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wiadomości goczałkowickie

Wójt z absolutorium

26 czerwca Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2017 i udzieliła wójtowi gminy absolutorium.
Jeśli chodzi o wydatki tradycyjnie najwięcej pochłonęły oświata
i wychowanie. Na ten cel przeznaczono w 2017 r. 12 mln 10 tys.
800 zł (29,8% wszystkich wydatków). Daje to 1 795 zł na osobę.
To o 127 zł na osobę więcej w porównaniu do roku 2016. Mimo subwencji oświatowej i innych dotacji
i opłat, gmina musi dokładać na ten
cel prawie 3,6 mln zł (30% wszystkich wydatków na oświatę i wychowanie).
Inne ważne działy, które
pochłaniają najwięcej środków to:
pomoc społeczna i rodzina (ponad
7,5 mln zł,18,8% wydatków, 1
131 zł na osobę), transport i łączność (ponad 4 mln zł, 10% wydatków, 602 zł na osobę), kultura
fizyczna (prawie 3,4 mln zł, 8,4%
wydatków, 508 zł na osobę), administracja publiczna (3,3 mln zł,
8,2% wydatków, 494 zł na osobę),
rolnictwo i łowiectwo (prawie 3
mln zł, 7,4% wydatków, 447 zł
na osobę), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę (2,3 mln zł, 5,7% wydatków, 342 zł na osobę), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (ponad 1,3 mln zł,
3,3% wydatków, 199 zł na osobę),
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (ponad 1 mln zł, 2,7%
wydatków, 160 zł na osobę).
33,4% wydatków budżetu
realizował Urząd Gminy, 18,3%
– Ośrodek Pomocy Społecznej,
16,4% – Administracja Zasobów
Komunalnych, 13,5% – Szkoła
Podstawowa nr 1, 8% – Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Ponad 7 mln zł na inwestycje
i remonty.
Dużą część wydatków gminy
w 2017 r. stanowiły wydatki inwestycyjne. Pochłonęły łącznie 5 mln
604 tys. 680 zł (stanowiły 13,9%
ogółu wydatków). W 9,6% źró-

dłem ich finansowania były pozyskane środki zewnętrzne z budżetu
państwa oraz Unii Europejskiej.
Prawie 1/3 wydatków inwestycyjnych stanowiła pomoc
finansowa, jaką gmina Goczałkowice-Zdrój udzieliła powiatowi
pszczyńskiemu na przebudowę
dróg powiatowych ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju
wraz z budową ścieżki rowerowej. Całość pochłonęła ponad 8
mln zł, gmina Goczałkowice przeznaczyła na ten cel 1 mln 594 tys.
602 zł 17 gr (pozostałe środki
pochodziły z budżetu państwa,
gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego).
Drugą pozycję w wydatkach
inwestycyjnych stanowiła dotacja dla Województwa Śląskiego
w wysokości 1,2 mln zł na regulację Potoku Goczałkowickiego.
W 2017 r. udało się też zrealizować
inwestycje związane z budową ul.
Azaliowej, przebudową ul. Bór
I, budową drogi bocznej od ul.
Jeziornej, remontem pomieszczeń
w budynku „Górnik” i przystosowaniem ich na potrzeby Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz realizowanym przy udziale środków
europejskich projektem „Zwiększenia dostępności obywateli
i przedsiębiorców do cyfrowych
usług publicznych”. Wykonany
również został projekt ul. Korfantego, Żeromskiego i Wiślnej oraz
ul. Bór II, projekt boisk oraz placu
zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1. Przygotowywana do realizacji była budowa transformatora
przy Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
W ciągu roku gmina prowadziła bieżące remonty sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej,
remonty nawierzchni dróg gminnych, w tym remonty powstałe
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odczas czerwcowej sesji Rady
Gminy wójt Gabriela Placha
przedstawiła sprawozdanie
finansowe gminy za 2017 r. wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2017. W ub. roku
zrealizowano dochody w wysokości 38 mln 252 tys. 305 zł (realizacja planu na poziomie 97,68%)
oraz wydatki w wysokości 40 mln
239 tys. 937 zł (94,3%).
Takie są dochody gminy
18,7% dochodów stanowiły
subwencje z budżetu państwa
(ponad 7,1 mln zł), 18% to udziały
w podatku dochodowym od osób
fizycznych (prawie 6,9 mln zł),
a 15,7% – podatek od nieruchomości (ponad 6 mln zł). Co istotne,
zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2017 r. gmina spłaciła 2
mln 352 tys. 152 zł nadpłaconego
w latach ubiegłych podatku wraz
z oprocentowaniem. Była to końcowa zapłata tego zobowiązania.
Dochody majątkowe wynosiły 540
tys. 507 zł i stanowiły 1,41% wykonanych dochodów ogółem.
Inne dochody gminy to środki
zewnętrzne. Wśród nich znajdują
się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone
gminie ustawami (5,8 mln zł,
15,2% dochodów), dotacje celowe
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących
(prawie 1,1 mln zł, 2,8% dochodów), w tym dotacja z budżetu
państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na budowę
ul. Azaliowej (280 tys. zł), środki
unijne w wysokości 430 tys. 800 zł
na realizację projektów „Zwiększenie dostępności obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług
publicznych”, „Droga do zmiany
– wsparcie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Dając, zyskujesz” – Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży i Erasmus+
(końcowe rozliczenie projektu
realizowanego w gimnazjum),
a także dotacje i środki z innych
źródeł (Starostwo Powiatowe, inne
gminy, PG Silesia) przeznaczone
na konkretne działania (usuwanie
azbestu, odśnieżanie dróg powiatowych, pobyt dzieci w przedszkolach, usuwanie szkód górniczych
w infrastrukturze komunalnej) –
ich wysokość to 626 tys.142 zł.
Na co gmina przeznacza pieniądze?

W 2017 r. gmina Goczałkowice przeznaczyła 1,21 mln na regulację Potoku.

w wyniku działalności górniczej,
remonty budynków komunalnych
(prace remontowe przy ul. Szkolnej 70 i ul. Powstańców Śląskich
43, remont w kotłowni Urzędu
Gminy), remonty w Szkole Podstawowej nr 1 polegające na wdrożeniu dziennika elektronicznego,
rozbudowie platformy informatycznej, rozbudowie sieci oraz
remoncie pomieszczeń w szkole,
remoncie schodów do sali gimnastycznej, wymianie drzwi wejściowych od strony boiska, ponadto
rozbudowano siłownię na hali
sportowej oraz pomalowano halę
i naprawiono belki na dachu.
Środki trwałe będące w posiadaniu Administracji Zasobów
komunalnych powiększyły się
o zakupiony system zdalnego
odczytu wodomierzy oraz pompę
próżniową, a w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji – o wymiennik
do odbioru ciepła.
Na remonty wydano w sumie 1
mln 466 tys. 732 zł (3,6% wydatków). Razem z wydatkami inwestycyjnymi stanowi to 17,5% ogółu
wydatków budżetowych (7 mln 71
tys. 412 zł).
Spada zadłużenie
W posiadaniu gminy na koniec
2017 r. były trzy budynki mieszkalne i 12 budynków niemieszkalnych. Ponadto gmina posiada
udziały w spółce Przedsiębiorstwo
Inżynierii Miejskiej w Czechowicach o wartości 2 mln 236 tys. zł
(udziały na poziomie 4,5%).
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec
roku 2017 wyniosło 2 mln 714 tys.
942 zł (stanowi 7% zrealizowanych
dochodów). Co istotne, zadłużenie gminy spada. Na koniec 2017 r.
było bowiem o 912 tys. 725 zł niższe od zadłużenia na koniec 2016 r.
Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2017 wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Wątpliwości nie mieli też radni. Za przyjęciem sprawozdania finansowego
gminy za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za rok 2017 zagłosowało 11 radnych, jedna osoba była przeciw.
Prawie jednogłośnie Rada Gminy
udzieliła też wójtowi absolutorium
– 11 głosów „za”, jedna osoba była
przeciw.
Paweł Komraus
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spraWozdanie z XXXVii sesji rady
Gminy: o szpitalu, planie i sprzedaży alkoholu
17 lipca odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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sesji udział wziął m.in. starosta Paweł Sadza. W swoim wystąpieniu omówił sytuację szpitala w Pszczynie. Opowiedział
o decyzji NFZ o odebraniu kontraktu spółce Centrum Dializa,
która dzierżawiła placówkę oraz o późniejszym niezrozumiałym dla
powiatu odrzuceniu przez NFZ oferty powiatowej spółki, która miała
prowadzić szpital. Jak przyznał, powiat prowadzi prace remontowe
w obiekcie, ogłoszone zostały rokowania i liczy, że szpital, który nie
funkcjonuje od końca czerwca, wznowi działalność od 1 sierpnia. Starosta podziękował też radnym i władzom Goczałkowic za dobrą współpracę przy realizacji inwestycji na drogach powiatowych w Goczałkowicach.
Na sesji zaprezentowana została aktualizacja „Strategii poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju”. Rada Gminy uchwaliła
również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach części lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych w gminie (chodzi o tereny należące do właściciela zakładów
mięsnych, gdzie mają powstać magazyny i drogi wewnętrzne).
Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych
w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój”. Dotacja celowa na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. V klasy wyniesie 60%, a 80% na: zakup
i montaż kotła gazowego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
ocieplenie stropodachu lub dachu oraz wymianę okien. Przegłosowana
została uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (to wymóg ustawowy).
Rada wprowadziła zmiany w budżecie gminy na rok 2018. O ponad
100 tys. zł mniejsza niż zakładano była dotacja gminy do PGW „Wody
Polskie” na regulację Potoku Goczałkowickiego, bo „Wody Polskie”
otrzymały dotację z WFOŚiGW. Dlatego kwotę tę przeznaczono
na budowę placu zabaw przy SP nr 1, w związku z wyższymi kosztami wynikającymi z przetargu. Przyjęto również uchwałę, która określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej. Inna podjęta na sesji lipcowej uchwała określiła zasady
udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu ich rozliczania. Rada Gminy określiła ponadto tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele na stanowiskach pedagog,
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz doradca zawodowy

