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Szanowni Mieszkańcy!

Moje stanowisko w sprawie zagrożeń i skutków jakie niesie ze sobą eksploatacja węgla kamiennego jest niezmienne. Mam świadomość, że dzia-
łania podejmowane przeze mnie nie wszystkim odpowiadają. Nie da się wszystkim dogodzić. Dlatego nie będę polemizować z grupą osób, 
które przy każdej okazji rozsiewają nieprawdziwe informacje i obwiniają mnie za brak działań. Proponuję w zamian lekturę listu 4 związ-

ków zawodowych górniczych, który otrzymałam kilka dni temu. Osobom zainteresowanym w sprawie tzw. racji stanu polecam artykuł pt. „Resort 
energii chce wspomóc Silesię w sprzedaży węgla” (źródło: Polska Agencja Prasowa), który ukazał się w dniu 6 marca na portalu górniczym nettg.pl. 
Jedno i drugie pojawiło się na kilka dni przed rozstrzygnięciem odwołań w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej przedłużenia o 5 lat koncesji 
na wydobycie węgla. Zbieg okoliczności czy zaplanowane działanie?

Z poważaniem
Gabriela Placha Wójt Gminy



  z  ż y c i a  g m i n y   3aktualności

w Sprawie aKademii
łUKaSza piSzCzKa

Tyle wstrząsów w ciągu 
miesiąca. Zgroza… Mając 
dowód w postaci potwier-

dzenia wstrząsów przez Górno-
śląską Regionalną Sieć Sejsmo-
logiczną Głównego Instytutu 
Górnictwa gmina każdorazowo 
występuje z pismami do orga-
nów nadzoru górniczego wno-
sząc o zbadanie sprawy i podjęcie 
działań w trybie pilnym, zgodnie 

z kompetencjami. W uzasadnie-
niu gmina wskazuje na powta-
rzalność występowania, nara-
stanie częstotliwości wstrząsów, 
bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz potencjalne niepożądane 
skutki prawdopodobnych kolej-
nych wstrząsów. Gmina wystę-
puje także do przedsiębiorcy 
górniczego o zajęcie stanowiska 
i podjęcie działań w celu zmniej-

szenia zagrożenia oraz działań 
niwelujących skutki wstrząsów. 
Dyrektor OUG w piśmie z dnia 
6 marca br. poinformował Wójta 
Gminy, że „temat aktywności 
górotworu, generowanej dzia-
łalnością górniczą w tym zakła-
dzie jest przedmiotem kontroli 
w ramach bieżącej działalności 
OUG w Katowicach”. Poinfor-
mował także, że wydał decyzję, 
w której nakazał PG Silesia „nie-
zwłocznie podjąć działania dla 
zapewnienia możliwości okre-
ślenia parametrów wstrząsów 
górotworu, tj. ich energii oraz 
przyśpieszeń drgań gruntu, 
powodowanych eksploatacją 
pokładu 325/1.” W dalszej czę-
ści odpowiedzi Dyrektor wska-
zał, że od 3 listopada 2016r. 
przedsiębiorstwo prowadzi 
analizę wstrząsów górotworu 
na powierzchni aparaturą AMAX. 
Zakres prac obejmuje ciągły 
monitoring aktywności sejsmicz-
nej wraz z opracowaniem para-
metrów W kwestii szkodliwości 
wstrząsów Dyrektor OUG stwier-
dził co następuje: „wstrząsy zare-
jestrowane w tych miesiącach 

były zjawiskami o słabej inten-
sywności, nieszkodliwymi dla 
zabudowy powierzchniowej, 
lecz mogą stanowić pewien dys-
komfort związany z ich odczu-
ciem.” Dalej stwierdził powołu-
jąc się na informacje Laborato-
rium Geofizyki Górniczej GIG, 
że „energia rzeczywista nie prze-
kroczyła energii spodziewanych 
wstrząsów zawartych w planie 
ruchu zakładu górniczego.”

Przedsiębiorca gór niczy 
w odpowiedzi z dnia 2 marca br. 
również informuje o zainstalowa-
niu i uruchomieniu systemu kon-
trolno-pomiarowego umożliwia-
jącego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania wstrząsów górni-
czych na powierzchnię na tere-
nie PG Silesia. Ponadto infor-
muje Wójta Gminy, że w przed-
miotowym okresie nie otrzymał 
żadnego zgłoszenia wstrząsu 
od mieszkańców Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

Treść pism w tej sprawie jest 
dostępna na stronie internetowej 
gminy w zakładce „Szkody Gór-
nicze”.

 Maria Ożarowska

dyreKTor oUG 
w Sprawie wSTrzĄSÓw
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Pod koniec października 2016 roku Pan Łukasz Piszczek zwrócił się 
do Gminy z propozycją rozpoczęcia rozmów na temat wydzierżawienia 
terenów boisk sportowych przy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-

-Zdroju, na których aktualnie znajdują się boiska LKS. Tereny te miałyby być 
wydzierżawione przez okres 30 lat na rzecz Pana Łukasza Piszczka bądź 
na rzecz zakładanej przez niego fundacji utworzonej w celu wspierania ini-
cjatyw związanych z piłką nożną i szkoleniem dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy niezwłocznie podjęła wszelkie niezbędne działania 
i w listopadzie doszło do pierwszego spotkania z przedstawicielami 
Pana Łukasza Piszczka. Kolejne spotkania odbyły się w grudniu 2016 
roku, w tym m.in. odbyło się spotkanie z Komisją Finansów Rady Gminy.

Efektem wspólnych prac w 2016 roku było przedstawienie na sesji 
Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku osobiście przez Pana Łuka-
sza Piszczka wraz z grupą doradców koncepcji działalności Akademii 
Piłkarskiej na terenie boisk przy ul. Uzdrowiskowej. Podczas tej sesji 
z inicjatywy Pani Wójt doszło również do podjęcia uchwały w sprawie 
przystąpienia przez Gminę do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów boisk przy ul. Uzdrowiskowej, tak 
by z jednej strony umożliwić przyszłemu Inwestorowi realizację zamie-
rzonych działań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu by tereny te były 
przeznaczone na działalność sportową.

Gmina sprawnie przystąpiła do prac związanych ze zmianą planu 

zagospodarowania – wyłoniono w stosownym postępowaniu biuro pla-
nistyczno-projektowe i zawarto z tym biurem umowę na przeprowadze-
nie całej skomplikowanej procedury zmiany planu.

Doszło również do kilkukrotnych spotkań z przedstawicielami Pana 
Łukasza Piszczka. Podczas ostatniego ze spotkań przedstawiciele Gminy 
zostali poinformowani, iż aktualnie ze strony Inwestora, jak i jego dorad-
ców rozważana jest kwestia pozyskania zewnętrznego dofinansowania 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina została poinformo-
wana, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostanie wykonany 
przez biuro projektowe pracujące na rzecz i koszt Inwestora komplek-
sowy projekt obejmujący całość planowanego nowego kompleksu boisk 
sportowych przy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdrój. Po spo-
rządzeniu tegoż projektu Inwestor złoży wniosek do Wydziału Archi-
tektury w Pszczynie o wydanie pozwolenia na budowę planowanego 
kompleksu. Dopiero po wydaniu tego pozwolenia Pan Łukasz Piszczek 
będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach programów organizowa-
nych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zdaniem zespołu doradców 
Inwestora realnym terminem na złożenie takiego wniosku o dofinanso-
wanie będzie wiosna przyszłego roku (2018r.). O dalszych działaniach 
będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Radca Prawny
Michał Hassa
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Sprawozdanie z xxii  
SeSji rady Gminy

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Jacek.
Wraz z przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedze-

nia Radny – Zygmunt Furczyk złożył pisemną interpelację 
w sprawie degradacji terenów Borek II.

W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do podjęcia 
uchwał w sprawach:

– przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na lata 2016-2020”.

