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

Inwestycje zaplanowane na ten rok:
Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju przy 

ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych.
Po przekazaniu placu budowy w ostatnich dniach stycznia rozpoczęły 

się prace remontowo-budowlane. Zadanie realizuje konsorcjum firm: Instal 
Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 1 239 297, 
50 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Firma usług projektowych i budowla-
nych „Filar” Elżbieta Wójtowicz Marek Wójtowicz z Krakowa

Zakres rzeczowy planowany do zrealizowania w ramach inwestycji 
obejmuje:

Remont łazienek na I piętrze,demontaż drewnianej lamperii na komuni-
kacji, wykonanie windy dla niepełnosprawnych, wykonanie otworu w dachu 
wraz z montażem klapy dymowej, wykonanie zabezpieczenia p.poż. stro-
pów, 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. wydzielają-
cych klatkę schodową, odnowienie ścian na klatce schodowej i komunikacji, 
wykonanie nowych posadzek na ciągach komunikacji, renowacja istnieją-
cych drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnic wraz z drenażem opaskowym, wymiana instalacji prądowej, nowe 
oświetlenie, monitoring, oraz wykonanie sieci LAN, zakup wyposażenia 
Centrum Usług Społecznościowych.

Inwestycja jest częścią większego projektu, na którego realizację podpi-
saliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskego pod 
tytułem „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Zada-
nie jest wykonywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego), osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura spo-
łeczna i zdrowotna działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz 
poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Kwota dofinanso-
wania wynosi 844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na kom-
pleksowy remont budynku Górnik (GOK) na potrzeby utworzenia Centrum 
Usług Społecznościowych oraz częściowe jego doposażenie. Termin zakoń-
czenia realizacji całego projektu zaplanowany jest na grudzień 2018 roku.

Drugi projekt, który jest ściśle powiązany z tym opisanym powyżej, 
na którego realizację również podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszal-
kowskim Województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
to „Integracja- Toleranacja” Gmina pozyskała dofinansowania tego projektu 
w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 
9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny. 
Projekt pt. „Integracja – tolerancja” został oceniony pozytywnie i zatwier-
dzony do otrzymania dofinansowania. Podpisana umowa opiewa na kwotę 
758, 098,50. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od września 2018 roku do końca 
sierpnia 2020 roku. Zakłada powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci 
i młodzieży i Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecz-
nych dla społeczności lokalnej (usługi opiekuńcze i asystenckie).

Oba projekty są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Przetargi zakończone:
Przetarg pt. Bieżące remonty dróg, mostów, chodników i parkingów 

na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony dot. realizacji tego zadania 

na terenie gminy w roku 2018. Na przetarg wpłynęły 3 oferty. Wybrano 
firmę Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic 
za kwotę 157 499 zł.

Przetarg pt. Bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej służącej 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Goczałkowi-
cach-Zdroju.

Wpłynęła 1 oferta. Usługę będzie wykonywać firma INSTAL-BRATEK 

s.c. Jerzy i Katarzyna Bratek za kwotę 579 602 zl.
Przetarg pt. bieżąca eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej 

grawitacyjnej i podciśnieniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
Na ten  przetarg wpłynęła również 1 oferta. Zadanie będzie realizowała 

firma Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek za kwotę 
209 582 zł.

Przetarg pt. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w 2018 r – Koszenie poboczy dróg i działek gminnych, wycinka drzew

Ponownie ogłosiliśmy przetarg dot. wykaszania poboczy dróg oraz 
wycinki drzew i krzewów.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lutego. Złożono 4 oferty. Aktualnie 
trwa ich ocena pod względem zgodności z warunkami przetargu.

Przetargi ogłoszone:
Przetarg na wykonanie remontu ulic Żeromskiego i Korfantego.
Po unieważnieniu drugiego przetargu na wykonanie remontu ulic Wiśl-

nej, Żeromskiego i Korfantego z uwagi na fakt, iż wszystkie ze złożonych 
ofert w obu przetargach przekraczały wysokość środków finansowych, 
które przeznaczyliśmy w budżecie na realizację tego zadania tj. kwotę 3 
mln zł postanowiliśmy realizować w tym roku remont ul. Żeromskiego oraz 
ul.Korfantego, żaś remont ul.Wiślnej przesunąć na rok przyszły. Dokonując 
wyboru tych dwóch ulic wzięto pod uwagę aktualny stan ich nawierzchni, 
lokalizację jak i szacowaną wysokość kwoty, którą trzeba by przeznaczyć 
na remont poszczególnych dróg wynikającą ze złożonych w przetargach 
ofert.

W dniu 6 lutego ogłosiliśmy kolejny przetarg pt. Przebudowa ulicy 
Żeromskiego i ulicy Korfantego w Goczałkowicach-Zdroju. Ogłoszenie 
ukazało się na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Termin składania wyznaczono na dzień 22.02.2018r wpłynęły 
4 oferty. Aktualnie trwa ich badanie pod względem zgodności z warunkami 
przetargu.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi spełnić warunek wiedzy i doświadczenia tj. musi wyka-
zać, że wykonał co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane polegają-
cej na remoncie lub przebudowie,lub budowie drogi publicznej o wartości 
minimum 500.000,00 zł brutto.
b) Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności osoby odpowiedzialne za kiero-
wanie robotami budowlanymi posiadające niezbędne do wykonania zamó-
wienia publicznego tj: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie o specjalności drogowej.
c) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł

Zakres przebudowy obejmuje:
-przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 582 mb i szerokości jezdni 
6,00m, przebudowę chodnika na całej długości jezdni o szerokości 1,5 
– 2 m.,przebudowę elementów odwodnienia, wymianę krawężników 
na nowe krawężniki kamienne.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z asfaltobetonu zaś chodnik 
z kostki betonowej.

Ponadto zakres obejmuje przebudowę dwóch łączników ul. Żeromskiego 
o długości 70,94m i długości 70,33m, wymianę krawężników betonowych.
-przebudowę ul. Korfantego na całej długości tj 625 metrów. Zakres obej-
muję wymianę krawężników betonowych, wykonanie elementów odwod-
nienia oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu.

Kryteria oceny ofert: 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. Pla-
nowany termin zakończenia remontu – 17.08.2018 r.
-ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
– konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację tych zadań wynosi 130 000 zł.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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sPRAWoZdANIe Z XXXII sesJI - 
beZ PlANu, Ale Z uChWAłAMI ośWIAToWYMI

W porządku obrad sesji 
był punkt dotyczący 
podjęcia uchwały 
w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów 
w rejonie ulic: Jeziorna, Grzebło-
wiec i Azaliowa. Na początku sesji 
wiceprzewodniczący Rady Gminy 
zaproponował, by projekt zdjąć 
z porządku. Powód? Wniosek jed-
nego z radnych o wprowadzenie 
w planie zapisu „umożliwiającego 
legalizację parkingu w odległo-
ści 3 m od granicy z sąsiednią nie-
ruchomością”. Po dyskusji m.in. 
o długotrwałej procedurze uchwa-
lania planu radni zagłosowali 
za zdjęciem tego punktu z porządku 
obrad i przekazaniem wniosku 
do komisji do ponownego rozpa-
trzenia. Radca prawny tłumaczył, 
że wprowadzenie zmian w planie 
wymaga procedury, która prze-
widuje m.in. ponowne wyłożenie 
planu. A na to trzeba czasu.

Podczas styczniowej sesji Rada 
Gminy zgodziła się na bezprzetar-
gowe wydzierżawienie nierucho-
mości obejmującej teren boisk spor-
towych położonych w Goczałkowi-
cach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 
44. Chodzi o planowaną akademię 
piłkarską Łukasza Piszczka, o któ-
rej piszemy w artykule pt. „Gmina 
wydzierżawi tereny pod akademię 

piłkarską”.
Przyjęto też szereg uchwał 

oświatowych. W związku z ustawą 
Prawo oświatowe, zobowiązano 
Radę do ustalenia liczby godzin 
bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym 
w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę. W Goczałkowicach 
będzie to 5 godzin bezpłatnego 
nauczania. Ustalono też wysokość 
opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego uczniów obję-
tych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego, w którym 
kończą 6 lat w przedszkolach pro-
wadzonych przez gminę. Za każdą 
godzinę ponad bezpłatnych 5 
godzin zapłacić będzie trzeba 1 zł. 

