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Z PRAC WÓJTA GMINY
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 

Inwestycje zaplanowane na ten rok:
Remont budynku Górnik położonego 

w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowi-
skowej na Centrum Usług Społecznościowych.

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskego na dofinanso-
wanie realizacji projektu pod tytułem: Remont 
budynku Górnik położonego w Goczałkowicach 
– Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum 
Usług Społecznościowych, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego) dla osi prioryte-
towej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura spo-
łeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecz-
nych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój miesz-
kalnictwa socjalnego, wspomaganego i chro-
nionego oraz infrastruktury usług społecznych 
– ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 
lipca 2017 r. Wśród wybranych przez Zarząd 
Województwa Śląskiego wniosków do dofi-
nansowania znalazł się projekt naszej Gminy. 
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 
844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone 
zostaną na kompleksowy remont budynku Gór-
nik (GOK) na potrzeby utworzenia Centrum 
Usług Społecznościowych. Termin zakończe-
nia realizacji całego projektu zaplanowany jest 
na grudzień 2018 roku.

Przetarg na remont budynku ogłosiliśmy 
w dniu 14 listopada 2017r, zaś otwarcie ofert 
miało miejsce 4 grudnia 2017r. Wpłynęły 2 
oferty. Zadanie będzie realizowało konsorcjum 
firm: Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek 
z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofer-
tową 1 239 297, 50 zł.

Funkcję inspektora nadzoru będzie pełniła 
Firma usług projektowych i budowlanych „Filar” 
Elżbieta Wójtowicz Marek Wójtowicz z Krakowa

Zakres rzeczowy planowany do zrealizowa-
nia w ramach inwestycji:

Remont łazienek na I piętrze,demontaż 
drewnianej lamperii na komunikacji, wykona-
nie windy dla niepełnosprawnych, wykonanie 
otworu w dachu wraz z montażem klapy dymo-
wej, wykonanie zabezpieczenia p.poż. stropów, 
wykonanie przeróbki instalacji sanitarnych 
ppoż (wewnętrznej hydrantowej), wykonanie 
ścianek działowych i obudowa drewnianej kon-
strukcji dachu płytą GKF (na II piętrzę), montaż 
drzwi p.poż. wydzielających klatkę schodową, 
odnowienie ścian na klatce schodowej i komu-
nikacji, wykonanie nowych posadzek na cią-
gach komunikacji, renowacja istniejących drzwi 
wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian piwnic wraz z drenażem opa-
skowym, wymiana instalacji prądowej, nowe 
oświetlenie, monitoring, oraz wykonanie sieci 
LAN, zakup wyposażenia Centrum Usług Spo-
łecznościowych.

Drugi projekt na którego realizację również 
podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszalkow-

skim Województwa Śląskiego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego to „Integracja- Tolerana-
cja” Gmina pozyskała dofinansowania tego pro-
jektu w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie 
społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1.Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subre-
gion Centralny. Projekt pt. „Integracja – toleran-
cja” został oceniony pozytywnie i zatwierdzony 
do otrzymania dofinansowania. Podpisana 
umowa opiewa na kwotę 758, 098,50. Projekt 
realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w okre-
sie od września 2018 roku do końca sierpnia 
2020 roku. Zakłada powstanie Klubu środowi-
skowego dla dzieci i młodzieży i Klubu seniora 
oraz organizację i prowadzenie usług społecz-
nych dla społeczności lokalnej (usługi opiekuń-
cze i asystenckie).

Oba projekty są ze sobą powiązane i wzajem-
nie się uzupełniają.

Przetargi zakończone:
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 

w Goczałkowicach – Zdroju, ZS nr 3 Specjalnych 
w Pszczynie, w roku 2017.

Przetarg zorganizowano pod koniec ubie-
głego roku. Wpłynęła 1 oferta. Podobnie jak 
w latach ubiegłych usługę będzie wykonywała 
firma S.C. ALF Usługi Przewozowo-Turystyczne 
i Motoryzacyjne z Goczałkowic, za kwotę ofer-
tową 126 437,50 zł.

Przetargi ogłoszone:
Całoroczne utrzymanie terenów zielonych 

na terenie gminy.
Ponownie ogłosiliśmy przetarg dot. wykasza-

nia poboczy dróg oraz wycinki drzew i krzewów.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 listopada. 

Złożona oferta przekraczała wysokość środ-
ków finansowych przeznaczonych na realiza-
cję zadania. Przetarg unieważniono. W najbliż-
szych dniach planujemy ogłoszenie kolejnego, 
trzeciego przetargu.

Przetarg na wykonanie remontu ulic 
Wiślnej, Żeromskiego i Korfantego.

Pierwszy przetarg ogłoszono 14 grudnia 
2017 r. Ogłoszenie ukazało się na stronie inter-
netowej gminy oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Termin składania wyznaczono 
na dzień 29.12.2017 r. Wpłynęły 3 oferty, każda 
z nich przekraczała wysokość środków, które 
przeznaczyliśmy na realizację tego zadania. 
Przetarg został unieważniony.

W dniu 12 stycznia ogłosiliśmy drugi prze-
targ na realizację tego zadania. Podobnie jak 
poprzednio ogłoszenie ukazało się na stronie 
internetowej gminy oraz w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych. Termin składania ofert okre-
ślono na 26 stycznia.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi spełnić warunek wiedzy 
i doświadczeni, musi się wykazać że wykonał 
co najmniej 1 zamówienie na roboty budow-
lane polegającej na remoncie lub przebudowie 
lub budowie drogi publicznej z asfaltobetonu 
o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto,
b) Wykonawca mi dysponować i skierować 

do realizacji zamówienia publicznego osoby, 
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie 
robotami budowlanymi posiadające niezbędne 
do wykonania zamówienia publicznego: upraw-
nienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie o specjalności drogo-
wej,
c) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 20 000 zł.

Zakres przebudowy obejmuje:
-przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 
582 mb o szerokości jezdni 6,00 m, przebudowę 
chodnika na całej długości jezdni o szerokości 
1,5 – 2 m., przebudowę elementów odwodnie-
nia, wymianę krawężników na nowe krawęż-
niki kamienne,. Nawierzchnia jezdni zostanie 
wykonana z asfaltobetonu zaś chodnik z kostki 
betonowej.
-przebudowę ulicy Wiślnej na długości 439 m 
o szerokości 6 metrów o nawierzchni z asfal-
tobetonu, wymianę krawężników na nowe 
kamienne, wykonanie chodnika na długo-
ści 220 mb (tj. od ulicy Wisławy Szymborskiej 
do Żeromskiego), przebudowę napowietrznej 
linii teletechnicznej, wymianę kanalizacji desz-
czowej.
-przebudowę ul. Korfantego poprzez wykonanie 
nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonanie 
elementów odwodnienia.

Przebudowę łącznika Żeromskiego Wiśl-
nej i Korfantego o długości 115,23m, łącznika 
nr 02 długości 70,94m i łącznika nr 03 długo-
ści 70,33m. Nawierzchnia zostanie wykonana 
nawierzchni z asfaltobetonu. Przebudowane 
zostaną również elementy odwodnienia.

Kryteria oceny ofert będzie: cena – 60%, okres 
udzielonej gwarancji i rękojmi – 20%,wysokość 
zadeklarowanej kary umownej za opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy- 20%.

Planowany termin rozpoczęcia robót –14 
dni po podpisaniu umowy. Planowany termin 
zakończenia remontu – 17.08.2018 r.

Przetarg pt. Bieżące remonty dróg, 
mostów, chodników i parkingów na tere-

nie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
-ogłosiliśmy przetarg nieograniczony dot. reali-
zacji tego zadania na terenie gminy w roku 2018. 
Termin składania ofert mija 30 stycznia
. -ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicz-
nego:
– konkurs na realizację zadań publicznych 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyso-
kość środków przeznaczonych na realizację tych 
zadań wynosi 69.470 zł. O dotację mogły ubie-
gać się organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i pro-
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Teczka z pismami i interwencjami 
w sprawie bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym i zagrożeń na przejściach dla pie-

szych i skrzyżowaniach z drogą krajową nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju jest gruba. I każ-
dego roku zwiększa swoją objętość. Natęże-
nie ruchu na tym odcinku DK 1 jest ogromne 
i wiele wskazuje na to, że nadal będzie nasilać 
się. W efekcie coraz trudniej i niebezpieczniej 
przemieszczać się z Kolonii Brzozowej i Borek 
do centrum miejscowości i dalej. Z roku na rok 
w tej części miejscowości odnotowuje się coraz 
więcej wypadków, w tym wypadków śmiertel-
nych. Taki stan rzeczy to już nie tylko statystyka 
w skali regionalnej, to niezmiernie ważny pro-
blem społeczny. Tu chodzi o bezpieczeństwo, 
o zdrowie i życie ludzkie, o warunki egzysten-
cji, o codzienne funkcjonowanie w otoczeniu 
stałych i wciąż rosnących zagrożeń.

Układ przestrzenny gminy jest bardzo nieko-
rzystny. Na obszarze Goczałkowic-Zdroju droga 
krajowa nr 1 ma przebieg południkowy nato-
miast układ urbanistyczny miejscowości i jej 
głównych ciągów komunikacyjnych jest rów-
noleżnikowy. Wszystkie skrzyżowania z drogą 
krajową nr 1, zarówno czynne jak i zamknięte 
są jednopoziomowe i wyjątkowo niekorzyst-

nie ukształtowane (spadki, łuki poziome, brak 
widoczności), co powoduje, że miejsca te są bar-
dzo niebezpieczne. Przemieszczanie się z jednej 
strony miejscowości na drugą obciążone jest 
stałym, bardzo wysokim ryzykiem utraty zdro-
wia i życia.

Po wstępnych rozmowach, w grudniu 
2017r. gmina wystąpiła pisemnie do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wpi-
sanie do Programu Likwidacji Miejsc Niebez-
piecznych zadania inwestycyjnego mającego 
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w gminie Goczałkowice-Zdrój. Kon-

kretnie chodzi o budowę drogowego obiektu 
inżynierskiego – obiektu mostowego (kładki) 
w rejonie skrzyżowania z ulicami Borowinową 
oraz Dębową. Do wniosku dołączono szkice 
wskazujące ewentualną potencjalną lokalizację 
wnioskowanego zadania, w czterech warian-
tach. Zadeklarowano również wolę współdzia-
łania w zakresie pozyskania terenu na potrzeby 
tej inwestycji oraz regulacji stanów prawnych. 
Ponadto zasugerowano ewentualną partycypa-
cję w kosztach przygotowania zadania do reali-
zacji i pozyskania terenu.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju z ulicami Borowinową oraz 
Dębową spełnia wszystkie kryteria miejsca nie-
bezpiecznego określone w rządowym Progra-
mie. W ocenie gminy ujęcie wnioskowanego 
zadania w tymże Programie jest w pełni uza-
sadnione. Inwestycja taka to jedyny, skuteczny 
sposób ochrony użytkowników dróg, a w szcze-
gólności tzw. niechronionych użytkowników 
drogi czyli pieszych i rowerzystów. Na takim 
rozwiązaniu skorzystają wszyscy, a wiec 
zarówno osoby przemieszczające się z jednej 
części gminy na drugą jak i kierowcy porusza-
jący się drogą krajową nr 1.

Maria Ożarowska

GMINA WYSTąPIłA o BudoWę KłAdKI 
NA dRodZe KRAJoWeJ NR 1

Obecne przejście dla pieszych na drodze DK1 łączące 
ul. Borowinową z "Borkami".

mocji zdrowia mających na celu utrzymanie 
i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości 
życia mieszkańców
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-tera-
peutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysło-
wym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowa-
nymi, przewlekle chorymi oraz osobami w ter-
minalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem 
umysłowym.

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje; zło-
żono 3 oferty. Do oceny merytorycznej dopusz-
czono 3 oferty.

Wyniki konkursu:
1. Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Pszczynie 43-200 Pszczyna z sie-
dzibą w Piasku ul. Dworcowa 27 Nazwa zadania 
– „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-tera-
peutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysło-
wym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz 
z dowozem” Termin realizacji – od podpisania 
umowy do 31.12.2018r. Całkowity koszt pro-
jektu – 72 150 zł Wnioskowana kwota dotacji 
– 43.670 zł Przyznana kwota dotacji – 43.670 zł
2. Wnioskodawca – Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa ul. Św. 
Jadwigi 4 43-200 Pszczyna

Nazwa zadania – „Działania na rzecz wyrów-
nywania szans osób niepełnosprawnych oraz 
osób z upośledzeniem umysłowym” Termin reali-
zacji – od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. 
Całkowity koszt projektu – 9.230 zł Wniosko-
wana kwota dotacji – 8.300 zł. Przyznana kwota 
dotacji 8 300 zł.
3. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Hospicjum 
Św Ojca Pio, 43-200 Pszczyna ul.Skłodowskiej 1

Nazwa zadania – „Sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi, przewlekle chorymi 
oraz osobami w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej”.

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy 
do 31.12.2018r. Całkowity koszt projektu – 40 
000 zł Wnioskowana kwota dotacji – 17 500 zł. 
Przyznana kwota dotacji 17.500 zł.

Razem kwota przyznanych dotacji – 69 470 zł
-konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnia-
nia i ochrony praw dziecka. Konkurs obejmuje 
organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zle-
cenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłob-
kom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpi-
sanym do rejestru prowadzonego przez Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadania wynosi 
168.120 zł.

O  dotację mogły ubiegać się podmioty 
wymienione w art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).