Temat omówiła Katarzyna Tlałka, przedstawicielka Firmy 
Master Projekt, która sporządziła program rewitalizacji na zle-
cenie Urzędu Gminy.
– zmiany Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-
2023 Skarbnik Gminy poinformowała, że w wykazie przedsię-
wzięć wieloletnich zmianie ulegają:
– „Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny 
właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój” – wprowadzenie zadania podyktowane jest konieczno-
ścią prowadzenia badań w celu ubiegania się o utrzymanie sta-
tusu Gminy Uzdrowiskowej na kolejne lata, z limitem zobowiązań 
195.300 zł, limitem wydatków na to zadanie w 2018r. 97.650 zł 
i limitem wydatków w 2019r. 97.650 zł.
– „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfro-
wych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój” – zwięk-
szenie limitu wydatków w 2017r. o 312.030 zł tj. kwotę przewi-
dzianą, a nie wydatkowaną na to zadanie w 2016r.
– „Rewitalizacja fragmentu przestrzeni publicznej w Goczał-
kowicach Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej – remont zabyt-
kowego budynku Górnik” – wprowadzenie nowego zadania, 
o którego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej skła-
dany będzie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Szacun-
kowe łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyno-
szą 1.549.453 zł, limit wydatków w 2017r. wynosi 43.530 zł 
a w 2018r. 1.505.923 zł. Planowana dotacja z Unii Europejskiej 
825.919 zł. Zadanie obejmuje przebudowę budynku, remont 
instalacji i zakup wyposażenia.
– „Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, 
limitu wydatków w 2017r. i limitu zobowiązań o kwotę 49.235 zł.
–  zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  Nr 
XXI/165/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie budżetu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na 2017 rok

Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że w projekcie 
uchwały planuje się:

Zwiększyć dochody m.in. w działach: Kultura fizyczna, Kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz zmniejszyć dochody 
w działach: Dochody od osób prawnych od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 
Oświata i wychowanie:

Zwiększyć wydatki w działach:
Administracja publiczna, Kultura fizyczna, Ochrona zdrowia, 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Pomoc Społeczna, 
Transport i łączność.
– Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w roku 2017”

Krystyna Gimel poinformowała, że do zadań własnych gminy 

należy zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Rada Gminy 
wypełniając w/w obowiązek winna uchwalić w drodze uchwały, 
corocznie w terminie do 31 marca, program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Pani 
Gimel dodała, że zgodnie z ustawą program obejmuje: zapewnie-
nie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad 
wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie), odławianie 
bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację 
zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa 
rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
– zmiany treści uchwały Nr XI/82/2015 Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdro-
wiskowej

Skarbnik Gminy poinformowała, że jeden z inkasentów złożył 
rezygnację i niniejszy projekt uchwały ma na celu jedynie zaktu-
alizowanie obecnej listy inkasentów.
– zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych na lata 2011-2020

Kierownik OPS Joanna Kotas poinformowała, że projekt 
niniejszej uchwały jest efektem realizacji zaleceń pokontrol-
nych. Uchwała dotycząca zmiany gminnej Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych dotyczy kwoty budżetu na 2017 rok, 
którą Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dysponował, określając 
tym samym ramy finansowe na realizację wyżej wymienionych 
Strategii w 2017 roku.
– planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli na rok 2017.

Krzysztof Turoń poinformował, że uchwalenie projektu 
uchwały wynika bezpośrednio z zapisów art. 70a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – gdzie w budżetach orga-
nów prowadzących wyodrębnia się środki finansowe określone 
w tej uchwale. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne 
formy doskonalenia zawodowego, która znajduje się w załączniku 
do tego projektu uchwały została sporządzona na podstawie pla-
nów doskonalenia dyrektorów placówek oświatowych.
– ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczy-
cieli w 2017r. oraz specjalności i form kształcenia, na które dofi-
nansowanie jest przyznawane.

Krzysztof Turoń poinformował, że projekt tej uchwały również 
wynika z zapisów art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
Karty Nauczyciela.

W projekcie tej uchwały określa się kwotę, jaką dofinansowuje 
się kształcenie nauczycieli na studiach wyższych lub kursach 
kształcenia zawodowego, którego tematykę również zawiera 
projekt niniejszej uchwały. W tym roku kwota dofinansowania 
została podniesiona i wynosi 1.200 zł/semestr.
– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego.

Wójt Gminy poinformował, że w dniu 14 grudnia 2016 roku 
Sejm przyjął ustawę Prawo Oświatowe oraz Ustawę – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Obie ustawy zostały 
opublikowane 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP pod 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 

We wtorek 21 lutego br. odbyła się XXII sesja Rady Gminy. W posiedzeniu uczestniczyli Radni, pracownicy Urzędu Gminy, kierow-
nicy gminnych jednostek organizacyjnych, Radca Prawny, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.
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pozycjami odpowiednio 59 i 60. Zgodnie z zapisami art. 206 
ustawy wprowadzającej ustawę Prawo Oświatowe Rada Gminy 
podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wpro-
wadzonego ustawą – Prawo oświatowe. W uchwale, określa się:
– plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół pod-
stawowych
– plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów 
i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów
– warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmio-
letnie szkoły podstawowe.

Uchwały dostosowania sieci szkolnej są podejmowane przez 
Radę Gminy w dwustopniowej procedurze i należy je podjąć 
do 31 marca 2017r. Projekt uchwały zawiera rozwiązanie, które 
przewidują przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe 
i zakłada włączenie Gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1 
od dnia 1 września 2017r., data ta jest jednocześnie datą roz-
poczęcia działalności ośmioletniej Szkoły Podstawowej oraz jest 
dniem zakończenia działalności Gimnazjum.
– określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekruta-
cyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów.

Krzysztof Turoń poinformował, że zgodnie z art. 204 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające Prawo 
Oświatowe organ prowadzący publiczne przedszkola jest zobo-
wiązany do 15 kwietnia w formie uchwały Rady Gminy podać 
kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przed-
szkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określić 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na rok 
szkolny 2017/2018.
– określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.

Krzysztof Turoń poinformował, że od 1 stycznia 2017 roku 
nie będzie pobierana opłata za dzieci sześcioletnie korzystające 
z wychowania przedszkolnego, którą od tego roku obejmuje sub-

wencja oświatowa.

Przechodząc do wolnych głosów i wniosków poruszono kwe-
stię:
– sprawnego montażu barierek ochronnych przy DK1,
– Akademii Sportu Łukasza Piszczka (pytanie dlaczego nie chce 
zainwestować własnych środków, tylko stara się o pozyskanie 
zewnętrznych),
– pisma przesłanego przez PG Silesię do uzdrowiska inf. o dal-
szym wydobywaniu węgla pod Gminą.

W związku z tą kwestią Sekretarz Gminy poinformowała, 
że na dzień dzisiejszy trwa rozpatrywane odwołania mieszkań-
ców, Gminy i organizacji pozarządowych w Generalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska, w terminie do 17 marca. Następnie 
Sekretarz Gminy poinformowała, że wystąpiono do Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach z prośbą o udostępnienie inf. 
dotyczącej wstrząsów na terenie gminy. Pisemna inf. za styczeń 
i luty wpłynęła w dniu dzisiejszym (21.02.2017). Sejsmograf 
znajdujący się w budynku Urzędu Gminy odnotował 5-6 wstrzą-
sów, które wystąpiły w różnych dniach. W dalszej wypowiedzi 
Sekretarz Gminy przekazała, że po konsultacjach z Radcą Praw-
nym, Panem Hassą, pismo to zostanie przesłane do Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, jako uzupełnienie do odwołania 
Gminy w sprawie decyzji środowiskowej. Jednakże jeśli chodzi 
o Uzdrowisko, to Gmina nie ma żadnych innych informacji oprócz 
tego, że Sąd uchylił uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, 
które były kontynuacją procedury sprzedażowej.

W dalszym ciągu spraw bieżących Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy, przedstawił Radnym korespondencję, która wpłynęła 
w okresie międzysesyjnym do Biura Rady.

W pierwszej kolejności odczytał skargę mieszkanki Gminy 
na Ośrodek Pomocy Społecznej, następnie przekazał ją Komisji 
Rewizyjnej do rozpatrzenia.

Następnie odczytał pismo Społecznego Komitetu Mieszkań-
ców Goczałkowic-Zdroju zaangażowanych w sprawę regulacji 
Potoku Goczałkowickiego.

Opracowanie:
GOK

Od listopada 2016r. Generalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w War-
szawie prowadzi postępowanie 

odwoławcze od decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla zamierzenia 
polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat 
koncesji na wydobywanie węgla kamien-
nego i metanu jako kopaliny towarzyszącej 
ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „SILE-
SIA” wydanej przez Regionalnego Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Termin załatwienia sprawy wyznaczono 
na dzień 17 marca. Jednym z argumen-
tów podnoszonych przez gminę w uwa-
gach do Raportu odziaływania na środowi-
ska, a następnie w odwołaniu była sprawa 
wstrząsów i drgań. W tym zakresie gmina 
wskazywała na potrzebę uzupełnienia 
raportu i pogłębienia analiz. RDOŚ przyjął 
w tej sprawie wyjaśnienia przedsiębiorcy 

górniczego i nie dopatrzył się konieczno-
ści uzupełnienia Raportu. Ostatnie mie-
siące potwierdzają, że stanowisko gminy 
było jak najbardziej zasadne. Z informa-
cji przekazywanych do gminy przez Gór-
nośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną 
Głównego Instytutu Górnictwa wynika, 

że w styczniu br. przyrząd pomiarowy 
zainstalowany w budynku Urzędu Gminy 
odnotował 5 wstrząsów, lecz w lutym było 
ich już 17. Dowodzi to prawdziwości twier-
dzeń i zarzutów dotyczących wstrząsów 
i drgań górotworu wskutek eksploatacji 
górniczej prowadzonej przez kopalnie – 
zarówno obecnej jak i planowanej.

