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Gmina jest gotowa na
pozyskiwanie środków
zewnętrznych

O budżecie gminy na rok 2019 rozmawiamy z wójtem gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabrielą Plachą

Jest to budżet, który pozwoli nam na realizację wszystkich potrzeb
związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz jednostek
gminnych. Umożliwia także przeprowadzenie wielu ważnych dla
mieszkańców inwestycji.

gracja – tolerancja”. W ub. roku udało się wyremontować budynek
„Górnik”, teraz realizujemy tam program, który zakłada m.in. powstanie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, klubu seniora oraz
organizację i prowadzenie usług społecznych dla społeczności lokalnej. W budynku będą też m.in. dyżury policjantów, bezpłatna pomoc
prawna, różnego rodzaju zajęcia dla mieszkańców, siedzibę znalazły
tam lokalne organizacje.

Aż 16% wszystkich wydatków stanowią wydatki majątkowe.
Jakich inwestycji należy spodziewać się w tym roku?

Z budżetu wynika, że gmina jest przygotowana na to, żeby
pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne na wiele inwestycji.

Będziemy przede wszystkich realizować przebudowy dróg. Już
w 2018 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Wiślnej, ma potrwać do końca
maja br. Na ten cel gmina wyda w tym roku ponad 1,4 mln zł, pozyskaliśmy prawie 300 tys. zł z budżetu państwa. W najbliższym czasie
planujemy ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Bór II na odcinku
1,3 km, przeznaczyliśmy na to zadanie 1,2 mln zł. Planujemy również
złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę centrum przesiadkowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Chodzi o budowę parkingów w rejonie Parku
Zdrojowego i torów oraz drogi dojazdowej od ul. Krzyżanowskiego.
Wiele inwestycji zależy od tego, czy uda się pozyskać środki
zewnętrzne. Wśród nich jest m.in. budowa łącznika ul. Borowinowej z ul. Zieloną. Chcemy wyprowadzić ruch z centrum uzdrowiska,
który kieruje się tam mimo zakazu, kiedy na DK 1 są korki. W budżecie zarezerwowaliśmy też środki własne na sporządzenie projektów
ul. Sołeckiej oraz ul. Solankowej. Na te inwestycje mamy szansę zdobyć dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Bardzo ważną inwestycją z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego będzie kolejny etap budowy zbiornika retencyjnego
w rejonie ul. Zimowej. Chcemy pozyskać środki zewnętrzne na ten cel,
bo całość zadania wyceniono na 4 mln zł. Planujemy montaż modułu
kogeneracyjnego, który ma dać oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, i wymianę kotłowni w obiektach GOSiR, także dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będziemy również kontynuowali Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz wymianę źródeł
ciepła u mieszkańców, również dzięki pożyczce i dotacji z WFOŚiGW.
Do tej pory podpisaliśmy 54 umowy na 180.
Ale inwestycje to nie wszystko. Ośrodek Pomocy Społecznej
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury rozpoczyna realizację zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. „Inte-

Tak, chcemy korzystać z różnego rodzaju programów, żeby móc
realizować inwestycje nie tylko ze środków własnych gminy. Tym
bardziej, że w przypadku środków unijnych, obecna perspektywa się
kończy. Nie wiemy, jakie będą kolejne, na co będzie można pozyskiwać pieniądze.
Sporo z tych inwestycji to budowa nowych dróg czy rozbudowa istniejących. Skąd taka potrzeba?

W grudniu Rada Gminy przyjęła budżet na rok 2019. Jaki
to jest budżet?