Do konkursu przystąpiły 2 uprawnione pod-
mioty, złożono 2 oferty.

Wyniki konkursu:
1. Wnioskodawca -Siostry Boskiego Zbawiciela 
Salwatorianki 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. 
Uzdrowiskowa 38.

Nazwa zadania – „Żłobek „Cherubinek” Sióstr 
Salwatorianek”.

Termin realizacji – od 01.01.2018r. 
do 31.12.2018r.

Całkowity koszt projektu – 152 727,77 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 95 803,85 zł.
Proponowana kwota dotacji – 91 584,00 zł.

2. Wnioskodawca – Agnieszka Homa-Kurczab 
Niepubliczny Żłobek Maja Agnieszka Homa-Kur-
czab 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. S. Żerom-
skiego 2A.
Nazwa zadania – „Organizacja opieki nad 
dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku MAJA 
w Goczałkowicach-Zdroju”.
Termin realizacji – od 01.01.2018r. do 31.12.201r.
Całkowity koszt projektu – 206 040,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 83 240,00 zł.
Proponowana kwota dotacji – 76 320,00 zł.
-W dniu 30 stycznia 2018r o godz. 13.30 w sali 
urzędu gminy odbędzie się Walne Zgromadzenie 
sprawozdawczo-wyborcze Spółki Wodnej.

Wójt Gminy
Gabriela Placha
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SPRAWoZdANIe Z xxx  
SeSJI RAdY GMINY
We wtorek, 21 listopada 

2017 r. odbyło się XXX 
p o s i e d z e n i e  r a d y. 

Obradom przewodniczył Wice-
przewodniczący Rady – Tade-
usz Lazarek, który uzupełnił 
wcześniejszy porządek obrad 
o punkt „omówienie aktualnej 
sytuacji w Uzdrowisku Goczał-
kowice-Zdrój”.

Następnie przywitał przyby-
łych gości w tym Radnego Sej-
miku Województwa Śląskiego 
Pana Grzegorza Gażę, Członka 
Zarządu Uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdój Pana Krzysztofa 
Lehnort oraz strażaków OSP 
G o c z a ł k ow i c e - Z d r ó j  w r a z 
z Prezesem OSP Panem Jerzym 
Sodzawicznym.

W punkcie 5 posiedzenia 
Grzegorz Gaża wręczył odzna-
czenia „Odznaka Honorowa 
za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”  dla  strażaków: 
Teresy  Gr ygierzec  –  Złot a 
Odznaka, Jacka Sodzawicz-
nego – Srebrna Odznaka, Józefa 
Puczki – Brązowa Odznaka.

W dalszej części Krzysztof 
Lehnort przystąpił do omówie-
nia aktualnej sytuacji w Uzdro-
wisku Goczałkowice-Zdrój. 
Po i n f o r m ow a ł  z e b r a nyc h , 
że obecnie Zarząd Spółki pra-
cuje w dwu osobowym skła-
dzie – Prezes Tomasz Nie-
syto oraz „on osobiście”, jako 
Członek Zarządu. Wyjaśnił, 
że do jego kompetencji należy 
m i n .  o b s z a r  p r a c ow n i c z y 
(wszystko to co związane jest 
z prawem pracy, regulaminami 
organizacyjnymi) oraz działal-
ność inwestycyjna Uzdrowi-
ska. Następnie przybliżył aktu-
alne zmiany w Uzdrowisku.

Obecnie zwraca się więk-
szą uwagę na uporządkowanie 
spraw dot. spotkań, ich często-
tliwości, pomiędzy Zarządem, 
a Związkami. Kładzie się więk-
szy nacisk na realizację ocze-
kiwań pomiędzy stronami, 
a także planuje się powołać 
Zespół ds. utworzenia nowego 
regulaminu wynagrodzenia.

Drugi obszar wzmożonej 
działalności, to działalność 
i nwe s t yc y j n a  u z d r ow i sk a , 
skierowana na polepszenie 
strefy wizualnej kompleksów 
zdrojowych. Środki do reali-
zacji powyższych zamierzeń 

planuje się pozyskać ze sprze-
daży gruntów (sprzedaż spółki 
została odsunięta w czasie).

Szczegółowo, zamierza się 
przystąpić do:
– budowy przewiązki pomię-
dzy bazą zabiegową a żywie-
niową,
– budowy kilkunastu pokoi 
dwuosobowych o wysokim 
standardzie (ok. 30 miejsc),
– remontu bazy noclegowej, 
którą Uzdrowisko posiada,
–  m o n t a ż u  k l i m a t y z a c j i 
w Zakładzie Przyrodoleczni-
czym,
– inwestycji w energię eko-
logiczną – ciepło uzyskane 
z rzutu wody z basenu
– montażu paneli fotowoltaicz-
nych.

D o d a ł ,  ż e  p l a n u j e  s i ę 
wyjść z usługami Uzdrowiska 
do mieszkańców i objąć spe-
cjalną opieką seniorów. Prowa-
dzone są także rozmowy ze Ślą-
skim Uniwersytetem Medycz-
nym w celu ur uchomienia 
filii praktyk specjalistycznych 
(na kierunku rehabilitacja).

Jeśli chodzi o zadłużenie 
Uzdrowiska, Krzysztof Leh-
nort poinformował, że wynik 
finansowy spółki od wielu lat 
jest ujemny (na kwotę ponad 
1mln), rok 2018 klaruje się 
podobnie. Przy korekcie planu 
wieloletniego w 2021r. wynik 
finansowy Uzdrowiska będzie 
dodatni.

W kolejnym punkcie posie-
dzenia przystąpiono do uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
trenów w rejonie ulic: Jeziorna, 
Grzebłowiec i Azaliowa, znaj-
dujących się w gminie Goczał-
kowice-Zdrój.

P r o j e k t  p l a n u  o m ó w i ł 
Tomasz Rubiniec przedstawi-
ciel Biura Rozwoju Regionu 
w Katowicach.

Wraz z przedstawieniem 
w s z y s t k i c h  z a ł o że ń ,  j a k i e 
obejmuje plan wywiązała się 
dyskusja, pomiędzy stronami 
niezadowolonymi z rozwią-
zań jaki zawiera. Przedstawi-
cielka firmy Ziobro s.c. poin-
formowała, że zakład od 2015r. 
posiada pozwolenie na budowę 
hali targowej. Chce realizo-
wać projekt. Parking (studium 
zezwala na budowę mniej-

szego, niż chce inwestor, z kolei 
mieszkańcy nie zgadzają się 
w cale na jego budowę-zacho-
wanie terenów zielonych) nie 
będzie zakłócał porządku oko-
licznych mieszkańców i nie 
będzie w żaden sposób wnosił 
dodatkowych uciążliwości.

Wójt  Gminy w nawiąza-
niu do wystąpienia popro-
siła Wacława Rutkowskiego 
o przybliżenie pisma skie-
rowanego do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Pszczynie dotyczącego 
pisma (mieszkańca osiedla) 
zarzucającego prowadzenie 
samowoli budowlanej przez 
firmę ZIOBRO.

Jedna z mieszkanek osie-
dla będąca współwłaścicielką 
działki, przez, którą ma prze-
biegać nowo wytyczona droga 
nie zgadza się na jej przebieg.

Kierownik AZK wyjaśnił, 
że przez środek nieruchomości 
biegnie rurociąg aktywnie pra-
cujący – odwodnienie osiedla 
Aleja I i Aleja II, który zamierza 
się przebudować w w/w drogę.

N a s t ę p n e j  o m ó w i o n o 
i stwierdzono, że plan nie naru-
sza ustaleń Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Ostatecznie, Rada Gminy 
pomimo uznania stanowiska 
Wójta Gminy nie uwzględ-
niającego uwag zgłoszonych 
do projektu (f ir ma projek-
towa wypracowała kompro-
mis na podstawie zgłoszo-
nych uwag – mniejszy parking 
z zachowaniem ściany zieleni) 
większością głosów nie podjęła 
uchwały w sprawie planu. Tym 
samym uchwalenie studium 
zostało zawieszone w czasie.

W dalszej części porządku 
obrad przekazano informację 
o stanie realizacji zadań oświa-
towych przez gminę w poprzed-
nim roku szkolnym oraz infor-
mację na temat postępowań 
d o t y c z ą c y c h  e k s p l o a t a c j i 
węgla kamiennego pod Gminą 
Goczałkowice-Zdrój

Radca Prawny –  Michał 
Hassa poinformował, że postę-
powania,  które się  toczyły 
bądź nadal są w toku dotyczą 
dwóch głównych aspektów 
związanych z wydobywaniem 

węgla kamiennego pod gminą 
Goczałkowice-Zdrój to:
1.Postępowanie obejmujące 
zmianę miejscowego planu 
z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e -
strzennego dla terenów górni-
czych – przed przystąpieniem 
do tej procedury potrzebne jest 
wykonanie opracowania ekofi-
zjograficznego, w którym okre-
ślone jest w jaki sposób wydo-
bywanie węgla wpłynęło bądź 
będzie w przyszłości wpływać 
na teren gminy. Gmina ma bar-
dzo duży problem z uzyska-
niem tych danych od PG Sile-
sii. Oficjalne stanowisko PG 
Silesii „nie będzie wpływało 
w żaden istotny sposób”, czyli 
nie ma podstaw, bądź potrzeby 
przygotowywania planu zago-
spodarowania przestrzennego.
2.Ponadto gmina zwróciła się 
o uzyskanie informacji o śro-
dowisku w dwóch odrębnych 
postępowaniach do Ministra 
Środowiska w celu uzyskania 
informacji, w jaki sposób dzia-
łalność PG Silesii będzie wpły-
wała na teren gminy (suma-
ryczna wartość osiadań obni-
żeń terenu, miejsca zareje-
strowanych deformacji, gdzie 
się będą tworzyły lub tworzą 
obszary zagłębień odpływo-
wych – przyszła działalność 
przedsiębiorcy górniczego. 
W dwóch sprawach Minister-
stwo Środowiska odmówiono 
gminie udzielenia tych infor-
macji. Wskazując, iż gmina nie 
jest uprawniona do korzystania 
z ustawy o dostępie do informa-
cji o środowisku.

Przy takim stanowisku Mini-
sterstwa Środowiska biuro pro-
jektowe, które działa na rzecz 
gminy wystąpiło z identycz-
nym, co do treści  pismem 
do Ministerstwa Środowiska 
– także odmowa udzielenia 
informacji wskazując, że jest 
to informacja zastrzeżona, 
jako tajemnica przedsiębior-
stwa górniczego. PG Silesia nie 
zgodziła się na udostępnienie 
tych dokumentacji. To postę-
powanie z wniosku z gminy jest 
zakończone. Minister Środowi-
ska dwukrotnie odmówił udzie-
lenia tej informacji.  Wobec 
powyższego złożono (sierpień 
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2017r) skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie (czas oczekiwa-
nia 1 rok).

O d r ę b n y m  z a g a d n i e -
niem są postępowania zwią-
zane z wydłużeniem koncesji. 
Do 2020 r. PG Silesia posiada 
koncesję na wydobycie węgla, 
jednak już w 2015r. Przed-
siębiorstwo złożyło wniosek 
do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach o wydłużenie tejże 
koncesji. Zażądano od PG Sile-
sia przedłożenia całego opra-
cowania i decyzji związanej 
z tzw. decyzją środowiskową 
(o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na wydłużeniu 
koncesji o 5 lat).

Od listopada 2015r. toczyło 
się merytoryczne postępowa-
nie w Katowicach o wpływie 
wydłużenia koncesji o kolejne 

5  l a t  n a  ś ro d ow i sko  m i n . 
w Goczałkowicach.  Gmina 
aktywnie brała udział w tym 
postępowaniu. Decyzja RDOŚ 
została wydana w paździer-
niku 2016r. następnie została 
z a s k a r ż o n a  p r z e z  G m i n ę 
do GDOŚ. W kwietniu 2017r. 
GDOŚ uchylił do ponownego 
rozpoznania decyzję RDOŚ 
wskazując na pewne obszary, 
które wymagają doprecyzo-
wania i dodatkowego opra-
cowania. Na tą decyzję uchy-
lającą gmina złożyła skargę 
do WSA w Warszawie, ta skarga 
została złożona w czer wcu 
2017r. we wrześniu/paździer-
niku toczyło się postepowanie, 
w którym sąd wezwał gminę 
do wykazania, iż ma interes 
prawny w tymże postępowa-
niu (wskazania nieruchomo-
ści położonych w obszarach tej 
przyszłej koncesji bądź obsza-
rze oddziaływania tej koncesji) 

na chwilę obecną postępowa-
nie o wydanie decyzji środowi-
skowej – zawieszone do czasu 
rozstrzygnięcia skargi przez 
WSA.

Kolejny punkt posiedze-
nia dotyczył podjęcia uchwał 
w sprawach:
–  z m i a n y  U c h w a ł y  R a d y 
G m i n y  G o c z a ł k o w i c e -
- Z d r ó j  N r  X X I / 16 5 / 2 016 
z dnia 28.12.2016r. w sprawie 
budżetu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na 2017 rok,
– zmiany treści uchwały nr 
X I / 8 2 / 2 015  R a d y  G m i n y 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 
listopada 2015r. w sprawie 
opłaty uzdrowiskowej,
– określenia wzorów formu-
larzy informacji i deklaracji 
podatkowych,
– stwierdzenia przekształce-
nia dotychczasowej sześcio-
letnie Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Goczałkowicach-Zdroju 
w ośmioletnią Szkołę Podsta-
wową Nr 1 w Goczałkowicach-
-Zdroju,
– programu współpracy Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z organi-
zacjami pozarządowymi i pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego, 
na rok 2018,
– przyjęcia Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach wolnych głosów 
i wniosków poruszono kwestie 
dotyczące:
–  w ą t p l i wo ś c i  b u d ow a n i a 
ścieżki  rowerowej przy ul. 
Jeziornej zgodnie ze sztuką 
budowlaną,
– wszczęcia procedury mającej 
na celu przejęcie drogi pomię-
dzy ul. Źródlaną, a DK1,
– podjęcia działań w walce 
ze smogiem na terenie gminy.