W związku z tym na początku marca 
skierowano do GDOŚ kolejne pismo 
w tej sprawie. W ocenie gminy pominię-
cie tak istotnego zagadnienia w raporcie, 
a następnie przez RDOŚ doprowadziło 
do wydania wadliwej decyzji w pierw-
szej instancji. Czy dodatkowe dowody 
w postaci informacji uzyskiwanych z GIG 
zostaną uwzględnione przez organ wła-
ściwy do rozpatrzenia odwołań, dowiemy 
się za kilka dni.

Maria Ożarowska

za KiLKa dni GdoŚ zajmie 
STanowiSKo
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Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Jacek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Lazarek złożył wnio-

sek o rozszerzenie planowanego porządku obrad o punkt „Wolne 
głosy i wnioski”.

Ponadto, Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie dodat-
kowego punktu i rozszerzenie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy 
o punkt w brzmieniu: „Omówienie skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XX/161/2016 z dnia 29 listopada 
2016 roku w sprawie Programu Stypendialnego, w tym podjęcie stosow-
nej uchwały.”

W kolejnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 
28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-2023.
– zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXI/165/2016 z dnia 
28.12.2016r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2017 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały 
proponuje się zwiększyć wydatki w dziale: Transport i łączność – kwota 
363.439 zł na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. 
Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-
-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej” w związku z koniecznością 
zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Gminy na to zadanie 
w celu podjęcia przez Powiat Pszczyński jego realizacji.
– zmiany uchwały nr XV/121/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 
10 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyń-
skiemu.

Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że Pismem z dnia 
20.02.2017r. Powiat Pszczyński zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofi-
nansowania przebudowy ul. Zdrojowej i Jeziornej o kwotę 363.439 zł. 
Dotychczasowa zaplanowana przez Gminę dotacja na to zadanie wynosi 
1.333.000 zł oraz 79.800 zł na odszkodowanie za działki przejmowane pod 
parking przy zaporze. Wartość zadania po przetargu wynosi 8.399.670 zł 
i jest wyższa od planowanej dotychczas kwoty 7.000.000 zł o 1.399.670 zł. 
W związku z tym brakującą kwotę mają pokryć: gmina Pszczyna w wyso-
kości 363.439 zł, Goczałkowice 363.439 zł i Powiat Pszczyński 672.792 zł. 
Inwestycja jest częściowo finansowana z budżetu państwa w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019, z którego Powiat Pszczyński otrzymał dotację w wysokości 
3.000.000 zł.

W dalszej części obrad omówiono skargę Wojewody Śląskiego 
na uchwałę Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XX/161/2016 z dnia 29 
listopada 2016 roku w sprawie Programu Stypendialnego, w tym podjęcie 
stosownej uchwały.

Krzysztof Turoń poinformował, że 3 stycznia 2017r. wpłynęło 
do Urzędu Gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego 
w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XX/161/2016 z dnia 29 
listopada 2016r. Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie Programu 

Stypendialnego. Decyzją z dnia 20 lutego postępowanie to umorzono. 
W dniu 22 02.2017r. wpłynęła skarga Wojewody Śląskiego skierowana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegoo w Gliwicach za pośrednic-
twem Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, w której to skardze skarżący – 
Wojewoda Śląski wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie: 
Programu Stypendialnego w całości, jako sprzecznej w przytoczonym 
w skardze przepisami prawa. W skardze organ nadzoru wskazuje m.in., 
że ustanawianie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe i arty-
styczne wykracza poza delegacje ustawy o systemie oświaty i podlega 
ustawie o sporcie oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej.

W dalszej części uzasadnienia, Wojewoda Śląski zarzuca nieprawi-
dłowe i nieprecyzyjne określenie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy przyjęte w Regulaminie przyznawania stypendium i wskazuje 
na brak precyzyjnych punktów odniesienia w oparciu, o które byłoby moż-
liwe wartościowanie nagradzanych dokonań.

Poza tymi nieprawidłowościami w uchwale skarżący przedstawia inne 
uchybienia przesądzające o nieważności uchwały w całości dotyczące kry-
teriów przyznawania stypendium, określenie w treści regulaminu decyzji 
o przyznaniu stypendium, jako decyzję ostateczną, pozbawiającą prawa 
do odwołania, jako niezgodną z prawem.

W związku z powyższą skargą i treścią uzasadnienia Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój powinna zająć stanowisko poprzez przyjęcie uchwały 
przekazującej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ter-
minie 30 dni od otrzymania skargi. Proponowany projekt uchwały prze-
kazuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
uwzględniając jej zarzuty. Niezależnie od powyższego proponuje się 
dodatkowo uchylić Uchwałę na kolejnej sesji.

W ramach dyskusji Sekretarz Gminy dodała, że obowiązkiem Rady 
jest przekazać tą skargę, ale to od Rady zależy, czy będzie ona przekazana 
z uwzględnianiem zarzutów lub bez.

Radca Prawny – Olga Jurczyk poinformowała, że w tym czasie Rada 
może uchylić własną uchwałę i opracować nową. Tym sposobem Program 
Stypendialny będzie miał szansę szybciej wejść w życie.

W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono kwestię:
– dotacji do solarów (na ten moment nie przewiduje się),
– gminnego sejsmografu (czy działa i jak są odczytywane jego wyniki) – wyja-
śniono, że jest on połączony drogą radiową z instytucją macierzystą, czyli 
Regionalną Górnośląską Siecią Sejsmograficzną prowadzoną przez Główny 
Instytut Górniczy w Katowicach. Gmina nie ma dostępu do odczytu, ale urzą-
dzenie jest cały czas na terenie budynku i działa. Odczyty są w jednostce macie-
rzystej w Katowicach, natomiast Gmina otrzymuje z GIG-u raporty miesięczne.

W dalszej części wolnych głosów i wniosków Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy odczytał ramowy plan pracy Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na rok 2017, który został poddany pod głosowanie.

Opracowanie:
GOK

Sprawozdanie z xxiii SeSji rady Gminy
Na sali Urzędu Gminy, 28 lutego br. odbyło się XXIII posiedzenie Rady Gminy. W obradach uczestniczyli Radni, pracownicy Urzędu 
Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz Radca Prawny.

W połowie stycznia 2017 roku przy ul. Szkolnej, w sąsiedztwie 
Delikatesów Centrum ustawiono pierwszy w gminie paczkomat 
firmy INPOST.

Paczkomat otrzymał nazwę GKK01A, gdzie (G) to skrót miejscowości, 
-01A – numer wewnętrzny, zaś środkowe „KK” to ukłon w stronę osoby 
Karola Kleczki.

Karol Kleczka to wybitny młody filozof, który pochodzi z Goczałko-
wic-Zdroju, a jego działalność publiczna i naukowa cieszy się dużym 
uznaniem w kraju.

Miejmy nadzieję, że paczkomat usprawni życie mieszkańców naszej 
gminy i posłuży im na długo.

paCzKomaT w GoCzałKowiCHaCH
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Od przekazania placu budowy 
minęło zaledwie 5 tygo-
dni. Firma ostro zabrała się 

do dzieła. To cieszy. Widać więk-
sze zaawansowanie robót i postęp 
w stosunku do pierwotnego har-
monogramu, który przewidywał 
w I kwartale br. tylko wycinkę drzew 
oraz roboty pomiarowe związane 
z wytyczeniem przez geodetę trasy 
regulowanego cieku, natomiast 
rozpoczęcie zasadniczych robót 
budowlanych dopiero w II kwar-
tale. Wykonawca czyli Konsorcjum 
firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołto-
wic oraz Przedsiębiorstwo Inżynie-
rii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny 
deklarują gotowość przyśpiesze-
nia prac, które są w dużej mierze 
uzależnione od terminów dostaw 

materiałów i elementów niezbęd-
nych do wykonania prac budowla-
nych, w tym korytek i przepustów 
wykonywanych na zamówienie.

W związku z tym Wykonawca 
zamierza zaktualizować harmono-
gram robót i wystąpić do inwestora 
o zgodę na wcześniejsze zakończe-
nie określonych etapów inwesty-
cji, co wiąże się z wcześniejszym 
wystawianiem faktur. Stanowisko 
Wykonawcy w kwestii prowadzo-
nych robót i informacja o możliwo-
ści przyśpieszenia prac spotkała się 
z aprobatą gminy Goczałkowice-
-Zdrój, która partycypuje w kosz-
tach inwestycji. Pani Gabriela Pla-
cha – Wójt Gminy zadeklarowała 
wcześniejsze uruchomienie środ-
ków w kwocie 1,2 mln zł z budżetu 

gminy, w ramach pomocy finanso-
wej udzielanej Samorządowi Woje-
wództwa Śląskiego na realizację 
tej inwestycji i wyraziła gotowość 
przekazania tych środków inwesto-
rowi w każdej chwili. Przyspiesze-

nie robót to ważna sprawa. Jeżeli 
jest taka możliwość to nie tylko 
warto ale wręcz trzeba wykorzy-
stać w miarę sprzyjające warunki 
i potencjał Wykonawcy.

