
daleko od współczesnych nam zdobyczy techniki.

W tym dniu nauczycielki przybliżyły przedszkolakom postać
poety zapoznając je z jego życiorysem i twórczością, a także
wybrały się z dziećmi w podróż
w nieznane im zakątki świata.
Średniaki wysłuchały opowiadania na podstawie utworu
„W 80 dni dookoła świata”, zwracając uwagę na środki lokomocji
jakimi podróżował główny bohater opowieści, wyruszając tym
samym w podróż dookoła świata
różnymi pojazdami. Dzieci zanim
wybrały się w daleką podróż
segregowały różnorodne przedmioty, zastanawiając się, które
z nich przydadzą się w wyprawie, a które będą tylko zbędnym
balastem. Przedszkolaki odrzuciły m.in. klawiaturę, wałek
do ciasta, a także zabawki.
Na zakończenie wykonały pracę
„Płyniemy z Juliuszem Verne” –
łącząc kropki linią, a następnie
kolorując powstałą łódź.
Grupa maluszków oraz starszaków pani Iwonki zatrzymała
się w Afryce, poznając świat
roślin i zwierząt. Przedszkolaki
brnąc przez piaski pustyni czytały zostawione na nich ślady
wielbłąda i węża, natomiast podczas spotkania z kobrą egipską
pokonały strach i umocniły przyjaźnie. Jak wiadomo w Afryce
brak wody to duży problem, dlatego dzieci znalazły szamanów,
którzy zaprosili je do tańca przy
wtórze tam – tama aby przywo-

łać deszcz. Dzieci wzięły udział
w doświadczeniu, dzięki któremu lody z góry Kilimandżaro
mogą zamienić się w życiodajną
wodę. Gorąca para ogrzewała
talerzyk z kostkami lodu, położony na szklance z wrzątkiem.
Lód stopił się i powstała płynna
postać wody. Ponieważ zrobiło
się późno na zakończenie tej ekscytującej podróży, postanowiły
zbudować szałas aby się schronić,
jednak maluszki zamiast w nim
zamieszkać, uwięziły swoją panią
otaczając szałas ze wszystkich
stron chichocząc jak drapieżne
hieny.
Ko l ej n a g r u p a st a r s z a ków zainspirowana twórczością Juliusza Verna wybrała się
w podróż do Australii. Wiedząc,
że zewsząd otacza ją woda, postanowili dotrzeć tam balonem.
W tym celu wspólnie z nauczycielką zbudowali balon używając
do tego: worka na śmieci, opaski z brystolu i zszywek. Kiedy
balon był gotowy nastąpiła
burza mózgów jak go oderwać
od ziemi. Dzieci bardzo szybko
zauważyły, że prawdziwe balony
potrzebują ognia, czyli ciepłego
powietrza, aby unieść się w górę.
W tym celu użyto ciepłego strumienia z suszarki do włosów.
Każde dziecko miało okazje, aby
wprawić balon w ruch. Po przybyciu do Australii przedszkolaki
poznały tamtejszy świat roślin
i zwierząt, naśladując je podczas
zabawy ruchowej.
Zajęcia te przyniosły dzieciom
wiele wrażeń i nowych doświadczeń o otaczającym je świecie,
a także były częścią realizacji
projektu edukacyjnego „Mali
odkrywcy”.
Agata Bajbuła
Publiczne Przedszkole nr 2
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PODSUMOWANIE FERII
ZIMOWYCH 2013

Dla Gminnego Ośrodka Kultury ferie zimowe 2013 rozpoczęły się dorocznym balem
karnawałowym dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych.
W poniedziałek, 11 lutego
na sali GOK zebrało się blisko 70 małych uczestników,
którzy w bajecznych kolorowych przebraniach bawili się
w rytm najpiękniejszych
melodii skomponowanych
dla najmłodszych.

„M

oja przygoda
w
muzeum”
to kolejna, tym razem
trzydniowa propozycja, skierowana dla nieco starszych dzieci,
jaka pojawiła się w pierwszym
tygodniu oferty przygotowa-

nej na tegoroczną przer wę
zimową. W ramach następnej
edycji międzynarodowego konkursu plastycznego, 12 lutego,
w pszczyńskim zamku, uczestnicy twórczych warsztatów tworzyli szkice prac, tematycznie
nawiązujące do historii i architektury obiektu, które wykończone w trakcie dalszego trwania zajęć zostały przesłane
do organizatora przedsięwzięcia. Równolegle, do zajęć warsztatowych, w siedzibie GOK- u,
dla trzech kategorii wiekowych
odbył się Turniej Szachowy,
w którym wzięło udział 27 dzieci
z całego Powiatu Pszczyńskiego
(szczegółowe wyniki turnieju,
dostępne są na stronie GOK).
Nagrodą główną w rywalizacji

Karnawałowy bal przebierańców.