Opracowanie: GOK
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SeSJI RAdY GMINY
Na sali Urzędu Gminy, 19 

grudnia 2017 r. odbyło 
się ostatnie w tym roku 

posiedzeniu Rady. Nikt nie zgło-
sił pisemnej interpelacji.

W następnym punkcie posie-
dzenia przystąpiono do omó-
wienia projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, roz-
patrzenia uwag oraz podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany Stu-
dium.

Wacław Rutkowski przed-
stawił, że zakres zmiany doty-
czy fragmentów obszaru gminy, 
które obejmują:
– obszar nr 1, położony w rejonie 
ul. Polnej – o łącznej powierzchni 
ok 0,52ha,
–  o b s z a r  n r  2 ,  p o ł o ż o ny 
w rejonie ul. Stawowej – o łącz-
nej powierzchni 1,6166 ha,
– obszar nr 3, położony w rejo-
nie ul. Zimowej – o powierzchni 
ok. 0,6 ha.

Uchwała została przyjęta 
większością głosów.

W dalszej części obrad znalazł 
się punkt dot. podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy 
Goczałkowice-Zdrój na lata 
2018-2023.

Wójt Gminy omówiła ww. 
projekt uchwały, oraz odczytała 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Goczałkowice-
-Zdrój projekcie uchwały w spra-
wie wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

Uchwała została przyjęta jed-
nogłośnie.

Kolejny punkt posiedzenia 
obejmował uchwalenie budżetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na rok 2018.

Przedstawienia projektu 
uchwały budżetowej  wraz 
z uzasadnieniem dokonała Wójt 
Gminy. Przewodniczący poszcze-
gólnych gminnych komisji wyra-
zili pozytywną opinię dot. pro-
jektu budżetu, a Wiceprzewodni-
czący Rady odczytał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach dot. 
w/w projektu uchwały.

Uchwała została przyjęta jed-
nogłośnie.

W kolejnej części posiedzenia 
przystąpiono do podjęcia uchwał 
dotyczących:
– podjęcia uchwały w sprawie 
przekazania środków finanso-
wych dla Policji w roku 2018,
– podjęcia uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających 
Gminie Goczałkowice-Zdrój lub 
jej jednostkom organizacyjnych, 
określenia warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organu upraw-
nionego do udzielenia tych ulg,
– przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 
2018,
– udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Bielsko-Biała na dofinan-
sowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej,
–  z m i a n y  U c h w a ł y  R a d y 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
N r  X X I / 16 5 / 2 016  z  d n i a 

28.12.2016r. w sprawie budżetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na 2017 rok,
– wyrażenia zgody na nabycie 
na własność do gminnego zasobu 
części nieruchomości.
Przechodząc do wolnych głosów 
i wniosków poruszono kwestie 
dotyczące:
– przesunięcie tablicy informa-
cyjnej na Alei I,
– przeniesienie tablicy infor-
macyjnej z ul. Szkolnej na ul. 
Jeziorną (obok sklepu Makuś),
– usunięcia powstałych w trak-
cie remontu ul. Brzozowej szkód 
na drogach gminnych wyznaczo-
nych do objazdów,
– negatywnej opinii związanej 
z utrzymaniem porządku na dro-
gach powiatowych,
– dopłat do zimowego utrzy-
mani dróg powiatowych na tere-
nie gminy,
– stwarzających dla dzieci nie-
bezpieczeństwo krawężników 
przy ARTISCO,
– wniosku o przeprowadzenie 
kontroli NIK w związku z dzia-
łalnością na terenie gminy PG 
Silesia.

Opracowanie: GOK
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Uchwała w sprawie budżetu gminy jest jedną z ważniejszych 
uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Stanowi podstawę 
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

Określa szereg istotnych parametrów m.in. takich jak wielkość docho-
dów, wydatków, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowa-
nych przychodów (czyli zaciągniętych kredytów lub pożyczek) oraz 
rozchodów (spłaty rat kredytów i pożyczek), kwoty rezerw celowych 
i ogólnych. Podstawą konstrukcji budżetu jest analiza sytuacji finan-
sowej i budżetowej gminy z uwzględnieniem zmian w uchwałach 
podatkowych oraz skutków sytuacji gospodarczej kraju. W uchwale 
budżetowej Rada Gminy może upoważnić Wójta m.in. do dokonywa-
nia zmian w planie wydatków, zaciągania kredytów, a także zakła-
dania lokat bankowych w przypadku czasowo wolnych środków 
budżetowych.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok osza-
cowano na kwotę 42.952.092 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody 
bieżące – 41.850.541 zł oraz dochody majątkowe – 1.101.551 zł. 
Po uwzględnieniu wolnych środków w kwocie 1.066.781 zł, stano-
wiących nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunku 
Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
oraz przypadających do spłaty w 2018r. zobowiązań z tytułu zacią-
gniętych kredytów i pożyczek w kwocie 607.752 zł, łączne dochody 
gminy w 2018r. wyniosą 43.411.121 zł. W przeliczeniu na 1 miesz-
kańca roczne dochody gminy wyniosą 6.533 zł. Wskaźnik ten w odnie-
sieniu do dochodów własnych wyniesie 3.998 zł.

Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:
1) subwencja oświatowa – 7.853.241 zł, co stanowi 18,09% dochodów
2) dotacje – 8.533.414 zł, co stanowi 19,66% dochodów
3) dochody własne – 26.565.437 zł, co stanowi 61,20% dochodów.

W grupie dochodów własnych najważniejsze pozycje to:
1) podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – 
8.526.710 zł, co stanowi 19,64% dochodów ogółem
2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.651.904 zł, 
co stanowi 19,93% dochodów ogółem
3) różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków, wstęp 
na halę sportową i basen, odpłatność za przedszkola) – 6.762.326 zł, 
co stanowi 15,58% dochodów ogółem.

Wysokość dochodów budżetu gminy została określona w oparciu 
o następujące założenia:
1) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały obliczone 
na podstawie bazy danych dotyczących pojazdów podlegających opodat-
kowaniu, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz 
obowiązujących stawek podatku
2) wpływy z pozostałych podatków wyliczono na podstawie deklaracji
podatkowych składanych przez podatników (przedsiębiorców, osoby 
fizyczne i prawne), zgodnie z obowiązującymi stawkami podatków i opłat 
lokalnych
3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na pod-
stawie szacunków opracowanych przez Ministra Finansów

4) wielkość subwencji ogólnej dla gminy została określona przez Ministra 
Finansów w październiku 2017r. i zostanie zweryfikowana w I kwartale 
2018r.
5) wielkość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ustalono na pod-
stawie danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki
6) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.500 zł
7) wielkość dochodów z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania 
obliczono na podstawie umów zawartych przez gminę
8) wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki oszacowano na podstawie wnio-
sku taryfowego sporządzonego przez AZK
9) wpływy z tytułu działalności GOSiR oszacowano na podstawie wyli-
czeń przedstawionych przez Kierownika tej jednostki.

Na tle tych liczb stanowiących aktualne odzwierciedlenie gmin-
nych finansów interesująco wypada porównanie z uchwałą budże-
tową na 2015 rok, a więc pierwszą uchwałą budżetową w obecnej 
kadencji.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok osza-
cowano na kwotę 34.837.714 zł. W tej kwocie mieściły się dochody 
bieżące – 31.206.579 zł oraz dochody majątkowe – 3.631.135 zł.) 
W przeliczeniu na 1 mieszkańca roczne dochody gminy oszacowano 
w 2015r. na kwotę 5.292 zł. Wskaźnik ten w odniesieniu do dochodów 
własnych wynosił 4.740 zł.

Struktura dochodów budżetu przedstawiała się następująco:
1) subwencja oświatowa – 5.837.871 zł, co stanowi 16,76% dochodów
2) dotacje – 3.118.702 zł, co stanowi 8,95% dochodów
3) dochody własne – 25.881.141 zł, co stanowi 74,29% dochodów.

Najważniejsze pozycje w grupie dochodów własnych, w 2015r.:
1) podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – 
6.800.000 zł, co stanowi 19,52% dochodów ogółem
2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.098.649 zł, 
co stanowi 17,51% dochodów ogółem
3) różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków, wstęp 
na halę sportową i basen) – 6.738.412 zł, co stanowi 19,34% dochodów 
ogółem.

Porównując te dwa lata można wyciągnąć określone wnioski 
pamiętając przy tym o kilku elementach, które na ten budżet się skła-
dają. Większy budżet po stronie dochodów to w dużej mierze zna-
czący wzrost dotacji, który jest wynikiem m.in. realizacji Programu 
„Rodzina 500 Plus” oraz innych programów w ramach zadań statu-
towych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Większy 
budżet po stronie dochodów to również wynik większych udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co jest efek-
tem m.in. niskiego wskaźnika bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczo-
ści w gminie. Warto też pamiętać, że przez trzy lata z rzędu opłaty 
za wodę i ścieki utrzymane były na tym samym poziomie i nie planuje 
się wzrostu tych opłat w 2018 roku. Stawki podatku od nieruchomości 
na rok 2018 podniesiono o ok. 1,9% mając na względzie fakt, że przez 
ostatnie trzy lata (2015, 2016 i 2017) nie były one zmieniane.

Dla przyszłorocznego budżetu ważne jest ponadto zamknięcie 
starych spraw, ostateczne rozliczenie i uregulowanie w grudniu br. 
zobowiązań z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości z poprzed-
nich lat.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 
2018r. wynosić będzie 2.107.191 zł co stanowi 4,9% planowanych 
dochodów gminy. W stosunku do grudnia 2017r. zadłużenie zmniej-
szy się o kwotę 607.752 zł.

W uchwalonym na 2018 rok budżecie gminy ujęto dotacje w kwo-
cie 1.213.784 zł z tytułu pozyskania środków unijnych. Na taką kwotę 
opiewają decyzje o przyznaniu dotacji dla gminy, wydane przez 
instytucji wdrażające programy unijne na dzień uchwalania budżetu. 
W trakcie roku budżetowego gmina będzie aplikować o kolejne dota-
cje w ramach ogłaszanych konkursów.

Maria Ożarowska

BudżeT uChWAloNY
- doChodY GMINY W 2018 RoKu
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W uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy jednogłośnie 
w dniu 19 grudnia 2017r. wydatki budżetu określono na kwotę 
43.411.121 zł, z czego 86,08% stanowić będą wydatki bieżące. 

Wydatki bieżące ustalono w wysokości 37.371.548 zł. Na wydatki mająt-
kowe planuje się przeznaczyć 6.039.573 zł, tj. 13,92% wydatków ogółem.

Zgodnie z uchwałą budżetową największe pozycje w wydatkach 
będą zajmować:
1) oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą. 
Łączne wydatki na w tych dwóch działach wyniosą 14.085.233 zł.
2) pomoc społeczna i realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny.    
Wydatki te określono w wysokości 7.253.225 zł.
3) transport i łączność – 3.888.256 zł.
4) kultura fizyczna i sport – 3.557.500 zł.
5) administracja publiczna – 3.246.624 zł.

W budżecie na 2018r. na gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska przeznaczono 1.510.923 zł, na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego – 2.417.453 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 
– 1.549.453 zł. 

W dziale administracja ujęte zostały wydatki inwestycyjne zwią-
zane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych.

Różnica pomiędzy subwencją oświatową i dochodami z tytułu 
dotacji, opłat od rodziców oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy 
gminami (zwroty związane z dotacjami do przedszkoli) a wydatkami 
na realizację zadań oświatowych wyniesie 4.710.880 zł i będzie pokry-
wana z dochodów własnych gminy.

Planując wydatki na 2018 rok wzięto pod uwagę zadania wła-
sne gminy takie jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, 
utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, utrzymanie 
budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej, dostar-
czanie wody i odprowadzanie ścieków, realizację zadań w zakre-
sie edukacji i wychowania, utrzymanie mienia służącego ochronie 
przeciwpożarowej, zapewnienie świadczeń wynikających z ustawy 
o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób 
uprawnionych do alimentów, realizację zadań w ramach programu 
wspierania rodziny. Uwzględniono również realizację wielu innych 
ustawowych zadań takich jak: sporządzenie operatu uzdrowiskowego 
(raz na 10 lat), program przeciwdziałania alkoholizmowi i narko-
manii, program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, 
program przeciwdziałania przemocy itp. Zabezpieczono koszty bie-
żącego utrzymania gminnych jednostek organizacyjnych: szkoły, 2 
przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Administracji Zasobów 
Komunalnych, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dota-
cje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury. Zabezpieczono środki m.in. na spłatę rat pożyczek 
i spłatę odsetek od tych pożyczek, na dotację dla 2 niepublicznych 
przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego oraz 1 szkoły niepublicznej, 
na dotacje dla 2 żłobków, na dotacje do klubów sportowych, na dowóz 
uczniów do szkół, realizację prac społecznie użytecznych, realizację 

porozumień dotyczących nauczania religii, na projekty wykonawcze 
i dokumentacje budowalne przyszłych inwestycji, a także na realiza-
cję porozumienia z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Przy planowaniu wydatków kierowano się potrzebami w zakresie 
zadań bieżących i zadań inwestycyjnych oraz możliwościami finan-
sowymi gminy. Wzięto również pod uwagę następujące uwarunko-
wania:
1) kontynuowanie zadań wieloletnich, w tym kontynuowanie roz-
poczętych inwestycji i remontów oraz prac planistycznych i projek-
towych
2) możliwości uzyskania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych.