 Maria Ożarowska

praCe rUSzyły, Gmina 
zadeKLarowała wCzeŚniejSze 
UrUCHomienie ŚrodKÓw

W dniu 1 marca br., w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie z firmą wykonu-
jącą regulację Potoku Goczałkowic-

kiego oraz inspektorem nadzoru i przedstawi-
cielem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych na temat zanieczyszczeń Potoku. Spo-
tkanie zorganizowano w związku z korespon-
dencją w tej sprawie prowadzoną pomiędzy 
inwestorem a Wykonawcą. Podczas spotkania 
omówiono także harmonogram realizacji inwe-
stycji oraz problemy pojawiające się w trakcie 
robót. Ale po kolei…

W lutym br. Wykonawca poinformował inwe-
stora o złym stanie wód Potoku i zanieczyszcze-
niach cieku. W odpowiedzi ŚZMiUW odesłał 
Wykonawcę do Urzędu Gminy powołując się 
na art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
W związku z tym, w dniu 24.02.2017r. Spółka 
„Wyrobek” wystąpiła pisemnie do gminy o pod-
jęcie działań dotyczących utrzymania czystości 
wód i zajęcie stanowiska w sprawie. Zanieczysz-
czenia są faktem i chociaż gmina nie jest ani wła-
ścicielem, ani inwestorem to sprawa jest ewi-
dentna i trzeba ją załatwić. Prowadzenie robót 
budowlanych na Potoku jest do tego dobrym 
momentem. Jest to istotne również z perspek-
tywy przyszłej eksploatacji cieku, po zakończe-
niu inwestycji. Zanieczyszczenia Potoku to zanie-
czyszczenia ziemiste, wpływają do Potoku w gór-
nym odcinku cieku i nie są spowodowane robo-
tami budowlanymi prowadzonymi przez firmę, 
która dysponuje pełną dokumentacją fotogra-

ficzną w tym zakresie i na bieżąco dokumen-
tuje wszelkie zdarzenia. Ponadto pobrała próbki 
zanieczyszczeń do analizy składu chemicznego.

Właściciele firmy „Dzida Produkt”, którzy 
również uczestniczyli w spotkaniu stanowczo 
zaprzeczyli, by te zanieczyszczenia pochodziły 
z ich działalności rolniczej. Oświadczyli, że pro-
wadzą działalność zgodnie z uzyskanymi pozwo-
leniami i posiadają pozwolenie wodnoprawne 
na odprowadzanie wód opadowych do Potoku. 
Oświadczyli także, że ich gospodarstwo posiada 
stosowne zabezpieczenia, a działalność polega-
jąca na konfekcjonowaniu warzyw (mycie i pako-
wanie) prowadzona jest w systemie zamknię-
tym. Ustalono, że sprawą zajmie się inspektor 
nadzoru z ramienia ŚZMiUW, który dokona wizji 
terenowej i przeanalizuje sprawę pod kątem 
wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zanieczyszczenia Potoku powodują zamula-
nie cieku oraz zamulanie przepustu pod drogą 
krajową nr 1, co ogranicza szybki odpływ wód 
do stawu Rontok. Wskutek tego konieczne jest 
czyszczenie przepustu oraz odmulanie Potoku 
na odcinku od DK1 do stawu Rontok. Odmule-
nie Potoku leży w gestii zarządcy cieku tj. Ślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach, natomiast utrzymanie przepustu 
pod DK 1 to sprawa zarządcy drogi czyli GDD-
KiA. Ustalono także, że inwestor czyli ŚZMiUW 
wystąpi z pismem do GDDKiA Oddział w Kato-
wicach w sprawie wyczyszczenia przepustu. Tyle 
w ramach doraźnych działań. W dalszej perspek-
tywie konieczne będą inne działania uwzględ-

niające całokształt uwarunkowań po wykonaniu 
regulacji Potoku.

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię 
utrudnień ruchu drogowym w ciągu roku. Cho-
dzi głównie o przekop przez ul. Uzdrowiskową 
oraz koordynację działań w związku z budową 
ul. Jeziornej. Ustalono, że po rozstrzygnięciu 
przez powiat przetargu na wybór wykonawcy 
ul. Jeziornej zorganizowane zostanie kolejne 
spotkanie z udziałem obu wykonawców celem 
dokonania stosownych uzgodnień.

Maria Ożarowska

powraCa Sprawa 
zanieCzySzCzeŃ poToKU
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W dniu 22 lutego br. 
Z a r z ą d  P o w i a t u 
Pszczyńskiego wystąpił 

do Gminy Goczałkowice-Zdrój 
o dodatkowe środki w wysokości 
363.439 zł na przebudowę ulicy 
Jeziornej. Ulica Jeziorna jest 
droga powiatową, którą powiat 
zamierza przebudować w bieżą-
cym roku we współpracy z gmi-
nami Goczałkowice-Zdrój oraz 
Pszczyna. W budżecie powiatu 
zabezpieczono na ten cel kwotę 
7 mln zł, w czego 3 mln zł sta-
nowi dotacja w budżetu państwa 
w ramach rządowego „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Pozostałą kwotę 
podzielono w następujący spo-
sób:
– udział Gminy Pszczyna – 1,333 
mln zł
– udział Gminy Goczałkowice- 
Zdrój – 1,333 mln zł
– udział Powiatu Pszczyńskiego 
– 1,333 mln zł.

Środki w tej wysokości zapi-
sano w tegorocznym budże-
cie gminy. Ponadto, na mocy 
uchwały Nr XIX/153/2016 Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 20 września 2016r. Gmina 
Goczałkowice-Zdrój zobowią-
zała się dodatkowo do udziele-
nia pomocy finansowej w kwocie 
79.800 zł na wykup nierucho-
mości, na której w ramach tejże 

inwestycji zostanie wybudo-
wany parking w rejonie Korony 
Zapory.

Pierwszy przetarg unieważ-
niono w dniu 2 lutego ponieważ 
cena najkorzystniejszej oferty 
jak i pozostałych ofert, przewyż-
szała kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie 
wykonania robót. Najniższa 
cena ofertowa wyniosła 8.768 
tys. zł i przekraczała o prawie 1,8 
mln zł środki zagwarantowane 
w budżecie. Wobec tego w dniu 3 
lutego ogłoszono drugi przetarg. 
Termin składania ofert upłynął 
w dniu 20 lutego. Do przetargu 
przystąpiło 9 firm. W drugim 
przetargu wykonawcy ubiega-
jący się o zamówienie zweryfi-
kowali wartość robót o kwotę 
ok. 400 t ys.  Tym niemniej 
w dalszym ciągu do rozstrzy-
gnięcia przetargu konieczne 
było zapewnienie dodatkowego 
finansowania bowiem najtań-
sza oferta to 8.390.670 zł. Istot-
nym przy tym było to, że zgod-
nie z założeniami wspomnia-
nego wyżej Programu, z którego 
pochodzi dotacja z budżetu 
państwa, rozdział brakujących 
środków winien być utrzymany 
na poziomie zadeklarowanym 
przez powiat i gminy na etapie 
aplikowania o środki. Stąd taki, 
a nie inny podział kwot.

Sporządzono zatem projekt 

uchwały, w której na przebu-
dowę ul. Jeziornej w bieżącym 
roku przeznacza się dodatkowo 
364.439 zł, w formie pomocy 
finansowej na rzecz powiatu. 
Uchwała została podjęta jedno-
głośnie na sesji zwołanej w tym 
celu, w dniu 28 lutego. Źródłem 
pokrycia dodatkowego wkładu 
finansowego gminy jest nad-
wyżka budżetowa z poprzed-
n i e g o  r o k u .  D z i e ń  wc z e -
śniej podobnej treści uchwałę 
o zwiększeniu pomocy na rzecz 
powiatu podjęła Rada Miejska 
w Pszczynie.

Reasumując: przebudowa 
ulicy Jeziornej to wydatek 
z budżetu gminy Goczałkowice-
-Zdrój rok 2017r. w kwocie łącz-

nej 1.776.239 zł.
Roboty obejmą przebudowę 

jezdni ulicy Zdrojowej w Pszczy-
nie i Jeziornej w Goczałkowi-
cach-Zdroju o łącznej długości 
3550 m, przebudowę i budowę 
ciągów pieszych i rowerowych, 
p r z e b u d ow ę  o d wo d n i e n i a 
odcinka drogi wojewódzkiej DW 
939 i przebudowę zatoki autobu-
sowej. Ponadto wykonane zosta-
nie pobocze gruntowe i parking 
dla samochodów osobowych 
w rejonie Korony Zapory, a także 
przebudowane zostaną m.in. 
odwodnienia drogi, istniejące 
zjazdy czy oświetlenie drogowe. 
Planowany termin wykonania 
inwestycji – 10 listopad 2017r.