Nasza gmina ma spory problem z połączeniami w kierunku Czechowic i Pszczyny. Oprócz ul. Jeziornej i DK 1 nie ma innych połączeń.
Dlatego potrzebne są nowe drogi i nowe połączenia z tymi miastami.
Jedną z takich propozycji jest rozbudowa ul. Siedleckiej, która pozwoli
na dojazd do Pszczyny, w rejonie Klubu O'Key. W przyszłości wspólnie z powiatem chcielibyśmy też przebudować pobliską ul. Zimową.
Sytuację poprawiłby również planowany łącznik ul. Borowinowej z ul.
Zieloną, a także droga zbiorcza wzdłuż DK 1, od granicy z Pszczyną
do ul. Głównej.
Nowe drogi nie sprawią, że cały ruch z DK 1 skieruje się na nasze
drogi lokalne. Nikt przecież jadąc np. od Pszczyny do Bielska nie pojedzie przez centrum Goczałkowic, chyba że w razie wypadków na DK 1,
ale i tak wtedy policja kieruje na drogi lokalne. Nowe połączenia mają
służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom, którzy na co dzień
muszą stać w korkach jadąc do lub wyjeżdżając z Goczałkowic.
Jaka jest sytuacja finansowa gminy?

Zadłużenie gminy stanowi 6% planowanych dochodów i systematycznie je obniżamy. Sytuacja jest bardzo dobra. Tak naprawdę jedyne
pożyczki, które mamy zamiar zaciągać będą zaciągane na realizację
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji z WFOŚiGW. Ale są to pożyczki
preferencyjne, z możliwością częściowego umorzenia.
Rozmawiał Paweł Komraus

"Twój e-PIT"- szkolenie dla mieszkańców

W

dniu 12 lutego 2019r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się szkolenie dla mieszkańców
na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizatorem szkolenia jest Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Pszczynie.
Program szkolenia:
1. Zasady korzystania z nowej usługi „Twój e-PIT”, terminy rozliczeń, terminy zwrotu podatku lub zapłaty podatku za rok 2018,
2. Zasady korzystania z ulg i odliczeń.
Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie.
Miejsce szkolenia – budynek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13, sala zebrań – I piętro.
Rozpoczęcie szkolenia – godz. 16.00.
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sprawozdanie z iV sesji
rady Gminy

29 stycznia odbyła się IV sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jakimi uchwałami zajmowali się radni?

f o t . paW e Ł k o M r a U s

R

ada Gminy przy jęła
uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019-2029
oraz w budżecie gminy na rok
2019. Uchwała ws. WPF wynikała m.in. ze zmiany wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji,
uwzględniono też częściowe
umorzenie pożyczki z 2012 r.
z WFOŚiGW na termomodernizację starej części Urzędu Gminy.
W dokumencie zwiększono również limit wydatków na PONE
w 2019 r. o ponad 350 tys. zł.
Podobny zapis wprowadzono
zmieniając budżet gminy na rok
2019

Podczas IV sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w styczniu przyjęła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
zmieniono też Gminną Stra-

tegię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20112020. W dokumencie zapisano,
że w 2019 r. na realizację Strategii zostanie przeznaczona kwota

7 mln 548 tys. 577 zł. Radni
postanowili pozostawić bez rozpatrzenia petycję w sprawie projektu przebudowy ul. Siedleckiej. Powodem było niespełnienie wymogów formalnych określonych w ustawie o petycjach.
Przyjęli także plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, plany
pracy komisji Rady Gminy oraz
plan pracy całej Rady Gminy.
Wójt Gabriela Placha przedstawiła sprawozdanie ze swojej
działalności. W wolnych głosach
i wnioskach poruszano m.in.
tematy odśnieżania, przerw
w dostawach prądu, przekraczania przez kierowców dozwolonych prędkości na ul. Brzozowej
i Letniej, przejścia dla pieszych
na ul. Szkolnej czy psich odchodów oraz psów wolno biegających.
Paweł Komraus

mieszkańcy Goczałkowic
-zdroju w liczbach

w 2017r. – 84 dzieci
w 2016r. – 73 dzieci
w 2015r. – 75 dzieci
w 2014r. – 62 dzieci
w 2013r. – 53 dzieci
w 2012r. – 58 dzieci
w 2011r. – 70 dzieci
w 2010r. – 82 dzieci.
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano 52 śluby, 10 rozwodów
oraz 65 zgonów. W poprzednich
latach statystyki te przedsta-

wiały się następująco:
rok 2017 – 55 ślubów,
11 rozwodów, 56 zgonów.
rok 2016 – 50 ślubów,
10 rozwodów, 50 zgonów.
rok 2015 – 61 ślubów,
13 rozwodów, 74 zgony.
rok 2014 – 37 ślubów,
7 rozwodów, 55 zgonów.
rok 2013 – 45 ślubów,
5 rozwodów, 58 zgonów.
rok 2012 – 45 ślubów,
14 rozwodów, 68 zgonów.
rok 2011 – 79 ślubów,
10 rozwodów, 49 zgonów.
rok 2010 – 79 ślubów,
8 rozwodów, 44 zgony.