Z uwagi na konieczność zrównoważenia budżetu część wydatków 
bieżących ograniczono, a niektóre zadania inwestycyjne np. budowa 
zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Zimowej przesunięto 
na kolejny rok.

Dla porównania: wydatki budżetu gminy na rok 2015 określono 
na kwotę 33.680.230 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami 
w kwocie 1.157.484 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek. Wydatki bieżące ustalono w wysokości 
30.064.360 zł, co stanowiło 89,26% wydatków ogółem. Na wydatki 
majątkowe przeznaczono 3.615.870 zł, tj. 10,74% planowanych 
wydatków budżetu.

W 2015r. największe pozycje w wydatkach zajmowały:
1) oświata i wychowanie (10.676.200 zł) oraz edukacyjna opieka 
wychowawcza (382.562 zł;) Razem była to kwota 11.058.762 zł
2) zaopatrywanie w wodę wraz z działalnością związaną z gospodarką 
ściekami – 4.786.912 zł
3) kultura fizyczna i sport – 3.250.700 zł
4) administracja – 2.829.283 zł
5) pomoc społeczna i realizacja zadań w zakresie polityki społecz-
nej– 2.456.908 zł
6) turystyka – 1.977.000 zł
7) transport i łączność – 1.769.900 zł.

Maria Ożarowska

WYdATKI GMINY W 2018 RoKu

W minionym roku minęła dekada 
od masowej wymiany starych dowo-
dów osobistych, tzw. zielonych 

książeczek. Blisko pięć milionów dokumen-
tów straciło ważność w 2017 roku. Według 
ministerialnych szacunków z tej liczby 
w listopadzie ważność straciło około 552 
tysięcy dowodów, a w grudniu – kolejnych 
435 tysięcy. Oznacza to, że wraz z począt-
kiem stycznia brak ważnego dowodu może 
przysporzyć sporo problemów blisko milio-
nowi Polaków.

Przeterminowanym dowodem tożsamo-
ści nie będziemy mogli posługiwać się w żad-

nych urzędowych sytuacjach.
Każdy pełnoletni obywatel w naszym 

kraju jest zobowiązany do posiadania waż-

nego dowodu. Niedopilnowanie tego obo-
wiązku może wiązać się z koniecznością 
zapłacenia grzywny w wysokości nawet 
do pięciu tysięcy złotych.

Nowy dowód osobisty możemy zdobyć, 
składając osobiście odpowiedni wniosek 
w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. 
Formularz można wypełnić także w sieci, 
na stronie epuap.gov.pl.

Dowód osobisty otrzymamy maksy-
malnie po 30 dniach od złożenia wniosku. 
Usługa jest bezpłatna.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

SPRAWdŹ WAżNoŚć SWoJeGo doWodu

f
o

t
. 

ź
r

ó
d

ł
o

 g
o

o
g

l
e

f
o

t
. 

ź
r

ó
d

ł
o

 g
o

o
g

l
e



  z  ż y c i a  g m i n y  8 wiadomości goczałkowickie

Pod względem wydatków inwestycyjnych 
rok 2017 był raczej rokiem „chudym”. 
Gmina zrealizowała kilka mniejszych 

zadań takich jak: przebudowa bocznej odnogi 
od ul. Jeziornej, przebudowa ul. Azaliowej, 
przebudowa ul. Bór I – drugi etap, remont 
pomieszczeń w budynku „Górnik” na potrzeby 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz tego 
sporządzono kilka projektów budowlanych 
z myślą o inwestycjach w roku 2018 i latach 
następnych, m.in. projekt przebudowy ulic: 
Żeromskiego, Wiślnej i Korfantego, projekt 
przebudowy ul. Bór II wraz z drogą dojazdową 
do budynku byłego dworca PKP w Uzdrowisku, 
projekt przebudowy boisk przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 wraz rozbudową placu zabaw. 
W toku jest opracowanie projektu budowy łącz-
nika pomiędzy ul. Borowinową a ulicą Zieloną. 
Trwają uzgodnienia z gminą Pszczyna doty-
czące założeń do projektu budowy ul. Siedlec-
kiej. Zamiarem gminy bowiem jest połącze-
nie tej drogi z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie 
w Pszczynie.

Rok 2017 był rokiem „chudym” z prostej 
przyczyny: na pomoc finansową dla powiatu 
i samorządu województwa śląskiego, 
od której niewątpliwie była uzależniona reali-
zacja innych inwestycji na terenie Goczałko-
wic-Zdroju, z budżetu gminy przeznaczono aż 
3.176.239 zł, w tym na budowę ul. Jeziornej 
– 1.696.439 zł, na parking w rejonie Korony 
Zapory – 79.800 zł (wykup gruntu), na regu-
lację Potoku Goczałkowickiego – 1.200.000 zł, 
na remont ul. Brzozowej – 200.000 zł. Tak duża 
kwota dotacji do samorządów – inwestorów 
w/w zadań przełożyła się na poziom gminnych 
inwestycji i skutkowała ograniczeniem wydat-

ków na wykonanie zadań własnych.
Rok 2018 powinien być zdecydowanie lep-

szy. W budżecie gminy zaplanowano realizację 
następujących inwestycji i wydatków inwesty-
cyjnych:
1) budowa dróg: Korfantego, Żeromskiego 
i Wiślnej. Zadanie to w całości planuje się 
wykonać w 2018r. W budżecie zabezpieczono 
na ten cel kwotę 3 mln zł. W grudniu ogłoszono 
przetarg. Termin składania ofert wyznaczono 
na dzień 29.12.2017r.
2) budowa transformatora przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało 
rozpoczęte w 2016r. Limit wydatków na to zada-
nie w 2018r. wyniesie 130.000 zł.
3) remont budynku „Górnik” z przeznaczeniem 
na centrum usług społecznościowych. Na reali-
zację zadania pozyskano dotację ze środków 
Unii Europejskiej w ramach ZIT Subregion Cen-
tralny w kwocie 944.232 zł. W przyszłorocz-
nym budżecie gminy zaplanowano wydatek 
w kwocie 1.549.453 zł. W grudniu ogłoszono 
przetarg. Aktualnie trwa ocena ofert.
4) Zwiększenie dostępu obywateli i przed-
siębiorców do cyfrowych usług publicznych. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostało 
zaplanowane do realizacji w okresie dwulet-
nim, z udziałem 85% środków Unii Europej-
skiej i 15% wkładem gminy. Limit wydatków 
na to zadanie w 2018r. wynosi 177.120 zł. Pro-
jekt jest związany z tworzeniem systemów 
i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 
dostępu obywateli do nowych e-usług w obsza-
rach podatków lokalnych, gospodarki komu-
nalnej oraz konsultacji społecznych
5) kanalizacja deszczowa w ulicy Powstańców 
Śl. W budżecie gminy zabezpieczono środki 
w wysokości 200.000 zł. Realizacja tego zada-
nia będzie uzależniona od zgromadzenia pie-
niędzy na wykonanie całości zadania. W przy-
padku tego zadania gmina zamierza wystą-
pić o środki z budżetu państwa na usuwanie 
skutków powodzi (jeżeli tylko pojawi się taka 
możliwość) ponieważ zadanie to zostało ujęte 
w protokole szkód w 2013 roku.
6) wykonanie dokumentacji projektowej dla 
następujących zadań: budowa łącznika pomię-
dzy ulicą Borowinową i ulicą Zieloną, Centrum 
przesiadkowe w rejonie byłego dworca kolejo-
wego w Uzdrowisku, budowa ul. Siedleckiej. 
Łącznie na projekty te zabezpieczono kwotę 
206 tys. zł.
7) przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 1 wraz rozbudową placu zabaw.

W budżecie na 2018r. zapisano środki sta-
nowiące wkład własny bowiem na realizację 
tej inwestycji gmina zamierza złożyć wnio-
ski do Ministerstwa Sportu oraz LGD Ziemia 
Pszczyńska. Wartość zadania opiewa na kwotę 
ponad 1,1 mln zł. Jako wkład własny zabezpie-
czono kwotę 641 tys. zł.

Maria Ożarowska

JAKIe INWeSTYCJe GMINA BędZIe 
ReAlIZoWAć W 2018 RoKu? 

Utrzymanie obowiązku 
meldunkowego nie tylko 
usprawni działanie admini-

stracji, ale jest też bardzo ważne 
dla bezpieczeństwa naszego 
kraju ze względu na zagrożenie 
terroryzmem w Europie. Projekt 
nowelizacji ustawy został przyjęty 
na wtorkowym posiedzeniu Rady 
Ministrów.

Gromadzenie danych o miej-
scu zamieszkania ma kluczowe 
znaczenie dla prawidłowej reali-
zacji zadań i obowiązków admi-
nistracji publicznej wobec obywa-
teli. Zachowanie obowiązku mel-
dunkowego przyniesie też liczne 
korzyści obywatelom – m.in. gło-
sowanie w wyborach bez potrzeby 

zgłaszania się do spisu wyborców 
czy sprawne załatwianie spraw 
związanych z zabezpieczeniem 
społecznym, takich jak 500+, 
emerytury, renty, czy opieka spo-
łeczna. Wiedza o faktycznej liczbie 
mieszkańców pomoże też lokal-
nym samorządom w lepszym 
planowaniu usług publicznych 
i komunalnych. Należy do nich 
np. zapewnienie odpowiedniej 
ilości miejsc w żłobkach i przed-
szkolach.

Utrzymanie obowiązku mel-
dunkowego jest również bar-
dzo istotne dla bezpieczeń-
stwa naszego kraju, szczególnie 
ze względu na obecną sytuację 
geopolityczną w Europie i zagro-

żenie terroryzmem.
Obowiązek meldunkowy ist-

nieje obecnie w kilkunastu krajach 
Unii Europejskiej, m.in. w Finlan-
dii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwe-
cji. W wielu z nich traktuje się go 
bardziej rygorystycznie niż w Pol-
sce.

Realizacja obowiązku meldun-
kowego zostanie uproszczona, aby 
nowe przepisy były jak najmniej 
uciążliwe dla obywateli. Od 1 stycz-
nia 2018 r. będzie można zamel-
dować się elektronicznie. Dokona 
tego każda osoba, która posiada 
profil zaufany ePUAP albo kwa-
lifikowany podpis elektroniczny. 
Dzięki temu będzie można zamel-
dować się o dowolnej godzinie, 

bez wizyty w urzędzie.
Co więcej, jeden formularz 

pozwoli zameldować się na pobyt 
stały i jednocześnie wymeldo-
wać się z pobytu czasowego 
(i na odwrót), co ułatwi załatwie-
nie formalności np. studentom, 
czy pracownikom, którzy wyjeż-
dżają poza swoje stałe miejsce 
zamieszkania.

Nowelizacja ustawy o ewi-
dencji ludności w praktyce prze-
łoży się na korzyści dla obywateli. 
Łatwiej uzyskają oni należne im 
świadczenia, a sam obowiązek 
meldunkowy będzie łatwiejszy 
i mniej uciążliwy do spełnienia.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PRoSTSZY MelduNeK 
- NoWA uSTAWA o eWIdeNCJI ludNoŚCI
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W ramach realizacji Gmin-
nego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy na Lata 2016-2020 
oraz w ramach Kampanii „Białej 
Wstążki”, która trwała od 23 listo-
pada do 10 grudnia 2017 r. został 
ogłoszony konkurs literacki dla 
uczniów klas VI-VII szkoły pod-
stawowej oraz II -III gimnazjum 

na opowiadanie „Dom – bez-
pieczną przystanią”.

W konkursie zostało złożonych 
13 prac, wśród których członko-
wie komisji konkursowej (członko-
wie Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Goczałkowice-Zdrój) 
w osobach Pani Joanna Kotas, Pani 
Agnieszka Pieniążek i Pan Krzysz-
tof Turoń wyłonili laureatów.

Nagrodę otrzymali:

I miejsce otrzymała – Zofia Paster-
nak kl 2 a Gimnazjum.
II miejsce otrzymała – Lidia Pająk 
kl 2 a Gimnazjum.
III miejsce otrzymała – Zuzanna 
Stalmach kl. 7 d.

Wśród złożonych prac poza 
regulaminem konkursu wyróż-
niono pracę uczennicy kl. V b SP 1 
Agaty Kubica.

Przedstawiciele komisji kon-

kursowej wręczyli nagrody laure-
atom konkursu oraz pozostałym 
uczestnikom w dniu 6 grudnia 
2017r. w siedzibie Szkoły Podsta-
wowej Nr 1.

P o n i ż e j  p r z e d s t a w i a m y 
pierwszą z nagrodzonych prac.   
W każdym kolejnym nr Wiadomo-
ści Goczałkowickich prezentowane 
będą następne teksty.