Maria Ożarowska

przeTarG na przebUdowĘ 
ULiCy jeziornej zoSTanie 
rozSTrzyGniĘTy

Ogłoszenie ukazało się na stronie 
internetowej gminy oraz w Biule-
tynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 32372 – 2017 z dnia 2017-02-
27. Termin składania ofert wyznaczono 
na dzień 14 marca br.

Zakres przebudowy obejmuje:
– wykonanie nowej nawierzchni na dłu-
gości 275 mb wraz z wjazdami indywidu-
alnymi,
– budowę kanalizacji deszczowej na dłu-
gości 193 mb służącej odwodnieniu jezdni.

Warunki udziału w postępowaniu: 
wykonawcy muszą spełniać warunki okre-
ślone w ustawie – Prawo zamówień publicz-
nych, w tym:
– wykonawca musi wykazać się wiedzą 
i doświadczeniem, że w ciągu ostatnich pię-

ciu lat licząc od daty przewidzianej na skła-
danie ofert wykonał co najmniej 1 robotę 
budowlaną, polegającej na remoncie lub 
przebudowie lub budowie drogi publicznej: 
gminnej lub powiatowej lub wojewódzkiej 

lub krajowej o nawierzchni kostki betono-
wej o powierzchni co najmniej 1200 m2,
– wykonawca musi dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia – przy-
najmniej jedną osobą posiadającą upraw-
nienia do kierowania robotami budowla-
nymi o specjalności drogowej i wodocią-
gowej.

Kryteriami oceny będą: cena ofertowa 
60%, długość udzielonej rękojmi i gwaran-
cja jakości 25%, warunki termin płatności 
15%.

Planowany termin rozpoczęcia robót – 
14 dni po podpisaniu umowy.

Planowany termin zakończenia remontu 
– 15.06.2017 r.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

przebUdowa UL. boCznej jeziornej
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Minęły pracowite dwa lata odkąd 
Goczałkowice stały się suwerenną 
i niezależną gminą. Wraz z zakoń-

czeniem niepełnej, I kadencji Rady Gminy 
przyszedł czas na kolejne wybory, które 
przyniosły elementarne zmiany na najwyż-
szym szczeblu. Wójtem Gminy został Jan 
Puchała, który zastąpił na tym stanowi-
sku Kazimierza Ingrama. Wybrano rów-
nież nowych członków rady, która bogata 
w doświadczenia swych poprzedników 
rozpoczęła prace kontynuacyjne.

Zła gospodarka poprzednich dziesięcio-
leci sprawiła, że w gminie wciąż pozosta-
wało wiele trudnych, kosztownych i pil-
nych do realizacji problemów. Do najistot-
niejszych należała budowa kanalizacji 
i podłączenie jej do oczyszczalni ścieków 
w Czechowicach-Dziedzicach. Ta wielomi-
lionowa inwestycja trwała kilka lat, a jej 
realizacja była bezpośrednio związana 
z utrzymaniem statusu gminy uzdrowisko-
wej. Do innych, ważnych przedsięwzięć 
należała sukcesywna modernizacja lokal-
nej infrastruktury drogowej, która pod 
zarządem Pszczyny przedstawiała opła-
kany stań. W tym okresie, gruntownej prze-
budowie uległa m.in. ulica Letnia, Lipowa 
i część Polnej.

Znaczne nakłady finansowe pochło-
nęły, przejęte przez młody samorząd pla-
cówki oświatowe. Dwie Szkoły Podsta-
wowe wymagały licznych prac remontowo 
modernizacyjnych, jak choćby wymiany 
kotła grzewczego,  czy gr untownego 
remontu sanitariatów.

Dodatkowo dzięki staraniom urzędu, 
w krótkim czasie udało się uruchomić 
bezpłatną linię autobusową dowożącą 
uczniów do szkoły, dzięki której dzieci zza 
DK 1 i te mieszkające przed przejazdem 
kolejowym miały zapewnioną bezpieczną 

formę dojazdu na zajęcia lekcyjne.
Jak wiadomo w większości źródło finan-

sowania powyższych inwestycji i projektów 
pochodziło z budżetu gminy, który musiał 
być rozdysponowywany rzeczowo i precy-
zyjnie, aby w pierwszej kolejności zaspa-
kajać najpilniejsze gminne potrzeby. Tym 
samym część środków przeznaczonych 
na budowę kanalizacji pochodziła ze źró-
deł zewnętrznych (pozyskane dofinanso-
wanie) oraz z zaciągniętego kredytu.

Rok 1994 przyniósł jeszcze jedną, ważną 
zmianę. W Goczałkowicach rozpoczął się 
proces telefonizacji, dzięki której do końca 
drugiej kadencji niemal w każdym domu 
pojawił się aparat telefoniczny, umożliwia-
jący łatwy i bezpośredni kontakt mieszkań-
ców ze światem zewnętrznym.

Wraz z postępującymi pracami kanali-
zacyjnymi, rozpoczęły się także prace nad 
rozbudową Urzędu Gminy. Stary budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej nie był dosto-
sowany do bieżącej pracy urzędu, która 
na przestrzeni lat coraz bardziej się roz-
rastała. W związku z powyższym podjęto 
decyzję o dobudowaniu nowej części, bez-
pośrednio połączonej ze starym zaple-
czem lokalowym. Inwestycję (podobnie jak 
budowę kanalizacji) realizowała Hydrobu-
dowa Śląska.

Kolejnym, znaczącym sukcesem samo-
rządu była wymiana oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne, które zapewniło gmi-
nie (jako pierwszej w powiecie) ponad 40% 
oszczędności na ponoszonych dotychczas 
opłatach.

Dzięki tego typu działalności, połączo-
nej z racjonalnym procesem gospodarki 
odpadami komunalnymi w 1997 roku 
Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała II 
nagrodę w konkursie „Proekologiczna 
Gmina Województwa Katowickiego”, która 
przyznawana była za ocenę działań inwe-
stycyjnych, organizatorskich w gminach, 
w zakresie ochrony środowiska, poprawy 
stanu sanitarnego i warunków życia miesz-
kańców.

Wracając jednak do 1996 roku warto 
podkreślić, że zaznaczył się on zmianami 
w składzie Rady Gminy. Mandatu Radnej 
zrzekła się Maria Ożarowska, która już dwa 
lata później została wybrana na nowego 
Sekretarza Gminy. Funkcję tą pełni z powo-
dzeniem do dnia dzisiejszego. Innym, istot-
nym wydarzeniem tego okresy była wizyta 
Wójta Gminy w sześciu uzdrowiskach nie-
mieckich, która odbyła się na zaproszenie 
Niemieckiego Związku Miast i Gmin Sto-
warzyszenie Gmin Uzdrowiskowych z sie-
dzibą w Konstancinie-Jeziornej wystoso-
wane do 16-tu prezydentów, burmistrzów 
i wójtów gmin uzdrowiskowych. Celem 
wyjazdu było zapoznanie się z systemem 
organizacyjno-prawnym i f inansowym 

uzdrowisk niemieckich. Dodatkowo, dele-
gacja 1 marca 1996 roku wzięła udział 
w Europejskiej Konferencji Uzdrowisk, 
na której zgłoszono wniosek o przyjęcie 
polskiego stowarzyszenia w poczet Euro-
pejskiego Związku Uzdrowisk.

Warto podkreślić, że gminna codzienność 
tamtego czasu nie ograniczała się wyłącznie 
do remontów, inwestycji i licznych publicz-
nych modernizacji. Dużo działo się również 
na polu kulturalnym. Rozkwit pod rządami 
nowego kierownika – Małgorzaty Paszek 
przeżywał Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Za pośrednictwem jego dzia-
łalności mieszkańcy po raz pierwszy mogli 
skorzystać z ciekawych form (zarówno sta-
cjonarnych, jaki i wyjazdowych) na spędza-
nie wolnego czasu. Szerokim echem w gmi-
nie odbyły się obchody 670-lecia miejsco-
wości, których punktem kulminacyjnymi 
była organizacja I Dni Goczałkowic obfitu-
jących w liczne plenerowe atrakcje. Uroczy-
stość ta zbiegła się z promocją nowej pozycji 
o Goczałkowicach – Monografii Historycz-
nej pod redakcją Wiesławy Korzeniowskiej.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 powołano 
do życia dziecięcy zespół folklorystyczny 
„Goczołki”, który pod okiem Zofii Żelazo 
oraz Marii Muras odnosił liczne sukcesy 
na gruncie powiatowym i wojewódzkim. 
Z kolei przy parafii działalność rozpo-
czął chór parafialny „Semper Communio” 
obchodzący w ubiegłym roku 20-lecie.