Zimowy Turniej Szachowy.

były puchary i medale „Dyrektora GOK-u”.
Na zakończenie pierwszego
tygodnia ferii, zaprosiliśmy
wszystkich zainteresowanych
do czechowickiego kina „Świt”
na przygodę z „Pi” – hinduskim
chłopcem, bohaterem wyjątkowego pod wizualnym względem
filmu, ekranizacji bestsellerowej
powieści Yanna Martela – „Życie
Pi”.
„ M e r i d a Wa l e c z n a ” –
baśniowa księżniczka była
główną postacią, poniedziałkowego poranka filmowego zorganizowanego 18 lutego w sali multimedialnej naszego ośrodka.
Następnego dnia, z okazji roku
poświęconego Kornelowi Makuszyńskiemu – nieocenionemu

Warsztaty - "Przygody Koziołka Matołka".

Przedstawienie teatralne.

autorowi licznych utworów dla
dzieci GOK oraz GBP zaprosiły
najmłodszych na przedstawienie
teatralne w wykonaniu Agencji
Artystycznej PRYM ART, która
zabrała małych widzów w niezwykłą podróż ze znanym i lubianym Koziołkiem Matołkiem.
Liczne przygody niemądrego
koziołka, jakie przeżył w drodze do Pacanowa, stały się także
tematem przewodnim kolejnych
spotkań warsztatowych, które
odbyły się 19-21 lutego w ramach
Ferii 2013.
W ofercie na zimowy wypoczynek, nie zabrakło również propozycji dla młodzieży i osób dorosłych, które zaproszono do Gliwic na niezwykły, autorski spektakl taneczny – „The Beatles and
Queen” zaaranżowany do oryginalnych utworów zespołów,
w wykonaniu tancerzy Teatru
Muzycznego oraz Opery Śląskiej
z Bytomia. Ostatnim punktem
dwutygodniowego programu był
piątkowy wyjazd do kina Helios
w Bielsku-Białej na animowaną
produkcję ZAMBEZIA – opowiadającą historię afrykańskiego
królestwa ptaków i jego mieszkańców, którzy na skutek burzliwych wydarzeń dowiadują się,
że „inny” w cale nie znaczy „gorszy”, a wzajemna tolerancja jest
kluczem do pokoju i szczęścia.
Serdecznie dzięk ujemy,
wszystkim, którzy razem z nami
spędzili tegoroczne ferie zimowe.
Z naszej oferty skorzystało
236 osób.
Ewelina Sowa
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WIELKANOC U PROGU
CHRZEŚCIJAŃSTWA

Wielkanoc, to najważniejsze
święto w tradycji chrześcijańskiej, symbolizujące Zmartwychwstanie Chrystusa.
Według patriarchy Konstantynopola – Bartłomieja tajemnica tego wydarzenia wiąże się
bezpośrednio z zagadką Wielkiego Piątku. Wraz ze śmiercią
Jezusa na krzyżu, umiera cały
kościół, aby w następstwie
trzech dni, w niedzielny poranek odrodzić się na nowo.

N

iezwykła waga „cudu”
zmartwychwstania
na przestrzeni wieków
odegrała wielką role w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku
chrześcijańskiej wspólnoty. Zwycięska walka życia nad śmiercią
i ponowne odrodzenie się Chrystusa stanowi jej główną istotę
i najważniejszy fundament
wiary, wiary mówiącej o boskiej
naturze Jezusa.
Dlaczego zatem pier wsi
chrześcijanie nie obchodzili
Wielkanocy? Odpowiedź jest
niezwykle prosta. U początku
swej działalności nie święcili
oni Zmartwychwstania, a jedynie pamiątkę śmierci Chrystusa
– święto paschy (założony ponad
30 lat po ukrzyżowaniu Jezusa
kościół obchodził święta nadane
według tradycji, narodowi izraelskiemu przez samego Boga).
Dopiero na początku II w n.e.
odłam chrześcijaństwa roszczący sobie prawo do mianowania się „właściwymi” wyznaw-