Z tej opłaty zwolniono rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Rada 
przyjęła też uchwałę, w której okre-
ślono tryb udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla nie-
publicznych przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego 
i szkół prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne na terenie gminy 
oraz tryb kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania dota-
cji. W uchwale w sprawie planu 
dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli na rok 
2018 na ten cel przeznaczono łącz-
nie 45 tys. 816 zł. Ustalono rów-
nież maksymalną kwotę dofinan-
sowania opłat za kształcenie pobie-
rane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w 2018 r. 

oraz specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przy-
znawane. To 1 tys. 200 zł za jeden 
semestr lub kurs.

26 stycznia Rada Gminy przy-
jęła też uchwałę w sprawie zmiany 
Gminnej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych 
na lata 2011-2020. Stwierdzono, 
że w 2018 r. na realizację stra-
tegii zostanie przeznaczonych 7 
mln 57 tys. 105 zł. Podkreślano, 
że taką kwotą Ośrodek Pomocy 
Społecznej jeszcze nie dyspono-
wał. Wynika to głównie z realizacji 
programu Rodzina 500 plus (w tym 
roku w gminie program pochłonie 
ponad 4 mln zł). Podczas sesji radni 
nie przyjęli tylko jednej uchwały – 
w sprawie przekazania pisma z 24 
października 2017 r. do Najwyższej 
Izby Kontroli. Chodzi o pismo jed-
nego z radnych o skutkach działal-
ności PG „Silesia” na terenie gminy.

Wójt gminy, Gabriela Placha 
przedstawiła sprawozdanie z pracy 
wójta. W wolnych wnioskach poru-
szano tematy funkcjonowania kasy 
zapomogowo-pożyczkowej, stanu 
ul. Robotniczej, drzew przy drogach 
powiatowych, oznakowania zjaz-
dów z DK 1 na uzdrowisko i zaporę, 
przejść dla pieszych w gminie oraz 
stanu bezpieczeństwa w Goczałko-
wicach, zwłaszcza na DK 1.

Paweł Komraus

26 stycznia odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jakimi uchwałami zajmowali się radni?

W trakcie styczniowej sesji Rada Gminy przyjęła m.in. szereg uchwał oświatowych. 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:
1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu 
o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia spor-
towego uczniów,
2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspiera-
nie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania,
3. wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów 
sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, 
systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligo-
wych.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w spra-
wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; opubliko-
wane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018r. Miejsce składania ofert: 
Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty 
będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
-ogłosiłam drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2018r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Konkurs obejmuje 
organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie 
żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania gmina udzieli dotacji żłobkom 
z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego 
przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację zadania wynosi 76.536 zł.

O dotację mogą 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 z późn.zm.).

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do ogłoszenia.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2018r. Miejsce składania ofert: 
Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty 
będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Gabriela Placha
Wójt Gminy

Z PRAC WÓJTA GMINY - CIąG dAlsZY...
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Rada Gminy Goczałkowice-
-Zdrój zgodziła się na bez-
przetargowe wydzierża-

wienie nieruchomości obejmu-
jącej teren boisk sportowych. 
Dzięki temu jest szansa, że prace 
nad modernizacją istniejących 
obiektów sportowych przy ul. 
Uzdrowiskowej 44 ruszą jeszcze 
w tym roku.

Ponad rok temu Łukasz Pisz-
czek, wychowanek LKS-u Goczał-
kowice-Zdrój,  ut ytułowany 
piłkarz, reprezentant Polski 
i zawodnik Borusii Dortmund 
ogłosił, że na terenach przy ul. 
Uzdrowiskowej 44 w Goczałko-
wicach chciałby utworzyć aka-
demię piłkarską. Inwestycja 
doprowadziłaby do moderniza-
cji i rozbudowy terenów spor-
towych w pobliżu uzdrowiska, 
z których korzystają lokalny klub 
oraz młodzież.

Po roku temat powrócił pod 
obrady Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój. W porządku obrad 
sesji, która odbyła się 26 stycz-
nia znalazł się bowiem projekt 
uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na bezprzetargowe 
wydzierżawienie nieruchomości 
obejmującej teren boisk sporto-
wych położonych w Goczałko-
wicach-Zdroju przy ul. Uzdrowi-
skowej 44. W przypadku dzier-
żawy nieruchomości na okres 
dłuższy niż 3 lata, a także odstą-
pienia od przetargu konieczne 
jest wyrażenie zgody przez 
Radę Gminy. Chodzi o dzier-
żawę na okres 30 lat nierucho-
mości o powierzchni ok. 4,207 
ha. Nie jest to jednak całość tere-
nów, gdzie znajdują się boiska. 
Z dzierżawy wyłączono tereny 

pod planowane drogi i inwe-
stycje gminne. Radni przyjęli 
uchwałę.

Najpierw modernizacja

Przed głosowaniem o inwesty-
cji mówił Jerzy Adamski, konsul-
tant ekonomiczny w firmie BCL, 
która doradza Łukaszowi Piszcz-
kowi ws. akademii. Jak się oka-
zuje, podjęta przez Radę Gminy 
uchwała pozwoli na realizację 
I etapu zadania, w ramach któ-
rego na terenach przy ul. Uzdro-
wiskowej 44 powstaną boisko 
podstawowe i boisko treningowe 
(oba pełnowymiarowe), mniej-
sze boisko treningowe, parte-
rowy obiekt zaplecza, planowana 
jest budowa trybun, oświetlenia 
oraz ogrodzenia. – Założenie jest 
takie, żeby zmodernizować ist-
niejące obiekty. One wymagają 
modernizacji zarówno z punktu 
widzenia stanu technicznego, 
jak i wymogów IV ligi, w której 
gra LKS Goczałkowice-Zdrój – 
mówił J. Adamski. Z obiektów 
będzie bowiem korzystał właśnie 
LKS, a także kluby młodzieżowe.

Całe przedsięwzięcie ma być 
finansowane przez „Fundację 
Akademia Łukasza Piszczka”, 
która została wpisana do Krajo-
wego Rejestru Sądowego w grud-
niu ub. roku. Prezesem jest sam 
Łukasz Piszczek, w zarządzie 
znajdują się Kazimierz Pisz-
czek, jego ojciec i wicepre-
zes LKS-u Goczałkowice-Zdrój 
oraz Michał Zioło, który jest 
trenerem grup młodzieżowych 
w Borussi Dortmund. Celem fun-
dacji jest m.in. wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycz-

nej i sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i mło-
dzieży. Fundacja ma swoją sie-
dzibę w Goczałkowicach.

Fundacja chce pozyskać 
dofinansowanie na inwestycję 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Dlatego tak ważne 
było podjęcie przez radnych 
uchwały o wydzierżawieniu 
terenów pod inwestycje. Szacuje 
się, że wszystkie prace (moderni-
zacja dotychczasowych i budowa 
nowych obiektów) pochłonąć 
mogą nawet 13 mln zł. Jak pod-
kreśla Adamski, jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, prace mogą roz-
począć się jeszcze w tym roku. 
Po 30 latach, czyli po okre-
sie dzierżawy, obiekty gmina 
Goczałkowice-Zdrój ma przejąć 
na własność.
– Nie będzie to przedsięwzię-
cie zamknięte. To będzie akade-
mia dla dzieci z gminy i okolicy, 
od grup najmłodszych, 5- czy 6-lat-
ków – zapewniał Jerzy Adamski. 
Akademia ma ściśle współpraco-
wać z Borussią Dortmund. Zało-
żenie jest takie, że będą wykorzy-
stywane metody pracy utytułowa-
nego klubu z Niemiec, pomagać 
mają tamtejsi trenerzy, ma być też 
sprowadzany sprzęt z Dortmundu. 
J. Adamski poinformował, wydana 
została decyzja środowiskowa, 
która określa, że przedsięwzię-
cie nie będzie w sposób istotny 
oddziaływało na środowisko.