Prężny, obfitujący w liczne sukcesy roz-
wój samorządu, obchodzącego w 1997 roku 
jubileusz 5 – lecia został przerwany przez 
tragiczną w skutkach powódź 100-lecia. 
Pierwsza fala dotarła do Goczałkowic 8 
lipca o godz. 2.00 w nocy. Niestety, pomimo 
starannie przygotowanych umocnień, nie 
wszyscy mieszkańcy z terenów zagrożo-
nych zdążyli ewakuować swoje mienie. 
Najbardziej ucierpiały ulice Dębowa, Sta-
wowa, Letnia, Rolna i Borowinowa. Pod 
dach zalanych zostało 41 budynków. Bez 
dachu nad głową zostało łącznie 186 osób. 
Praca urzędu na wiele dni została podpo-
rządkowana akcji powodziowej. Dla naj-
bardziej potrzebujących, których domy naj-
dłużej pozostawały pod wodą i nie nada-
wały się do remontu, przy ul. Polnej udo-
stępniono 6 domów jednorodzinnych oraz 
jeden, 4-mieszkaniowy budynek komu-
nalny. Przeprowadzono dezynfekcję oraz 
inne akcje oczyszczania zalanych tere-
nów. Poszkodowanym udzielono wsparcia 
w postaci przekazywanych darów i środków 
finansowych.

Lipcowe wydarzenia były jedną z naj-
większych tragedii w historii miejscowo-
ści. Ogrom nieszczęścia zobrazował jednak 
ludzką solidarność i bezinteresowność.

Opracowanie:
 Ewelina Sowa-Mrzyk

SamorzĄd Gminny 
w LaTaCH 1994-1997
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przyjĘCie GminneGo 
proGramU rewiTaLizaCji
Na XXI sesji, 21 lutego 2017 r. uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, Radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zde-
gradowanych poprzez działania cało-

ściowe (powiązane wzajemnie przedsię-
wzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 
gospodarcze lub przestrzenno – funkcjo-
nalne, techniczne, środowiskowe), integru-
jące interwencję na rzecz społeczności lokal-
nej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie i prowadzone przez 
władze lokalne w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany w programach rewitalizacji.

„Program Rewitalizacji dla Gminy Goczał-
kowice-Zdrój na lata 2016-2020” jest doku-
mentem kluczowym dla dalszego rozwoju 
gminy. Zakres Programu obejmie pięć głów-
nych dziedzin: społeczną, gospodarczą, prze-
strzenno-funkcjonalną, środowiskową i tech-
niczną. Kształt Programu wynika z głębo-
kiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 
gminy, popartej wynikami badań ankieto-
wych, konsultacjami społecznymi z miesz-
kańcami, przedsiębiorcami, instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi oraz prac 
Zespołu ds. Rewitalizacji.

Przyjęty program umożliwi aktywiza-
cję społeczności na rzecz obszarów wyzna-
czonych w dokumencie poprzez stworze-
nie możliwości ubiegania się interesariuszy 
o wsparcie na realizację działań społecznych 
i infrastrukturalnych ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020 oraz innych środków zewnętrznych.

„Program Rewitalizacji dla Gminy Goczał-
kowice-Zdrój na lata 2016-2020” został przy-
gotowany na podstawie:
1. Art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm).
2. Art. 52 ust. 1, ustawy z dnia 9 październi-
ka.2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz.1777 
z późn. zm.).
3. Zatwierdzonych przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju „Wytycznych w zakre-
sie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020” z lipca 2015 r.
4. Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach 
Regionalnego programu operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 – załącz-
nik do Uchwały nr 2483/83/V/2015 Zarządu 
Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 
2015 r.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Każda historia ma swój począ-
tek. Tej – życie dała Gimna-
zjalna Rada Rodziców, któ-

rej marzeniem było, aby ludzie 
znowu spojrzeli sobie w twarze. 
Ludzie nie byle jacy, bo uczniowie 
– w szkole przecież – najważniejsi. 
Odkryli tym samym Rodzice naj-
skrytsze marzenia Nauczycieli, 
aby w gimnazjum było głośniej, 
powróciły wybuchy śmiechu 
i by Jasio – Kaziowi, na pyta-
nie: „jak tam?”, odpowiedział 
mówiąc, a nie pisząc. Bez waha-
nia więc zgodzono się, że Bitwę 
o Ucznia czas zacząć!

W innym miejscu tej samej 
r z e c z y w i s t o ś c i ,  k l a s a  3 c 
z Wychowawcą rozmyślała o tym, 
co to z nimi kiedyś będzie, jak już 
Internet wszystkich połknie. Bali 
się wszyscy, choć Trzecioklasiści 
należą raczej do Nieustraszonych. 
Ku pokrzepieniu serc obejrzeli 
film pt.” Cyfrowy detoks. 90 dni 
bez Internetu” – i już wiedzieli – 
zwyciężą!

Najważniejszym elementem 
każdej akcji jest strategia. Nie 
wolno przecież wystąpić w roli 
przeciwników Internetu – poza 

tym – po co? Wszyscy dostrze-
gają nieocenioną rolę Sieci 
w życiu społeczeństw, jej wpływ 
na łatwość życia, a gimnazjaliści 
nieskomplikowane życie lubią jak 
nikt inny na Planecie. Przystą-
pili więc do dzieła. Swoją misję 
nazwali „Happy Offline” – jakby 
na przekór wszystkim, którzy 
wciąż nie wierzą, że po Odłą-
czeniu się, naprawdę można być 
szczęśliwym, a co ważniejsze – 
wciąż oddychać.

Zaproponowali twórcze spę-
dzenie czasu na przerwach. Nigdy 
nie przypuszczaliby, że ich stano-
wisko Malowania Kamieni będzie 
cieszyło się takim zaintereso-
waniem. „Kamień w co chcesz, 
zamień!” głosiło hasło rekla-
mowe, ale zachęcać do spotka-
nia z pędzlem i farbą nikogo nie 
trzeba było. Inni – nieco bardziej 
aktywni – mogli skorzystać z moż-
liwości gimnastyki strun głoso-
wych – w myśl zasady, że: „Śpie-
wać każdy może, a nasz boysband 
pomoże!!!”. Ile osobowości, tyle 
potrzeb. Kochający leniuchować 
mogli każdą przerwę spędzić 
w strefie ciszy, gdzie myśli wra-

cały do początku istnienia. Joga 
relaksacyjna to chyba najbardziej 
efektywna forma odpoczynku. 
Kto odpoczął, mógł się spraw-
dzić na stanowisku gier plan-
szowych, gdzie…w końcu dało 
się słyszeć rozmowy!!! Wspólna 
zabawa, radość, odkrywanie 
siebie na nowo…Każdy mógł 
potwierdzić swój duchowy udział 
w akcji, dokumentując to „U Foto-

grafa”. Mamy dziesiątki dowodów 
na to, że chcemy czasami Odłą-
czenia, a z perspektywy miesiąca 
bez telefonów, możemy chyba 
powiedzieć, że tego wręcz potrze-
bujemy.

Nie tylko my. Ty, Drogi Czy-
telniku, również!!! Obejrzyj film, 
odszukaj swoje Happy Offline!!!
                                A.Kołacińska 
                                i Nieustraszeni

„zabierzCie nam TeLeFony!!!” 
- SKandowaLi UCzniowie…
... w snach rodziców i nauczycieli. Jakkolwiek nie udało się (i chyba nigdy nie uda) nikomu przekonać uczniów do wygłaszania 
takich haseł, to jednak dumni jesteśmy z gimnazjalistów, którzy poczynili ważny krok w dążeniu do normalności. Przeczytaj Czy-
telniku opowieść o tym, co z pozoru wydaje się niemożliwym!

15. lutego uczniowie 
naszego Gimnazjum 
po raz kolejny wybrali 

się na bal karnawałowy osób nie-
pełnosprawnych zorganizowany 
przez Stowarzyszenie „Razem”. 
W zabawie udział wzięli także 
podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Pszczynie, Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Pszczynie i Grzawie, Świetlicy 
Terapeutycznej w Pszczynie, 
Domu Pomocy Społecznej w Piel-
grzymowicach oraz uczniowie 
Zespołu Szkół nr 3.

W tym dniu młodzież starała 
się jak najlepiej urozmaicić i umi-
lić wspólnie przeżywany czas. 
Ponieważ klasa 3c uczestniczyła 

w balu po raz kolejny, podopieczni 
mogli zobaczyć wiele znajomych 

twarzy. Wszyscy po kilku godzi-
nach zabawy wysłuchali podzię-

kowań ze strony organizatorów, 
które nasza szkoła również otrzy-
mała.

Pomaganie to wspaniała 
rzecz i nie był to dla nas czas 
stracony. Wytańczyliśmy się tak, 
jak na niejednej dyskotece szkol-
nej, za co z całego serca jesteśmy 
wdzięczni. Dziękujemy organiza-
torom za zaproszenie oraz Pani 
Monice Młodzik i Panu Macie-
jowi Szpejnie za zaangażowa-
nie naszej klasy w tę wyjątkową 
imprezę.