Na lipcowej sesji Rady Gminy starosta Paweł Sadza mówił o sytuacji szpitala
w Pszczynie.
w tygodniu będą musieli przeprowadzić 20 godzin zajęć. Radni zgodzili
się też na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polnej.
Jak określono w uzasadnieniu, to długa i wąska działka na rogu ulicy,
która nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, może jedynie poprawić warunki zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
Rada Gminy podjęła szereg uchwał związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy. Określono maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż takich napojów. W przypadku tych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest to po 20 dla napojów
zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, zawierających od 4,5% do 18%
oraz zawierających powyżej 18% alkoholu. Podobne wartości przyjęto
w przypadku napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z wyjątkiem napojów do 4,5% alkoholu i piwa. W tym wypadku
maksymalna liczba zezwoleń to 25. W kolejnych uchwałach określono
zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (obowiązują w przypadku sprzedaży napojów zawierających
powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – co najmniej 100 m m.in. od szkół czy kościołów) oraz odstępstwo
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
(to wiata w Borze II).
Na sesji Gabriela Placha przedstawiła sprawozdanie z pracy wójta,
a podczas dyskusji radni poruszali m.in. tematy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy dotacji do wymiany kotłów.
Paweł Komraus

internetoWa platForma podatnika
dla mieszkańcóW Gminy

W

Projekt zrealizowany przez gminę Goczałkowice-Zdrój pn:” Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług
publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” był współfinansowany
z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II
„Cyfrowe Śląskie”,Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych.
fot. google

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój zaprasza do rejestrowania
się na platformie Internetowej podatnika – https://podatnik.goczalkowicezdroj.pl. Jest to portal Internetowy skierowany do mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój za pośrednictwem
którego można:
– sprawdzić aktualne saldo zobowiązań wobec Gminy,
– zapłacić online lub wygenerować druk przelewu do banku,
– uuruchomić powiadomienia sms lub na adres mailowy o zbliżających się płatnościach,
– elektronicznie złożyć deklaracje, korekty, pisma.
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osiadania i naWalne opady przyczyną zalań
17 lipca podczas sesji Rady Gminy przedstawiono aktualizację „Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju”.

S

trategia została opracowana na zlecenie Urzędu
Gminy w 2010 r. Jak tłumaczył Mikołaj Olbrych, współautor aktualizacji, od tego czasu
sytuacja znacznie się zmieniła,
a to wymaga zmiany w podejściu
do oszacowania ryzyka powodziowego. – W 2010 r. kopalnia
„Silesia” była właściwie wygaszana, nie planowano eksploatacji i osiadań. Teraz są nowe plany
ruchu, nowe prognozy osiadań. Ponadto, nie ma drugiego
takiego miejsca w Polsce, gdzie
opady nawalne tak często się
pojawiają. W czerwcu w Goczałkowicach w ciągu czterech godzin
spadło 160 mm – to jest opad, którego prawdopodobieństwo jest
szacowane średnio raz na kilkaset lat! Ciężko prognozować,
że taki opad nie wystąpi jeszcze
raz, bo zmiany klimatu są trudne
do oszacowania – zauważył.
W ramach aktualizacji m.in.
wyznaczono tereny potencjalnie
zagrożone zalaniem z uwzględnieniem osiadań terenu, przygotowano symulacje oraz wizuali-

zacje graficzne podtopień i powodzi, przy różnym stanie terenu.
Kluczowe w opracowaniu były
dane geodezyjne. – Pokazano,
jak zmienił się teren od 2010 r.
Okazało się, że zmienił się dość
poważnie. Przez osiem lat w rejonie ul. Dębowej mamy do czynienia z osiadaniami prawie 2,5 m.
Dodatkowo, prognoza osiadań
otrzymana z kopalni mówi
o dodatkowych 2 m osiadań. A już
do roku 2010 teren ten osiadł
o ok. 8 m – mówił M. Olbrych.
– Najistotniejsze dla poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego co można było zrobić,
zostało wykonane. Wykonana
została śluza wałowa z Rontoka,
trwa regulacja Potoku Goczałkowickiego. Zrealizowano też
szereg mniejszych inwestycji, jak np. budowa pompowni
przy ul. Stawowej – podkreślał
współautor aktualizacji strategii. Ale znaczne osiadania
terenu (i w konsekwencji zalania) to wynik przede wszystkim prowadzonej na terenie
gminy eksploatacji górniczej.

A ta prowadzona jest niezależnie od negatywnego stanowiska władz gminy i mieszkańców.
„W chwili obecnej głównym czynnikiem stwarzającym zagrożenie
powodziowe gminy jest działalność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia” – czytamy w dokumencie. I dlatego wszystkie prowadzone przez gminę działania
mające na celu ochronę przed
powodzią są znacznie ograniczone.
Jak podkreślają autorzy opracowania, rozwiązaniem mogłoby
być wykluczenie najbardziej
zagrożonych terenów z zabudowy lub instalacja pompowni
o dużej mocy w rejonie ul. Dębowej. To jednak wiązałoby się
z ogromnymi kosztami. Mikołaj
Olbrych zauważał, że prognoza
osiadań dotyczy obecnej koncesji. Te mogą być większe i bardziej rozległe w dalszych latach
działalności kopalni.
W aktualizacji wykonano
inwentaryzację urządzeń wodnych, które są istotne dla bezpieczeństwa przeciwpowodzio-

wego w gminie. Stwierdzono też,
że zalecenia określone w strategii z 2010 r. zostały zrealizowane.
Teraz zalecono m.in. ustalenie
administratorów urządzeń wodnych, co i tak jest utrudnione
ze względu na trwającą organizację PGW „Wody Polskie”.
Konieczna jest też poprawa stanu
odcinka wału pomiędzy zbiornikiem Rontok Mały a Wydymacz.
To ważne działania, ale i tak niewielkie w porównaniu do efektów
eksploatacji górniczej, które – jak
wykazano w aktualizacji strategii – mają największy wpływ
na to, że w Goczałkowicach tak
często dochodzi do zalań.
Po wystąpieniu współautora
dokumentu radni zaproponowali, by zorganizować łączone
posiedzenie komisji Rady Gminy
na temat ochrony przeciwpowodziowej. Stwierdzono, że należy
na nie zaprosić m.in. przedstawicieli PG „Silesia”, by zapoznali się z efektami prowadzonej
przez nich działalności na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.
Paweł Komraus

sprzęt ratoWniczy przekazany
osp GoczałkoWice-zdrój

W

Goczałkowice-Zdrój.
Gminę Goczałkowice-Zdrój
reprezentowała Wójt Gminy
Gabriela Placha. OSP Goczałkowice-Zdrój reprezentował Prezes Jerzy Sodzawiczny.
Przekazane zostały: zestaw
narzędzi hydraulicznych, defifot. urZĄD GmINY

środę 11 lipca 2018 r.
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goczałkowicach-Zdroju miało
miejsce podpisanie umowy i oficjalne przekazanie OSP Goczałkowice-Zdrój sprzętu ratowniczego zakupionego przez gminę

fot. urZĄD GmINY

Wójt Gminy wraz z członkami OSP.

Wójt Gminy przekazuje umowę na zakup sprzętu Prezesowi OSP Jerzemu Sodzawicznemu.

brylator oraz zestaw ratowniczy
PSP R1 z deską ortopedyczną.
Wartość zakupionego sprzętu
to 43440 zł.
Sprzęt został zakupiony
w ramach dotacji na zakup
s p r z ę t u d l a o c h ot n i c z yc h
straży pożarnych realizowanej
z Funduszu Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dysponentem Funduszu
jest Minister Sprawiedliwości.
Na zakup sprzętu gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała dotację
w wysokości 43005,60 zł. Wkład
własny gminy wyniósł 1%.
UG Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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zjazd na uzdroWisko:
decyzja nie zapadła

3

lipca odbyło się połączone
posiedzenie komisji Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Spotkanie poświęcone było planom
katowickiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która na wniosek Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie chce
ograniczyć ruch na zjeździe z DK
1 na ul. Uzdrowiskową. O sprawie
pisaliśmy w poprzednim numerze gazety. Ograniczenie miałoby
polegać na zamknięciu przejazdu
przez pas rozdziału, bez zamykania połączenia DK 1 z ul. Uzdrowiskową. Po zamknięciu pasa rozdzielającego możliwy będzie zjazd z DK
1 na ul. Uzdrowiskową od strony
Katowic i wyjazd z ul. Uzdrowiskowej na DK 1 w kierunku Bielska-Białej. Nie będzie można zjechać z DK
1 od strony Bielska w ul. Uzdrowiskową i wyjechać z ul. Uzdrowiskowej na DK 1 w kierunku Katowic.
W posiedzeniu udział
wzięli m.in. przedstawiciele GDDKiA, policji, powiatu pszczyńskiego,
władze gminy Goczałkowice oraz
radni. Na początku odczytano apel
podpisany przez 47 mieszkańców
gminy, którzy obawiają się o bezpieczeństwo na ul. Głównej po ograniczeniu ruchu na zjeździe. Podkreślają, że już teraz są tam duże korki.
„Nie może dobrze funkcjonować
tak wielka i rozwojowa gmina, jak
Goczałkowice-Zdrój, mająca wielu
mieszkańców, uzdrowisko, zaporę,
ogrody Kapias, kompleks szkolny
i wiele innych atrakcji, planując
tylko ten jeden wyjazd drogowy”
– piszą mieszkańcy i proszą przed
wprowadzeniem zmian o wprowadzenie alternatywnych rozwiązań,
które spowodują mniejszy ruch
na ul. Głównej. Jedna z propozycji

mieszkańców to wykonanie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniu ul. Borowinowej
z DK 1.
– Od 2012 r. zanotowaliśmy
w okolicy zjazdu 70 zdarzeń drogowych, w trakcie których 14 osób
zostało rannych, a 3 osoby zginęły.
To są powody naszego wniosku.
Nie chcemy odciąć gminy od DK
1, wydaje nam się, że istnieją inne
możliwości włączenia się do ruchu,
np. wykorzystując skrzyżowanie
w Czechowicach czy korzystając ze skrzyżowania z ul. Główną.
Chcemy przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na DK 1 –
mówił mł. insp. mgr Piotr Sidzina,
komendant powiatowy policji
w Pszczynie. – Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa na tej drodze. Dlatego przychylamy się do wniosku złożonego
przez policję. Nie rozpoczęliśmy
jeszcze przygotowywania projektu
zmiany organizacji ruchu, zbieramy dane w tej sprawie – zaznaczyła Bożena Chechelska, kierownik Rejonu w Pszczynie GDDKiA.
Jak zaznaczyła, ostateczna decyzja w sprawie ograniczenia ruchu
na zjeździe jeszcze nie zapadła.
Władze gminy, radni, przedstawiciel Starostwa Powiatowego tłumaczyli, że planowana zmiana spowoduje znaczne zwiększenie ruchu
na i tak już dziś często zakorkowanej
ul. Głównej i innych drogach lokalnych. Podkreślano, że przed zmianą
należy wprowadzić takie rozwiązania, które zabezpieczą Goczałkowice przed chaosem komunikacyjnym. To m.in. budowa prawoskrętu
z DK 1 w ul. Główną, w ul. Brzozową oraz w ul. Uzdrowiskową,
budowa kładki dla pieszych i rowe-

f o t . paw e ł k o m r a u s

Goczałkowice nie mogą zostać z jednym wjazdem z DK 1 – przekonywały władze gminy oraz radni na spotkaniu z przedstawicielami
GDDKiA oraz policji. Okazuje się, że decyzja w sprawie ograniczenia ruchu na zjeździe na ul. Uzdrowiskową jeszcze nie zapadła.