cami Zbawiciela wprowadzili
pewną drobną, ale jakże istotną
(jak pokazują późniejsze wieki)
zmianę. Zamiast wspomnianego święta żydowskiego przyjęli do kanonu świąt religijnych
Wielkanoc, obchodzoną w Rzymie od około 160 roku.
Wprowadzenie święta Zmartwychwstania było bezpośrednio
związane z przybyciem na półwysep apeniński pogańskich ludów
ze wschodu które, w pierwszą
sobotę po 21 marca prosili boginię zmierzchu – „Sunnę” o przyjście upragnionej wiosny. W mrok
odchodziła zima, (a wraz z nią
śmierć i obumieranie), ustępując miejsca wiośnie, która niesie ze sobą płodność i odrodzenie. Następująca po tym
dniu niedziela była u nich czasem powszechnego świętowania, z licznymi uroczystościami
i zabawami.
Co ciekawe jedna z nich polegała na szukaniu kolorowych
jajek (najczęściej czerwonych
i złotych), oznaczających słoneczne promienie i budzące się
po miesiącach uśpienia życia.
Z czasem germańską „Sunnę”
zastąpiła „Eostre”, od której imienia pochodzi współczesne angielskie słowo „easter”, oznaczające
Wielkanoc.
Mało prawdopodobne jest,
aby obchodzenie chrześcijańskiej
Wielkanocy w tym samy czasie
co pogańskiego święta wiosny
było dziełem przypadku. Najprawdopodobniej migracja lud-

EOSTRE - bogini wiosny.

ności, a wraz z nią mieszanie się
różnych zwyczajów i obrzędów
wpłynęła w pewnym momencie
na potrzebę ujednolicenia chrześcijańskiego obrządku w rzymskim cesarstwie. Za faktem tym
przemawia zapożyczenie przy tej
okazji całej masy innych symboli,
takich jak: wspomniane już jajko,
pisklę, sól – związana bezpośrednio z oczyszczeniem, czy też
zając, zwierzę kojarzone z płodnością (obecnie jego miejsce zajął
wielkanocny króliczek), atrybut
dawnej, pogańskiej bogini.
Rozrastający się kościół
chrystusowy poszedł na pewne
drobne ustępstwo. Aby pozyskać nową grupę wiernych
pozwolił im na zachowanie

dawnych obrzędów pod warunkiem, że będą one miały nowy
chrześcijański wydźwięk. Kiedy
w 325 r. cesarzem został Konstantyn, przywódcy kościelni wprowadzili przymus, nakładający
na obywateli cesarstwa obowiązek obchodzenia Święta Zmartwychwstania, co przełożyło się
na coraz większe rozpowszechnienie chrześcijaństwa, wzbogaconego o dawne pogańskie wierzenia i praktyki.
I tak, z czasem, to co obce
zaczęło być uważane za własne i na trwałe zakorzeniło się
w codziennej świadomości.
Na tym polega prawdziwe dziedzictwo ludzkości.
Ewelina Sowa

WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

D

nia 21 marca 2013r., w Gminnym Ośrodku
Kultury został rozstrzygnięty Wielkanocny Konkurs Plastyczny. Na konkurs
wpłynęło 136 prac plastycznych.

Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 14
uczestników.

Nagrody:

– Martyna Przemyk, 6 lat – SP Nr 1 Goczałkowice – Zdrój
– Anna Bruce, 9 lat – GOK Goczałkowice –
Zdrój
– Sylwia Panol, 12 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
Wyróżnienia:

– Emilia Pustelnik, 4 lata – ZSP Łąka

– Martyna Głuch, 7 lat – SP Nr 1 Goczałkowice – Zdrój
– Maciej Famulok, 7 lat – SP Nr 2 Pszczyna
– Liwia Błaszczyk, 8 lat – POPP Pszczyna
– Dawid Gałecki, 9 lat – Pckul Pszczyna
– Patryk Kunc, 9 lat – ZSS Nr 4 Czechowice
– Dziedzice
– Martyna Sojka, 11 lat – SP Miedźna
– Michalina Hałat, 15 lat – ZSS Nr 4 Czechowice – Dziedzice
– Adrianna Pustelnik, 16 lat – Wisła – Wielka
– Kinga Świerkot, 17 lat – Goczałkowice –
Zdrój
– Nicola Podbioł, 18 lat – Dzienny Oś. Rehabilitacyjno – Wychowawczy - Pszczyna.
GOK
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KIERMASZ WIELKANOCNY

Od ubiegłego roku Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju organizuje
warsztaty rękodzieła zrzeszające panie zainteresowane
doskonaleniem swych manualnych zdolności. W trakcie
spotkań, uczestniczki poznają
różnorodne, ręczne techniki
zdobnictwa i wyrobu przedmiotów estetycznych.