Finansowanie dzięki 
sponsorom

Przedstawiciel inwestora 
podkreślał, że działalność nie 

będzie przynosiła dochodów. 
Dlatego na sesji padło pytanie, 
z czego finansowane będzie jej 
funkcjonowanie? – Zakładamy, 
że osoba Łukasza Piszczka gwa-
rantuje pozyskanie sponsorów, 
reklamodawców na taką dzia-
łalność. Możemy stwierdzić, 
że jest duża szansa na pozy-
skanie tej skali środków, które 
są potrzebne – powiedział Adam-
ski. Dodał, że przewidywane 
opłaty od dzieci mają być nie-
wielkie, niższe niż np. w szkole 
Legii Warszawa

Rok temu, kiedy Ł. Piszczek 
ujawnił swoje plany okazało się, 
że problemem przy ich realiza-
cji może być obowiązujący plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Zakłada bowiem, że teren 
przy ul. Uzdrowiskowej 44 prze-
znaczony jest pod działalność 
uzdrowiskową. Urząd Gminy 
Goczałkowice-Zdrój informuje, 
że pierwszy etap prac jest możliwy 
do przeprowadzenia w ramach 
obowiązującego planu. Kolejne 
zamierzenia znanego piłka-
rza wymagać będą jednak jego 
zmiany. Dlatego już w grudniu 
2016 r. przystąpiono do proce-
dury zmiany planu. – To będzie 
przedsięwzięcie z korzyścią dla 
całej naszej gminy. Teren zosta-
nie poważnie doinwestowany, 
a dzieci i młodzież oraz piłka-
rze LKS-u będą mogli korzystać 
z nowoczesnej bazy. Cieszymy 
się, że Łukasz Piszczek, piłkarz 
znany na całym świecie chce 
się zaangażować w działalność 
na terenie Goczałkowic – mówi 
wójt gminy, Gabriela Placha.

Paweł Komraus

GMINA WYdZIeRżAWI TeReNY 
Pod AkAdeMIę PIłkARską

O inwestycji na sesji Rady Gminy mówił Jerzy Adamski.

Obiekty przy ul. Uzdrowiskowej 44 zostaną zmodernizowane. 

f
o

t
. 

p
a

w
e

ł
 k

o
m

r
a

u
s

f
o

t
. 

p
a

w
e

ł
 k

o
m

r
a

u
s



  z  ż y c i a  g m i n y   5aktualności

Spółka wodna Goczałkowice-
-Zdrój obejmuje swym zasię-
giem całą gminę, a jej zada-

niem jest dbanie o właściwy stan 
urządzeń melioracji wodnych. 
Tyle, że ich konserwacja czy usu-
wanie awarii kosztuje. Spółka 
utrzymuje się z dotacji oraz skła-
dek. A tych drugich nie wszyscy 
płacą... W 2017 r. składki zapła-
ciło mniej niż połowa członków 
– ściągalność wynosiła 41% (rok 
wcześniej było to 44%).

Spółka w ub.r. miała do dyspo-
zycji 54 tys. 257 zł 56 gr, z czego 
dotacja z Urzędu Gminy wyno-
siła 25 tys. zł, dotacja z Urzędu 
Wojewódzkiego 10 tys. 300 zł, 
a składki członkowskie i inne to 18 
tys. 957 zł 56 gr. A – co istotne 
– wysokość otrzymanej dotacji 
zależy także od wielkości zebra-
nych składek. Nie dość, że coraz 
mniej osób płaci, to jednocześnie 
spółka ma więcej pracy. – Coraz 
więcej jest terenów zabudowa-
nych, powierzchni utwardzonych 
i wody opadowe zamiast wsiąkać 
w grunt, bezpośrednio spływają 
do rowów melioracyjnych, które 
wymagają bieżącej konserwacji. 
Do tego celu służą między innymi 
składki – mówił przewodniczący 
Jerzy Skipioł. – Prawidłowo 
działające urządzenia odwad-
niające potrafią uchronić miesz-
kańców przed zalaniem w cza-
sie ulewnych i nagłych opadów, 
bo na powódź nie ma mocnych. 
Aby te prace wykonać potrzeba 
na to środków – apelował.

O tym, jak wielka jest potrzeba 
dodatkowych środków niech 
świadczy fakt, że Spółka wodna 

2017 r. zakończyła ujemnym 
wynikiem finansowym na ponad 
10 tys. zł. Wszystko przez to, 
że trzeba było pilnie wykonać 
naprawę i dodatkowe odwodnie-
nie dla ochrony budynków przy 
ul. Bór II przed zalewaniem.

Wartość wszystkich wykona-
nych w 2017 r. robót wynosi 64 
tys. 956 zł 76 gr brutto. W stycz-
niu, marcu i lipcu wykonano kon-
serwację bieżącą Kanału Rybac-
kiego „Kanar” na łącznej długości 
2 810 mb (usuwano zatory w celu 
udrożnienia koryta). W lipcu, 
sierpniu i wrześniu wykonano 
gruntowną konserwację „Kanaru” 
na łącznej długości 2 435 mb. 
Usuwano namuł z dna, wyka-
szano skarpy, hakowano rośliny 
korzeniące się na dnie, wycinano 
zakrzaczenia ze skarp. Jerzy Ski-
pioł podkreślał, że po wichurach 
i po ulewach na „Kanarze” two-
rzą się zatory. – Mając na uwadze, 

że spad jest minimalny, musimy te 
zatory usuwać systematycznie, 
żeby nie następowało spiętrzenie 
wody, co mogłoby spowodować 
brak jej odpływu ze zbieraczy 
drenarskich i innych odpływów, 
które odwadniają tereny rolnicze 
i zabudowania – mówił.

Zarząd przedstawił sprawoz-
danie z działalności w 2017 r., spra-
wozdanie finansowe oraz plan 
pracy na rok 2018. Podziękował 
też za pracę w kończącej się 5-let-
niej kadencji. Obecni na zebraniu 
członkowie Spółki wybrali nowy 
zarząd na lata 2018-2023. Prze-
wodniczącym został ponownie 
Jerzy Skipioł, zastępcą przewod-
niczącego – Jerzy Maśka, sekre-
tarzem – Józef Wojciech, a człon-
kiem zarządu – Michał Cebula. 
W skład nowej Komisji Rewizyj-
nej weszli: Wojciech Kapias (prze-
wodniczący) oraz Kazimierz 
Smolorz (zastępca).

W walnym zebraniu Spółki 
wodnej wzięło udział kilkana-
ście osób. Wśród nich byli także 
wójt gminy Gabriela Placha 
oraz Maria Adamczyk, naczel-
nik Wydział Rolnictwa, Leśnic-
twa i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Pszczynie. 
Mieszkańcy mówili m.in. o pro-
blemach z powodu działalno-
ści PG „Silesia” czy o zalewaniu 
terenów za zakładami mięsnymi. 
Uczestnicy zebrania podjęli też 
decyzję o tym, że na rok 2018 
składka członkowska pozosta-
nie bez zmian i wynosić będzie 
16 zł od posesji do 1 ha oraz 
12 zł za każdy następny rozpo-
częty ha. Jak wynika z przyjętego 
planu pracy na ten rok, jeśli wszy-
scy członkowie zapłacą składki, 
budżet spółki będzie wynosił 
82 tys. 600 zł (składki stanowić 
mają 42,5 tys. zł). A warto przy-
pomnieć, że każdy członek Spółki 
jest zobowiązany do uregulowa-
nia składki!