Mamy nadzieję, że sprawili-
śmy przyjemność tym wyjątko-
wym osobom i liczymy na dalszą 
współpracę z naszą szkołą.

A.P

baL Karnawałowy 
niepełnoSprawnyCH
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Święto to zostało ustanowione 21 lutego 
1999 roku przez UNESCO. Upamiętnia 
wydarzenia z roku 1952, kiedy to w sto-

licy Bangladeszu Dhace pięciu studentów zgi-
nęło podczas demonstracji. Domagali się oni 
uznania bengalskiego – ich języka ojczystego 
– za jeden z dwóch urzędowych języków ówcze-
snego państwa Pakistan.

Dziś na świecie wiele języków wymarło. Jed-
nak, by nie zanikały języki mniejszości lokal-
nych, został opracowany przez UNESCO „Atlas 
języków zagrożonych”, gdzie znajdziemy dane 
na temat około 3 tys. języków. Ciekawostką jest 
fakt umieszczenia w nim języków związanych 
z Polską – jest ich osiem: kaszubski, białoruski, 
jidisz, rusiński, romski, poleski, wilamowicki 
(pochodzący od wschodnioniemieckiego, któ-
rym mówi obecnie około 70 starszych miesz-
kańców miasteczka Wilamowice koło Bielska 
Białej), a także słowiński, który od lat 60. XX w. 
uważany jest za wymarły.

Kaszubi mogą się szczycić uznaniem ich 
mowy za język regionalny. Ślązacy od wielu lat

o to walczą. Nadal trwają prace nad nowe-
lizacją ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych.

Niewykluczone, że również mowa śląska 
zyska w końcu status języka regionalnego.

Ponieważ polszczyzna jest jednym z 25 naj-
większych języków na świecie, gdyż posługuje 

się nią ponad 40 mln ludzi w Polsce i poza jej gra-
nicami, prowadzona jest kampania „Ojczysty – 
dodaj do ulubionych”. Jej celem jest „kształto-
wanie świadomości językowej Polaków i propa-
gowanie dbałości o poprawność polszczyzny”.

Dlatego w Międzynarodowym Dniu Języka 
Polskiego dzieci naszego przedszkola mogły 
wykazać się nie tylko wiedzą dotyczącą tego, 
co to jest język polski, z jakim krajem się wiąże, 
ale także umiejętnościami językowymi. Powtó-
rzyły wiadomości związane z określeniem 
położenia Polski na mapie Europy, rozpozna-
waniem konturu kraju, ale też poznały rodzime 
języki regionalne, które dla nich brzmiały obco, 
egzotycznie. Obejrzały przygotowane filmiki: 
z Markiem Szołtyskiem czytającym „Loko-
motywę” Juliana Tuwima po śląsku, a także 
„Kaszubskie abecadło”.  

Poszanowanie mowy polskiej, jej odrębno-
ści wśród narodów, poprawności, jest obowiąz-
kiem każdego Polaka. Uczymy się jej od dziecka, 
chcemy być rozumiani przez wszystkich 
we własnym kraju. Dlatego staramy się dbać 
o czystość językową, mimo wielu zapożyczeń 
zagranicznych, młodzieżowych żargonów. Jej 
bogactwo, piękno, różnorodność, wieloznacz-
ność, dźwięczność sprawiła, że dzieci chętnie 
uczestniczyły w przygotowanych zabawach 
dostosowanych do ich wieku. Ochoczo bawiły 
się w skojarzenia, „literowego węża” – do któ-
rego wesołe literki przygotowała każda grupa. 
Uczestniczyły w „gimnastyce buzi i języka”, 
zabawie ruchowej „Przywitaj się w podanym 
języku europejskim”, łamańcach językowych 
i innych zadaniach.

I chociaż czasem wydawałoby się, że zada-
nie jest dosyć trudne, pięknie sobie z nim pora-
dziły. Widać przed nimi mowa polska, na tym 
etapie, ma coraz mniej tajemnic.

Dzień ten miał na celu kształtowa-
nie świadomości językowej małych Pola-
ków, zwrócenie uwagi na potrzebę troski 
o język ojczysty, dbanie o jego rozwój i trwa-
nie, propagowanie dbałości o poprawność 
polszczyzny taką, jakiej nie powstydziłby 
się wspomniany w nagłówku Mikołaj Rej. 
                                          Anna Czernecka – Mac  
                                             Bożena Rak

dzieŃ jĘzyKa ojCzySTeGo 
w naSzym przedSzKoLU

  z  ż y c i a  g m i n y  kultuRa   z  ż y c i a  g m i n y  

Irena Jarocka była niezwykła. Nie tylko 
koncertowała u boku takich gwiazd jak 
Charles Aznavour, Mireille Mathieu, 

Michel Sardou, Enrico Macias czy Michael 
Bolton, w Polsce zaś z zespołami Polanie, 
Czerwone Gitary i Budka Suflera, ale też 
cechowało ją wyjątkowo dobre serce. Włą-
czyła się w działalność organizacji Echo 
International, promującej zdrowie kobiety. 
Wszyscy, którzy ją znali, mówią, że nie było 
lepszego człowieka.

Mariola Pryzwan stworzyła biografię 
ze wspomnień, listów, fotografii i doku-
mentów. Bliscy i przyjaciele Ireny Jarockiej 
opowiadają o jej biednym i trudnym dzie-
ciństwie, o pobycie we Francji, o karierze 
w Polsce. O latach w Stanach Zjednoczo-
nych i działalności charytatywnej. O tym, 
co mówiła o rodzinie, miłości i szczęściu. 

Każdy, kto ją znał, pamięta Irenę Jarocką 
nie tylko jako utalentowaną piosenkarkę, 
ale także skromnego, dobrego, wrażliwego 
człowieka.

Ta książka znalazła się w zestawieniu 5 
najpoczytniejszych pozycji w naszej biblio-
tece w miesiącu lutym. Tym samym otwie-
ramy cykl recenzji, które będą ukazywać 
się na łamach „Wiadomości goczałkowic-
kich”. Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z księgozbioru biblioteki, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.gbp.goczalkowicezdroj.
pl oraz profilu na facebook.com/GBPGo-
czalkowice.

 Do zobaczenia w bibliotece!!
Źródło: www.empik.pl

KĄCiK CzyTeLniCzy Gminnej
bibLioTeKi poLeCa:

Mariola Pryzwan  „Wymyśliłam Cię – Irena Jarocka”
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Co jest lekarstwem na każde 
zło? O czym marzą kobiety, 
kiedy dopada ich zły nastrój, 

chandra i depresja? Powiemy, 
że o zakupach, weekendzie 
w Spa, czystym domu, grzecz-
nych dzieciach? Nic bardziej myl-
nego. Tak naprawdę wszystkie 
kobiety marzą tylko o jednym. 
Jeść i nie tyć.

Niestety, bardziej prawdopo-
dobne jest wygranie szóstki w toto-
lotka, aniżeli osiągnięcie takiego 
stanu (jeśli któraś z Was tak ma 
to na pewno nie zyska sympatii 
koleżanek). Piękna i zgrabna syl-
wetka, najczęściej obwarowana 
jest wieloma wysiłkami i wyrze-
czeniami. Na szczęście, w obec-
nych czasach zdrowy styl życia, 
zbilansowana dieta i ćwiczenia 
ruchowe dostosowane do potrzeb 
i możliwości każdej z Pań mogą 
sprawić, że idealna figura może 
być na wyciągnięcie ręki.

Jedną z doskonałych form 
na spalenie zbędnych kilogra-
mów, ale także na poprawę 
humoru i pozyskanie grona 

nowych znajomych, są zajęcia 
zumby – znanego od lat 90-tych 
XX wieku tańca, zainspirowa-
nego połączeniem latynoamery-
kańskich rytmów oraz elemen-
tów fitness.

Jego popularność jest na tyle 
duża, że od kilku lat w niemal każ-
dej większej miejscowości można 
zapisać się na tą aktywną formę 
spędzenia wolnego czasu.

W Goczałkowicach, wszyst-
kie zainteresowane, potencjalne 
uczestniczki mogą w każdy 
poniedziałek i czwartek w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury 
mogą z pełnym zaangażowaniem 
brać udział w warsztatach zumby, 
które cieszą się tak dużym zainte-
resowaniem, że ich cotygodniowy 
organizator postanowił z okazji 
Dnia Kobiet przygotować wyjąt-
kowe wydarzenie – Maraton 
Zumby.

W sobotę, 5 marca, na sali 
GOK-u ponad 20 kobiet przez 
dwie godziny, przy udziale czte-
rech instruktorek szalało w rytm 
największych przebojów tanecz-

nych. Tyle skumulowanej w jed-
nym miejscu energii, żywiołowo-
ści i dynamiki Goczałkowice chyba 
jeszcze nie widziały. Pomimo 
wysiłku i zmęczenia uśmiech nie 
schodził z twarzy wszystkich Pań, 
które udowodniły, że aktywne spę-
dzanie wolnego czasu może dać 
wiele satysfakcji i naładować aku-
mulatory, aby sprostać codzien-
nym, często niełatwym obowiąz-
kom. Po zakończonym treningu, 

pomysłodawca imprezy przygoto-
wał dla zmęczonych uczestniczek 
pyszny i zdrowy poczęstunek. 
Kanapki fitness i świeże owoce, 
które były strzałem w dziesiątkę.