19 marca 2013 r., w siedzibie GOK
Wielkanocnego Kiermaszu Rękodzieła, w ramach którego swoje
prace (oprócz części wspomnianych pań) zaprezentowali lokalni
twórcy skupieni wokół programu
KREATOR Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska" oraz
zainteresowane osoby z poza
obszaru Powiatu Pszczyńskiego.
Podczas kiermaszu można
było nabyć oryginalne ozdoby
nawiązujące głównie do zbliżających się świąt m.in. jajka wykonane techniką decoupage, okazjonalne stroiki, wianki, figurki
itp.
Ewelina Sowa

Z

ajmują się haftem i szydełkowaniem. Sięgają po druty
i bardziej nowoczesne
metody, takie jak np. frywolitka.
Ich zamiłowanie i pasja zaowocowały pomysłem zorganizowania

WARSZTATY EKOSIANKA

W

siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury, 12
marca 2013 r. odbyły
się ekologiczne warsztaty Ekosianka, koordynowane przez
ludowych twórców ze Stryszawy.
Na wielkanocne zajęcia organizator zaprosił dzieci i osoby dorosłe,
które miały okazję poznać nowatorską technikę wyrobu różnorodnych, świątecznych figurek
(zajączków, kurek itp.) ze specjalnie przygotowanego siana.
Łącznie w warsztatach wzięło
udział 20 osób.
GOK

RADOSNYCH, ZDROWYCH, SPOKOJNYCH,
PE£NYCH RODZINNEGO CIEP£A
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH
¯YCZ¥
GMINNY OŒRODEK KULTURY
ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
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EUROPEJSKI DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet, to święto którego genezy należy doszukiwać się w początkach XX w.,
a dokładnie w budzących się
do życia emancypacyjnych
ruchach kobiet.

W

naszym kraju święto
to ma szczególne znaczenie, a jego popularyzacja wiąże się bezpośrednio
z minioną epoką PRL-u. Przez
lata komunizmu, tak silnie zakorzeniło się ono w świadomości

wszystkich Polaków, że współcześnie nadal obchodzone jest
w niezwykle uroczysty sposób.
Najlepszym tego przykładem
jest organizowany przez poseł
do Parlamentu Europejskiego –
Małgorzatę Handzlik Europejski Dzień Kobiet, na który od lat
zapraszane są członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich z Powiatu
Pszczyńskiego. W 2012 r. to wyjątkowe spotkanie odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.

Członkinie KGW w Goczałkowicach-Zdroju.

Poseł do Parlamentu Europejskiego - Małgorzata Handzlik.

W tym roku, 22 marca Panie
gościły w GOK-u w Woli, gdzie
po raz siódmy spotkały się z inicjatorką i gospodynią imprezy
oraz z przedstawicielami powiatowych władz m.in. Starostą
Pszczyńskim, Wójtem Gminy
Miedźna i Kobiór.
Wśród zaproszonych uczestniczek nie mogło zabraknąć

przedstawicielek naszej miejscowej organizacji. Panie zrzeszone w KGW Goczałkowice
reprezentowały: Łucja Fijoł,
Czesława Jonkisz oraz Teresa
Furczyk, które tradycy jnie
wzięły udział w tym ważnym
pod względem kulturalnym
wydarzeniu.
Ewelina Sowa

Kultura
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
pogody w sercu i radości płynącej z Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego
święconego w gronie najbliższych
życzy
Zarząd Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