Zarząd chciałby z tych środ-
ków dokonać bieżącej i gruntow-
nej konserwacji „Kanaru”, wyko-
nać dokumentację pracy na rowie 
przy ul. Dębowej, usuwać na bie-
żąco awarie drenarskie i inne zgła-
szane awarie na urządzeniach 
melioracyjnych Spółki i roz-
wiązać problemy melioracyjne 
w rejonie Lasku-Remiza za zabu-
dowaniami zakładów mięsnych 
Henryka Kani. Ile naprawdę uda 
się zrobić? To w dużej mierze 
zależy od samych mieszkańców 
i od tego, ilu członków zapłaci 
składki.

Paweł Komraus

PłAĆMY, bY uChRoNIĆ sIę 
PRZed ZAlANIeM!
Spółka wodna wykonuje prace, które mogą uchronić mieszkańców przed zalaniem. Im więcej członków opłaci składki, tym więcej 
robót uda się wykonać. To wniosek z walnego zebrania, które odbyło się 30 stycznia.

W zebraniu udział wzięło kilkanaście osób.

„doM beZPIeCZNą PRZYsTANIą„ 
– CIąG dAlsZY koNkuRsu lITeRACkIeGo

Szanowni Czytelnicy!

Zgodnie z obietnicą poniżej publikujemy kolejny tekst, który wpłynął na konkurs literacki, ogłoszony w ramach realizacji: Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na Lata 2016-2020 oraz kampanii "Białej Wstążki". Konkurs 
skierowany był dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Temat opowiadań dotyczył przesłania "Dom-bezpie-

czoną przystanią".
W lutowym nr przeczytacie pracę Lidii Pająk, która zajęła II miejsce. DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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Wchodzę do mieszkania, rozlega się głuchy trzask drzwi. Nikogo 
jeszcze nie ma w domu, nie dziwię się, w końcu jest jeszcze wcześnie.

A może powinnam się cieszyć, jak kiedyś?
Odrzuciłam plecak pod ścianę obdartą z farby. Cicho stąpałam 

po panelach, starając się nie wydać żadnego dźwięku. Przestając 
na moment oddychać, spojrzałam do pokoju. Pusto. Odetchnęłam 
z ulgą. Sprawdziłam, ile mam czasu. Wskazówka zegara wskazywała 
godzinę piętnastą, a rodzice, lub sam ojciec, wraca za godzinę.

Z bijącym sercem podeszłam do telefonu komórkowego, leżącego 
w rogu pokoju, który miał imitować kuchnię. Uklęknęłam przy pro-
stym, lekko poplamionym stoliku. Przeanalizowałam przebieg dzisiej-
szego dnia. Dużo mówili o jakichś akcjach. To właśnie w szkole usły-
szałam o Dniu Białej Wstążki, to jest- dniu bez przemocy. Po rozmo-
wach na ten temat na lekcji wychowawczej, do głowy wpadł mi pewien 
pomysł, którego szanse na powodzenie były tak duże, jak szanse 
na porażkę.

Czy na pewno tego chcę? Co, jeśli to się nie uda?
Przecież mogłam tylko porozmawiać o moim problemie lub w każ-

dej chwili się rozłączyć. Pocieszona tą myślą postanowiłam wpisać 
numer 116 111 i zadzwonić. Serce podeszło mi do gardła, gdy usły-
szałam sygnał połączenia.
-Telefon Zaufania, słucham?

Wzięłam głęboki oddech, jednak powstała w gardle gula nie pozwo-
liła mi na wypowiedzenie chociaż jednego słowa.
-Spokojnie. Z jakim problemem do mnie dzwonisz?

Uspokoiłam się.
-Ja…- zaczęłam mówić.

Im dłużej mówiłam, tym bardziej się otwierałam. Wolontariuszka, 
która odebrała mój telefon, była miła i cierpliwa. Co jakiś czas zada-
wała mi pytania i dawała rady, ale starała się, bym sama doszła do roz-
wiązania problemu.
-Więc… myśli pani, że powinnam to zgłosić komuś dorosłemu?
-Myślę, że to najlepsze wyjście, ale sama musisz podjąć decyzję. Pamię-
taj, że gdyby komuś stało się coś naprawdę poważnego, zadzwoń 
na pogotowie i policję.
-Dob..- usłyszałam trzask drzwi i poczułam odór alkoholu.
-Rozumiem. Rozłączam się, powodzenia.

Gdy usłyszałam dźwięk przerwanego połączenia, dla bezpieczeń-
stwa schowałam telefon do kieszeni i przemknęłam do pokoju. Roz-
legł się krzyk.

Zamarłam.
Kiedy w końcu odzyskałam zdolność ruchu, do pokoju wpadł on. 

Zdążyłam uciec do salonu i zobaczyłam mamę. Stanęłam w bezruchu, 
w moich oczach pojawiły się łzy, gdy…
-Wróciłam!

Mrugam kilkukrotnie oczami.
-Mamo!- podbiegam do niej i przytulam się.
-Znów przysnęłaś i miałaś koszmary? Biedna...

Przytulona do mamy czuję się bezpieczne. Tamta rodzina przestała 
istnieć, teraz jest nowa, zastępcza, jednak o niebo lepsza, w której czuję 
się kochana i potrzebna. Wiem, że nikt mnie tu nie skrzywdzi i chętnie 
tu wracam, wiedząc, że nie muszę się bać. Wiedząc, że ten dom jest 
bezpieczną przystanią.

 L.P.

„doM – beZPIeCZNą PRZYsTANIą”
- CIąG dAlsZY...

Święto wszystkich Babć i Dziadków było 
świetną okazją, żeby spotkać się z senio-
rami i porozmawiać z nimi na temat 

bezpieczeństwa. Podczas zorganizowanej  
końcem stycznia w Goczałkowicach Zdroju 
debaty, głos zabrali policjanci, strażacy, ratow-
nicy medyczni, a nawet kominiarze.

Poruszono m.in. problem oszustw 
„na wnuczka”, potrzebę noszenia odblasków 
przez pieszych, omówiono założenia „Koperty 
życia” i karty ICE. Całość przebiegła w nie-
zwykle miłej atmosferze i z pewnością, już 
wkrótce, zaowocuje kolejnymi wykładami.

Nie zabrakło także dyskusji na temat 
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
i aplikacji „Moja Komenda". Pierwsza część 
wykładu była poświęcona bezpieczeństwu 
w domu i miejscach publicznych, takich jak 
sklepy, parki, pociągi, czy inne środki komuni-
kacji. Tu, oprócz policjantów, głos zabrali także 
mistrzowie kominiarstwa oraz strażacy, przy-
pominając o zagrożeniach związanych z popu-
larnym w porze zimowej czadem. Kontynuacją 
tego wykładu była wypowiedź i krótki instruk-
taż przygotowany przez ratowników medycz-
nych. Omówili oni skutki i objawy zatrucia 
tlenkiem węgla, przypomnieli, w jaki sposób 
skontaktować się z dyspozytorem i jak pomóc 
osobie, która zasłabła w domu lub na ulicy. 

Przy tej okazji, z pogadanką dotyczącą eko-
logii i związanymi z tym zagadnieniami oraz 
obowiązującymi od niedawna nowymi przepi-
sami, wystąpili kolejni mundurowi. W dalszej 
części spotkania scharakteryzowano oszustwo 
metodą „na wnuczka” i omówiono charaktery-
stykę działania sprawców tego przestępstwa. 
Przy analizowaniu tych zagadnień policjanci 
zwrócili szczególną uwagę na problematykę 
ochrony danych osobowych.