Podczas posiedzenia komisji dyskutowano o problemach komunikacyjnych.
rzystów nad drogą w okolicy komisów samochodowych, wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości, a także zakazu wyprzedzania
przez samochody ciężarowe. Częsta odpowiedź na te wnioski jest jednak taka, że ruch na DK 1 zostanie
ograniczony, kiedy powstanie planowany odcinek drogi S1 Kosztowy
– Bielsko-Biała. Do samych robót
(które mają potrwać 3 lata) jeszcze
jednak daleko. – Kilkanaście razy
występowaliśmy do GDDKiA z propozycjami zmian, które usprawniłyby ruch w Goczałkowicach.
Do żadnej naszej propozycji się nie
przychylono przytaczając jeden
argument: będzie S1. Nadal jednak nie wiemy, kiedy tak naprawdę
ta droga powstanie – przyznała wójt
GabrielaPlacha.Jakdodała,odkilku
lat gmina stara się o budowę drogi
zbiorczej od Karczmy Kuban do ul.
Głównej. Sprawa jest zablokowana
z powodu problemów ze strony
GDDKiA w sprawie zamiany gruntów. Przedstawicielka GDDKiA
zapewniła, że sprawdzi, na jakim

etapie jest to postępowanie.
Podczas spotkania zauważano, że problemy komunikacyjne w Goczałkowicach wynikają
także z korków w Pszczynie. Sytuację mogłoby poprawić zniesienie
opłat na DK 81 lub ich wprowadzenie na DK 1 dla samochodów
ciężarowych. Ale na to też nie
ma zgody odpowiednich instytucji.
Jak wynika z deklaracji przedstawicieli zarządcy DK 1, jest jednak
szansa na wprowadzenie zakazu
wyprzedzania przez samochody
ciężarowe na goczałkowickim
odcinku „jedynki”. Takie rozwiązanie w Pszczynie znacznie upłynniło
ruch. GDDKiA obecnie zbiera materiały do wprowadzenia takiego
zakazu w Goczałkowicach.
Przedstawiciele GDDKiA
zapewnili, że decyzja o ograniczeniu ruchu na zjeździe z DK 1 na ul.
Uzdrowiskową jeszcze nie zapadła
i że zarządca drogi pochyli się nad
argumentami przedstawionymi
podczas posiedzenia komisji.
Paweł Komraus

Gdzie po pomoc lekarską
W śWięta i W nocy?

N

arodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na zabezpieczenie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki na terenie powiatu pszczyńskiego. Został on ogłoszony w związku
z wypowiedzeniem kontraktu spółce Centrum Dializa, która do końca
czerwca dzierżawi szpital w Pszczynie (wcześniej to w szpitalu udzie-

lano pierwszej pomocy w nocy i w święta).
Od 1 lipca mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój po podstawową opiekę zdrowotną nocną oraz świąteczną powinni udawać się
do ośrodka „Symetria” w Pszczynie. Znajduje się on przy ul. Partyzantów 21.
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W Goczałkowicach ruszyła
wypożyczalnia rowerów

fot. gok

D

Goczałkowicka stacja rowerowa przy budynku Sytarego Dworca.
można zaoszczędzić również pieniądze i czas, bo teraz przez korki
często rowerem można przemieszczać się szybciej niż samochodem. Jeśli system się sprawdzi,
pomyślimy o kolejnych stacjach
na terenie Goczałkowic – mówi
wójt Gabriela Placha.
– Dzięki uruchomieniu stacji
w Goczałkowicach udało się zrealizować kompleksowy projekt.
To jeden z nielicznych przypadków, kiedy oferujemy aż 30 minut

Wójt Goczałkowic-Zdroju oraz Burmistrz Pszczyny na inauguracji wypożyczalni.

bezpłatnej jazdy. Tak skonstruowaliśmy stacje, że z jednej do drugiej
można dojechać w 30 minut, więc
pomiędzy wszystkimi ośmioma
stacjami można poruszać się całkowicie bezpłatnie – przyznał burmistrz Dariusz Skrobol.
Z wypożyczalni może skorzystać każdy: mieszkańcy, turyści czy kuracjusze, a z Pszczyny
do Goczałkowic dojechać
można m.in. dzięki nowej ścieżce
rowerowej wybudowanej przy ul.

Zdrojowej i Jeziornej.
Jak działa system? Wystarczy
zarejestrować się na stronie internetowej pszczynskirower.pl, wpłacić 10 zł opłaty inicjalnej i można
już wypożyczyć rower. Na terminalu przy stacji należy wpisać swój
numer telefonu, kod PIN i numer
wypożyczanego roweru. Można
również skorzystać z aplikacji
Nextbike na urządzenia mobilne,
która umożliwia wypożyczanie m.in. poprzez skanowanie
kodu QR. Aby zwrócić rower,
wystarczy wpiąć go w elektrozamek tej samej lub dowolnej innej
stacji. Konto użytkownika umożliwia wypożyczanie rowerów tylko
wtedy, gdy znajduje się na nim
co najmniej 10 zł.
Pierwsze 30 minut każdego
wypożyczenia roweru jest darmowe. Od 31 do 60 minut wypożyczenia kosztuje 1 zł. Druga
godzina wypożyczenia to koszt
2 zł, trzecia – 3 zł, a każda kolejna
godzina – 4 zł.
Wszystkie rowery są wyposażone m.in. w przerzutkę, automatyczne oświetlenie przednie
i tylne, dzwonek, hamulce (ręczny
i nożny), wodoodporne siodełko,
szyfrowy zamek (kod do niego
otrzymujemy przy wypożyczeniu,
warto go zapamiętać) i koszyk
do przewożenia toreb i pakunków.
Za prowadzenie systemu
odpowiedzialna jest firma Nextbike Polska, która wygrała przetarg na jego prowadzenie w ciągu
trzech najbliższych sezonów.
Wypożyczalnia rowerów będzie
dostępna do 30 września. Oprócz
tego, rowery można wypożyczyć
także na dworcu PKP w Zdroju.
pk
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obra informacja dla rowerzystów: od piątku, 25 maja
można wypożyczać rowery
w dwóch stacjach znajdujących się
na terenie Goczałkowic-Zdroju.
Pierwsze 30 minut jazdy jest darmowe.
Dzięki współpracy gminy
Goczałkowice-Zdrój z gminą
Pszczyna ruszyła samoobsługowa wypożyczalnia rowerów
miejskich. Sześć stacji znajduje
się na terenie gminy Pszczyna
(na rynku, przy dworcu PKP, na os.
Piastów, przy Ośrodku Sportów
Wodnych w Łące, przy kościele
na os. Stara Wieś oraz przy szkole
na os. Daszyńskiego), a dwie –
w Goczałkowicach. Są zlokalizowane przy koronie zapory oraz
przy dworcu PKP w Zdroju. W każdej ze stacji znajduje się po 10 jednośladów.
W piątek, 25 maja na rynku
w Pszczynie zainaugurowano
wypożyczalnię. W spotkaniu
udział wzięli wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha,
burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol oraz Marek Pogorzelski z firmy
Nextbike Polska, która odpowiada
za wypożyczalnię.
– Zarówno Goczałkowice, jak
i Pszczyna to miejscowości turystyczne, przyjeżdża do nas sporo
osób z zewnątrz. Teraz będą
mogli rowerami przemieszczać
się pomiędzy tymi dwoma miejscowościami, korzystać z atrakcji.
Liczę, że z wypożyczalni korzystać
będą także mieszkańcy, np. dojeżdżając do pracy czy wybierając się
na wycieczkę rowerową. Kiedy
przesiądą się z samochodów
na rowery będzie to z korzyścią dla
środowiska. Dzięki temu będzie

Jedna z pszczyńskich stacji rowerowych przy Muzeum Zamkowym.
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Po linach między drzewami
Tego w Goczałkowicach jeszcze nie było! W pobliżu budynku „Górnik” powstał wyjątkowy park linowy. To świetnie miejsce dla
miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

f o t . paw e ł k o m r a u s

P

Park linowy to świetna zabawa dla całych rodzin.

f o t . paw e ł k o m r a u s

Podczas szkolenia instruktorów.
ściach, co pozwala ich rodzicom na obserwowanie swoich
pociech. Warunek jest jeden:
z atrakcji mogą skorzystać
dzieci, które sięgają 135 cm
z wyciągniętą ręką (żeby zmieniać uprząż), oczywiście pod
opieką osoby pełnoletniej.
– Trudna trasa jest na wyso-

kości 16 m. Jest ona najtrudniejsza wśród okolicznych parków
linowych. Śmiało można powiedzieć, że nasza średnia trasa
to w większości innych parków
trasa trudna. Można nią iść nawet
godzinę! Mamy też kilka atrakcji, które są dostępne pierwszy
raz w Polsce, np. węzłociąg –