Tym sposobem obalono wcze-
śniejszą teorię. Da się jeść i nie 
tyć, ale wcześniej zapraszamy 
na ZUMBĘ. Tylko takie połącze-
nie daję niezawodne i spraw-
dzone efekty.

Ewelina Sowa-Mrzyk

i maraTon zUmby 
w Gminnym oŚrodKU 
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Na trzecim miejscu uplaso-
wały się dziewczyny LKS – 
u Goczałkowice w turnieju 

o puchar Prezesa Ludowego Klubu 
Sportowego, który odbył się w ubie-
głą sobotę tj. 04.02.2017r. Do szó-
stej już edycji zawodów przystą-
piło pięć zespołów, które grały 
ze sobą systemem „każdy z każ-
dym”. Zwyciężyły ubiegłoroczne 
triumfatorki, na codzień występu-
jące w ekstraklasie kobiet zawod-
niczki Mitechu z Żywca. Na drugiej 
pozycji uplasowały się dziewczyny 
Rekordu Bielsko – Biała. Najlepszą 
zawodniczką w oczach organiza-
torów została Wiśniewska Patrycja 
(Mitech Żywiec), tytuł najlepszej bramkarki powędrował do Wik- torii Chowaniec (Rekord Bielsko-

-B.), a najlepszego strzelca turnieju 
wywalczyła Katarzyna Moskała 
(Rekord Bielsko – B.). Na zakoń-
czenie piłkarskich zmagań Pre-
zes Ryszard Waliczek wręczył 
dyplomy, puchary oraz nagrody 
indywidualne.

Organizatorami turnieju byli 
LKS Goczałkowice – Zdrój oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji.

Klasyfikacja końcowa:
1. Mitech Żywiec
2. Rekord Bielsko – Biała
3. LKS Goczałkowice – Zdrój
4. Jaskółki Chorzów
5. Iskra Brzezinka

dziewCzyny TrzeCie 
w TUrniejU o pUCHar prezeSa

  z  ż y c i a  g m i n y  inFoRmacJe i ogłoSzenia   z  ż y c i a  g m i n y  

W związku z powyższym informuję, że bez-
domne zwierzę można zgłaszać w tutejszym 
Urzędzie w pokoju nr 213 lub pod nr telefonu: 
32/736 24 54 lub 53.

Firma Pana J. Kołodziejczyka przyjeżdża 
po zwierzęta zgłaszane przez: Policję, Powia-
towego Inspektora Weterynarii, Powiatowe 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego lub pra-
cownika Urzędu Gminy.

Fakt biegania psów, szczególnie tych 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi (nawet 
jeśli nie są to zwierzęta bezdomne i znamy 
ich właścicieli), można zgłaszać Dzielnico-
wym: Panom Tadeuszowi PNIOK lub Jackowi 
SZMUKIER, pod nr tel. 32/212 70 55 w godzi-
nach ich urzędowania w budynku GOK przy 
ul. Uzdrowiskowej (wtorek: 16,00 – 18,00 lub 
piątek: 9,00 – 11,00) lub pod nr 32/449 32 63 
w Komendzie Policji w Pszczynie.

W związku z licznymi zgłoszeniami miesz-
kańców i radnych zwracam się z prośbą 
o zwrócenie większej uwagi na swoje czwo-
ronogi. Dotyczy to głównie zagrożenia, jakie 
mogą one stwarzać dla ludzi, a w szczególno-

ści dla naszych dzieci. Bardzo często rodzice 
zmuszeni są odprowadzać swoje pociechy 
pod budynek szkoły, ponieważ po drodze 
biegają psy i dzieci się ich boją.

Za szkody wyrządzone przez psa odpo-
wiada jego właściciel, a w przypadku, kiedy 
pies w wyniku pogryzienia spowoduje obra-
żenia innej osoby, jego właściciel może odpo-
wiadać jak za przestępstwo (art. 156 lub 157 
kodeksu cywilnego).

Właściciel czworonoga winien mu zapew-
nić odpowiednie warunki: pomieszczenie 
chroniące przed zimnem, upałem oraz opa-

dami atmosferycznymi, karmę oraz stały 
dostęp do wody i pamiętać o obowiązko-
wych szczepieniach ochronnych (pierwsze 
szczepienie najdalej 30 dni po ukończeniu 
3 miesiąca życia, szczepienie powtarzać 
każdego roku). Zwierząt nie można trzy-
mać na uwięzi dłużej niż 12 godzin w spo-
sób powodujący cierpienie a uwięź nie może 
być krótsza niż 3 metry; zabronione jest rów-
nież przycinanie uszu i ogona. Właściciel, 
który nie zachowuje w/w środków ostroż-
ności może podlegać karze z art. 77 kodeksu 
wykroczeń.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców bardzo proszę wszystkich 
właścicieli psów o zapewnienie swoim 
czworonogom właściwych warunków 
na posesji, tak by uniemożliwić im 
ucieczkę z posesji a tym samym spo-
sobność wyrządzenia szkód i krzywdy 
ludziom oraz innym zwierzętom.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

opieKa nad bezdomnymi 
zwierzĘTami

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w roku 2017
całodobowym i kompleksowym zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom

oraz ich wyłapywaniem, będzie zajmował się
Pan Jarosław KOŁODZIEJCZYK prowadzący działalność pn.

Jarosław KOŁODZIEJCZYK, Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET Zasole
z siedzibą w Oświęcimiu,

a odłowione na terenie Gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej
(prowadzonym również przez Pana J. Kołodziejczyka).

f
o

t
. 

f
o

t
o

l
ia

f
o

t
. 

g
o

s
ir



  z  ż y c i a  g m i n y   15inFoRmacJe i ogłoSzenia

inFormaCja dLa roLniKÓw
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że Prezes Kasy ogłosił XV jubileuszową edycję Ogólnokrajowego Konkursu 

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rol-
nych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS 

(przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 
2017 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie urzędu www.goczalkowicezdroj.pl.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

W dniu 5 kwietnia 2017r. (środa) w godzinach od 7.30 do 14.30 
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, 
będzie czynny punkt przyjmowania zeznań podatkowych 

za 2016 rok.
Punkt Obsługi Podatnika związany z Akcją PIT obsługiwany będzie 

przez pracowników urzędu skarbowego. W punkcie tym będzie można 
pobrać druki zeznań podatkowych i uzyskać niezbędne informacje 
dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz złożyć

wypełnione zeznanie. Pracownicy Urzędu Skarbowego w tym 
dniu będą służyli także pomocą w elektronicznym wysłaniu zeznania 
podatkowego (w tym celu należy przynieść ze sobą kopię zeznania 
za 2015 rok).

                                             Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
                                                                                        Gabriela Placha

pUnKT przyjmowania zeznaŃ 
podaTKowyCH za 2016 roK

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i uniesz-
kodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu” lub w siedzi-
bie Urzędu – pokój nr 3.
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Urząd Gminy nawiązał kontakt z Grupą CZH w sprawie pilota-
żowego programu polegającego na montażu elektrofiltrów 
na kominach gospodarstw domowych ogrzewanych węglem. 

W ramach współpracy, gmina zamierza wdrożyć innowacyjne roz-
wiązanie techniczne opracowane przez zespół naukowców Politech-
niki Śląskiej, pod kierunkiem dr inż. Roberta Kubicy. Prototypowe roz-
wiązania będą mogły być montowane w istniejących już instalacjach. 
       Planowany termin montażu elektrofiltrów – przed sezonem grzew-
czym tj. sierpień-wrzesień 2017r. Realizacja jest uzależniona od pozyska-
nia dotacji z NFOŚ. 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie udziału w projekcie. 
Termin składania deklaracji – do dnia 17 marca 2017r. Więcej informacji 
na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 32/736 
24 54. (pok. Nr 213)

 Maria Ożarowska

z oSTaTniej CHwiLi - 
w Sprawie CzySToŚCi 
powieTrza  
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 

8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.

WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki

godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088. 

Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.

STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.

POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.

APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.

APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT 

Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.

GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39, 

tel. 32/2107313 czynny codziennie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,

czynna: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00, piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.

USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;

SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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.

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

siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”, 
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

PUNKT  INFORMACJI  TURYSTYCZNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

"dział dziecięcy"  Gminnej Biblioteki Publicznej.

CenTrUm obSłUGi rUCHU 
TUrySTyCzneGo 
"STary dworzeC"

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA 

10.00 – 16.00
Tel. 603-330-240

ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

DYŻURY DZIELNICOWEGO

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ

1992
2017

25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
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2017