Mundurowi omówili także skierowaną 
do seniorów, osób przewlekle chorych i przede 
wszystkim mieszkających samotnie ideę 
„Koperty życia”. Przekonywali, że przecho-
wywany w lodówce, wypełniony kwestiona-

riusz z danymi dotyczącymi schorzeń, histo-
rii choroby, zażywanych leków, personaliów 
chorego, lekarza prowadzącego i osoby naj-
bliższej, może uratować życie. Podkreślali, 
że adresowana do lekarzy i ratowników pogo-
towania koperta stanowi nieocenioną pomoc 
w podjęciu szybkiej i skutecznej reakcji przez 
służby medyczne. Policjanci wspomnieli rów-
nież o karcie ICE. Przypomnieli, jakie zało-
żenia przyświecały przy jej tworzeniu i omó-
wili korzyści, jakie może przynieść jej właści-
cielowi. Zaznaczyli, że zawarte na karcie ICE 
dane pozwolą m.in. na szybki kontakt z osobą 
najbliższą poszkodowanego i udzielenie mu 
właściwej pomocy.

W trakcie spotkania przekazywano 
gościom ufundowane przez starostwo odbla-
ski, koperty życia i karty ICE. Nie zabrakło 
również kalendarzy przekazanych przez komi-
niarzy. Wykłady zamknęła dyskusja na temat 
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
i przygotowana ankieta mająca podsumować 
przeprowadzoną debatę. Osoby, które przy-
szły na wykłady do budynku Urzędu Gminy 
w Goczałkowicach-Zdroju zgodnie stwier-
dziły, że było to bardzo pouczające spotkanie 
i wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnych.

new/pless.pl,
 źródło: KPP Pszczyna

sPoTkANIe PRoFIlAkTYCZNe 
Z seNIoRAMI W GoCZAłkoWICACh
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Międzynarodowy Dzień 
J ę z y k a  O j c z y s t e g o 
to  c o r o c z n e  ś w i ę to 

obchodzone 21 lutego, które 
zostało ustanowione przez UNE-
SCO 17 listopada 1999 roku. 
Ma ono na celu zwrócenie uwagi 
na znaczenie języka ojczy-
stego jako dziedzictwa kulturo-
wego. Rozmawiamy w tym dniu 
z dziećmi o pięknie i bogactwie 
języka, o jego ubożeniu przez 
kulturę obrazkową, a także roli 
czytania w pielęgnowaniu ojczy-
stej mowy.

W naszym przedszkolu obcho-
dziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego w ramach 
akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. W każdej grupie odbyły się 
zajęcia, na których dzieci uczest-
niczyły w zabawach i konkursach 
rozwijających sprawności języ-
kowe.

W grupie najmłodszej „Misie” 
dzieci zajęcia zaczęły od łamań-
ców językowych,  próbując 
poprawnie wymawiać trudne 

wyrazy. Następnie wyruszyły 
w podróż w przeszłość. Oglądały 
przykładowe stare czasopisma 
dla dzieci, m.in. „Moje Pisemko” 
„Mój Kurierek”, „Miś”, „Świersz-
czyk”, „Płomyczek”, „Płomyk”. 
Najbardziej jednak zaciekawiły 
ich polskie bajki z dawnych lat, 
takie jak: „Miś z okienka”, „Gąska 
Balbinka i Ptyś”, „Jacek i Agatka”, 
„Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Miś 
Uszatek”, „Zaczarowany ołó-

wek”, „Pyza”.
Razem grupa młodsza uzgod-

niła, że najchętniej obejrzałaby 
bajkę z serii „Zaczarowany ołó-
wek”. Na koniec dzieci koloro-
wały Piotrusia i Zaczarowany 
Ołówek.

Grupa „Pszczółki” wysłuchała 
opowiadania pt. „O wróbelku 
Elemelku, pustym brzuszku 
i rondelku”. Bawiła się również 
łamańcami językowymi, a także 

brała udział w ćwiczeniach logo-
pedycznych i rozwiązywały 
rebusy.

Grupy „Sowy” i „Wiewiórki” 
bawiły się w zabawy logope-
dyczne, opowiadały bajkę w cza-
sie, której wykonywały określone 
ruchy warg i języka, wysłuchały 
wiersza Jana Brzechwy pt. 
„Chrząszcz”, a także uczestni-
czyły w „Mini konkursie recyta-
torskim” i zdobywały medale.

POLSZCZYZNA – to jeden z 25 
największych istniejących języ-
ków. Posługuje się nią ponad 40 
mln ludzi w Polsce i na świecie. 
Przeciętnie nie używamy więcej 
niż kilkunastu tysięcy polskich 
słów, choć rozumiemy około 
30 tys. Oczywiście zdarzają się 
Polacy, którzy rozumieją więcej 
– około 100 tys. słów. Tymczasem 
polszczyzna ma ogromne moż-
liwości słowotwórcze i nawet 
w przybliżeniu nie sposób osza-
cować liczby wyrazów, które liczy 
język polski. Jest o co dbać!!

Anna Szmajduch

MIędZYNARodoWY dZIeŃ JęZYkA oJCZYsTeGo

Miejscem realizacji konkursu na naszym terenie jest Muzeum 
Zamkowe w Pszczynie. Uczestnicy mogą realizować prace 
artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć w instytucjach 

i ośrodkach kultury. W naszej szkole wyjazd do Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie miał miejsce w drugim tygodniu ferii zimowych. Uczest-
nicy wycieczki poznali zbiory Muzeum z przewodnikiem Panią Mag-
daleną Wrzoł, a następnie wybrali to, co wywarło na nich największe 
wrażenie i przedstawili swoją wizję rysunkową lub malarską.

Kto chciałby dołączyć do konkursu i wykonać pracę plastyczną 
może to jeszcze zrobić ponieważ termin oddania prac mija z dniem 
30 kwietnia br. Praca powinna zawierać czytelne informacje:
Pełne imię i nazwisko autora pracy.
Dokładny wiek autora.
Tytuł pracy.
Nazwę i adres szkoły bądź instytucji.
Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Zachęcam do udziału!

K. Skipioł

MoJA PRZYGodA W MuZeuM
Trwają Trzydzieste Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

PsYCholoG W sZkole PodsTAWoWeJ
Od lutego szkoła poszerzyła grono specjalistów o psychologa. Zajęcia terapeutyczne oraz

 konsultacje dla rodziców będzie prowadziła mgr Paulina Kowara w następujących godzinach:

poniedziałek 14.00 -15.00
wtorek - środa 7.15 – 14.45

czwartek 7.15 – 10.00
piątek 7.15 – 9.00
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ZUMBA DLA MŁODZIEŻY 29.01 i 5.02.2018
W feryjne poniedziałki GOK zaprosił młodzież na zajęcia dla aktyw-

nych. Zumba to połączenie tańca i aerobiku a przede wszystkim świetna 
zabawa. Proste kroki, kombinacja ruchów i motywująca muzyka to zaję-
cia dla każdego, kto lubi aktywnie wypoczywać.

WYJAZDY DO BANIALUKI 31.01 i 7.02. 2018
BURATINO

Z okazji 70. urodzin Teatr Lalek Banialuka zaproponował widzom 
prawdziwą teatralną ucztę. Zrealizowany z rozmachem spektakl „Bura-
tino” na motywach „Złotego kluczyka” Aleksego Tołstoja przeniesie 
wszystkich do bajkowej krainy, w której rzeczywistość przeplata się 
ze światem postaci z teatru lalek. Buratino, został stworzony na wzór 
Pinokia Carla Collodiego i tak jak jego pierwowzór jest drewnianą lalką 
wyrzeźbioną z kawałka zaczarowanego polana. Naiwny acz krnąbrny 
bohater, przez swoją niefrasobliwość wpada w kolejne tarapaty i prze-
żywa zabawne ale i pełne grozy przygody. Szczęśliwie zdobyte doświad-
czenia pozwalają mu zrozumieć, gdzie kryją się prawdziwe skarby i komu 
warto zaufać i uwierzyć. „Buratino” w bielskiej inscenizacji to nie tylko 
perypetie sympatycznego bohatera, ale także opowieść o teatrze. W wido-
wisku aktorzy wykorzystują ponad trzydzieści różnego rodzaju lalek 
(marionetki, pacynki, jawajki, laki zmechanizowane i trikowe). Smaku 
całości dodają liczne songi napisane specjalnie do spektaklu Banialuki 
oraz oczywiście sceny grane przez aktorów w żywym planie. Wszystko 
to sprawia, że widowisko jest prawdziwą teatralną gratką dla całych 
rodzin, o czym mogli się przekonać uczestnicy wyjazdu w pierwszą 
środę ferii.

SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA!
Nie tak dawno, dawno temu mały, zagubiony zajączek, wędrując 

po lesie w poszukiwaniu taty naiwnie wkroczył do chatki wilka. Wilk 
ten właśnie chciał pożegnać się z życiem i chyba tylko dlatego, wbrew 
własnej naturze i pradawnym instynktom, zamiast bez namysłu schru-
pać zajączka postanowił się nim zaopiekować. Przedstawienie dla nieco 
mniejszych widzów było celem naszej drugiej wizyty w Bielskiej Bania-
luce. W obu wyjazdach uczestniczyło 56 osób.

ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY 1.02.2018
Jedną z atrakcji przygotowanych dla dzieci i młodzieży był organizo-

wany już od kilku lat przez Gminny Ośrodek Kultury, zimowy turniej sza-
chowy, który w tym roku miał miejsce na Sali Urzędu Gminy. W turnieju 
uczestniczyło 16 młodych szachistów, rywalizujących w trzech grupach 
wiekowych. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Grupa A
– klasyfikacja dziewcząt – I miejsce Dagmara Baran
– klasyfikacja chłopców – I miejsce Jakub Kiecok
Grupa B
– klasyfikacja dziewcząt – I miejsce Zosia Mysłowska
– klasyfikacja chłopców – I miejsce Maciej Kukla

Grupa Młode Talenty

– klasyfikacja dziewcząt – I miejsce Marta Łukosz
– klasyfikacja chłopców – I miejsce Tomasz Mysłowski.

BAL DLA DZIECI MŁODSZYCH 8.02.2018
Jak zwykle bal dla najmłodszych cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Pięknie przebrane dzieci bawiły się pod okiem wodzireja – prowadzącej 
kolorowej wesołej Pani, która przygotowała na tę okazję wiele ciekawych 
zabaw, tańców i piosenek. Dzieci z balu wychodziły nieco zmęczone ale 
zadowolone i uśmiechnięte.

WIZYTA W POKOJU ZAGADEK
W budynku dawnego dworca kolejowego w uzdrowisku w Goczałko-

wicach-Zdroju funkcjonuje pokój zagadek pod nazwą „Komnata Rycerza 
Goczała”. Komnata powstała w ubiegłym roku. Podejmujący wyzwa-
nie wcielają się w giermków i mierzą się z lokalną legendą o założy-
cielu Goczałkowic. Goczałkowicki pokój zagadek w czasie ferii zimo-
wych zaprosił dzieci i młodzież zamieszkałą w Goczałkowicach – Zdroju 
do wspólnej zabawy. Odważni, którzy przyjęli zaproszenie i zmierzyli się 
z wyzwaniem świetnie się bawili i oczywiście zdobyli tytuły rycerskie, 
które są nagrodą za rozwiązanie zagadki. Do zabawy zgłosiło się 7 grup 
ochotników.

Program zagospodarowania czasu wolnego podczas przerwy feryjnej 
2018 zrealizowany przez GOK został dofinansowany ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ferie już za nami, zapraszamy na cotygodniowe zajęcia proponowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury, jednocześnie przypominamy o zmianie 
miejsca ich prowadzenia. Wszystkie nasze warsztaty odbywają się teraz 
(w czasie remontu stałej siedziby) w budynku Urzędu Gminy.

GOK

FeRIe Z GMINNYM ośRodkIeM 
kulTuRY – PodsuMoWANIe

Karnawałowy bal przebierańców dla najmłodszych dzieci.

Zimowy Turniej Szachowy. 
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W dniu 22 stycznia br. na sali Gminnego Ośrodka Kultury, odbyło się przedstawienie grupy teatralnej działającej w ramach warsz-
tatów w GOK. Występ młodych aktorów był okazją do podsumowania pracy dzieci oraz instruktorki Krystyny Pryszczyk-aktorki 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, która była autorką zaprezentowanej sztuki teatralnej.

PRZedsTAWIeNIe TeATRAlNe

Instruktor teatralny GOK-u, Krystyna Pryszczyk - aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wraz z podopiecznymi.

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). 

BIBLIOTEKA NA NOWYM MIEJSCU JEST 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 
(dawny OPS, wejście od strony straży) 

Sala mała 
(dawny OPS, wejście od strony straży) 

Poniedziałek 15.00 Taniec dla seniora 
16.00 Warsztaty Taneczno-Wokalne 
17.00 Karate gr.1 
18.00 Karate gr.2 

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 GOK: 32 7362421, 663 110 301. Kontakt GBP: 605 100 006. 

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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Anna Stalmach z Goczał-
kowic od zawsze miała 
artystyczną duszę. Cera-

miką zaczęła się zajmować jed-
nak trochę z przypadku. Dziś 
spod jej ręki wychodzą praw-
dziwe dzieła.

Jak mówi,  jej  przygoda 
z ceramiką rozpoczęła się kilka 
lat temu dość banalnie. – Obej-
rzałam f i lm pt.  „Rozmowy 
nocą” z Marcinem Dorociń-
skim. Zobaczyłam, jak boha-
terka klei anioła. Pomyślałam 
sobie, że może ja też zacznę – 
opowiada. Pierwszego anioła 
zrobiła razem z dziećmi z masy 
solnej. Potem mąż kupił jej 
glinę. – Pomyślałam sobie: jak 
to się robi, jak się za to wziąć? 
Początki były ciężkie – wspo-
mina. Na początku tworzyła 
ptaki czy kwiaty do ogrodów, 
które zawoziła do wypale-
nia do Gliwic. Tam usłyszała, 
że powinna wybrać się na warsz-

taty ceramiczne. Ale nie poszła, 
bo jest samoukiem. Czytała 
książki o pracy z gliną, szukała 
informacji w internecie.

Zresztą od zawsze lubiła 
prace plastyczne. Wcześniej 
Anna Stalmach m.in. malowała 
obrazy, które zdobią także jej 
dom. Pierwszym poważnym 
wyzwaniem było samodzielne 
wykonanie ok. 300 kafelków, 
które położone są w jej kuchni.

Dziś prowadzi domową pra-
cownię ceramiczną „cerami-
kAS”. Tak naprawdę, każdy może 
przyjść i poprosić o wykonanie 
czegoś z gliny. Ale zamówienia 
ma z różnych miejsc w kraju. 
Jak wygląda jej praca? Naj-

pierw z gliny formuje kształty. 
Surowa, wysuszona glina tra-
fia potem do pieca. Tam zostaje 
utwardzona,  wtedy można 
ją malować. I znowu trafia na 24 
godziny do pieca. – Nie zawsze 
wychodzi to, co chcemy. Cza-
sami powietrze może dostać się 
do gliny i pojawiają się pęknię-
cia. Coś może odpaść, bo jest źle 
doklejone – opowiada artystka.

Prowadzi  też  war szt at y 
z dziećmi, także w goczałko-
wickich placówkach. Jak mówi, 
często to właśnie dzieci ją inspi-
rują. Bo dzieci mają ogromną 
wyobraźnię. Pomysły czerpie 
też z wyjazdów. Ostatnio była 
pod Zakopanem i stwierdziła, 
że w przyszłym roku zrobi 
śnieżne kule. Wśród jej dzieł 
są m.in. domki z gliny, miski 
na owoce, ptaszki, ozdoby ogro-
dowe czy biżuteria. Największy 
sentyment ma do dwóch anio-
łów, które wiszą w przedpo-

koju jej domu. Jeden z aniołów 
to jej nieżyjący tata. – Najciężej 
mi się rozstać właśnie z anio-
łami. W swojej pracowni rozma-
wiam z nimi. Wysłuchują mnie, 
mogę im wszystko powiedzieć. 
Dla mnie każdy anioł ma duszę 
– mówi. I każdy jest inny. Kiedy 
ktoś prosi o wykonanie anioła, 
artystka zawsze chce wiedzieć 
coś więcej o osobie, do której 
trafi. Wiele swoich prac daje 
w prezencie znajomym.