zauważa Betina Koloch. Wszyscy użytkownicy przed wejściem na jedną z tras są szkoleni
przez doświadczonych instruktorów na trasie szkoleniowej.
Otrzymują też specjalistyczny
sprzęt. Dlatego do parku linowego może przy jść każdy.
Nawet ci, którzy nie mają żadnego doświadczenia w maszerowaniu na linach na wysokościach. O wszystkich zasadach
poruszania się poinformują
właśnie instruktorzy. Pomogą
też, kiedy pojawią się trudności
na trasie. Wejście kosztuje 26 zł
(trasa dziecięca), 36 zł (trasa
średnia) i 46 zł (trasa trudna).
Wkrótce będą także dostępne
rabaty w przypadku kilku wejść.
Miejsce to od samego
początku cieszy się sporym
zainteresowaniem. – Najwięcej gości mamy w weekendy.
Przychodzą osoby w różnym
wieku. Była u nas np. kuracjuszka z sanatorium, która
miała powyżej 70 lat. I pokonała średnią trasę! Najliczniejszą grupę stanowią dzieci. Dają
sobie świetnie rady, bo się nie
boją – zauważa B. Koloch. Spróbować może więc każdy. Tak
naprawdę wystarczy wygodny,
sportowy strój i chęci. Adrenalina i świetna zabawa gwarantowane!
Przy „Górniku” planowana
jest też gastronomia czy organizacja mniejszych imprez.
Park linowy czynny jest
od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10.00 – 21.00, znajduje
się przy ul. Uzdrowiskowej 61.
Paweł Komraus
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a rk i l i n owe to c o r a z
popularniejsze miejsca
dla całych rodzin, w których można sprawdzić swoją
kondycję, wytrzymałość oraz
odwagę. Przejście takiej trasy
na linach zawieszonych pomiędzy drzewami, nieraz bardzo
wysoko, daje dużo satysfakcji.
Od 1 czerwca swoje umiejętności można sprawdzać także
w Goczałkowicach. W pobliżu
r e m o n t ow a n e g o b u d y n k u
„Górnik”, w którym siedzibę
ma m.in. Gminny Ośrodek Kultury powstał pierwszy taki park
linowy w gminie.
Na pomysł przygotowania
takiego miejsca wpadł pochodzący z Goczałkowic Dariusz
Koloch. – Byliśmy na Mazurach, tam spróbował swoich
sił w parku linowym. Spodobało mu się i postanowił,
że też chciałby coś takiego zrobić w swojej rodzinnej miejscowości – mówi jego żona, Betina
Koloch. Padło na okolice „Górnika” ze względu na wyjątkowe
drzewa, pomiędzy któr ymi
można było zamontować specjalny sprzęt: podesty, które
są w ten sposób ustawione,
że nie niszczą drzew oraz wysokiej jakości liny, które zapewniają bezpieczne przemierzanie tras. Jak podkreślają właściciele, duży nacisk stawiają
na ekologię i na to, by dbać
o drzewa.
Do dyspozycji odwiedzających są trzy trasy: dziecięca,
średnia oraz trudna. Dzieci
mogą śmiało pokonywać przeszkody na niewielkich wysoko-

Pomiędzy drzewami przygotowano trzy trasy.

Można tu sprawdzić swoją wytrzymałość oraz odwagę.
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to już peWne: reumatoloGia
zostaje

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój wygrało ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkurs na prowadzenie oddziału reumatologicznego. Mimo wcześniejszych obawy oddział nadal będzie funkcjonował.

O

p r o b l e m i e p i s a l i ś my
w poprzednim numerze
„Wiadomości Goczałkowickich”. 17 kwietnia na połączonym posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Gospodarki i Finansów, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz
Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Gminy pojawił się Tomasz
Niesyto, prezes uzdrowiska.
Poinformował, że w związku
z wprowadzeniem tzw. „sieci
szpitali”, oddział reumatologiczny działający w ramach
Szpitala Rehabilitacyjno-Reumatologicznego otrzymał
kontrakt początkowo t ylko
do końca marca br. Udało się
go przedłużyć o trzy miesiące.

Pojawiła się obawa, że od lipca
w Goczałkowicach zabraknie
reumatologii. Byłaby to duża
strata zarówno dla pacjentów,
jak i dla spółki.
P r e z e s To m a s z N i e s y to
poprosił władze gminy o wsparcie w walce o utrzymanie reumatologii. Wójt Gabriela Placha wystosowała pisma do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w Warszawie oraz
do Marszałka Województwa
Śląskiego. „W trosce o dalsze
prawidłowe funkcjonowanie
Spółki, a w konsekwencji o los
mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój, jak również pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego, gmina zwraca się

z prośbą o działania, które mają
na celu utrzymanie kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Szpitalnego
Oddziału Reumatologicznego”
– napisała do prezesa NFZ G.
Placha. Także radni Sejmiku
Województwa Śląskiego skierowali apel do NFZ w sprawie dalszego finansowania oddziału.
Wbrew wcześniejszym obawom Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali m.in. w zakresie reumatologii na terenie
powiatu pszczyńskiego. I udało
się. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój wygrało konkurs, dzięki
czemu otrzyma kontrakt na funkcjonowanie oddziału reuma-

tologicznego w wysokości 791
tys. 900 zł. – Zarząd spółki, pracownicy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój oraz w szczególności pacjenci Oddziału Reumatologii są szczęśliwi, że oddział
będzie mógł nadal funkcjonować, lecząc mieszkańców województwa śląskiego – przyznaje
Krzysztof Lehnort, członek
zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.
Reumatologia w Goczałkowicach funkcjonuje od 1956 r.,
powstała głównie z myślą o górnikach. Obecnie kolejka to ok. 1,5
roku. Rocznie z oddziału, który
liczy ok. 50 łóżek korzysta prawie tysiąc pacjentów.
Paweł Komraus

rolnicy z całeGo poWiatu będą
śWiętoWaĆ W GoczałkoWicach
W sobotę, 1 września w Goczałkowicach odbędą się Dożynki Gminno-Powiatowe.

O

cje, ciekawe ozdoby dożynkowe.
Mieszkańcy Goczałkowic stanęli
na wysokości zadania i pokazali się
z jak najlepszej strony.
Nie ma wątpliwości, że w tym
roku będzie podobnie. I ponownie Goczałkowice na czas dożynek
będą kolorowe, radosne i otwarte.
Organizatorzy liczą, że tegoroczne

dekoracje będą równie piękne!
Dożynki odbędą się w sobotę, 1
września.Tradycyjniebędzietookazja do podziękowania za zebrane
plony, docenienia trudu pracy rolników, podzielenia się chlebem.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Baciary, znany z takich hitów,
jak „Jak się bawią ludzie”, „Żyje

się raz” czy „Siedem czerwonych
róż”. Szczegóły imprezy dostępne
są na plakacie zamieszczonym na
sąsiedniej stronie.
Organizatorami Dożynek
Gminno-Powiatowych są Gmina
Goczałkowice-Zdrój i powiat
pszczyński.
pk

fot. J.a.BIeNIek

fot. J.a.BIeNIek

statni raz Goczałkowice
były gospodarzem Dożynek Gminno-Powiatowych
w 2014 r. Dzięki ogromnej pracy,
pomysłowości i zaangażowaniu
mieszkańców gminy goście z całego
powiatu pszczyńskiego mogli
podziwiać przygotowane specjalnie na tę okazję kolorowe dekora-

Dekoracje wykonane przez mieszkańców Goczałkowic-Zdroju z okazji Dożynek Powiatowych zorganizowanych w gminie w 2014 roku.

aktualności

 z życia gminy 

9

 z życia gminy 

10

wiadomości goczałkowickie

piknik rodzinny

fot. sp1

1

czerwca odbył się Piknik
Rodzinny zorganizowany
przez Radę Rodziców SP nr
1 przy współpracy z nauczycielami i przedstawicielami GOSiR-u. Tego dnia, wiadomo, najważniejsze były – Dzieci – i to dla
Nich dedykowane były wszystkie
atrakcje.
W trakcie trwania całego
pikniku można było skorzystać
z wielu stanowisk. Dzieci mogły
pobawić się chustą Klanza, programowały przyszłość, lepiły
z plasteliny, malowały farbami
na dużych arkuszach – owocem
ich pracy było piękne dzieło
o tematyce wiosenno-letniej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: koła fortuny oraz charakteryzacji, gdzie
wykonywano ciekawe fryzury,
modne makijaże, kolorowe tatuaże. Nie zabrakło też atrakcji
promujących aktywny sposób
spędzania wolnego czasu, czyli:
były też gry i zabawy tenisowe,
badminton, fitness, przerzucanie
opon. Można też było zrobić sobie
zdjęcie w przygotowanej specjalnie na to święto foto-budce.
Chyba jednak największą
atrakcją tego popołudnia okazał się mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy rodzicami,
a uczniami. Pani dyrektor Beata
Smolarek, podając piłkę do drużyny uczniowskiej, oficjalnie rozpoczęła mecz. Okazał się on niezwykle trzymającym w napięciu wydarzeniem sportowym

Występ dzieci ze szkolnego Koła Regionalnego.
i zakończył się wynikiem…. no
właśnie poniżej prezentujemy
wnikliwą, dziennikarską relację z tego meczu przygotowaną
przez jednego z nauczycieli
wychowania fizycznego.
Wspólne, rodzinne świętowanie uświetniły występy koła
wokalno-tanecznego. Mogliśmy
posłuchać piosenek w wykonaniu uczennic naszej szkoły:
Kariny Cebuli, Mai Skipioł, Mai
Barczyk, Julii Loski oraz podziwiać taniec w wykonaniu grupy
tanecznej „Crazyup”.
By nikomu w brzuchu nie
zaburczało, podczas pikniku
cały czas działał punkt gastronomiczny, w którym można było
nabyć ciasta, lody, frytki, kiełbasy
z grilla, grochówę czy popcorn.
D z i ę k uj e my w s z y s t k i m
za pomoc i zaangażowanie przy
organizacji pikniku, a wszystkim
dzieciom i rodzinom z Goczałkowic życzymy tylu pozytywnych

wrażeń przez cały rok, a nie tylko
1 czerwca �!!!
Relacja sportowa
z przebiegu meczu
rodzice vs uczniowie