Wśród mieszkańców Goczałkowic-Zdroju jest 1219 panien,
1370 kawalerów, 1727 kobiet
zamężnych, 1675 żonat ych
mężczyzn, 132 kobiety rozwiedzione, 112 rozwiedzionych
mężczyzn, 359 wdów oraz 64
wdowców.
Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno nowonaro-

dzone dziecko wyniosła 89,03.
Wskaźnik ten wyniósł: w 2017r.
– 79,07; w 2016r. – 90,57;
w 2015r. – 87,88; w 2014r. –
106,18; w 2013r. – 126,94;
w 2012r. – 113,78; w 2011r. –
94,04; w 2010r. – 79,9.
Liczba nowonarodzonych
dzieci na 100 mieszkańców
wyniosła 1,12. W poprzednich
latach wskaźnik ten wyniósł:

fot. fotolia

W

edług danych z ewidencji ludności liczba
mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na koniec 2018
roku wyniosła 6.677, w tym:
kobiet – 3.443, mężczyzn –
3.234. W porównaniu do 2017r.
ludność gminy zwiększyła się
o 35 osób. W okresie 12 miesięcy urodziło się 75 dzieci,
w tym 43 chłopców i 32 dziewczynki. Liczba dzieci urodzonych
w poprzednich latach wyniosła:

w 2017r. – 1,26; w 2016r. – 1,10;
w 2015r.- 1,14; w 2014r. – 0,91;
w 2013r. – 0,81; w 2012r – 0,88;
w 2011r. – 1,06; w 2010r. – 1,25.
Dzieciom urodzonym
w 2018r. najczęściej nadawano
imiona: Anna, Oliwia, Maja,
Antoni oraz Igor.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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trwa wymiana kotłów
w ramach GminneGo proGramu
oGraniczania niskiej emisji

fot. fotolia

N

a terenie naszej gminy, w ramach gminnego „Programu ograniczania niskiej
emisji na terenie gminy GoczałkowiceZdrój – etap I” trwa wymiana kotłów węglowych na nowe proekologiczne źródła ogrzewania. Działania te są finansowane ze środków
budżetu gminy oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Do dnia 22 stycznia br. zawarto z mieszkańcami 54 umowy, w tym: 37 umów dotyczących wymiany kotłów na gazowe, 16 umów
dotyczących wymiany kotłów węglowych i 1
umowę w sprawie wymiany okien. Odebrano
i rozliczono 42 inwestycje.
I etap realizacji gminnego Programu obejmuje łącznie 180 inwestycji, w tym: 30 inwe-

stycji w zakresie docieplenia oraz 20 inwestycji w zakresie wymiany okiem. Pozostałe
inwestycje dotyczą wymiany kotłów. Zakoń-

czenie realizacji I etapu zaplanowano na dzień
31.08.2019r.
Operator Programu działający w imieniu gminy czyli firma EKOSCAN Innowacje
i Rozwój Sp. z o.o. aktualnie weryfikuje kosztorysy kolejnych inwestorów. Punkt obsługi
klienta Programu jest czynny w każdy wtorek,
w godzinach 9.00-16.30, w budynku Urzędu
Gminy pok. nr 3.
Niezależnie od możliwości pozyskania dofinansowania w ramach gminnego Programu
ograniczania niskiej emisji, istnieje możliwość
pozyskania dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach, na zasadach obowiązujących w tym programie.
Maria Ożarowska

sprzątajmy po swoich
czworonoGach!

Kultura osobista wymaga, aby sprzątać po swoich psach. Niestety, nie wszyscy tak robią, co często widać np. przy chodnikach.