GOPS

„doM BeZPIeCZNą PRZYSTANIą„ 
– KoNKuRS lITeRACKI

Wstając z mojego miejsca, jeszcze raz spojrza-
łam na moich braci, byli już dorośli, każdy miał 
już jakieś plany na przyszłość. Staszek nie był już 
lekko dziwacznym, trochę za wysokim i nie gada-
jącym z dziewczynami chłopaczkiem. Zmienił się 
i to bardzo. Jak tylko skończył liceum, stał się bar-
dzo przystojnym facetem, mógł mieć każdą dziew-
czynę, później poznał jednak swoją obecną żonę. 
Ma stabilną pracę, dzięki czemu mógł zainwesto-
wać w dom. Jako najstarszy z rodzeństwa nadal 
się nami opiekuje i choć nasze relacje się poprawiły 
od czasu dojrzewania, to czasem lubimy się podro-
czyć. Zaraz obok niego siedział Janek. Mój malutki 
„przytulasek”. Kiedyś taki słodziutki i milutki, 
teraz nie dość, że kończył pierwszą klasę liceum, 
to w dodatku z najlepszym wynikiem w szkole. 
A mój malutki Antoś? Pamiętam, gdy byłam w jego 
wieku. Pamiętam jak kiedyś przywożąc mu jakiś 
prezent z podróży, powiedział do mnie: „Wiesz 
co Zosia? Kocham cię, jesteś moją ulubioną siostrą”. 
To było dość zabawne, zważając na fakt, że byłam 
jego jedyną siostrą. Jednak teraz, kiedy nie był już 
małym chłopcem, mówił do mnie: „Zosia powiem 
ci, że wczoraj ta dziewczyna, o której ci mówiłem, 
umówiła się ze mną”. Mama byłaby z nich dumna, 
zawsze była obok, niezależnie od sytuacji.

Teraz jednak nie zobaczy, jak Jaś czy Antoś się 
żeni, jak Staś przedstawi jej wnuka, kiedy osiągnę 
największy sukces w moim życiu. Dzisiaj na jej 
pogrzebie miałam wygłosić przemówienie, któ-
rego bardzo się obawiałam. Występowanie przed 
ludźmi wcale mnie nie stresowało, wręcz przeciw-
nie, uwielbiałam to robić. Jednak to co musiałam 
dzisiaj zrobić, chyba przerastało moje siły.

Popatrzyłam też na tatę. Człowiek, który ukształ-
tował naszą rodzinę, właśnie żegnał się z ważną jej 
częścią. Jednak mój ojciec zawsze był silny. Kiedy 
na niego zerknęłam, uśmiechnął się do mnie deli-
katnie i ten delikatny gest podniósł mnie na duchu. 
Podeszłam do mikrofonu, zamknęłam na chwilę 
oczy, a gdy je otworzyłam, zobaczyłam tylko ich, 
moich braci i tatę.
– Dla wielu z was moja mama była kimś innym, 
dla uczniów jej liceum „panią prezes”, dla swoich 
współpracowników koleżanką, dla innych doradcą, 
krytykiem, towarzyszem przygód, ale przede 
wszystkim córką, żoną i matką. Wychowywałam 
się wśród chłopaków, jednak to mama nauczyła 
mnie, jak wiązać włosy, rozmawiać z chłopakami, 
malować się czy wybierać ciuchy na imprezę, 

była dla mnie przyjaciółką. Kiedy potrzebowałam 
porady, mówiła szczerze, co sądzi o moim pomy-
śle czy pracy. Potrafiła też na nas nakrzyczeć i nas 
pochwalić.
– Częściej krzyczała! – zawołał Antoś
Kilka osób parsknęło, a mój tata otarł łzę. Postano-
wiłam zignorować Antka i mówić dalej.
– Gdy byliśmy mali, mama opowiadała nam różne 
bajki, czasem wymyślone, czasem nie. Raz powie-
działa nam historię Piotrusia Pana, kiedy indziej 
Calineczki. Wymyśliła historię o przemierzającym, 
w poszukiwaniu rodziny, świat – małemu psiakowi. 
Najczęściej opowiadała nam jednak o Jasiu i Mał-
gosi i wiecie, co mówiła na końcu każdej bajki? 
Mówiła, że nieważne co się nam przytrafi czy 
zaatakuje nas Kapitan Hak, czy będziemy zmu-
szeni całe życie czegoś szukać, ważne jest tylko to, 
aby zawsze pamiętać o swojej rodzinie. Chciałam 
wam teraz opowiedzieć pewną bajkę, którą mama 
opowiedziała mi tuż przed wyjazdem na studia. 
Powiedziała wtedy tak: „Pewnego razu, na pewnej 
bardzo dobrze rozwiniętej cywilizacyjnie planecie 
zbudowano dom. Nie był to zwyczajny, jak na ich 
czasy dom, była to niewielka budowla wyglądem 
przypominająca stare budynki powstałe na sta-
rej planecie zwanej Ziemią, które ludzie pamię-
tali tylko ze zdjęć lub historii swoich przodków. 
Dom ten miał strzelisty dach pokryty czerwoną 
dachówką, w oknach widać było zielone okien-
nice, na drzwiach wisiał wianek, a wycieraczka 
miała na sobie napis „home”. Budowla miała parter 
i piętro. Od wschodniej strony widać było balkon 
z pomalowanymi na zielono, drewnianymi barier-
kami. Ludzie, przechodząc koło tego budynku, rzu-
cali ukradkowe spojrzenia w jego stronę. Jednak 
nikt nie miał pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, 
kto tam mieszka, gdzie pracuje, nic o tej osobie 
nie wiedzieli. Jednak mylili się, ponieważ w domu 
mieszkała rodzina. Była to wielka rodzina, rodzice 
i czwórka dzieci. Mama tych dzieci zaraz po prze-
prowadzce powiedziała do swoich pociech:

– Nie bójcie się, jeśli będą się z was śmiać, 
powiedzcie im tak: „wchodząc do naszego domu, 
zaraz w hallu, widać ścianę pełną naszych rodzin-
nych zdjęć, w kuchni jest stół przy którym zawsze 
razem jemy. W głębi domu jest salon z wielką 
kanapą, nie mamy telewizora za to mamy forte-
pian i kominek. Ściany naszego domu są kolorowe, 
a meble ciekawe i unikatowe. Które z was może się 
poszczycić tym, że w jego domu panuje rodzinna 

atmosfera?”
Musicie jednak coś wiedzieć o tamtym świe-

cie, nie było w nim miłości, rodziny, przyjaciół. 
Wszystko zastępowały androidy i internet.

Zawsze, gdy mama wypowiadała to zdanie, 
wszyscy byliśmy poddenerwowani.
– Jak to nie było rodziny? – pytałam zła, że takie 
rzeczy dzieją się w tamtym świecie.
– Przecież nie da się nie mieć przyjaciół. – złościł 
się Staszek.
– Na tamtej planecie po prostu wiedzieli, że jeżeli nie 
będziesz wchodzić w relacje z ludźmi, nie będziesz 
miał wrogów – spokojnie, za każdym razem, tłuma-
czyła nam mama. – Dajcie mi dokończyć historię – 
mówiła więc dalej:
Więc dzieci chodziły do szkoły bez stresu, że ktoś 
je zaczepi. Kiedy rodzina siedziała przy stole wie-
czorami, jedząc kolację, wszyscy dzielili się prze-
życiami danego dnia. Pewnego dnia najmłodszy 
z rodzeństwa, chłopczyk imieniem Antoni, powie-
dział:
– Kolega śmiał się z naszego domu, więc powiedzia-
łem mu to, co mówiła mama, jednak on nie chciał 
w to uwierzyć – powiedział prawie płacząc. – Chciał, 
żebym mu to udowodnił, więc powiedziałem tak: 
zamknij oczy i wyobraź sobie rodzinę. Wchodzicie 
do nowego domu, wszyscy trzymacie się za ręce 
i się śmiejecie. A teraz otwórz oczy i powiedz mi, 
jak się czujesz. A on powiedział, że czuje się szczę-
śliwy i wiecie co? Popłakał się i powiedział, że chce 
zostać moim przyjacielem, rozumiecie to? Przyja-
cielem, moim!
– Spokojnie mały. Powinieneś się cieszyć, nikt 
na tym świecie od stuleci nie miał żadnego przyja-
ciela – powiedział tata.
– Kochanie, zaproś go do nas na kolację, niech 
poczuje, że jest lubiany, że może być bezpieczny. 
W domu.

Tak oto powstała pierwsza na tym świecie spo-
łeczność kochających się ludzi.”
– Myślę, że dopiero paru latach słuchania tej 
historii poznałam jej dogłębny sens. Moja mama, 
wasza przyjaciółka i doradczyni, tą właśnie histo-
rią chciała nam przekazać, że dom jest ciepłą bez-
pieczną przystanią, nieważne, w jakim czasie i miej-
scu się znajduje.

Zerknęłam raz jeszcze na grób mojej mamy 
i wytarłam drobną łzę. -Kocham cię mamo – powie-
działam i uśmiechnęłam się do siebie.

Zofia Pasternak

doM
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Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju w ramach 
integracji oraz prowadzonej 

przez nauczycielki grupy II” Kra-
snale” innowacji pedagogicznej pt. 
„Słyszę, widzę i czuję… – na tropie 
zmysłów…” odwiedziły Zameczek 
w Rudołtowicach, czyli Centrum 
Edukacyjno – Leczniczo – Reha-
bilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Tematem przewodnim spotkania 
był „Dzień Zmysłów”. Dzieci miały 
możliwość zobaczyć i spróbować 
poznać otaczający świat, tak jak 
na co dzień ćwiczą swoje zmysły 
i ciało ich rówieśnicy oraz młodzież 
z Ośrodka.

 Terapeuci zaproponowali nam 
5 miejsc związanych bezpośred-
nio z pięcioma zmysłami (smaku, 
węchu, wzroku, dotyku i słuchu), 
w których przedszkolaki bawiły się 
korzystając ze sprzętów różnora-
kich, specjalistycznych narzędzi, 
instrumentów, groty solnej itp. 
Nasze dzieci początkowo niepew-
nie, nieśmiało podchodziły do pro-
ponowanych przez wychowawców 
Ośrodka kolejnych zabawowych 
wyzwań, co stacje otwierając się 

coraz bardziej. Trzeba przyznać, 
że terapeutki ośrodka przygotowały 
dla naszych przedszkolaków moc 
niesamowitych doznań i na każdym 
przystanku czekała na nas fanta-
styczna przygoda i ciekawe zada-
nia. Dzieci miały okazje przejść 
po niezwykłej ścieżce edukacyjnej, 
poznając na każdej stacji działanie 
poszczególnych zmysłów. 

Pierwszy przystanek i nasze 
przedszkolaki zapoznały się z gabi-

netem terapii ręki, mieliśmy okazję 
lepić w masie rzeźbiarskiej prze-
piękne ślimaczki i poznać pierw-
szych kolegów. Pani Bożenka i Ania 
służyły pomocą i fachową radą. 
Kolejna stacja pobudziła do dzia-
łania nasze nosy i języki (węch 
i smak), a przy okazji mieliśmy 
możliwość poprzebywać w grocie 
solnej i uzupełnić niedobory jodu. 
W grocie przywitali nas Madzia 
i Grześ oraz pani Ania. W trzecim 
pomieszczeniu mieliśmy możli-
wość sprawdzenia naszego zmysłu 
równowagi; dzieciaki pohuśtały się 
na specjalnych huśtawkach, prze-
szły ścieżką po kamieniach senso-
rycznych, miały możliwość wejść 
na platformę balansująca, po rów-
noważni oraz specjalną matę masu-
jącą. Następnie dzieci miały moż-
liwość poćwiczyć swój wzrok, 
dopasować kształty do odpowied-
nich form na ekranie tablicy mul-
timedialnej oraz układać różne 

wzory z figur geometrycznych 
na tablicach podświetlanych zwa-
nych Light box-ami. Na ostatnim 
przystanku pracowały nasze uszy, 
gdzie dzieci chodziły po tablicy 
świetlno – dźwiękowej, wpatrywały 
się w kolumny świetlno-wodne jed-
nocześnie odpoczywając na łóżku 
wodnym, miały możliwość słuchać 
muzyki poprzez całe ciało na łóżku 
i w kołysce rezystorowej bawiąc 
się jednocześnie deszczem świa-
tłowodów, przedszkolaki mogły 
zagrać również na przygotowa-
nych instrumentach. Na dzielnych 
odkrywców czekał również słodki 
poczęstunek. Dzieci z ośrodka, bar-
dzo szybko nawiązywały kontakt 
i chętnie uczestniczyły w całym 
przedsięwzięciu, dzięki czemu 
przedszkolaki szybciej zaakcepto-
wały nowe miejsce i otworzyły się 
na stojące przed nimi wyzwania. 
Mamy nadzieję, nawiązać stałą 
współpracę z Ośrodkiem i kształ-
tować tym samym u dzieci od naj-
młodszych lat postawę tolerancji, 
empatii oraz akceptacji dla inno-
ści. Serdecznie dziękujemy wycho-
wawcom i terapeutom Ośrodka 
za tak miłe przyjęcie, za zorgani-
zowanie ciekawych zajęć i sympa-
tyczną atmosferę jaka towarzyszyła 
podczas nich.

Dziękujemy im za życzliwość 
i wspólnie spędzony czas.