AUTORSKIE
SPOTKANIE
W PRZEDSZKOLU

W

e wtorek, 12 marca br.
na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w goczałkowickim Przedszkolu nr 1 odbyło się autorskie
spotkanie dla najmłodszych.
W jego ramach, Joanna Sorn
Gara – pomysłodawczyni serii
książeczek o „Panu Totim”,
opowiadała dzieciom o przygodach małego człowieka o wielkości palca, któr y mieszka
w pniu starego drzewa. W swym
domu, tuż pod podłogą ukrywa
kopalnię, w której szuka tajemniczych skarbów, przysparzających mu wielu przygód. Przygód, które w zmyślny sposób
przemycają istotne elementy
edukacyjne i wychowawcze,
uczą najmłodszych właściwych
postaw i zachowań, ale również bawią i cieszą
Przedszkolaki z wielkim
zainteresowaniem słuchały
o licznych przygodach małego

bohatera. Dowiedziały się jak
powstają wspomniane książeczki i znajdujące się w nich
ilustracje, a przede wszystkim
odkryły, skąd autorka czerpie
pomysły do kreślenia kolejnych
bajkowych opowieści.
Gminna Biblioteka
Publiczna w Goczałkowicach
– Zdroju składa serdeczne
podziękowanie pracownikom
oraz Dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 1 za pomoc
w organizac ji niniejszego
przedsięwzięcia.
GBP
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„Ferie zimowe z Goczusiem
2013” - podsumowanie

W

poniedziałek do walki
pod siatką w turnieju
siatkonogi przystąpili
gimnazjaliści, w zawodach wzięło
udział osiem par, a ze zwycięstwa
cieszyła się para Dragon/Prusek,
druga lokata należała do pary
Kalarus/Sobina, a na trzecim
miejscu uplasowała się para Malinowski/Kokot. Drugi dzień sportowych emocji należał do piłkarek oraz piłkarzy ze szkoły podstawowej, gdzie dzieci rywalizowały
w turnieju futsalu. W zawodach
wzięło udział osiem reprezentacji klas, drogą losowania zostały
one podzielone na dwie grupy,
a po spotkaniach grupowych rozegrane zostały półfinały i mecze
o dalsze miejsca. Jako pierwsza
awans do półfinału zapewniła
sobie klasa VIB, która zmierzyła
się z klasą VB, mecz zakończył
się zwycięstwem piątoklasistów.
Drugi półfinał rozegrały ze sobą
klasy IVA i VIC, gdzie starsi koledzy nie dali szans rywalom wygrywając bezpośrednią potyczkę 0:4.
W meczu o trzecią lokatę klasa VIB
wysoko pokonała IVA 4:0. W finale
VIC pokazała swoją wyższość nad
klasą VB wygrywając 2:0. Środa
także należała do piłkarzy, ale tym

razem do gimnazjalistów. W turnieju wzięło udział siedem drużyn
o przeróżnych nazwach: Lamusy,
Karły, Fosforan Potasu, Pietryjoki,
Dajcie nam wygrać, Trole, Pacieloki. Graliśmy systemem „każdy
z każdym”, a najlepszą drużyną
okazały się Pacieloki, którzy nie
przegrali żadnego ze swoich spo-

tkań. Na drugiej pozycji uplasowała się ekipa Karłów, która
dopiero po rzutach karnych
z Pietryjokami zapewniła sobie
tą pozycję, a Pietryjoki musiały
zadowolić się z trzeciego miejsca.
W czwartek niespełna 50 dzieci
z podstawówki pojechała na łyżwy
do Czechowic – Dziedzic, gdzie
świetnie się bawili pod okiem swoich nauczycieli, a w hali sportowej
uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych rozegrali mecz w siatkówkę, a po nich na parkiet wybiegli piłkarze. W piątek dzieci i młodzież spróbowały zanurzyć się
pod wodę pod okiem instruktorów
nurkowania i pooddychać powietrzem pod powierzchnią wody,
co dla niektórych było dużym
przeżyciem. W sobotni poranek
goczałkowicką halę opanowali
piłkarze, a dokładnie trampkarze
starsi, w turnieju o puchar prezesa LKS Goczałkowice zwyciężyli zawodnicy z Łąki, a gospodarze pod dowództwem Stanisława
Kozika wywalczyli trzecie miejsce. W niedzielę na halach GOSiR
oraz POSiR odbył się finałowy
turniej ligi futsalu, który zakończył kolejny sezon piłkarskich
zmagań. Drugi tydzień ferii rozpoczął turniej badmintona dla
uczniów gimnazjum. W rozgrywkach wzięło udział 11 chłopców
i 5 dziewczyn. Organizatorzy
przygotowali 4 boiska, na których
odbyło się w sumie 37 meczów.
Na początku uczniowie rozgry-