Tradycyjnie jedną z głównych
atrakcji Pikniku Rodzinnego był
mecz rozegrany pomiędzy rodzicami, a uczniami. Mecze te odbywają się już od 2001 roku i przebiegają w niezwykłej atmosferze
i duchu fair play.
Oficjalnie pani dyrektor
Beata Smolarek rozpoczęła mecz
pierwszym podaniem do drużyny uczniów.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, lecz
nie brakowało w nim wielu emocji zarówno ze strony uczniów,
jak i rodziców. Początek meczu
należał do rodziców, ale po kilku
niewykorzystanych sytuacjach,
a wspaniałej dyspozycji bramka-

rza uczniów- Igora Świerczka,
to uczniowie zepchnęli rodziców
do defensywy. Wynik jednak
otworzyli rodzice, zdobywając
bramkę na 1-0. Przed przerwą
rodzice zdobyli bramkę na 2-0
i spokojnie zeszli na przerwę.
Uczniowie jednak wtedy nie
próżnowali, ustalając strategię
na drugą połowę. Po rozpoczęciu rzucili się mocno do ataku,
co zaowocowało bramką kontaktową na 2-1. Chwilę później jednak padła trzecia bramka i było
3-1 dla rodziców. Uczniowie jednak nie złożyli broni i zaciekle
walczyli do końca, zdobywając
bramkę na 3-2. W jednej z ostatnich akcji kolejny raz uczniowie
wykorzystali sytuację i zdobyli
bramkę, remisując z drużyną
rodziców 3-3. Sędzia główny spotkania – Pani Dyrektor – zarządziła karne, w których to każdy
mógł się wykazać techniką
i kunsztem strzeleckim. Rodzice
ostatecznie przegrali w karnych,
lecz w czasie regulaminowym
padł remis.
Pani Dyrektor za zajęcie
pierwszego miejsca wręczyła
uczniom złoty medal, rodzice
zaś otrzymali puchar. Wszyscy
zostali zwycięzcami i z uśmiechem na twarzy, a co najważniejsze bez kontuzji! nadal mogli
cieszyć się z atrakcji przygotowanych na ten dzień.
M. Major
K. Kupper
P. Dąbkowski

spartakiada przedszkolakóW 2018
wszelkich prób małych sportowców.
Dzieci mogły uczestniczyć
wtradycyjnymjużtorzeprzeszkód
przygotowanym przez uczniów
i nauczycieli a także mogli skorzystać z wielu stanowisk sportowych o różnej tematyce, które
zorganizowane zostały na terenach zielonych wokół orlika.
Wiele pozytywnych emocji
i radości u dzieci spowodowało, iż
każdy opuszczał imprezę odczuwając niedosyt, iż tak szybko się
skończyła.
Każde dziecko mogło poczuć
się jak „Złoty medalista” �.
Imprezę poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego
Piotr Dąbkowski i Sławosz Pękała

a także bardzo duża część samorządu uczniowskiego, która dzielnie czuwała nad bezpieczeństwem i opieką nad najmłodszymi.
Serdecznie gratulujemy naj-

fot. GosIr

8

czerwca na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyła się
coroczna spartakiada dla Przedszkolaków. W tym roku uczestniczyła rekordowa liczba dzieci.
Piękna pogoda, wiele słońca
wywołało uśmiech na twarzach
dzieci, które mogły znaleźć coś
dla siebie.
40 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pomagało
w organizacji czynnie angażując
się w przebieg imprezy. Uczniowie zachowali się wzorowo opiekując się swoimi mniejszymi
kolegami i koleżankami ukazując takie postawy jak tolerancja,
empatia i opiekuńczość a także
wsparcie i motywowanie podczas

młodszym sportowcom i zapraszamy wszystkie dzieci już za rok.
Spartakiada organizowana
była przez GOSiR przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
P.D.
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XiV przeGląd młodych
artystóW - śpieWajmy razem

fot. PP2

J

uż po raz czternasty spotykaliśmy się na „Przeglądzie Młodych Artystów”. Tegoroczny
przegląd odbył się pod hasłem
„Śpiewajmy razem”.
Piosenka i śpiew stanowią podstawową formę umuzykalnienia
młodego człowieka. Nauka piosenek pozwala rozwijać pamięć
i uczy logicznego myślenia. Wzruszenia wywołane przez muzykę
kształtują postawy moralne
dziecka i jego pogląd na istotne
wartości, ważne w kontaktach nie
tylko z rówieśnikami, ale także
z osobami dorosłymi. Wspólna
zabawa z muzyką i piosenką
pozwala na tworzenie interakcji społecznych, zbliża do siebie
osoby uczestniczące w zabawie,
uczy dzieci współpracy z innymi,
zdyscyplinowania i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również całą grupę. To pozwala z kolei
na kształtowanie takich cech charakteru jak opanowanie, koleżeńskość, uczynność czy wytrwałość.
Dzieci biorące udział we wspólnym muzykowaniu stają się

pewne siebie. Zabawa z muzyką
pobudza wyobraźnię dziecka

i jego twórcze myślenie.
Obserwując nasze przedszkolaki i uczniów szkoły zauważamy
ich predyspozycje muzyczne.
Ważne jest promowanie takich
talentów, a „Przegląd Piosenki”
jest do tego świetną okazją. W tym
roku wystąpiło, aż 44 wykonawców w 16 występach. Oprócz
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1, zaprezentowały się dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 1,
CETiR’u, a także Niepublicznego
Przedszkola „Maja”. Nasze przedszkole reprezentowali: Amelia,
Dominika, Przemek w piosence

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju informuje, że Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2018/2019
dla dzieci z roczników;

2013 – 4 miejsca
2012 – 1 miejsce
Szczegółowych informacji można uzyskać w kancelarii Przedszkola lub pod numerem telefonu; 32
2107267

„Razem”, Małgosia, Zosia, Laura
w utworze „Biedroneczki są w kropeczki”, Patrycja, Martyna i Staś –
„Wiosenny deszczyk”.
Popisy młodych wykonawców
oceniało szanowne Jury, w którym zasiedli: dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju pani Zofia Szołdra,
dyrektor Publicznego Przedszkola
nr 1 pani Ewa Chojkowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2
pani Beata Migacz, a także pani
Małgorzata Władarz, nauczyciel
Publicznego Przedszkola nr 2.
Po zaprezentowaniu piosenek nastąpiła przerwa na słodki
poczęstunek, a Jury udało się
na obrady. Młodzi wykonawcy
z niecierpliwością czekali na ogłoszenie werdyktu. Po przerwie głos
zabrała dyrektor naszego przedszkola- pani Beata Migacz, która
oznajmiła, że wszyscy wykonawcy zostali zwycięzcami. Każdy
dostał pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę książkową.
My jako organizatorzy bardzo
cieszymy się, że „Przegląd Młodych Artystów” na stałe wpisał
się w kalendarz imprez. Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
którzy pięknie śpiewali, grali, tańczyli i wspaniale byli przebrani.
Publiczności za miłą atmosferę,
nauczycielom za przygotowanie
dzieci do występów oraz wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji „XIV Przeglądu Młodych
Artystów”.
Anna Szmajduch
Agata Bajbuła
Publiczne Przedszkole nr 2

WystaWa W starym dWorcu

fot. GImNaZJum

W

czerwcu miała miejsce wystawa, na której zaprezentowały się
dwie osobowości twórcze: uczennica siódmej klasy szkoły podstawowej w Goczałkowicach – Natalia Ingram i absolwent gimnazjum, rocznik 2012/2013 – Marcin Smolarek.
Kto odwiedził w tym czasie Stary Dworzec w Zdroju mógł obejrzeć
dojrzałe, staranne i świetne technicznie, rysunkowe prace Natalii oraz
klimatyczne pejzaże Marcina, o których sam autor napisał w taki sposób:
„(…) Przebywanie w kolejnych miejscach zmusiło mnie do przemyśleń na temat tego jak bardzo ulotna jest nasza egzystencja. Pusta ławka,
na której kiedyś siadał ten roześmiany staruszek, czy spalona kamienica,
dająca do zrozumienia, że nie możemy być pewni bezpieczeństwa nawet
w naszych własnych domach. Posiadają one swoistą aurę przestrzeni,
emanującą swoistym niepokojem, obok którego nie dane mi było przejść
obojętnie”.
K. Skipioł

Klasa II a gimnazjum podczas wizyty w Starym Dworcu 1 czerwca br.
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„cała polska czyta dzieciom”
na 100-lecie niepodleGłej

fot. PP2

T

egoroczne podsumowanie akcji CPCD poświęcone
zostało urodzinom naszej
Ojczyzny. Jak drogi jest wolny
od okupantów, zaborców kraj
mogą docenić najbardziej ci, którzy takiej niewoli doświadczyli.
Wroku1795Polskazniknęłazmapy
Europy. Piękne, prężne państwo
przestało istnieć. Zaborcy – Prusy,
Rosja i Austria, podzielili między siebie ziemie i zniewolili nasz
naród. Wszelkie oznaki polskości
były tłumione, gorliwych patriotów czekały ciężkie represje. Nie
brakowało zapaleńców porywających do powstań. Niestety, przez
kolejne 123 lata byliśmy narodem
uciskanym, z którym nikt się nie
liczył. 100 lat temu, po zakończeni
I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość i ludzie mogli
znowu cieszyć się m.in. z wolności
słowa mówionego i pisanego.
Ta tematyka dla małych dzieci
jest bardzo trudna. Nie potrafią sobie wyobrazić, jak można
nie mówić po polsku we własnym kraju. Dlaczego zamykano
w więzieniach, zsyłano do obozów
za mówienie i pisanie po polsku.
Jednak na szczęście my żyjemy

w kraju wolnym od ciemiężycieli,
którzy zabraniają wolności mowy
polskiej, nauki, pisma. Dlatego tak
ważne jest dbanie o język polski,
o poprawną polszczyznę, choć niektórzy ją wyśmiewają, że szeleści,
że archaiczna.
O polskość walczyli nasi dziadowie i dziś należy im się za to szacunek.
Pamięć o polskich pisarzach,
którzy na przekór zaborcom tworzyli w ojczystym języku swe

słynne utwory dla dorosłych
i dzieci jest tak samo ważna,
jak zrywy zbrojne. Pamiętajmy,
zatem, by naszym dzieciom czytać na głos codziennie, by uczyć
ich wrażliwości na piękno literatury polskiej.
13.06.2018 roku w naszym
przedszkolu już od bramy witały
wszystkich prace naszych podopiecznych związane z Polską
i utworami dla dzieci. Dzieci,
ubrane w biało-czerwone stroje,

wzięły udział w spotkaniu, w którym przypomnieliśmy sobie znane
postacie, m.in. Jana Brzechwę,
którego „Kaczkę Dziwaczkę” znają
wszystkie przedszkolaki i pięknie
śpiewają. Dzieci wyrecytowały
„Okulary” – wiersz kolejnego znanego pisarza – Juliana Tuwima.
Uczyły się wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”.
Pięknie odśpiewały hymn Polski
„Mazurek Dąbrowskiego”, którego słowa napisał Józef Wybicki
w roku 1797 na cześć twórcy
Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego jako piosenkę
żołnierską.
Przedszkolaki pięknie poradziły sobie z polskimi legendami i ich bohaterami, wspólnie
z paniami przygotowując rekwizyty dla Warszawskiej Syrenki,
króla Kraka, Białego Orła, a także
księcia Goczałka. Pochwaliły się
wiedzą ze znajomości miast polskich i ich symboli, wysłuchały
tekstów czytanych. Myślę, że takie
wprowadzenie zaprocentuje chęcią poznawania historii Polski
przez dzieci w przyszłości.
Anna Czernecka – Mac
Publiczne Przedszkole nr 2