Glina to materiał charakte-
rystyczny. – Wymaga dużo cier-
pliwości, bywa niewdzięcznym 
materiałem. Trzeba się natru-
dzić, żeby coś stworzyć. Ale 
z drugiej strony zawsze można 

rozmoczyć glinę i rozpocząć 
pracę na nowo – podkreśla. 
Co trzeba mieć, żeby pracować 
z gliną? – Przede wszystkim 
wyobraźnię i chęci. Reszta przy-
chodzi z czasem. Nie od razu 
przecież wszystko wiemy. Tak 
było też w moim przypadku – 
przyznaje A. Stalmach. Nie raz 

zdarzało się, że zarywała noc 
w swojej pracowni. – Odpoczy-
wam przy tej pracy, wyciszam 
się. Cieszę się, że mogę robić to, 
co lubię i rozwijać swoje pasje. 
To także dzięki wspaniałym 
ludziom, którzy mnie otaczają 
– podkreśla.

Paweł Komraus

RoZMAWIAM Ze sWoIMI 
ANIołAMI

Anna Stalmach pokazuje swoje prace.

Wyjątkowe anioły, które zdobią jej przedpokój.
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje 1-dniową wycieczkę  

 
Ołomuniec – Czechy – Międzynarodowa 

Wystawa Kwiatów „Wiosna 2018” 
 

w dniu 27.04.2018 (piątek) 
 

 
 
 

Koszt wycieczki 75 zł/osoba 
 (szczegółowy program wycieczki przy zapisie) 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek  

godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła 
 (Ośrodek Pomocy Społecznej budynek „Górnik”).  

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 

organizuje wczasy nad morzem  

 

miejscowość Krynica-Morska , 
 Dom Wczasowy „NEPTUN”,   

w terminie 01.09 – 13.09.2018r. 
 

Cena od osoby wynosi 1560 zł 
 

 

Ośrodek Wczasowy NEPTUN położony jest na dużym, zalesionym terenie, zaledwie 
100 m od morza. Okolica sprzyja letnim spacerom i relaksowi. Morze, bliskość przyrody, 
niezwykła gościnność to główne cechy Krynicy Morskiej.  

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł/ od osoby.                            

ZAPRASZAMY 

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

Drużyna z Rudy Śląskiej po raz drugi z rzędu nie dała żadnych 
szans rywalom i zwyciężyła w 15-tej edycji Turnieju Futsalu 
Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice – 

Zdrój. Zawody odbyły się w ubiegłą niedzielę 28.01.2018r. w hali 
sportowej „Goczuś”. Na drugiej pozycji, po przegranej 0:3 w finale 
uplasowali się piłkarze z Jaroszowic. Ostatnie miejsce na podium, 
po zwycięstwie nad ekipą z Goczałkowic aż 4:0 zajęła ekipa z Jawi-
szowic.

Na zakończenie piłkarskich zmagań Wójt Gminy Pani Gabriela 
Placha wręczyła kapitanom drużyn dyplomy oraz puchary.

Nagrodę indywidualną za tytuł najlepszego zawodnika otrzymał 
Herman Marcin z Jawiszowic. Najlepszym bramkarzem turnieju 
został Pardela Rafał zawodnik Uranii Rudy Śl., a najlepszego strzelca 
wystrzelał sobie także zawodnik Uranii Bujany Albert.

Miejsca w turnieju uplasowały się następująco:

1. Urania Ruda Śląska
2. Juwe Jaroszowice
3. LKS Jawiszowice
4. LKS Goczałkowice 1
5. LKS Frydek
6. LKS Goczałkowice 2
7. MKS Promyk Golasowice
8. LKS Ligota

GOSiR

uRANIA RudA śląskA Z PuChAReM 
WÓJTA GoCZAłkoWIC
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FIT
SOBOTA

Z OKAZJI
DNIA

KOBIET

10 marca 2018,
sala UG, wejœcie od strony OSP,
start: godz .10.00,
wejœcie: 10z³.
W programie:
zumba - ok 40 minut,
brzuch, uda, poœladki- ok 30 minut,
prezentacja dietetyk klinicznej - dieta anty-aging - 45 minut,
fit poczêstunek.
Maksymalny czas ca³oœci 2,5 godziny.

GOK W GOCZALKOWICACH - ZDROJU ZAPRASZA
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Drużyna Jaskółki Chorzów zwyciężyła w Turnieju Futsalu o Puchar 
Prezesa LKS Goczałkowice, który odbył się w ubiegłą sobotę tj. 
03.02.2018r. Do zawodów zgłosiło się sześć zespołów z czego 

na turniej dojechało pięć ekip. Dziewczyny zagrały systemem „każdy 
z każdym”.

I tak po kolei: pierwsze miejsce, bez żadnej porażki zajęły wspomniane 
wcześniej „Jaskółki”, na drugiej pozycji uplasował się pierwszy zespół 
Goczałkowic, ostatnie miejsce na podium należało do Gwarka Ornon-
towice, na czwartym turniej zakończyła druga ekipa z Goczałkowic, 
a na piątym Wisła Skoczów.
Najlepszy Bramkarz – Garbocz Julia (GKS Gwarek Ornontowice)
Najlepsza Zawodniczka – Stachnik Magdalena (Jaskółki Chorzów)
Najlepsza Strzelczyni- Szuściel Sonia (LKS Goczałkowice)

Na zakończenie zawodów Prezes LKS Goczałkowice Ryszard Waliczek 
wręczył drużynom dyplomy, medale oraz nagrody indywidualne.

GOSiR

FeRIe ZIMoWe Z GoCZusIeM
Kolejna akcja „Ferie zimowe 

z Goczusiem” dobiegła 
końca, czas podsumować 

dwa tygodnie zimowej sporto-
wej przerwy.

 Jako pierwsi, w niedzielę 28 
stycznia do boju wystartowali 
piłkarze LKS –u Goczałkowice, 
którzy w turnieju o puchar Wójta 
Goczałkowic zajęli 2 i 4 miejsce. 
We wtorek absolwenci tutejszego 
gimnazjum zagrali  w koszy-
kówkę, a w czwartek dwudziesto 
osobowa grupa dzieci pojechała 
na łyżwy do Czechowic. W pią-
tek odbył się turniej badmintona, 
w którym zwyciężył Mikołaj Bru-
dek, drugie miejsce zajął Antek 
Pękała, a trzecie Franek Pękała. 

W sobotę dziewczyny LKS – 
u Goczałkowice zagrały w tur-
nieju o puchar Prezesa, w którym 
podobnie jak panowie zajęły 2 i 4 

miejsce. W drugim tygodniu ferii 
młodzi adepci piłki nożnej zagrali 
w międzyklasowym turnieju fut-
salu, w którym zwyciężyła klasa 
VI B. W środę zagrały piłkarskie 
dwójki, a ze zwycięstwa cieszyła 
się ekipa „Żółtych Jerzy” w skła-
dzie Kacper Wojakiewicz i Wojtek 
Świerczyński. Tego samego dnia 
wieczorem, dla klientów kry-
tej pływalni firma „Eden Sport” 
z Bielska -Białej zorganizowała 
pokazy nurkowania. W czwartek 
ponownie pojechaliśmy na łyżwy.

Przez całe dwa tygodnie ferii 
młodzież aktywnie brała udział 
w zajęciach w siłowni. Dużym 
zainteresowaniem, jak co roku 
cieszyła się akcja „promocyjne 
wejść na basen”.

D z i ę k uj e m y  w s z y s t k i m 
za aktywne spędzenie zimowej 
przerwy z Goczusiem. Dzie-

ciom oraz młodzieży życzymy 
samych sukcesów w drugim pół-
roczu roku szkolnego.

Organizatorem akcji „Ferie 
zimowe z Goczusiem 2018” 
oraz sponsorem nagród i poczę-
stunków był Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach – Zdroju.