wali swoje mecze w grupach,
a do fazy play-off awansowało 8
najlepszych. W finałowym meczu
Sebastian Wawrzyczek (3c) pokonał Jakuba Bieleckiego. Trzecie
miejsce wywalczył Maciej Kołodziejczak (3c) ogrywając Kamila
Sabinę (3a).W kategorii dziewcząt zwyciężyła Michalina Masny
z klasy 2c nie doznając w całym turnieju ani jednej porażki. We wtorek dzieci z podstawówki zagrały
mecz w unihokeja. Środa należała
do piłkarzy, w turnieju dzikich drużyn zwyciężyły „Gawły” w składzie
Paweł Kalarus, Filip Sojka, Mateusz Kalarus, Łukasz Inglot, Piotr
Mazur, Paweł Widłok, Jan Czernek. Na drugim miejscu znalazła
się drużyna „Zakazany Owoc”,
a z miejsca trzeciego cieszyła się
ekipa „FC Dymbina”. W czwartek podstawówka ponownie
pojechała na łyżwy, a gimnazjaliści zagrali w hali w piłkę nożną.
Piątek rozpoczęliśmy od turnieju
siatkówki w, którym wzięło udział
pięć zespołów. Pierwsze miejsce
trafiło do drużyny „Lama Team”,
drugie do „Heneszki Smaczne
Śmieszki”, trzecie zajęła ekipa
„Pierwszaczków”, czwarte trafiło
na konto zespołu „Bez nazwy”,
a ostatnie do „Oldschol”. Następnie pod koszem zmierzyły się
dziewczęta, a dokładnie absolwentki zagrały z gimnazjalistkami, niestety starsze koleżanki
okazały się lepsze, a na tablicy widniała wysoka różnica punktowa.
W sobotę w turnieju „Goczuś Cup”
zwyciężyła drużyna Rekordu Bielsko – Biała, a nasi piłkarze zakończyli swoją przygodę w zawodach
na piątej pozycji. Niedziela należała do zumbiarek oraz zumbiarzy, gdzie w „Charytatywnym
Maratonie Zumba dla Szymka”
wzięło udział niespełna 200 osób
z całego śląska. Z promocyjnych
wejść na basen w okresie ferii skorzystało 176 dzieci, a licząc wszystkich klientów, to w przeciągu
dwóch tygodni przez krytą pływalnie przewinęło się 6855 osób. Serdeczne podziękowania kierujemy
w stronę wszystkich nauczycieli
wychowania fizycznego obu szkół
oraz firmie Eden Sport za pomoc
i wsparcie przy realizacji zajęć
sportowo – rekreacyjnych.
-Paweł Kanikgaleria zdjęć na www.
gosir.goczalkowicezdroj.pl
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Rekord z pucharem
menadżera!

D

rużyna BTS Rekord Bielsko – Biała zwyciężyła w „IV
Turnieju Goczuś Cup chłopców rocznika 2000 i młodszych
o Puchar Menadżera GOSiR”.
Zawody odbyły się w ubiegłą
sobotę 23 lutego w hali sportowej w Goczałkowicach – Zdroju.
Do piłkarskich zmagań przystąpiło
sześć zespołów, system rozgrywek
„każdy z każdym”. Wspomniana
wcześniej drużyna Rekordu nie
dała najmniejszych szans rywalom, wygrywając wszystkie swoje
mecze. Na miejscu drugim znalazła
się SP Iskra Pszczyna, która przegrała tylko jedno spotkanie ze zwycięzcami 1:2. Ostatnia pucharowa

pozycja dzięki trzem zwycięstwom powędrowała do zawodników Pasjonata Dankowice. Tuż
za podium znaleźli się piłkarze
Czapli Kryry. Na piątym miejscu
swoją przygodę w turnieju zakończyli gospodarze, którzy poprzez
braki kadrowe byli w tym dniu
w słabszej dyspozycji. Ostatnia
lokata trafiła na konto UMKS Trójki
Czechowice – Dziedzice. Najlepszym bramkarzem zawodów okazał się zawodnik Rekordu Jan Majdak, najlepszym zawodnikiem
oraz strzelcem został Michał Jura
z Dankowic, a specjalne wyróżnienie trafiło do Łukasza Mąki z Iskry
Pszczyna.