P

rze psy ze swoimi właścicielami. Te
pierwsze załatwiają swoją „śmierdzącą” potrzebę gdzie popadnie,
a ci drudzy często udają, że nic nie
widzą. Albo nie chcą widzieć. Pewnie twierdzą, że jedna mała kupa
to żaden problem. Gorzej, jak pomyśli tak więcej osób, i z jednej kupy
robi się ich zdecydowanie więcej.
Zimą problem łatwo jest ukryć pod
warstwą śniegu. Wiosną wszystko
wychodzi jednak na wierzch.
Podczas dyskusji na sesji pojawiły się opinie, że należy zamontować więcej koszy na śmieci lub udostępnić worki na odchody. Czy jed-

fot. arCHiWUM

o obfitych opadach śniegu
nadeszła kilkudniowa odwilż.
Topniejący śnieg ukazał prawdziwe oblicze niektórych właścicieli czworonogów. – Często chodzę
z psem na spacer i po nim sprzątam.
Jak śnieg stopniał na chodnikach,
na poboczach pokazały się psie
odchody. To jest koszmar. Zamiast
zieleni mamy kupeczki – poruszyła
temat na styczniowej sesji Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój radna
Monika Młodzik.
To jednak problem nie tylko
naszej gminy, ale właściwie każdej.
Nierzadko można spotkać na space-

Prawo nakazuje właścicielom zwierząt sprzątanie po nich.

nak kosze co kilkadziesiąt metrów
rozwiążą problem? Jeśli ktoś
naprawdę chce wyrzucić odchody
do takiego pojemnika, nie będzie
miał problemu z podejściem do najbliższego dostępnego. Poza tym –
jak podkreślano – wielu mieszkańców nie chce, by uliczne kosze
były ustawiane w pobliżu ich posesji. Niektóre gminy (np. Pszczyna)
wystawiają pojemniki z torebkami
na odchody. W Goczałkowicach też
próbowano, ale okazało się, że częstosąoneniszczone.Aitaktewszystkie działania dają słabe efekty, kiedy
okazuje się, że wiele zanieczyszczeń
to robota psów wolno biegających.
Nie bezdomnych, tylko puszczonych do biegania gdzie popadnie
przez swoich właścicieli. – Wydaje
mi się, że to jest kwestia wychowania – podsumował przewodniczący
Rady Gminy, Tadeusz Lazarek.
Dlatego właściciele czworonogów powinni wiedzieć, że są w pełni
odpowiedzialni za swoje zwierzęta.
Reguluje to ustawa o ochronie zwierząt. Dokument wyraźnie zabrania
„puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”, nie dotyczy
to terenu prywatnego, jeżeli jest

on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Niestety każdy
wie, że zakaz ten jest często łamany,
a konsekwencją są nie tylko kupy,
ale też nieraz ugryzienia, a nawet
wypadki spowodowane przez psy
wbiegające pod pojazdy. To zagrożenie zdrowia i życia nie tylko dla
czworonogów, ale też dla ludzi!
Obowiązujący Regulamin
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój zawiera natomiast zapis
o obowiązku „natychmiastowego
usuwania, przez osoby utrzymujące
zwierzęta domowe, zanieczyszczeń
pozostawionych przez te zwierzęta,
za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników”.
To przepisy prawa, które nas
wszystkich obowiązują. Mając jednak swoje zwierzęta powinniśmy
pamiętać przede wszystkim o kulturze osobistej. Zostawianie zanieczyszczeń po psach świadczy o nas
samych. W ten sposób oszpecamy naszą wspólną przestrzeń.
Wszyscy chcemy żyć w pięknym,
zadbanym otoczeniu. Powinniśmy jednak o nie razem dbać.
I zacząć od siebie.
Paweł Komraus
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koncert kolęd i pastorałek

J
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uż po raz kolejny, 20 stycznia 2019r. w kościele p.w. św. Jerzego
w Goczałkowicach-Zdroju, odbył się wyjątkowy koncert, który
umilił Babciom i Dziadkom tegoroczne obchody ich święta.
W bożonarodzeniowej atmosferze wybrzmiały piękne kolędy,
pastorałki oraz życzenia w wykonaniu dzieci i młodzieży kółka regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespołu
Folklorystycznego wraz z Kapelą. Program został przygotowany przez
P. Gabrielę Król, P. Katarzynę Sekta, P. Danutę Abramowicz-Heczko
oraz P. Grzegorza Paszka.
Dla uczestników koncertu długo pozostanie w pamięci.
Katarzyna Sekta