Wycieczka przedszkolakóW do
redakcji dziennika zachodnieGo

Na miejscu powitano nas ciepło
i bardzo serdecznie. Po budynku
redakcji oprowadzał nas pan Adam
Daszewski – jeden z redaktorów
gazety, który potrafił pięknie opowiadać o swoim miejscu pracy,
redakcyjnych kolegach i koleżankach, ich pracy oraz o chochliku
drukarskim, który nie jedną psotę

w redakcji spłatał. Dzieci miały
możliwość zobaczenia wszystkich
pomieszczeń w redakcji, porozmawiać przez chwilę z dziennikarzami, a nawet samym redaktorem
naczelnym. Zobaczyli pomieszczenie w którym nagrywane były
audycje internetowe ze znanymi
ludźmi – świata sportu, kultury
czy polityki. Zobaczyły również
jak powstaje gazeta, ilu ludzi pracuje przy jej tworzeniu, jak każda
strona gazety jest starannie przycinana do odpowiedniej wielkości,
jak są układane po kolei na wielkich metalowych listwach na których nadrukowuje się tekst, zdjęcia
i reklamy. Dowiedzieliśmy się również, że tam gdzie chochlik drukarski coś poprzestawiał, a sprytnie zaprogramowana maszyna
drukarska „psotę” wykryła,
ta gazeta nie trafia do sprzedaży,

tylko zostaje odrzucona i trafia
do kosza.
Na koniec zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie na ściance
Dziennika Zachodniego. Każde
dziecko w prezencie otrzymało
pierwsząstronęDziennikaZachodniego z zdjęciem naszej grupy oraz

fot. pp1

W

dniu 27.06.2018r. przedszkolaki z grupy „Krasnali” odwiedziły redakcję
Dziennika Zachodniego. Wycieczka
była nagrodą w ramach plebiscytu
„Przedszkole na medal – najsympatyczniejsza grupa przedszkolna” którego organizatorem i pomysłodawcą
był Dziennik Zachodni. Grupa „Krasnali” dzięki głosom swoich rodziców oraz innych respondentów
zajęła II miejsca w wyżej wymienionym plebiscycie w powiecie pszczyńskim.

torbę z piłką plażową. Przedszkolaki pełne wrażeń po dzisiejszej
wycieczce wróciły do przedszkola.
Mamy nadzieję, że długo będą
wspominać ten ciekawy wyjazd.
Anna Urdzoń,
Ewelina Rolska, Monika
Gerlich-Adamaszek
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żeGnaj przedszkole – Witaj szkoło!

Nadszedł czas pożegnania. Z żalem przepełniającym małe serduszka przedszkolaki żegnają się ze swoimi Paniami, kolegami,
przedszkolem, zabawkami.

fot. pp1
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czerwca bieżącego roku
odbyło się w sali Urzędu
Gminy uroczyste pożegnanie starszaków. Dzieciom tego
dnia towarzyszyli rodzice, którzy
z łezką w oku obserwowali swoje
pociechy kończące pierwszy etap
edukacji ,jakim jest wychowanie przedszkolne. Ten okres jest
niezwykle ważny dla każdego
rodzica , który powierza swoje
małe dziecko w ręce obcych ludzi.
Beztroskie chwile z rówieśnikami,
zajęcia edukacyjne nakierowane
na wszechstronny rozwój dziecka,
zabawy oraz miła i rodzinna
atmosfera były nieodzownym
elementem dnia codziennego
w naszym przedszkolu. Niestety
ten czas dla starszaków już się
zakończył, przed nimi wakacje
i szkoła oraz nowe wyzwania.
Chcąc uczcić tę okoliczność, tradycyjnie zorganizowano pożegnanie dzieci z najstarszych
grup naszego przedszkola. Pięknie ustrojona sala, moc smakołyków przygotowanych przez

rodziców oraz nasze panie
kucharki oraz fontanna czekoladowa i owoce, miały w słodki
sposób umilić dzieciom ten
wyjątkowy czas. Zaproszeni
goście, Pani wójt Gabriela Placha
i Pan Krzysztof Turoń kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
z uwagą przyglądali się przygotowanej części artystycznej.
Starszaki na wejście odtańczyli
tradycyjnie poloneza. Ćwiczony
przez dzieci pod okiem wychowawców taniec, dodał temu dniu

niezwykle podniosłej atmosfery.
Dzieci po zakończonym tańcu
otrzymały owacje na stojąco. Łez
wzruszenia oraz dumy i radości było co nie miara. Następnie
grupa średniaków przystąpiła do
działania i na rozstanie ze starszakami zaprezentowała swój
program artystyczny. Wzruszające wiersze oraz piosenki umiliły
wspólnie spędzony czas , ostatniej
przedszkolnej imprezy starszaków. Na zakończenie kilka miłych
słów podziękowania w stronę

dzieci , dyrekcji, wychowawców
oraz pracowników przedszkola
wygłosiła Pani wójt naszej gminy
Gabriela Placha, a Pan Krzysztof
Turoń wręczył bukiet kwiatów
na ręce pani dyrektor. Dzieci
otrzymały pamiątkowe książki
i dyplomy ukończenia przedszkola oraz zajęć dodatkowych
m.in. lekcji religii czy zajęć logopedycznych. Uśmiech na twarzach
dzieci ,podziękowania rodziców,
łzy wzruszenia oraz słowa, że czas
spędzony w naszym przedszkolu
był wyjątkowy i żal żegnać się
z nami ,były dla wychowawców
i dyrekcji najpiękniejszym prezentem. Tak miłe słowa podczas
rozmów z rodzicami i dziećmi,
dają nam tylko „wiatru w skrzydeł”. Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze raz złożyć podziękowania wszystkim rodzicom,
a dzieciom życzyć wspaniałych,
słonecznych i pełnych radości
i słońca wakacji.
Mgr Karolina Siedlaczek
Mgr Ewelina Rolska

pożeGnanie roku szkolneGo
W klasach starszych

I

w końcu nadszedł ten długo
wyczekiwany dzień – zakończenie roku szkolnego. Szkołę
żegnaliśmy w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy – Pani G.
Plachy, Przewodniczącego Rady
Gminy- Pana T. Lazarka, Inspektora Do Spraw Edukacji - Pana K.
Turonia, Przewodniczących Rady
Rodziców- Pani S. Szczotki i Pana
A. Maćkowskiego oraz Dyrektora
Szkoły Pani B. Smolarek, Wicedyrektora Pani A. Niwińskiej, Rodziców i Grona Pedagogicznego.
Mottem przewodnim spotkania był cytat: „Nadzieja ma skrzydła, ale to wiara uczy ją latać”.
Cała akademia została przeprowadzona w oprawie „samolotowo-lotniczej”. Opiekunem
„lotu” żegnającego bieżący rok
szkolny była stewardessa Martyna, a hala sportowa przemieniła się w pokład samolotu linii
GimRayan z turbulencjami…
emocjonalnymi. Całość dopełniała piękna scenografia błękit-

nego nieba. W części artystycznej mogliśmy min. wysłuchać
wskazówek związanych ze startem i lądowaniem w gwarze śląskiej oraz krótkiego musicalu
na wesoło przygotowanego przez
chłopców klas III gimnazjum.
Bardzo pięknym i wzruszającym
momentem był także pokaz poloneza w wykonaniu absolwentów
szkoły.
W tej uroczystej chwili podsumowań nie zabrakło podziękowań i pięknych kwiatów. Pani
Dyrektor dziękowała wszystkim
zebranym za wspólny rok wytężonej pracy zakończonej dobrym
wynikiem. Pani Wójt podziękowała za udaną integrację dwóch
społeczności szkolnych. Tegoroczni absolwenci wdzięczność
skierowali zaś do swoich nauczycieli, którzy pomogli uwierzyć,
że w życiu każdy potrafi latać.
Obiecali, że postarają się spłacić swój dług wdzięczności jako
ambitni i godni ludzie.

Jednym z ważniejszych
momentów spotkania było pożegnanie uczniów klas trzecich.
Szybko minęły te trzy lata, odkąd
wstąpili w mury gimnazjum, ale
niestety nadeszła pora rozstania
z nauczycielami, przyjaciółmi
i beztroskimi latami młodości,
które na zawsze pozostaną w tych
murach. Trzecioklasiści z rąk Pani
Dyrektor otrzymali świadectwa
ukończenia gimnazjum, a następie rozdano świadectwa z wyróżnieniem dla klas 7SP-2 Gim.
Wyróżnienia otrzymali także
uczniowie, którzy w ciągu całego
roku szkolnego uzyskali 100%
frekwencję.
Podczas obchodów zakończenia roku szkolnego nastąpił również moment wręczenia
nagród dla najlepszych absolwentów w różnych dziedzinach.
W ramach promocji młodych
talentów tradycyjnie z rąk Pani
Gabrieli Plachy nagrody otrzymali: laureatka Wojewódzkiego

Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego – Julia Loska,
uczennica Ewa Wrona za wybitny
talent muzyczny oraz Magdalena
Grygierczyk za szczególne osiągnięcia sportowe w kategorii
dziewcząt. Absolwentem i równocześnie Sportowcem Roku
został uczeń klasy IIIa – Mikołaj Kisiała. Pani Dyrektor Beata
Smolarek wręczyła swoje wyróżnienia – nagrodę za Osobowość
Roku odebrał Kacper Wojakiewicz, a nagrodą Dyrektora
Szkoły za godną postawę, pracę
nad sobą w zdobywaniu wiedzy
i pokonywaniu trudności została
uhonorowana uczennica Paulina
Kijek.
Po zakończonej uroczystości z uśmiechem na twarzach
nauczyciele i uczniowie udali się
na zasłużony wypoczynek. Całej
społeczności szkolnej życzymy
udanych, słonecznych, a zarazem
bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
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PÓŁKOLONIE 2018

Tak jak w roku ubiegłym na początku wakacji w Gminie Goczałkowice przy udziale Szkoły Podstawowej w Goczałkowicach –Zdroju
zorganizowano półkolonie dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.

P

nia oraz zasady zachowania
na kąpieliskach oraz w ruchu
drogowym. Dzieci na półkoloniach miały zapewnione dwa
posiłki przygotowywane przez
szkolną kuchnię.

Pod opieką wykwalifikowanych wychowawców na dwóch
turnusach przebywało 120
dzieci.

Przez całe dwa t ygodnie
pogoda i humory dzieci dopisały, a na cot ygodniowych
zakończeniach turnusów półkolonijnych po odebraniu
dyplomów i pamiątek uczestnicy deklarowali udział w przyszłorocznych półkoloniach.