Goczałkowicka
Amatorska Liga
Piłkarska Firm i Amatorów

I

nformujemy, że w pod koniec kwietnia 2013r. na kompleksie
sportowym „Orlik 2012” w Goczałkowicach – Zdroju wystartuje Goczałkowicka Amatorska Liga Piłkarska Firm i Amatorów.
Organizatorem ligi jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach – Zdroju, osoby i grupy zainteresowane uczestnictwem w rozgrywkach prosimy o zapoznanie się z regulaminem
oraz o zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 14.04.2013 r. pod
numer telefonu: 603 537 911 lub w biurze GOSiR
Regulamin na str.
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

Puchar przewodniczącego
pojechał do Podbeskidzia

Z

awodnicy BBTS Podbeskidzie Bielsko
– Biała zwyciężyli w „Turnieju Futsalu
Żaków o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Goczałkowice – Zdrój”. Zawody odbyły
się w ubiegłą niedzielę w hali „Goczuś”, uczestniczyło w nich siedem drużyn, które grały
ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Zaczynając od końca na miejscu siódmym swoją
przygodę w turnieju zakończyła ekipa UKS
Gol Bieruń, szósta lokata przypadła pierwszej
drużynie z Goczałkowic, która po raz pierwszy
występowała pod nazwą UMKS (Uczniowski

Międzyszkolny Klub Sportowy). Miejsce piąte
w rozgrywkach trafiło do zespołu UMKS Grom
Świerczyniec. Ostatnie miejsce za podium trafiło do drugiej drużyny gospodarzy. Miejsce
trzecie zajęli piłkarze UMKS Trójka Czechowice
– Dziedzice, miejsce drugie trafiło na barki futsalowców Iskry Pszczyna, którzy mieli tyle samo
punktów co pierwsi bielszczanie, w bezpośrednim pojedynku remis, lecz niestety stosunek
bramkowy gorszy. Na zakończenie przewodniczący rady gminy Pan Adam Maćkowski wręczył
puchary, medale oraz nagrody indywidualne.
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Powiatowe zawody
w pływaniu drużynowym

W

środę 20 marca 2013 roku na basenie
„Goczuś” w Goczałkowicach – Zdroju
odbyły się drużynowe zawody pły-

informacje i ogłoszenia

wackie szkół podstawowych – etap powiatowy.
O mistrzostwo powiatu pszczyńskiego walczyły
cztery drużyny dziewcząt z SP 1 z Woli, SP 15
z Jankowic, SP 2 z Pszczyny oraz SP1 z Goczałkowic – Zdroju oraz z cztery drużyny chłopców
z SP 1 z Woli, SP 2 z Pszczyny oraz SP1 Goczałkowic – Zdroju. Drużyny składały się z zawodników klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Uczniowie klas trzecich i czwartych pływali w trzech stylach: dowolnym, grzbietowym
i klasycznym na dystansie 50 m. Uczniowie klas
piątych i szóstych pływali w czterech stylach:
dowolnym, grzbietowym, klasycznym oraz delfinem na dystansie 50 m. Klasy trzecie i czwarte

ścigały się w sztafecie 4x 50 stylem dowolnym
a klasy piąte i szóste w sztafecie 4x50m stylem
zmiennym. Rywalizacja do ostatniej konkurencji była bardzo wyrównana. Drużyna dziewcząt
z Goczałkowic zajęła pierwsze miejsce przed
drużyną z SP 15 z Jankowic. Wśród chłopców
zdecydowanie wygrała drużyna z SP 1 z Woli
wyprzedzając drużynę z Goczałkowic Na etapie rejonowym zapowiada się więc ciekawa
i zacięta walka o pierwsze miejsca zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców, które premiowane są awansem na szczebel wojewódzki!

Wyniki klasyfikacji ogólnej na stronie:
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju w dniu
31.01.2013 r. przeprowadził w Sali tutejszego Urzędu Gminy
spotkanie rekrutacyjne, na które zgłosiło się kilka osób zainteresowanych udziałem w projekcie o nazwie,, Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój”, podczas którego
poinformowano przybyłych, o zasadach udziału w naszym projekcie,
który realizujemy niezmiennie od 2008 roku. Osoby zainteresowane
zapoznały się ponadto z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Podczas spotkania udzielano osobom uczestniczącym informacji na wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu. W dalszym etapie rekrutacji,
zaplanowano przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób
zgłaszających gotowość do udziału. Po ich przeprowadzeniu, w miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników i zgromadzeniu stosownej
dokumentacji nastąpi wyłonienie osób zakwalifikowanych, pozostali
natomiast zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Okres rekrutacji
trwa od grudnia 2012 r i trwać będzie do marca 2013 roku. Po przeprowadzeniu rekrutacji do udziału w projekcie wszystkie osoby zostaną
poinformowane o zakwalifikowaniu się. Z każdą z tych osób, pracownik
socjalny podpisze kontrakt socjalny, który stanowi podstawę do realizacji
poszczególnych działań zaplanowanych w ramach ścieżki aktywnej integracji. W ramach realizacji w 2013 roku zaplanowano realizację szkoleń
miękkich: indywidualne doradztwa zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenie
z zakresu obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet) oraz