Dziękujemy Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za wsparcie 
materialne.

GOSiR

JAskÓłkI ChoRZÓW 
Z PuChAReM PReZesA
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W dniu 1 września 2017 
roku weszła w życie 
uchwała antysmogowa 

zgodnie z którą obowiązuje 
zakaz używania paliw, których 
stosowanie powoduje wysoką 
emisję trujących substancji 
do atmosfery, czyli węgla bru-
natnego, mułów i flotokoncen-
tratów oraz wilgotnego drewna. 
Sama uchwała nie zakazuje spa-
lania węgla czy drewna, ma nato-
miast spowodować stosowanie 
odpowiednich jakościowo paliw 
stałych w odpowiednich urzą-
dzeniach grzewczych (kotłach, 
kominkach i piecach).

Wszyscy którzy planują 
instalację urządzeń grzewczych 
po 1 września 2017 r. muszą się 
zaopatrzyć, zgodnie z przyję-
tymi zapisami uchwały, w kotły 
minimum klasy 5.

Uchwała reguluje  także 
temat wymiany starych kotłów: 
założono trzy daty graniczne 
ich zmiany, w zależności od dłu-
gości lat użytkowania. W przy-
padku kotłów eksploatowanych 
powyżej 10 lat od daty pro-
dukcji trzeba będzie je wymie-
nić na klasę 5 do końca 2021 
roku. Ci, którzy użytkują kotły 
od 5-10 lat, powinni wymienić 

je do końca 2023 roku, a użyt-
kownicy najmłodszych kotłów 
mają czas do końca 2025 roku.

Na r ynku są  stosowane 
kotły klasy 3 i 4. Ze względu 
na to, że do roku 2016 wymiana 
na takie kotły była dofinansowy-
wana, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 
ustalono do końca 2027 roku.

Wydział Ochrony Środowi-
ska we współpracy z Wydziałem 
Komunikacji Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego przygotowały sze-
reg materiałów informacyjno-
-edukacyjnych, które dostępne 
są na specjalnie przygotowanej 
stronie internetowej, pod adre-
sem: http://powietrze.slaskie.
pl.

Opracowała:
Krystyna Gimel

uChWAłA ANTYsMoGoWA
- INFoRMACJA dlA MIesZkAŃCÓW

CZAsoWe 
ZAMkNIęCIe 

ulICY śW. ANNY

W związku z trwającą Regulacją potoku Goczałko-
wickiego Wykonawca robót informuje, że zgodnie 
z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas budowy, 

w dniach od 26 lutego do 24 marca 2018 roku zostanie 
zamknięta ulica Św. Anny. W tym czasie zostaną wykonane 
roboty związane z przebudową przepustu pod drogą. Jedno-
cześnie wykonawca robót przeprasza za utrudnienie związane 
z tym zamknięciem.

Urząd Gminy

Wójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komi-
sji konkursowych, które oceniają i opiniują oferty zło-
żone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych.

Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie orga-
nizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posia-
dające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach pracy 
Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje 
data wpływu do Urzędu Gminy). Termin zgłaszania kandydatów 
upływa z dniem 15 marca 2018r. Dodatkowych informacji udziela 
Sekretarz Gminy - Maria Ożarowska.

Urząd Gminy

Drogi Sąsiedzie!

Widzimy i czujemy, że z Twojego komina często wydobywa się dym, który truje 
wszystkich, także Ciebie i Twoją rodzinę. 

Każdy z nas stara się dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich najlepiej jak tylko  
potrafi. JEDNAK O TYM, CZYM ODDYCHAMY, DECYDUJESZ TY. W wyniku spalania  
śmieci, mebli, ubrań, a także mułu, flotu, węgla brunatnego czy wilgotnego drewna  
uwalniasz do powietrza ogromną ilość niebezpiecznych substancji. Oddychanie 
nimi zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego czy układu 
krążenia, ale też osłabia układ odpornościowy. Szczególnie niebezpieczne jest to 
dla kobiet w ciąży, dzieci i osób w podeszłym wieku. 

Polska od lat zajmuje czołowe miejsca w Europie w niechlubnych rankingach  
poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza. Smog zabija rocznie ponad 40 tysięcy  
Polaków. CZY NAPRAWDĘ CHCESZ MIEĆ W TYM SWÓJ UDZIAŁ?

1 września 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa 
śląskiego i spalanie takich paliw jak muł węglowy, flotokoncentrat czy węgiel 
brunatny jest ZAKAZANE. Sprawdź datę produkcji i klasę swojgo kotła węglowego. 
Jeśli nie jest to kocioł klasy 5 lub ECODESIGN, masz obowiązek wymienić go na taki, 
który spełnia standardy zgodnie z uchwałą. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
internetowej: powietrze.slaskie.pl

PAMIĘTAJ! Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą wysokie kary.  
Za spalanie śmieci, odpadów węglowych i węgla najgorszej jakości możesz 
otrzymać mandat karny do 500 zł i karę grzywny do 5000 złotych.

MOŻESZ TEGO UNIKNĄĆ, WYBIERAJĄC OPAŁ DOBREJ JAKOŚCI LUB BARDZIEJ  
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA.

Z nadzieją na zmianę Twojego postępowania,

Twoi Sąsiedzi

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o naborze wniosków 
na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomo-

ści z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbio-

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

NAbÓR 
kANdYdATÓW 

NA CZłoNkÓW koMIsJI 
koNkuRsoWYCh

NAbÓR 

INFoRMACJA
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Symbol badania: BSS-1G, BSS-1I, BSS-1G-RB

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

32 779 12 91,      695 255 244

e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl
�

5 luty – 30 maja 2018 r.

BADANIE SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ

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
Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską techniką bezpośredniego wywiadu.

Do 30 kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem za rok 2017. 
Warto pamiętać, że jednocześnie można pomóc potrzebu-
jącym!

Aby przekazać jeden procent podatku dochodowego organizacji 
pożytku publicznego (opp) należy w określonym miejscu w dekla-
racji podać numer KRS wybranej organizacji oraz jej nazwę. To nic 
nie kosztuje, jest bardzo proste, a innym może pomóc.

Na terenie powiatu pszczyńskiego jest wiele organizacji pożytku 
publicznego, które pomagają potrzebującym, wspierają utalento-
wane osoby, propagują sport, itp. Dla wielu z nich środki z jednego 
procenta to często najważniejsze źródło finansowania.

Poniżej publikujemy wykaz opp z powiatu pszczyńskiego, upraw-
nionych do otrzymania jednego procenta za 2017 rok. Co istotne, 
jest też wiele organizacji spoza powiatu, które pomagają mieszkań-
com naszej gminy. Wykaz wszystkich opp uprawnionych do otrzy-
mania jednego procenta podatku za 2017 r. można znaleźć na stro-
nie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl

- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadze-
nie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (Pszczyna) 
 – KRS 0000410940,
- Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (Piasek) 
 – KRS 0000178591,
- Fundacja „Zwierzęca Arkadia” (Jankowice) – KRS 0000425968

- Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” w Pawłowicach – KRS 
0000000668,
- Górniczy Klub Sportowy „Wola” – KRS 0000116683,
- Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna) – KRS 0000130935,
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie – KRS 0000236679,
- Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice – KRS 0000171008,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku – KRS 0000288347,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” (Gilowice) 
 – KRS 0000232335,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie – KRS 0000144457,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli – KRS 0000145518,
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku – KRS 
0000055636,
- Przystań Ocalenie (Ćwiklice) – KRS 0000464918,
- Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu – KRS 
0000346362,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami 
Wymowy – KRS 0000122217,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem 
Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 
„Razem” – KRS 0000284863,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Mło-
dzieży - „Omnibus” (Pszczyna) – KRS 0000237488,
- Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej „Quo Iure?” 
(Poręba) – KRS 0000345847.

JedeN PRoCeNT,  
kTÓRY PoMAGA!!!



  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  

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 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.

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 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

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