Na koncert kolędowy zaprosili podopieczni Koła Regionalnego SP1 oraz członkowie Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice - łączymy pokolenia.

rozstrzyGnięcie konkursu
szopek boŻonarodzeniowych

fot. sp1

W

okresie adwentowym
zorganizowany został
„Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych” skierowany
do wszystkich rodzin dzieci
uczęszczających do naszej placówki. Technika i materiał wykonania szopek była dowolna.
Na placówkę wpłynęło 11
przepięknych prac, wykonanych z szczególną starannością. Wszystkie zostały wyeksponowane w szatniach naszych
budynków przedszkolnych, aby
cała społeczność przedszkolna
mogła podziwiać rodzinne
dzieła naszych podopiecznych.
08.01.2019 roku odbyło się
spotkanie jury w skład, którego
weszli: dyrektor przedszkola,
ksiądz proboszcz, przedstawiciel Rady Rodziców oraz autor
projektu. Jury oceniało między
innymi:
- tradycyjność i nawiązanie
do kanonu szopki,
- wykorzystanie historii, mitów,
bajek, baśni i legend oraz zabytkowej i współczesnej architektury śląska,
- kolorystykę,
- figurki/kukiełki/postacie
(samodzielnie wykonane lub

Konkursowe szopki można oglądać w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego.
przekształcone)
- elementy ruchome,
- materiały i technologię wykonania,
- ogólne wrażenie estetyczne,
- trwałość formy.
Konkurs został rozstrzygnięty, choć wybór był wyjątkowo trudny.
Komisja biorąc pod uwagę
wysoki poziom wykonanych
prac przyznała następujące
nagrody:
I miejsce Paweł Jacek
II miejsce Faustyna i Hubert
Okręta
III miejsce Nikola i Przemysław

Pszczółka.
Jur y przyznało również
dwa wyróżnienia za materiały
i samodzielność wykonania dla
Oliwii Banat oraz Ewy, Adama
i Wojciecha Tetla.
Wszystkie prace osób biorących udział w naszym konkursie
są wystawione przed ołtarzem
w kościele parafialnym pod
wezwaniem świętego Jerzego
do dnia 08 – 22.01.2019 r.
Wspólne kolędowanie
i uroczyste rozdanie nagród
dla wszystkich uczestników
konkursu odbyło się w przedszkolu dnia 15.01.2019 roku

na godzinę 15.30.
Szczególnie chcielibyśmy
podziękować członkom Rady
Rodziców za pomoc w organizacji nagród, a także wszystkim instytucjom, które również nas wspomogły, a były
to: Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, „Multikino” w Czechowicach-Dziedzicach, piekarnia „U Jarka” z Goczałkowic-Zdroju, Starostwo Powiatowe
w Pszczynie, PKO w Suchej
Beskidzkiej – p. Zygmunt
Najdek, a także kwiaciarnia
„Na szpicy” w Zabrzegu.
Biorąc pod uwagę wysiłek
włożony w przygotowanie prac
i poświęcony czas na ich realizację pragniemy jeszcze raz
podziękować i pogratulować
wszystkim uczestnikom. Bardzo się cieszymy, że w tak zapracowanym okresie, jakim jest
okres przedświąteczny rodziny
naszych przedszkolaków znalazły czas i wspólnie pracowały
przy powstawaniu szopek bożonarodzeniowych.
Edyta Smejkal
Małgorzata Władarz
Anna Szmajduch
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Podsumowanie akcji
„Szkoła dla Szkoły –
Goczałkowice Filipinom”
„W samym środku stolicy Filipin