Anna Urdzoń, 
Ewelina Rolska, 
Monika Gerlich-

Adamaszek
Nauczycielki 

Publicznego Przedszkola 
nr1 w Goczałkowicach-Zdroju

„W KRAINIe ZMYSłÓW” 
WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW Z PP1  W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU DO CENTRUM EDUKACYJNO-LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO 
DLA DZIECI I MLODZIEŻY ZAMECZEK W RUDOŁTOWICACH

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej w 80% finansowany 
jest ze środków budżetu państwa, natomiast 20% to wkład wła-
sny gminy. Interaktywny monitor to duży 65” ekran projekcyjny, 

którego obraz widoczny jest dla wszystkich uczniów w klasie.
Tablica pozwala nauczycielowy na zapisanie wszystkiego co działo 

się na powierzchni tablicy i przekazanie materiału w wersji elektro-
nicznej lub papierowej uczniom, wyświetlanie dowolnego potrzeb-

nego tła np. linia, kratka, układ współrzędnych, a także ilustracji, zdjęć 
i animacji i pisanie po nim. Dzięki wykorzystaniu monitora nauczyciel 
ma możliwość przygotowania ćwiczeń interaktywnych dla uczniów, 
którzy za pomocą swoich rąk mogą na powierzchni tablicy przesuwać 
litery, cyfry, słowa, a także obrazy, co daje im nowe doświadczenia 
i zmienia styl nauczania.

BS

W SZKole ZAINSTAloWANo 
NoWoCZeSNY MoNIToR 
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Mo g l i ś m y  p o d z i w i a ć 
około godzinny mon-
taż słowno-muzyczny 

poświęcony tradycjom nocy 
wigilijnej przygotowany pod 
opieką s. Viktorii, H. Dyduch, 
M. Mrzyk, M. Szeląg, G. Wrzoł.

W pierwszej części dzieci 
klas młodszych przestawiły 
scenkę, której motywem prze-
wodnim jest wędrujący z rąk 
do rąk tytułowy „błękitny pre-
zent”. Świąteczny podarunek 
miał magiczną moc, ponieważ 
sprawiał wszystkim – obdaro-
wywanym jak i tym, którzy go 
wręczali – lawinę pozytyw-

nych wzruszeń, radości, ciepła, 
uśmiechu, dodawał nadziei. Był 
to prezent wyjątkowy, bo prze-
mieniał serca ludzi!

W kolejnej części mogli-
śmy posłuchać kolęd, pasto-
rałek oraz wysłuchać pięknie 
wyrecytowanej poezji związa-
nej z obchodami Świąt Bożego 
Narodzenia.

Były także akcenty niemiec-
kojęzyczne, ponieważ przedsta-
wiciele klas Vb i Vc zaśpiewali 
kolędę i wyrecytowali wiersz 
w tym właśnie języku.

Podczas wigilijnego spotka-
nia byliśmy także świadkami 

wręczenia przez Panią Dyrek-
tor dyplomu dla Pani Janiny 
Barczyk za tytuł Nauczyciela 
na Medal  2017 w katego-
rii Nauczyciel I-III w konkur-
sie przeprowadzonym przez 
Dziennik Zachodni. Gratulu-
jemy z całego serca tej zaszczyt-
nej nagrody i niezmiernie cie-
szymy się, że w murach właśnie 
naszej szkoły pracuje nauczyciel 
z pasją, sercem i oddaniem.

Na koniec nie zabrakło świą-

tecznych życzeń złożonych przez 
Panią Dyrektor Beatę Smola-
rek skierowanych do wszyst-
kich nauczycieli, pracowników 
szkoły, uczniów i ich rodziców.

P o  w s p ó l n y m  s p o t k a -
n i u  u c z n i o w i e  u d a l i  s i ę 
do klas na „Wigilijki klasowe”, 
by we własnym gronie wraz 
z  w yc h owawc ą  z a ś p i ewa ć 
kolędę, podzielić się opłatkiem 
i złożyć życzenia.

M. Major

„JeST TAKI dZIeń, BARdZo  
CIePłY, Choć GRudNIoWY… 
dZIeń, ZWYKłY dZIeń, 
W KTÓRYM GASNą WSZelKIe 
SPoRY... ”
…tym dniem refleksji, pojednania, dzielenia się opłatkiem był w Szkole Podstawowej nr 1 22 grudnia. W ostatni piątek przed 
Bożym Narodzeniem cała społeczność szkolna spotkała się w radosnym, pełnym oczekiwania i już świątecznym nastroju na uro-
czystości zatytułowanej „Błękitny prezent.”
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W roku sprawozdawczym 2017 zrealizowano zgodnie z pla-
nem 17 imprez kulturalnych, z których skorzystały 1052 
osoby – członkowie oraz sympatycy. Wśród różnorodnych 

form zagospodarowania wolnego czasu znalazły się wycieczki 
o charakterze turystyczno – krajoznawczym, spotkania okoliczno-
ściowe, imprezy biesiadne, wyjazdy rekreacyjne i wypoczynkowe, 
pielgrzymka oraz wyjazd do teatru.

W kole działają kilkuosobowe grupy aktywnego relaksu: 
zaawansowana grupa amatorów wycieczek rowerowych oraz 
grupa sympatyków spacerów z kijkami. W okresie od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni tą formą relaksu zainteresowanych było 
160 osób.

W bieżącym roku zwiedziliśmy: Kraków, Pieniny, Muzeum Bro-
waru w Żywcu, byliśmy na Górze Żar, oraz położonej na styku gra-
nic Polski, Słowacji i Czech Trój-wsi Beskidzkiej. Łącznie w wyciecz-
kach wzięło udział 161 osób.

Czterokrotnie wyjeżdżaliśmy do parków wodnych: Termy Buko-
wina w Bukowinie Tatrzańskiej, Termy Bania w Białce Tatrzań-
skie, oraz dwukrotnie do Termy Chochołów. Ta forma rekreacji 
w wodach termalnych cieszyła się niezmiennie dużym zaintere-
sowaniem co potwierdza liczba korzystających aż 192 osoby. Piel-
grzymowaliśmy Beskidzkim Szlakiem Maryjnym Ziemi Żywieckiej. 
Tym razem nawiedziliśmy Gilowice, Jasną Górkę w Ślemieniu 
i Bazylikę w Rychwałdzie, Górę Matyskę, zwaną „Golgotą Beski-
dów”.

Bawiliśmy się wspólnie na dwóch imprezach biesiadno-plene-

rowych, kuligu w górach w miejscowości Brenna Leśnica, uwień-
czonym biesiadą w góralskiej kolibie w Wiśle Malince oraz bardzo 
licznej biesiadzie przy ognisku w Leśniczówce „Cyranka” – udział 
wzięło 186 osób.

Na dwóch turnusach wczasowych w miejscowościach Darłówko 
oraz Pogorzelica wypoczywały nad morzem 83 osoby. Na spotka-
nia okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, 
oraz na Spotkanie Wigilijne zaproszenie przyjęło łącznie 191 osób.

Tradycyjnym wydarzeniem kulturalnym był wyjazd do Teatru 
Polskiego w Bielsku Białej na sztukę komediową „Wszystko w rodzi-
nie”.

Należy pokreślić, że dzięki dotacji z Urzędu Gminy możliwe było 
sfinansowanie kosztów kilku wyjazdów, z których skorzystało 177 
osób, za co Zarząd Koła składa na ręce Pani Wójt Gabrieli Placha 
serdeczne podziękowania.

Działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów skierowana 
jest również do szerszej społeczności naszej Gminy. Na uwagę zasłu-
guje fakt udziału Koła w organizacji debaty społecznej w ramach 
cyklu „Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ”, która odbyła się w dniu 25 maja 2017 r. w Sali Urzędu 
Gminy.

Koło realizuje również zadania w sferze socjalnej. W minionym 
roku złożyliśmy życzenia urodzinowe 12-stu Jubilatom na okolicz-
ność ukończenia 80, 85 i 90 lat obdarowując ich z tej okazji pacz-
kami. Pamiętamy również o honorowych, chorych oraz starszych 
członkach Koła, którzy nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym 
Koła. Tym razem złożyliśmy wizytę w ich domach ze świątecznym 
upominkiem bożonarodzeniowym i opłatkiem.

Na dzień 31.12.2017 roku Koło nasze liczy 214 pełnoprawnych 
członków w tym trzech członków honorowych. W ciągu roku 
wstąpiło do Koła 15-stu nowych członków, 13-stu odeszło głównie 
z przyczyn zdrowotnych lub zaawansowanego wieku.

Łącznie w ramach działalności naszego Koła odbyły się 4 
wycieczki krajoznawcze 4 wyjazdy na baseny termalne, piel-
grzymka, 2 turnusy wczasów nad morzem, wyjazd do teatru, 
ognisko, kulig, 3 spotkania okolicznościowe oraz wycieczki rowe-
rowe i spacery z kijkami. Ze wszystkich propozycji zagospodaro-
wania wolnego czasu skorzystały 1052 osoby – członkowie Koła 
oraz sympatycy.

Każde przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Pod względem finansowym niektóre imprezy były odpłatne czę-
ściowo lub całkowicie nieodpłatne, dzięki środkom pozyskanym 
głównie z Urzędu Gminy, od sponsorów indywidualnych, a także 
nakładem własnym Koła.

Podsumowując, założony i przyjęty uchwałą Zarządu plan dzia-
łalności Koła na rok 2017 został w pełni zrealizowany.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje za okazaną pomoc oraz współ-
pracę Pani Zofii Szołdrze – Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Panu Piotrowi Niemcowi Kierownikowi 
Administracji Zasobów Komunalnych oraz wszystkim pracowni-
kom. Podziękowania składamy naszym członkom, za bezintere-
sowną pomoc na rzecz naszego Koła.

Mamy nadzieję, że kolejny rok 2018 przyniesie wiele okazji 
do dalszych wspólnych spotkań.
Sekretarz                                                                    Przewodnicząca 
Zarządu Koła PZERiI                                                          Zarządu Koła PZERiI
Helena Wycisk                                                                 Małgorzata Paszek

SPRAWoZdANIe
Z dZIAłAlNoŚCI PZeRII 

Koło W GoCZAłKoWICACh
-ZdRoJu ZA 2017 RoK

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
zaprasza na 

 
SPOTKANIE Z OKAZJI 

 

 
 

w dniu 22 stycznia (poniedziałek) 2018 r. 
sala Urzędu Gminy  

rozpoczęcie - godz. 15.00 
 

Serdecznie zapraszamy 
 

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK). 
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Styczeń
22.01.2018 – Dzień Babci i Dziadka,
29.01.2018 – wyjazd na baseny termalne do Orawicy–Słowacja.

Luty
08.02.2018 – kulig w górach w miejscowości Soblówka – Beskid Żywiecki.

Marzec
7.03.2018 – wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku Białej na sztukę 
„POMOC DOMOWA” + KONCERT,
10.03.2018 – Dzień Kobiet – tradycyjne spotkanie „u Norberta”,
19.03.2018 – 1-dniowy wyjazd do Zakopanego.
W programie: zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Krzep-
tówki, spacer Doliną Chochołowską – możliwość skorzystania z basenów 
termalnych w Chochołowie,
– wycieczki rowerowe, spacer z kijkami.

Kwiecień
27.04.2018 – 1-dniowy wyjazd do Ołomuńca – Czechy
W programie: zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Kwiatów Wio-
sna 2018.

Podczas wiosennej edycji wystawy prezentowane są liczne kwiaty 
cięte, kwiaty doniczkowe, krzewy ozdobne oraz architektura ogrodowa 
i aranżacje florystyczne, zwiedzanie miasta: Ratusz Miejski, Zegar Astro-
nomiczny, Kolumna św. Trójcy, Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, Pałac Arcy-
biskupi, Katedra św Wacława, Kaplica św. Jana Sarkandra, czas wolny.
Powrót w godzinach wieczornych.
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Maj
24.05.2018 1 – dniowa wycieczka Szlakiem Śląskie Pałace.
W programie: Moszna – zespół pałacowo-parkowy, Góra Św. Anny – 
Bazylika Św. Anny, Rogów Opolski-zespół pałacowo-parkowy.
Przejazd do Gliwic – rejs statkiem po Kanale Gliwickim.
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Czerwiec
13.06-25.06.2018 – Wczasy nad morzem miejscowość – Jastrzębia Góra 
DW „Diuna”,
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Lipiec
10.07.2018 – 1 – dniowa wycieczka Słowacja + Zakopane.
W programie: przejazd na Słowację do miejscowości Zdziar- zwiedzanie 
ścieżki w Koronach Drzew Bachledka, ścieżka znajduje w samym sercu 
majestatycznych lasów Pienińskiego Parku Narodowego, Zakopane – 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wielka Krokiew, kościół i cmentarz 
na „Pęksowym Brzysku”, Krupówki, czas wolny, powrót w godzinach 
wieczornych.
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Sierpień
05 – 08.08.2018 - 4-dniowa wycieczka PODLASIE – SZLAK TRZECH KUL-
TUR (szczegółowy program wycieczki przy zapisie),
23.08.2018 - biesiada emerycka przy ognisku – Koło Łowieckie „Cyranka” 
w Porębie,
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Wrzesień
01-13.09.2018 - wczasy nad morzem miejscowość Krynica Morska – Hotel 
„Neptun”.

08.09.2018 - 1-dniowa wycieczka do Krakowa.
W programie: zwiedzanie Kościoła Wniebowzięcia NMP – zabytkowy 
kościół rzymskokatolicki wraz z eremem oo. Kamedułów – udział we mszy 
św.