Każdy tydzień i każdy dzień
był dokładnie zaplanowany
co sprawiało,że dzieci miały
cały czas zajęty i tak w każdym
tygodniu były w poniedziałek
zajęcia integracyjne, we wtorek dopołudniowa wycieczka
autokarowa w pierwszym tygodniu do kopalni zabytkowej
w Tarnowskich Górach, drugim

fot. google

ółkolonie przeprowadzono
na terenie szkoły podstawowej, na obiektach GOSiR
Goczałkowice(basen, boiska
Orlik) i terenie zagrody myśliwskiej.

do muzeum ognia w Żorach,
w środę wy jazd pociągiem
do czechowickiego Multikina
na seans filmowy poprzedzony
krótkim programem profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego oraz
pokazem i zajęciami z udzielania pierwszej pomocy, w czwar-

tek gra terenowa zakończona
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek w Borze a w piątek zajęcia
na terenie szkoły i orlika. W obu
tygodniach w czwartki odwiedzili uczestników policjantka
i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie i przekazali najważniejsze zalece-

Półkolonie były sfinansowane z wpłat rodziców uczestników kolonii oraz ze środków
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
SP1
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Mali artyści na
wielkiej scenie
W sobotę, 9 czerwca w ramach Dni Goczałkowic na scenie głównej zaprezentowali się uzdolnieni podopieczni i uczniowie gminnych placówek oświatowych.

W

ystęp na dużej scenie
przed licznie zebraną
publicznością dla młodych artystów był nie lada wyzwaniem. Na początek zaprezentowały się dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach. Grupa „Krasnale” pokazała
spektakl pt. „Ballada o uprzejmym
rycerzu”. Monika Gerlich-Adamaszek i Ewelina Rolska, wychowawczynie grupy podkreślają,
że choć dzieci wcześniej występowały podczas przedszkolnych
uroczystości, to był ich jeden z najważniejszych występów. – Dzieci
trochę się stresowały, pierwszy
raz występowały na takiej scenie
– mówią. Wszystko poszło jednak
bardzo dobrze!
Grupa liczy 25 osób w wieku
4-6 lat. Wychowawczynie podkreślają, że dzieci chętnie angażują się w takie występy, lubią
występować przed publicznością. – Dodaje im to pewności siebie. Większość grupy to dzieci,
które od września podejmą naukę
w szkole, więc takie występy
emocjonalnie przygotowują ich
to do kolejnych wyzwań w życiu
– zauważa E. Rolska.
W podobnym tonie wypowiada się Maria Jaworska-Nowok, wychowawczyni grupy
„Kotki”, najstarszej w Publicznym Przedszkolu nr 1. W jej skład
wchodzą dzieci sześcioletnie. –
Dzieci już miały możliwość zaprezentowania się przed mamami,
ale występ przed tak szerokim

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w trakcie obchodów święta gminy.

Prezentacja artystyczna przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 2.
gronem to dla nich coś nowego.
Dały jednak radę. W ten sposób
uczą się odporności na stres,
a to jedna z cech gotowości szkolnej. Dzieci idące do szkoły muszą

Występ taneczny podopiecznych goczałkowickiej podstawówki.

być w jakiś sposób przygotowane
na sytuacje stresujące – mówi M.
Jaworska-Nowok.
„Kotki” przygotowały spektakl
w języku angielskim. To dlatego,

że w tym roku w placówce prowadzona była innowacja pedagogiczna „Sing and play and learn”,
w ramach której dzieci przez cały
rok uczyły się piosenek z każdej
dziedziny życia. Efekty tej nauki
można było usłyszeć i zobaczyć
podczas Dni Goczałkowic.
Trzeci występ był nie lada
wyzwaniem. Na scenie jednocześnie pojawiło się bowiem ponad
70 przedszkolaków! To dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 2
w Goczałkowicach, wszystkie
cztery grupy, które zaprezentowały „Akademię Pana Kleksa”.
– Dzieci są bardzo twórcze,
aktywne, kreatywne. Mówiłyśmy
im, że jeżeli będziemy widzieli,
że publiczność się śmieje, to znaczy, że nam wyszło. I o to chodziło. Żebyśmy się dobrze bawili
– podkreśla Anna Czernecka-Mac
z Publicznego Przedszkola nr 2.
Pod sceną swoim talentem
pochwalili się również uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Goczałkowicach. Zespół
taneczny „Crazyup” działający pod opieką Gabrieli Wrzoł
w ramach zajęć POPP zaprezentował porywające i imponujące
układy choreograficzne.
Talent młodych artystów
– zarówno z przedszkoli, jak
i ze szkoły – docenili mieszkańcy Goczałkowic oraz goście
Dni Goczałkowic, którzy wszystkie występy nagrodzili gromkimi
brawami.
Paweł Komraus

Popisy wokalne uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
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Dni Goczałkowic pełne
muzyki i dobrej zabawy

Dopisali mieszkańcy, kuracjusze i turyści, dopisały gwiazdy – za nami wspaniałe, XXIII Dni Goczałkowic.

T

egoroczne święto gminy
odbyło się w dniach 9-10
czerwca na terenie przy
Gminnym Ośrodku Spor tu
i Rekreacji. – Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Życzę
wielu niezapomnianych wrażeń – powiedziała na otwarciu
imprezy wójt Gabriela Placha.
– Chwyćcie Państwo za telefony
i poinformujcie znajomych,
że na naszym pięknym kompleksie oświatowo-sportowym odbywają się XXIII Dni Goczałkowic –
zachęcała Zofia Szołdra, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Organizatorzy życzyli wspaniałej zabawy na goczałkowic-

czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nie zabrakło jego ostatniego przeboju „Halo ziemia”,
który można usłyszeć niemal
we wszystkich rozgłośniach
radiowych. Po koncercie zaprezentowano imponujący pokaz
laserowy.
Równie ciekawy program
zaproponowano w niedzielę.
Na początek przygotowano
prawdziwą gratkę dla miłośników folkloru. Podczas „Goczałkowickich spotkań z folklorem”
wystąpili: Goczałkowicka Orkiestra Dęta, koło regionalne z SP
nr 1 oraz zespół folklorystyczny
„Goczałkowice”. Zebraną licznie

Koncert plenerowy w Parku Zdrojowym.

Uczestnicy turnieju szachowego o puchar Wójta.

Sobotni występ zespołu sPOLISH RADIO.

Filip Lato z zespołem podczas wieczornego koncertu.

Zespół Folklorystyczny Goczałkowice na XXIII Dniach Goczałkowic.

kim święcie. I dobrej zabawy nie
brakowało! Na początek na wielkiej scenie zaprezentowali się
najmłodsi, czyli przedszkolaki
z obu gminnych przedszkoli
oraz artyści ze szkoły podsta-

w poprzednim numerze „Wiadomości Goczałkowickich”).
Na koniec dnia do wspólnej
zabawy porwał Filip Lato, który
znany z takich programów,
jak „The Voice of Poland”

wowej. Na „Orliku” można było
poćwiczyć zumbę. Wieczorem
wystąpił zespół sPolish Radio,
którego wokalistką jest pochodząca z Goczałkowic Alicja
Mazur-Rokita (pisaliśmy o niej

publiczność rozśmieszał kabaret
„Weźrzesz”, a wieczorem mieszkańcy, turyści i kuracjusze mogli
zobaczyć koncert Teresy Werner
DOKOŃCZENIE NA STR. 17 
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Dni goczałkowic- ciąg dalszy...

Pokaz laserów świetlnych ze sceny głównej.

Rozstrzygnięcie XI Goczałkowickich Potyczek Rodzin.

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.

Występ gwiazdy tegorocznych Dni Goczałkowic - Teresy Werner.

i zaśpiewać z nią jej największe
przeboje. Była też możliwość
wykonania wspólnego zdjęcia
z artystką i zdobycia jej autografu. Na koniec zaproszono
na zabawę taneczną z zespołem
Bracia.pl.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nie brakowało atrakcji dla
dzieci. Całe rodziny mogły kupić
pamiątki, coś zjeść. No i wziąć
udział w tradycyjnych „Goczałkowickich potyczkach rodzin”.
To była już XI edycja! Rodziny
wspólnie rozwiązywały zadania, a na koniec miały szansę
zdobycia atrakcyjnych nagród.
W ramach święta gminy były
też imprezy towarzyszące: VII
Marsz pod Zdrowie Nordic Wal-

Zabawa z zespołem BRACIA.PL.
king (9 czerwca), koncert plenerowy w Parku Zdrojowym (10

czerwca) czy Turniej Szachowy
o Puchar Wójta (10 czerwca).

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Tegoroczne Dni Goczałkowic
przeszły do historii. Z pewnością
zostaną zapamiętane jako czas
świetnej zabawy, dobrej muzyki
i ciekawie spędzonego czasu
w gronie rodzinnym. Do zobaczenia za rok!
Organizatorem Dni Goczałkowic był Gminny Ośrodek Kultury. Imprezę współorganizowali: Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Gminna Biblioteka
Publiczna, Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa
nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna.
Paweł Komraus
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Festiwal Róż: piękna impreza

tworzona przez samych mieszkańców

Zachwycające wystawy kwiatów, warsztaty, konkursy oraz koncerty na najwyższym poziomie przygotowano w ramach tegorocznego Goczałkowickiego Festiwalu Róż, który odbył się w dniach 30 czerwca – 1 lipca.

R

óże – to jedne z tych kwiatów, które wręczamy albo
otrzymujemy najczęściej.
Na przełomie czerwca i lipca
Goczałkowice pełne były tych niezwykłych kwiatów. Goczałkowicki
Festiwal Róż ponownie zachwycił. I to dzięki pracy i zaangażowaniu samych mieszkańców gminy!
Bo to oni tworzą tę imprezę.
To dzięki goczałkowickim ogrodnikom i szkółkarzom można było
na nowo zakochać się w różach.
Lokalni ogrodnicy przygotowali zachwycającą wystawę, którą
w sobotę i niedzielę można było
podziwiać na Starym Dworcu.
W ciągu dwóch dni kilkadziesiąt

Wystawa kwiatów w galerii Starego Dworca na I piętrze.

Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
odmian róż i anturiów obejrzało
kilka tysięcy osób! Oprócz oglądania kwiatów, można było też
z nimi popracować. W warsztatach florystycznych dla dzieci
i dorosłych udział wzięło ok. 100
osób. Przygotowano pokaz florystyki atelier Alessandro z motywem ślubno-weselnym. W finale
można było podziwiać gotowe
dekoracje ślubne oraz... parę
młodą! Sobotnie popołudnie
to także cykl spacerowych koncertów w wykonaniu młodych muzyków na tle ujmującego krajobrazu
stawu Maciek. Ogrody Pokazowe
Kapias przygotowały aranżacje altanek w Parku Zdrojowym,
a na trasie Gwarek – Stary Dworzec bezpłatnie kursował festiwalowy melex.
Już od piątku, 29 czerwca
Stowarzyszenie Przeciw Nicości zaprosiło do Galerii Weranda

dzieci i młodzież z okolicznych
szkół, podopieczni POPP w Pszczynie. W przeglądzie chórów udział
wzięło pięć zespołów: Movimento
(Czechowice-Dziedzice), Słowiczek (Katowice-Kostuchna), Cantemus (Pszczyna), Piano-forte
(Radostowice) oraz Semper Communio (Goczałkowice-Zdrój).
Na zakończenie wystąpił Janusz
Radek z Projektem Muzycznym
1918-2018.pl. To był hipnotyzujący występ charyzmatycznego
artysty, który zadowolił prawdziwych koneserów dobrej muzyki.
Każdego dnia po zmroku prezentowano zachwycające aranżacje świetlne przy Starym Dworcu.