Julii F. do zbiórki włączyła się
również szkoła średnia im. Marii
Skłodowskiej- Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Po tygodniu trwania akcji udało nam się
zebrać w Goczałkowicach – 7 kartonów, czyli około 300 kg! przyborów szkolnych: gier planszowych, zeszytów, mazaków, kredek, bloków i innych materiałów
dydaktycznych. Potem przedstawiciele samorządu zapakowali
nasze „szlachetne paczki” i zostały
one wysłane do szkoły SMILE
na Filipinach. Na miejsce docelowe dotarły 8 stycznia – w dniu
wolnym od zajęć dydaktycznych,
dlatego cała społeczność szkolna
uczestniczyła w oficjalnym otwarciu paczek z Polski.
Z pewnością 8 stycznia filipińska szkoła „Smile” rozpromieniała, „roześmiała się od ucha
do ucha” i tego właśnie dnia
na pewno była SMILE .
Bardzo szybko otrzymaliśmy
też od naszych filipińskich przyjaciół podziękowania w postaci kolorowych kartek wraz ze zdjęciami.

Inicjatorzy akcji spotkali się na Filipinach z bardzo ciepłym przyjęciem.
Nauczanie dzieli się na 3 grupy
wiekowe:
- przedszkole obejmujące dzieci
w wieku od 3-6/7 lat
- szkołę podstawową – klasy 1-9
- szkołę średnią – klasy 10-12.
Do szkoły prowadzonej przez
filipińsko-polskie małżeństwo
uczęszczają też dzieci wymagające szczególnej opieki. Najlepsi
studenci idą do szkół państwowych bądź na studia, a pozostali
do pracy.
Będąc na Filipinach, miałam
przyjemność odwiedzić placówkę
„Smile”, poznać uczniów i nauczycieli. Najbardziej zaskoczyła mnie
wiadomość, że dzieci i młodzież
z Filipin uczą się … języka polskiego!!! Poznają polski alfabet,

Informacja Olivii
o szkole „Smile”
Szkoła” Smile” – składa się
z kilku klas, w których uczy się
około 200 uczniów. Mely i Józef
założyli szkołę z miłości i chęci
do pomagania innym. W tej placówce kształcą sie dzieci, które
nie pochodzą z bogatych domów,
raczej z tych ubogich….

ortografię i uczą się konwersacji w naszym języku. Co więcej,
potrafią wymienić polskich artystów i wydarzenia, które miały
miejsce w Polsce oraz znają i tańczą nasze narodowe tańce np. krakowiaka. Wzruszyłam się również
ogromnie, kiedy zaśpiewali dla
mnie hymn narodowy.
Poza językiem polskim uczą się
języka angielskiego i filipińskiego
w lokalnych dialektach.
"PS
Społeczność szkolna dziękuje
Państwu Ryłko za poniesione
koszty związane z wysyłką zebranych produktów."
Redakcja:
O. Ryłko
M. Major

fot.

fot.

@viaa_photography

@viaa_photography

– Manili – mieści się niewielka
szkoła, która nosi nazwę SMILE.
Położona jest w dzielnicy pośród
domów i straganów. Prowadzona
jest przez polsko-filipińskie małżeństwo – Mely i Józefa, który
jako misjonarz wyjechał z Polski
32 lata temu. Na Filipinach poznał
Mely i…tak zaczyna się ich pełna
miłości i przeciwieństw losu historia życia – którą miałam niebywałą
możliwość poznać” – opowiada
Olivia Ryłko – inicjatorka akcji
charytatywnej dla dzieci ze szkoły
na Filipinach przeprowadzonej
w grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach.
Wyjazd na Filipiny uczennicy
okazał się nie tylko pięknym wspomnieniem zupełnie innej kultury,
nowych widoków, doświadczeń,
smaków…, ale stał przede wszystkim okazją pokazania, jak wielkie
mamy serca! Olivia od razu wiedziała, że chciałaby pomóc dzieciom mieszkającym na drugiej
półkuli. Będąc przewodniczącą
szkoły, zaproponowała samorządowi przeprowadzenie akcji charytatywnej dla uczniów ze szkoły
„Smile”. Pomysł od razu zyskał
aprobatę i cała goczałkowicka
społeczność włączyła się w pomaganie, bo przecież „jest ono dziecinnie proste”!
W dniu 6 grudnia w Szkole
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju miała miejsce
zbiórka artykułów szkolnych dla
uczniów z Filipin. Z inicjatywy

Nikt nie spodziewał się, że dzięki akcji uda się uzbierać aż tyle darów.