Zwiedzanie krakowskiego Kazimierza – Synagoga Stara, Synagoga 
Remuh, Kirkut, Synagoga Wysoka, spacer Traktem Królewskim, Sukien-
nice, czas wolny, powrót w godzinach wieczornych.
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Październik
04.10.2018 - 1-dniowa wycieczka w góry,
15.10.2018 - wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej,
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Listopad
- wyjazd do teatru lub operetki,
26.11.2018 - wyjazd na baseny termalne do Chochołowa,
– spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

Grudzień
18.12.2018 - podsumowanie działalności Koła.
Uroczystość opłatkowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych imprezach.
  Przewodnicząca

Zarządu Koła PZERiI 
Małgorzata Paszek

oFeRTA KulTuRAlNA NA RoK 
2018 PZeRII ZARZądu KołA 

GoCZAłKoWICe-ZdRÓJ

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje wyjazd na baseny termalne 

Oravica (Słowacja) 
 

 
 

 dnia 29.01.2018 (poniedziałek) 
 

odpłatność: członkowie  40 zł  
                   sympatycy   50 zł 

  
Cena obejmuje: 
 przejazd autokarem 
 ubezpieczenie   

 
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy UG 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 

godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK). 
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6 stycznia w Święto Obja-
wienia Pańskiego, tra-
dycyjnie Gminny Ośro-

dek Kultury oraz Chór Para-
f i a l ny  S e mp e r  C o m m u n i o 
zaprosili mieszkańców naszej 
gminy na spotkanie kolędowe 
w świątecznej scenerii goczał-
kowickiego kościoła parafial-
nego. Nasza wspólna adora-
cja, zostało w tym roku oparta 

na retrospekcji  koncer tów, 
które miały miejsce w naszym 
kościele w ostatnich 20 latach. 
   To dzięki naszemu chórowi 
parafialnemu Semper Commu-
nio mogliśmy przez te wszyst-
kie lata, kolędować w tak pięk-
nej oprawie muzycznej, zawsze 
na najwyższym poziomie arty-
stycznym. W trakcie sobot-
niego koncertu usłyszeliśmy 

kolędy i pastorałki w wykona-
niu naszych chórzystów z towa-
rzyszeniem organów przy któ-
rych zasiadł wirtuoz – organi-
sta Krzysztof Karcz, kwartetu 
smyczkowego – Escape, pia-
nina (Tomasz Pala), perku-
sji (Kajetan Adamczyk) i kon-
trabasu (Eugeniusz Kubat). 
Na ten wy jątkowy wieczór 
chór przygotował 16 utwo-
rów w zachwycających aran-
żacjach. Usłyszeliśmy m.in. 
kolędy: „Bracia patrzcie jeno”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Wśród noc-
nej ciszy”, „Dzisiaj w Betle-
jem” oraz pastorałki: „Idzie 
kolęda”, „Mario czy ty wiesz”. 
Całość urozmaiciło przybycie 
dziecięcych kolędników, któ-
rzy swoim śpiewem i życze-
niami wzruszyli publiczność. 
Na zakończenie wybrzmiała 
pieśń „Przekażmy sobie znak 
pokoju”, której towarzyszyło 
jakże wymowne, przełamanie 
się opłatkiem wszystkich zgro-
madzonych.

W  i m i e n i u  s p o ł e c z n o -
śc i  G o c z a ł kow i c  –  Z d r oj u 
szczere sława uznania kieru-
jemy w stronę pomysłodaw-
ców i wykonawców koncertu: 
Chóru Parafialnego Semper 
Communio pod dyrekcją Edyty 
Wrony.

Pragniemy również podzię-
kować księdzu proboszczowi 
Lasławowi Przepłacie za umoż-
liwienie organizacji koncertu 
w kościele parafialnym.

Dziękujemy wszystkim któ-
rzy w wieczór” Trzech Króli” 
przybyli do naszego kościoła 
by przy goczałkowickiej sta-
jence czerpać radość z Bożego 
Narodzenia. Radość z Bożego 
Narodzenia, jak pisał ks. Jan 
Twardowski

Która jest rado-
ścią z Boga samego,

Który chce pojawić 
się w naszym życiu,

Aby przez nas pro-
mieniować na ludzi.

GOK

doRoCZNY KoNCeRT 
KolędoWY

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje wyjazd 

do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
na spektakl: 

 
„Pomoc domowa” +_ koncert 

 
dnia 7.03.2018r. (środa) godz. 19.00 

 

  
 

Odpłatność: 
członkowie  60 zł 
sympatycy   70 zł 

 
Wyjazd godz. 17.30 z parkingu przy Urzędzie Gminy 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 

godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła  
(siedziba GOK) do dnia 30-01-2018 r. 
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Ccelem tegorocznego finału 
było pozyskanie środków 
„dla wyrównania szans 

w leczeniu noworodków” na pod-
stawowych oddziałach neonato-
logicznych poprzez doposażenie 
ich w specjalistyczny sprzęt ratu-
jący życie i zdrowie dzieci.

W Polsce funkcjonuje 3-stop-
niowy podział oddziałów nowo-
rodkowych ze względu na ich 
poziom specjalizacji. Większość 
oddziałów, zajmujących się 
dziećmi przychodzącymi na świat, 
to oddziały podstawowe, tzw. 
I oraz II stopnia referencyjności. 
III stopień to placówki wysokospe-
cjalistyczne i kliniczne, na które 
trafiać mają dzieci z potrzebą 
intensywnej opieki medycznej 
i zaawansowanego leczenia.

Za środki zebrane w trak-
cie 26. Finału WOŚP planowane 
są zakupy właśnie dla oddziałów 
podstawowych. Fundacja planuje 
pozyskać dla nich m.in. stanowi-
ska do resuscytacji noworodków, 
nowoczesne inkubatory, aparaty 
do nieinwazyjnego wspomaga-
nia oddychania, pompy infuzyjne 
a także sprzęt diagnostyczny, jak 
chociażby specjalistyczne aparaty 
USG czy pulsoksymetry.

Na terenie naszej gminy, kwe-
stowało 25 wolontariuszy, któ-
rzy zebrali do swoich puszek 14 

699,41 zł., to dzięki nim było 
możliwe osiągnięcie rekordo-
wego wyniku w historii Orkie-
stry w Goczałkowicach. Licyta-
cje podczas koncertu Finałowego 
oraz poczęstunek w formie cia-
sta przyniosły dochód w wyso-
kości 3733,65 zł. Koszulka klu-
bowa przekazana przez Łukasza 
Piszczka osiągnęła wartość 800 zł 
a anioł z pracowni ceramicznej 
Aniołowo 270 zł. Dziękujemy 
wszystkim osobom i instytucjom, 
które przekazały dary na rzecz 
WOŚP. Państwa wsparcia stano-
wiło znaczący wkład w wysokość 
zebranej kwoty

Finał uświetniły prezentacje 
muzyczne, wokalne i taneczne 
dzieci i młodzieży z Goczałkowic, 
koncert Goczałkowickiej Orkie-
stry Dętej, popis Zespołu Folklory-
stycznego Goczałkowice, występ 
chóru parafialnego Semper Com-
munio. Gościliśmy również zespół 
taneczno – wokalny Wiolinki z SP 
2 ze Pszczyny, muzyków z Kobióra 
oraz zespół Fleciki działający przy 
SP 1 w Goczałkowicach w ramach 
zajęć Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej.

26. Finał WOŚP za nami, 
w imieniu sztabu 329 przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Goczałko-
wicach – Zdroju, kierujemy słowa 
uznania do mieszkańców naszej 

gminy. Otwierając swoje serca 
na małe czerwone serduszko, 
przyczyniacie się do uratowania 

życia i zdrowia niejednego nowo-
narodzonego dziecka.

Dziękujemy,GOK

26. FINAł WIelKIeJ oRKIeSTRY

Występ zespołu "FLECIKI" z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Prezentacja uczestników warsztatów muzycznych GOK-u.

Goczałkowicki chór parafialny SEMPER COMMUNIO.

Koncert Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Występ dzieci uczęszczających na warsztaty taneczne GOK-u.

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej w Uzdrowisku.
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Okres Bożego Narodzenia, 
Nowego Roku i począ-
tek stycznia to czas, gdy 

w wielu kościołach można 
podziwiać szopki bożonaro-
dzeniowe,  które przedsta-
wiają Świętą Rodzinę i miejsce 
narodzenia Chrystusa. Mimo, 
że historia budowania szopek 
nie ma polskiego rodowodu, 
to szopki są mocno zakorzenione 
w polskim krajobrazie i w naszej 
świątecznej tradycji. Również 
goczałkowickiej.

Szopka w kościele parafial-
nym św. Jerzego w Goczałkowi-
cach-Zdroju z roku na rok jest 
piękniejsza i bardziej okazała. 
Tegoroczna szopka to wielka 
misterna konstrukcja, jedyna 
w swoim rodzaju, bogata, kolo-

rowa, zbudowana z niezliczo-
nej ilości elementów, zarówno 
stałych jak i ruchomych. Jak 
w każdej szopce jest Maryja, 
Józef i mały Jezusek. Są trzej 
Mędrcy ze wschodu, pasterze, 
aniołki. Tło stanowi panorama 
Betlejem. A tym co wyróżnia 
goczałkowicką szopkę są sceny 
z życia mieszkańców wsi. Nie-
powtarzalny klimat tego miejsca 
potęguje płynący potok, świe-
cące się ogniska, ruchome ele-
menty przedstawiające zawody 
kobiet i mężczyzn, których dziś 
już nikt nie wykonuje. Całość 
stwarza imponujące wrażenie. 
Szopkę można obejrzeć codzien-
nie, przed i po mszach. Oka-
zją do obejrzenia szopki może 
być również przyjazd na tego-

roczny koncert kolędowy, który 
odbędzie się w dniu 6 stycznia 

(sobota) o godz. 17.00.
Maria Ożarowska

SZoPKA W KoŚCIele 
PARAFIAlNYM

NoWe żYCIe odPAdÓW - eKo KoNKuRSNoWe żYCIe odPAdÓW NoWe żYCIe odPAdÓW NoWe żYCIe odPAdÓW 
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22 stycznia na Hali Sportowej w Goczałkowicach-Zdroju 
odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyklasowego 
Eko Konkursu „Nowe życie odpadów”.

Podczas spotkania Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Pani Gabriela 
Placha wręczyła nagrody laureatom konkursu:

1. w kategorii „eko zwierzątko” – uczniowie klas 1-3
– I miejsce – „SOWA” klasa 2A,
2. w kategorii „eko przedmiot domowego użytku” – uczniowie klas 4-6
– I miejsce – „ROBOT SPRZĄTAJĄCY” klasa 5C,

3. w kategorii „eko fantazja” – uczniowie klas 7 oraz 2,3 gimnazjum
– I miejsce – „MAKIETA, ARCHITEKRURA OBRAZU” – klasa 2A gim-
nazjum.

Ponadto wszystkie klasy uczestniczące w konkursie otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z logo Gminy Goczałkowice-Zdrój 
oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Wszystkie prace można oglądać do końca lutego w Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego "Stary Dworzec". Zapraszamy.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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UWAGA – remont siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki !!! 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach – Zdroju informuje, że od dnia 12 lutego w związku z remontem siedziby GOK, 
zajęcia prowadzone w naszym Ośrodku odbywać się będą w budynku URZĘDU GMINY wg. nowego planu zajęć. 

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju na czas prowadzonych prac (luty-sierpień) zostaje 
 przeniesiona do budynku „STAREGO DWORCA” – PARTER (wejście od strony peronu). 

OD DNIA 01.02.2018 r. BIBLIOTEKA NA NOWYM MIEJSCU BĘDZIE CZYNNA 
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.00. 

 

Zajęcia GOK i GBP  
II-VI.2018 (drugi semestr) 

 Sala UG I piętro 
(wejście od strony straży 

Sala mała 1 UG parter 
(dawne OPS, wejście od strony straży) 

Sala mała 2 UG parter  
(dawne OPS, wejście od strony straży) 

Poniedziałek 16.00 Karate gr.1 
17.00 Karate gr.2 
18.00 Warsztaty Taneczno-Wokalne 
19.00 Taniec dla seniora 

17.30-18.30 Warsztaty Szachowe Warsztaty Muzyczne- gitara  
(wg harmonogramu) 
 

Wtorek  
 

17.30 Ang. dla dorosłych gr.1 
19.00 Ang. dla dorosłych gr. 2 

 

Środa  17.00 Zespół folklorystyczny dla dorosłych 15.30 Warsztaty  Plastyczne gr. 1 
16.30 Warsztaty  Plastyczne gr. 2 

 

Czwartek 18.00 Dance kids 
19.00 Zumba dla młodzieży i dorosłych 

15.30 Ang.dla dzieci gr.1 
16.15 Ang.dla dzieci gr 2 
17.00 Ang.dla dzieci gr.3 

Warsztaty Muzyczne-pianino  
(wg harmonogramu) 

Piątek 18.00 Orkiestra Dęta dla dorosłych   
Warsztaty Teatralne GOK oraz zajęcia komputerowe GBP w II semestrze zostają odwołane. 

 
Siedziba biura GOK, ul. Szkolna 13 - dawny OPS, wejście od strony straży. Kontakt: 663 110 301. 