Wystawa kwiatów w hollu głównym Starego Doworca.
na wystawę Ireny Zgudy pt.
„W ogrodzie sztuk – malarstwo i wycinanka artystyczna”.
Wystawę nadal można tam podziwiać. W Gwarku otwarto natomiast wystawę prac nadesłanych

Warsztaty florystyczne dla najmłodszych.

na konkurs plastyczny „Kwiaty
polskie”. Ta wystawa również cały
czas jest dostępna.
W niedzielę na scenie w parku
przygotowano atrakcje muzyczne.
Najpierw zaprezentowały się

Przy tej okazji zorganizowano
konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie aranżacji. Zdjęcia
można wysyłać do końca lipca
na adres gok@goczalkowicezdroj.pl.
Goczałkowicki Festiwal Róż
to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego w sposób szczególny
zwraca się uwagę na piękno, estetykę, doznania artystyczne. W tym
roku uczestnikom w tej uczcie
nie przeszkodził nawet chłód.
Impreza została zorganizowana
przez Gminę Goczałkowice-Zdrój, Uzdrowisko Goczałkowice
Sp. z o.o., Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu
Ruchu Gwarek, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek
Kultury. Za koordynację i realizację projektu odpowiadał Gminny
DOKOŃCZENIE NA STR. 19 
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Festiwal Róż - ciąg dalszy...

Wystawa róż i anturiów na Starym Dowrcu - I piętro.

Pokaz florystyki ślubnej w wykonaniu atelier Alessandro.

Występ goczałkowickiego chóru Semper Communio.

Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży na festiwalowej scenie.

Aranżacja parkowych altan, wykonana przez Ogrody Pokazowe KAPIAS.

Koncert gwiazdy festiwalu - Janusza Radka.

Ośrodek Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydarzenie
wpisało się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Paweł Komraus

Gminny Ośrodek Kultury kieruje serdeczne podziękowania
za okazaną pomoc do wszystkich, którzy w jakiejkolwiek for-

mie uczestniczyli w organizacji IV
Goczałkowickiego Festiwalu Róż.
Współorganizatorami tegorocznej edycji Goczałkowickiego
Festiwalu Róż byli: Gmina Goczałkowice – Zdrój, Uzdrowisko
Goczałkowice Sp. z o.o., Zespół
Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Kultury. Za koordynację i realizację projektu odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury.

Imprezę wsparli lokalni przedsiębiorcy: Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze – Marek
i Beata Dzida, Hurtownia Kwiatów Róża, Zakład Ogrodniczy –
Renata i Jacek Muszyńscy, Zakład
Ogrodniczy Danuta, Marian
i Seweryn Spychała, Ogrody Pokazowe Kapias – Elżbieta i Bronisław Kapias,, Instalatorstwo Elektryczne Jacek Wrona. Ponadto
do oprawy artystycznej wydarzenia przyczynili się: Goczałkowicki

Chór Semper Communio, oraz
Monika Mendrok – Mika i Paweł
Mika, Atelier Florystyczne Alessandro – Aleksandra Bilik – Żemła,
Stowarzyszenie Przeciw Nicości – Galeria Weranda, Joanna
Rabaszowska- Grzyb, Partnerem
technologicznym przedsięwzięcia była firma Groda – Aranżacja
Realizacja Światła.
Projekt dofinansowano z środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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zaWody Wędkarskie
dla najmłodszych

fot. gok

fot. gok

Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Wędkarskim RONTOK, 2 czerwca zaprosili wszystkie dzieci do udziału w Zawodach Wędkarskich. W imprezie, organizowanej tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka wzięło udział ponad 50 małych uczestników wraz
z opiekunami, którzy stanęli do wspólnej rywalizacji.

turniej rycerski

T

rzeciego czerwca 2018 r. odbył się Turniej Rycerski organizowany przez 15 Drużynę Harcerską „Mandragora” działająca
w Goczałkowicach-Zdroju. Była to impreza otwarta dla harcerzy
i młodzieży z powiatu i Czechowic-Dziedzic. Podczas całej imprezy
odbywało się wiele zajęć i warsztatów na których można było się
dobrze bawić, ale także nabyć różne umiejętności, np była możliwość zobaczenia różnic między pierwszą pomocą średniowieczną,
a dzisiejszą. W czasie trwania turnieju młodzież uczyła się posługiwać mieczami piankowymi oraz strzelać z łuków, ale także rzemiosła dawnego, czyli plecenia koszyków czy wyrabiania heraldycznych
symboli. Cała impreza była zwieńczona ogniskiem oraz słodkim
poczęstunkiem.
poczęstunkiem.

Zarząd Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje 1-dniową wycieczkę do Krakowa
w programie:

„Kazimierz Żydowski i Katolicki”

dnia 17.09.2018 (poniedziałek)

fot. maNDraGora

odpłatność od osoby wynosi:
członkowie 30 zł
sympatycy 40 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW,
usługa przewodnika

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek w
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju
zaprasza na

Emerycką Biesiadę
przy ognisku
w dniu 23-08-2018 (czwartek)
miejsce imprezy:

Koło
Łowieckie„Cyranka”
w Porębie
Odpłatność:
członkowie 5 zł
sympatycy 50 zł
Organizator zapewnia:
-transport na miejsce imprezy
-poczęstunek, oprawa muzyczna

zbiórka godz. 14.30 UG

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła

kolejny marsz nordic
WalkinG za nami

fot. GosIr

W

sobotę 09.06.2018r.
j u ż p o r a z s i ó d my
w gminie Goczałkowice – Zdrój, z parkingu
przy gimnazjum wystar tował „Marsz po zdrowie Norndic Walking” pod patronatem
Wójta Gminy Goczałkowice
– Zdrój. Impreza w tym roku
odbywała się w ramach obchodów XXIII Dni Goczałkowic.
Na miejsce startu przybyła niespełna 30 osobowa grupa miłośników tej dyscypliny sportu.
Trasa wynosiła niecałe 12 km
i przebiegała przez malownicze ścieżki naszej miejscowości. Przed startem instruktor
Tomek przeprowadził solidną
rozgrzewkę, a początkującym udzielił parę wskazówek
co do prawidłowego poruszania się z kijkami. Na mecie
czekała grillowana kiełbaska,
którą każdy z uczestników

wyrównał poziom spalonych
kalorii. Na zakończenie wręczone zostały pamiątkowe oko-

licznościowe medale za uczestnictwo w marszu.
Organizatorem imprezy

był Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach
– Zdroju.
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nauczyciele najlepsi
W turnieju siatkóWki

D

rużyna nauczycieli obroniła ubiegłoroczny tytuł w Turnieju
Siatkówki o Puchar Kierownika GOSiR, który cyklicznie
odbywa się co roku w ramach obchodów dni Goczałkowic.
Zawody odbyły się w ubiegły piątek 08.06.2018r. na hali sportowej „Goczuś”.

Do siatkarskich zmagań zaproszono drużyny Mieszkańców, Absolwentów Gimnazjum, Radnych + Pracowników Samorządowych oraz
wspomnianych na początku nauczycieli. Gra odbywała się w systemie
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.

1. Nauczyciele 9pkt.
2. Radni + Pracownicy Samorządowi 5pkt.
3. Mieszkańcy 4pkt.

fot. GosIr

Miejsca uplasowały się następująco:

inFormacJe i ogłoSzenia
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1. Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry Start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – zwane
dalej rozporządzeniem – określa szczegółowe warunki realizacji
rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą Rady
Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514).
2. Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące
się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
3. Wniosek online już od 1 lipca!
Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek
o świadczenie wychowawcze z programu „500+” – można składać
online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez
bankowość elektroniczną oraz 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie
papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
4. Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić
matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci,
które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.
5. Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach,
co wniosek o 500+, czyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczał-

fot. google

dobry start!!!

kowicach-Zdroju mieszczącego się przy ulicy Uzdrowiskowej 61.
Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
6. Kiedy pomoc trafi do rodziny?
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy
od dnia złożenia wniosku.
Uwaga!
300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu
oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka)
w szkole lub przedszkolu. Świadczenie nie będzie przysługiwać
także osobom uczęszczającym do szkół policealnych oraz szkół dla
dorosłych.

Wymiana Źródeł ciepła
i termomodernizacja
budynkóW - rusza nabór WnioskóW

Szanowni Mieszkańcy,

I

nformujemy, że wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wnioski będzie można składać w dniach od 6 do 10 sierpnia 2018r.
w sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (I piętro), przy ul. Szkolnej
13 w następujących godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 15.30,
wtorek od 8.00 do 17.00
środa – piątek od 7.30 do 15.00 (pokój nr 3)

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z
uchwałą nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
17.07.2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” oraz Regulaminem udziału w Programie ograniczenia
niskiej emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany
źródeł ciepła i termomodernizacji, dostępnymi na stronie internetowej www.goczalkowicezdroj.pl lub w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 3.
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich
wpływu. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu

decydować będzie kolejność i godzina ich zarejestrowania w Urzędzie Gminy.
W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich
poprawności. Prosimy o składanie tylko kompletnych i podpisanych
wniosków wraz z wymaganymi załącznikami .
Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie
dotacji celowej wynoszącej:
- do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7.200,00
zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego
(przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż
9.600,00 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej
niż 7.200,00 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację ścian
zewnętrznych budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak
nie więcej niż 12.000,00 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację stropodachu lub dachu budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie
więcej niż 7.200,00 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części mieszkalnej budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej
niż 9.000,00 zł brutto.
Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
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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

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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.

DZIELNICOWI
mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
Kontakt telefoniczny:
727 032 494; 727 032 493

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 32/7362421.
Godziny urzędowania biura: 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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

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.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 74,
Czynna: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, tel. 605 100 006.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
NIECZYNNY NA CZAS REMONTU
BUDYNKU "GÓRNIK"

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.

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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