W ramach podziękowania uczniowie wykonali pamiątkowe kartki i laurki.
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hej kolęda-koncert
świąteczny

W

święto Trzech Króli, 6
stycznia 2019 r. Gminny
Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na jubileuszowy
koncert bożenarodzeniowy, zorganizowany w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego już po raz 10.
Na to Boze Narodzyniy, to program kolędowy w repertuarze
folkowo-rockowego zespołu
TURNIOKI, który wraz z goczałkowickim chórem parafialnym
Semper Communio przygotował
niezwykłą, muzyczną ucztę dla
serca i ducha, która niosła ze sobą
przesłanie nowonarodzonej Bożej
Dzieciny.
Półtoragodzinny koncert został
podzielony na trzy części. W pierwszej, chórzyści zaprezentowali

wyjątkowe aranżacje najpiękniejszych kolęd polskich, pośród których znalazły się takie utwory jak:
„Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się
Chrystus Rodzi”, „Lulaj że Jezuniu”, czy „Dzisiaj w Betlejem”.
Następnie, przed licznie zgromadzoną widownią wystąpiły TURNIOKI, rozpoczynając od kolędy
„Z narodzenia Pana” i przepięknej pastorałki „Na pojednanie”.
Kolejno wybrzmiały dźwięki jednej z najpopularniejszych góralskich kolęd „Hej malućki, malućki”
oraz pieśniczki śpiewanej zwyczajowo przy chodzeniu po kolędzie „A dejcie nom dejcie, co nom
mocie dać” i „Narodził się Jezusicek”.
W ostatniej części, chórzy-

Chór Semper Communio wystąpił wraz z zespołem TURNIOKI.

W trakcie koncertu, widownia zapełniła kościół parafialny po brzegi.
ści wraz z zespołem przygotowali 6 niezwykłych interpretacji muzycznych, pośród których
znalazła się m.in.: starogóralska
pastorałka „Podziękujmy Jezusowi”, pieśniczka „Na wiersycku
siednoł bioły śnieg” oraz kolędy
„Hej wesoła nowina”, „Jezus malusieńki”, „Przybieżeli do Betlejem”.
Na zakończenie, członkowie
zespołu złożyli wszystkim zebranym oryginalne góralskie życzenia
„Na scescie, na zdrowie, Na to Boze
Narydzenie…”, do których dołączyła się Dyrektor GOK-u – Zofia
Szołdra, przekazując dodatkowo
szczególne słowa uznania i podziękowania dla wszystkich artystów,
którzy przyczynili się do przygo-

towania tego pięknego wydarzenia artystycznego oraz tym którzy na co dzień wspierają kulturalną działalność naszej instytucji.
Ponadto, wyraziła podziękowanie
dla ks. proboszcza – Lesława Przepłaty, za możliwość zorganizowania koncertu w pięknych wnętrzach goczałkowickiej świątyni.
„Tu, przy naszej przepięknej
stajence pragnę posłużyć się słowami najpopularniejszej kolędy
na świecie, która w 2018 roku
obchodziła 200 rocznicę powstania: „Cicha noc, święta noc, pokój
niesie ludziom wszem” niech
będą przesłaniem dla wszystkich
w Nowym Roku”.
Ewelina Sowa-Mrzyk

koło emerytów na
„dzień babci i dziadka„

W

2019, którą przyjęto z wielkim
zainteresowaniem. W części

fot. google

dniu 23 stycznia 2019
r w Sali Urzędu Gminy
odbyło się spotkanie
z okazji dnia Babci i Dziadka
zorganizowane przez Zarząd
PZERiI – Koło w Goczałkowicach – Zdroju. Na spotkanie
przybyło liczne grono emerytów by wspólnie świętować ten
dzień. Gości powitała przewodnicząca Koła Małgorzata Paszek.
Złożyła seniorom życzenia zdrowia oraz zadowolenia i uśmiechu
na co dzień. Podkreśliła istotną
rolę seniorów w ich rodzinach
oraz w życiu społecznym Gminy.
Korzystając z okazji przedstawiła
ofertę kulturalną Koła na rok