Płatności na konto GOK: 69 8448 0004 0033 6705 2000 0001 lub w tymczasowej siedzibie biura GOK. 
Płatności na konto GBP: 94 8448 0004 0033 6721 2000 0001 lub w tymczasowej siedzibie biura GOK. 
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MIeSZKAńCY W lICZBACh
Według danych z ewidencji ludno-

ści liczba mieszkańców Goczałko-
wic-Zdroju na koniec 2017 roku 

wyniosła 6.642, w tym: kobiet – 3.428, męż-
czyzn – 3.214. W porównaniu do 2016r. 
ludność gminy zwiększyła się o 30 osób. 
W okresie 12 miesięcy urodziło się 84 
dzieci, w tym 47 chłopców i 37 dziewczy-
nek. Liczba dzieci urodzonych w poprzed-
nich latach wyniosła:

w 2016r. – 73 dzieci
w 2015r. – 75 dzieci
w 2014r. – 62 dzieci
w 2013r. – 53 dzieci
w 2012r. – 58 dzieci
w 2011r. – 70 dzieci
w 2010r. – 82 dzieci.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Goczał-
kowicach-Zdroju odnotowano 55 ślubów, 
11 rozwodów oraz 56 zgonów. W poprzed-
nich latach statystyki te przedstawiały się 
następująco:
rok 2016 – 50 ślubów, 10 rozwodów, 50 

zgonów
rok 2015 – 61 ślubów, 13 rozwodów, 74 
zgony
rok 2014 – 37 ślubów, 7 rozwodów, 55 zgo-
nów
rok 2013 – 45 ślubów, 5 rozwodów, 58 zgo-
nów
rok 2012 – 45 ślubów, 14 rozwodów, 68 
zgonów
rok 2011 – 79 ślubów, 10 rozwodów, 49 

zgonów
rok 2010 – 79 ślubów, 8 rozwodów, 44 
zgony.

Wśród mieszkańców Goczałkowic-
-Zdroju jest 1211 panien, 1367 kawale-
rów, 1721 kobiet zamężnych, 1662 żona-
tych mężczyzn, 128 rozwiedzionych kobiet, 
111 rozwiedzionych mężczyzn, 362 wdowy 
oraz 62 wdowców.

Liczba mieszkańców w przeliczeniu 
na jedno nowonarodzone dziecko wynio-
sła 79,07. Wskaźnik ten wyniósł: w 2016r. – 
90,57; w 2015r. – 87,88; w 2014r. – 106,18; 
w 2013r. – 126,94; w 2012r. – 113,78; 
w 2011r. – 94,04; w 2010r. – 79,9. Liczba 
nowonarodzonych dzieci na 100 mieszkań-
ców wyniosła 1,26. W poprzednich latach 
wskaźnik ten wyniósł: w 2016r. – 1,10; 
w 2015r.- 1,14; w 2014r. – 0,91; w 2013r. 
– 0,81; w 2012r – 0,88; w 2011r. – 1,06; 
w 2010r. – 1,25. Dzieciom urodzonym 
w 2017r. najczęściej nadawano imiona: Oli-
wia, Maja, Wiktor i Aleksander.

Maria Ożarowskaf
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ANKIETA KONIUNKTURY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Symbol badania: AK-R

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie

do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

32 77 91 291,      695 255 244

e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl
�

ANKIETA KONIUNKTURY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

REALIZACJA BADANIA
Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego

w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie

do przeprowadzania badań ankietowych.

METODA POZYSKANIA INFORMACJI
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet

oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.

18–31.01 - osoby fizyczne

26–31.01 - jednostki sprawozdawcze

15 - 31 stycznia 2018 r.
Infolinia 8.00-18.00

numer infolinii: 22 279 99 99

BADANIE MA CHARAKTER OBOWIĄZKOWYWYWIAD TELEFONICZNY (CATI)

15–17.01 - osoby fizyczne

15–25.01 - jednostki sprawozdawcze

PRZEKAZANIE DANYCH
PRZEZ INTERNET (CAII/CAWI)

W Monitorze Polskim z 12 grudnia 2017 r., poz. 1146, opubliko-
wano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości mie-

sięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyń-
skie w I kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę 
podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubez-
pieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie sta-
nowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe w I kwartale 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grud-
niu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe w I kwartale 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne 
o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stano-
wić będzie:
- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczenio-
wych do 150 ha przeliczeniowych
- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczenio-
wych do 300 ha przeliczeniowych
- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania należnych składek 
za I kwartał 2018 r., upływa 31 stycznia 2018 r.

źródło: KRUS

WYMIAR SKłAdeK NA 
uBeZPIeCZeNIe SPołeCZNe 

RolNIKÓW 

o g ł o s z e n i a  b e z p ł a t n e
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Symbol badania: ZG ZD BR-01 BR-01a BR-01b BR-04 KGD, , , , , ,

badania reprezentacyjne stałe
przeprowadzane w każdym miesiącu 2018 roku

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie

do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

REALIZACJA BADANIA
Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego

w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie

do przeprowadzania badań ankietowych.

METODA POZYSKANIA INFORMACJI
Badania realizowane są przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu.

BADANIE  BUDŻETÓW  GOSPODARSTW  DOMOWYCHBADANIE  BUDŻETÓW  GOSPODARSTW  DOMOWYCH
BADANIE  KONDYCJI  GOSPODARSTW  DOMOWYCHBADANIE  KONDYCJI  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

BADANIE  AKTYWNOŚCI  EKONOMICZNEJ  LUDNOŚCIBADANIE  AKTYWNOŚCI  EKONOMICZNEJ  LUDNOŚCI

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

32 77 91 291,      695 255 244

e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl
�

O wcześniejszą emeryturę rolniczą może ubiegać się rolnik, który speł-
nia łącznie 3 warunki:
1. do 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek: kobieta – 55 lat, mężczy-

zna – 60 lat
2. posiada co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego
3. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do 31 grudnia 2017 r., 
rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. 
emeryturę złoży po tej dacie. W takim przypadku emerytura rolnicza będzie 
przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Do wniosku o wcześniejszą emeryturę rolnik powinien dołączyć doku-
ment stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, 
np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rol-
nego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej 
na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 
domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. 
(sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy 
z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobo-
wiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej 
na tym gospodarstwie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie KRUS.
źródło: KRUS

WCZeŚNIeJSZA eMeRYTuRA 
RolNICZA

Począwszy od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747), zmienia się wysokość 
minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienio-
nych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodze-
nia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł.

W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa 
miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienio-
nych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 
189 zł (tzn. 9% x 2100 zł =189 zł).

Jednocześnie KRUS przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 
r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego 
działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze 
prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej 
działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji 
naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o 
rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skar-
bowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób roz-
liczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie 
oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocz-
nego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość mie-
sięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.

źródło: KRUS

INFoRMACJA dlA RolNIKÓW 
PRoWAdZąCYCh dZIAłY 

SPeCJAlNe PRoduKCJI RolNeJ

O 
zna – 60 lat
2. posiada co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego
3. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. 
emeryturę złoży po tej dacie. W takim przypadku emerytura rolnicza będzie 
przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

ment stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, 
np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rol-
nego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej 
na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 
domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

(sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy 
z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobo-
wiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej 
na tym gospodarstwie.

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

ocząwszy od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747), zmienia się wysokość 
minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienio-
nych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodze-

W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa 
miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienio-
nych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 

Jednocześnie KRUS przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 
r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego 
działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze 
prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej 
działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji 
naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o 

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skar-
bowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób roz-
liczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie 
oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocz-

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość mie-
sięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.



O 
zna – 60 lat
2. posiada co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego
3. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. 
emeryturę złoży po tej dacie. W takim przypadku emerytura rolnicza będzie 
przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

ment stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, 
np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rol-
nego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej 
na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 
domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobo-
wiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej 
na tym gospodarstwie.

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).
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Mariuszek jest ślicznym małym chłopcem.
Zawsze uśmiechnięty, pomimo choroby z jaką się 

zmaga.
Achondrodysplazja to potwór, który nie daje Mariuszkowi nor-

malnie żyć, odebrał mu możliwość chodzenia, mówienia, słysze-
nia, a także widzenia.

Ten mały chłopczyk to mój syn i ja od momentu jego urodzenia 
walczę o jego lepsze jutro.

Kiedy urodziłam Mariuszka 31 maja 2006 r. słyszałam jak pła-
cze, wyglądał jak normalne maleństwo jakich pełno na oddziale 
noworodkowym, niestety moja radość nie trwała długo. Po nie-
całym tygodniu Mariuszek zaczął mieć problemy z oddychaniem. 
Na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Katowicach walczył 
o życie. Skończyło się to założoną rurką tracheotomijną, którą 
ma do dziś.

Z jednej strony dobrze bo oddycha, ale niestety przez to, 
że ją ma niestety nie mówi. Serce się kraje kiedy na placu zabaw 
słyszę jak inne dzieci mówią do swoich rodziców,,mamo”.

Kocham swoje dziecko i wiem, że ono mnie również. Z czasem 
nauczyłam się co chce mój mały chłopczyk, on sam mi pokazuje 
np. wyciąga rączki (chce żeby go przytulić), siedząc w foteliku 
pokazuje, że chce jeść.

Życie nauczyło mnie jak kochać i być kochaną przez mojego 
syna.

Małymi kroczkami budujemy naszą przyszłość.
Zdrowe dzieci wyciągają rączki żeby się przytulić, kiedy mają 

kilka miesięcy, mój syn przytulił mnie kiedy miał kilka lat.
Choroba odebrała mu wiele, zbyt wiele.
Pragnę aby był szczęśliwy na swój sposób. Wiem, że nie pójdzie 

z tornistrem przerzuconym przez ramię do szkoły, muszę go tam 
zawieźć, ale może dzięki specjalnemu fotelikowi będzie mógł prze-
mierzyć najpierw parę cm, potem metr a potem dalej.

Mariuszek bardzo się cieszy kiedy może zrobić coś sam, 
np. chwyta podaną mu szczoteczkę elektryczną i śmieje się, potem 
powoli próbuje (bo nie widzi) trafić nią do buzi i myje ząbki jest 
wtedy taki zadowolony. Jest wiele rzeczy, które małymi kroczkami 
próbuję go nauczyć, by kiedyś sam mógł sobie poradzić.

Ostatnio zauważyłam, że Mariuszkowi sprawia przyjemność  

jak odepchnie się siedząc w swoim specjalnym foteliku. Jest to fote-
lik, który jeździ na kółkach, a dziecko siedząc w nim na specjalnym 
podeście, odpycha się nóżkami. Widziałam go ostatnio w jednym 
sklepie ze sprzętem dla osób niepełnosprawnych. Może dzięki 
wspólnej pomocy udałoby się go zakupić. Mariuszek nie chodzi, 
ma malutkie nóżki i ma przykurcze. Taki fotelik dał by mu szansę 
aby poruszać się samodzielnie.

Jeśli chcą państwo pomóc mojemu synowi w specjalistycznym 
leczeniu i rehabilitacji: 
- można podarować 1% podatku 
KRS 0000121785 z dopiskiem Mariusz Cebula;
lub można podarować pewną kwotę na konto 
Fundacji Dar Serca ul. Powstańców Śląskich 6, Bielsko Biała
nr konta 49 1050 1070 1000 0022 6906 4552 z dopiskiem Mariusz 
Cebula.

Razem możemy więcej, razem pomóżmy Mariuszkowi by mógł 
być samodzielny.

Małymi kroczkami mały chłopczyk będzie mógł przejść przez 
życie.

Podarujmy Mariuszkowi nowe nóżki.

Bożena Cebula, mama malutkiego chłop-
czyka o pięknym imieniu Mariuszek.

Wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku
Dziękuję

o g ł o s z e n i a  b e z p ł a t n e

TWÓJ 1%
PoMoże MARIuSZKoWI W WAlCe Z CIężKą ChoRoBą

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszego syna 
Mateusza.

Mateusz ma 14 lat, na co dzień jest uro-
czym, uśmiechniętym dzieckiem, niestety 
choruje na ciężką chorobę – mózgowe pora-
żenie dziecięce czterokończynowe.

Nie potrafi chodzić, mówić, a nawet sie-
dzieć, ma padaczkę, niedowidzi, ostatnio 
doszła mu osteoporoza i zwichniecie sta-
wów biodrowych oraz musi być dokarmiany 
specjalnymi odżywkami żeby zwiększyć 
masę ciała, wymaga ciągłej opieki.

Ogromną szansą na rozwój naszego 
dziecka jest stała, kompleksowa rehabili-
tacja.

My jako rodzice pragniemy zapewnić 
naszemu dziecku jak najlepszy rozwój, jed-
nak koszty codziennej rehabilitacji, lecze-
nia, sprzętu rehabilitacyjnego czy turnu-
sów rehabilitacyjnych w znacznym stopniu 
przekraczają nasze możliwości finansowe.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Pań-
stwa o przekazanie swojego 1% podatku 
na leczenie i rehabilitację Mateusza Kijka.

Dziecko jest podopiecznym
„REGIONALNEJ FUNDACJI 

POMOCY NIEWIDOMYCH „
KRS 0000018926

w rubryce inform. uzupeł-
niające-cel 1% wpisujemy: 

MATEUSZ KIJEK
 (tylko z tym dopiskiem pie-

niążki trafią na subkonto syna).

Dziecku również można pomóc 
przekazując dowolną kwotę 

pieniężną na konto
ING BANK SLASKI KATO-

WICE 0/CHORZOW
27 1050 1243 1000 0010 0010 1483 

Z DOPISKIEM NA
 LECZENIE MATEUSZA KIJEK.

Of iarowane przez Państwa pie-
n i ą d z e  z o s t a n ą  p r z e z n a c z o n e 
w całości na leczenie i rehabilitację chłopca.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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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. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

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.

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

Projekt graficzny: Bogusław 
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: GOK, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Uzdrowiskowa 61.
Druk: Śląska Oficyna  
Drukarska, 43-200 Pszczyna,  
ul. Piastowska 26.

Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega 
sobie prawo skracania 
i opracowywania nadesłanych 
tekstów oraz zmiany tytułów.

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT  INFORMACJI 
 TURYSTYCZNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

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)

NIECZYNNY NA CZAS REMONTU

BUDYNKU "GÓRNIK"

DZIELNICOWI