Goczałkowice- Zdrój, dnia 06.02.2013 r.
szkolenia zawodowe dostosowane w sposób indywidulany do potrzeb
i możliwości poszczególnych osób chcących brać udział w projekcie,
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy. Końcowym etapem
realizacji projektu będzie zorganizowanie wyjazdowych,, Warsztatów
z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju dodatkowo informuje, iż uczestnikom
w okresie realizacji projektu udziela się wsparcia finansowego w postaci
zasiłków celowych, które stanowią wkład własny Gminy w realizację
projektu,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój”. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem we wspominanym przedsięwzięciu, zapraszamy do zgłaszania się w tutejszym
Ośrodku, celem wypełnienia stosownych dokumentów i tym samym
złożenia deklaracji uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy: 32/736-24-21
Osoby do kontaktu:
Kierownik: mgr Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska

Informacje i ogłoszenia
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA - CIĄG DALSZY
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”
Goczałkowice- Zdrój, dnia 15.03.2013 r.

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju informuje, iż do 31.03.2013 roku trwa rekrutacja do projektu,,
Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój”. Po procesie rekrutacji, osoby spełniające kryteria uczestnictwa zostaną zakwalifikowane do udziału. W ramach uczestnictwa
w 2013 roku organizujemy dla poszczególnych uczestników tzw.,,
ścieżkę aktywnej integracji” tj.: doradztwa: zawodowe oraz psychologiczne; Trening kompetencji i umiejętności społecznych; szkolenie
z zakresu obsługi komputera oraz szkolenia zawodowe, wybrane
w oparciu o konsultacje z doradcą zawodowym oraz z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i indywidulanych oczekiwań uczestników. W ramach udziału w projekcie, Ośrodek Pomocy Społecznej
na czas jego trwania udziela wsparcia finansowego dla uczestników
z przeznaczeniem m.in. na koszty dojazdu na szkolenia organizowane
poza terenem Gminy Goczałkowice- Zdrój oraz w razie konieczności
pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi. O przebiegu reali-

zacji projektu,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice- Zdrój” będziemy informować na bieżąco, umieszczając
artykuły na stronie internetowej Ośrodka jak również Urzędu Gminy
oraz w,, Wiadomościach goczałkowickich”. Serdecznie zapraszamy
do śledzenia przebiegu realizacji naszego projektu!

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy: 32/736-24-21
Osoby do kontaktu:
Kierownik: mgr Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska

Baranek Wielkanocny

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli akcje „Baranek Wielkanocny”.
Dzięki waszej hojności zebraliśmy kwotę 3 500 zł,
którą chcemy w całości przeznaczyć na dofinansowanie kosztów organizacji kolonii letnich dla dzieci.
Możemy zdradzić że kolonie w tym roku chcemy zorganizować nad morzem
w pierwszej połowie sierpnia (szczegóły niebawem).
Szczególne podziękowania kierujemy do pana Krzysztofa Englerta za pomoc przy zorganizowaniu akcji Baranek Wielkanocny.

Informacja
Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Goczałkowicach
W ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie w ramach zadań własnych powiatu
realizuje specjalistyczne poradnictwo prawne,
socjalne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ponadto osoby zainteresowane, mogą również skorzystać z pomocy
w formie schronienia w mieszkaniu chronionym.

Dotacje dla firm
działających na
terenach wiejskich
Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli informuje, iż
w marcu i kwietniu 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabory wniosków na inwestycje
w ramach PROW 2007 – 2013:
• od 15 do 26 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski
o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”,
• od 13 do 24 maja 2013 r. można będzie składać wnioski
o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.
Więcej informacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, ul. Kopalniana 6.
Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować
poprzez:
• infolinię PK KSU:/32/211 99 30;
• elektronicznie za pomocą formularza usługi elektronicznej PK KSU dostępnego na stronie internetowej www.cpsa.
com.pl/konsultacja
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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

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

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.
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.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
POCZTA tel. 32/4491145.

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