artystycznej spotkania wystąpił kabaret „Pod Kapeluszem”

z udziałem Ślązaczki Roku 2017
– Pani Jadwigi Szymik, który
zaprezentował skecz tematycznie poświęcony babciom i dziadkom.
Miłą atmosferę spotkania
dopełnił udział Zespołu Folklorystycznego, który pod kierunkiem
muzycznym Pana Grzegorza
Paszka porwał salę do wspólnego
śpiewu. Spotkanie przebiegało
przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Zarząd Koła.
Dziękując za udział w spotkaniu,
babcie i dziadkowie zostali obdarowani drobnym upominkiem.
Sekretarz Kola
Helena Wycisk
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Zagraliśmy z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy

fot. gok

i stroje nawiązujące do postaci
kolędników znanych z dawnych
tradycji ludowych.
Pomiędzy występami artystycznymi przeprowadzono szereg różnorodnych licytacji. Wśród których znalazły się takie perełki jak
koszulka klubowa Borussi Dortmund Łukasza Piszczka, voucher
na weekendowy pobyt w Uzdrowisku, bon edukacyjny na Wydział
Nauk Społecznych w Skoczowie
oraz Jastrzębiu-Zdroju, anioły
ceramiczne, voucher na lekcje
jazdy konnej w ośrodku jeździeckim Zamek w Grodźcu Śląskim,
tort, vouchery do Parku Linowego,
ręcznie wykonane przytulanki,
karnety na Krytą Pływalnię oraz
gadżety WOŚP.
Dla najmłodszych, Ochotnicza
Straż Pożarna w Goczałkowicach
przygotowała wyjątkową niespodziankę. Okazję do wylicytowania dwóch rodzinnych przejażdżek bojowym wozem na Koronę
Zapory.
27 Finał WOŚP nie byłby oczywiście możliwy, gdyby nie oddaniwolontariusze. Na ulicach Goczałkowic od wczesnych godzin rannych, do późnego wieczora kwestowało 20 młodych osób, którym
nie straszne były niesprzyjające
warunki pogodowe. Najwyższą
kwotę, w wysokości 1 647,75 zł
udało się zebrać Aleksandrze Białas. Drugie miejsce z wynikiem 1
332,51 zł zajęła Bogna Krzyżowska, trzecie uzyskał Adam Górczak,
który uzbierał 1 312,82 zł.

Działalność fundacji od lat wspiera Zespół Folklorystyczny Goczałkowice.

W ramach finału kolędował chór parafialny Semper Communio.

fot. gok

K

oncert finałowy goczałkowickiego sztabu o nr 329
rozpoczął się o godz. 15.00
w budynku „Górnik”, który po raz
pierwszy można było obejrzeć
po trwającym niemal rok, generalnym remoncie. Analogicznie, o tej
samej porze na werandzie uzdrowiskowej rozpoczął się plenerowy
występ Goczałkowickiej Orkiestry
Dętej.
Na scenie GOK-u podobnie, jak
w latach ubiegłych zaprezentowali
się lokalni artyści. Pośród występujących znaleźli się m.in.: uczestnicy
warsztatów muzycznych instytucji, pracujący pod okiem Małgorzaty i Marka Lucjanów, dziecięcy
zespół Fleciki prowadzony przez
Edytę Wronę, czy też działające
przy Powiatowym Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Pszczynie dwa
zespoły młodzieżowe. Istniejący
od września 2018 r. „Offbeat” oraz
założony w październiku 2016 r.
zespół o nazwie „Darmowy Catering”. Obydwie kapele zaprezentowały się w repertuarze kolędowym
oraz utworach z gatunku szeroko
rozumianej muzyki rozrywkowej.
W programie tegorocznego
finału nie mogło także zabraknąć
Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, który co roku z oddaniem
i zaangażowaniem wspiera tą szlachetną akcję oraz chóru parafialnego Semper Communio.
Goczałkowiccy chór zy ści
na tą okazję zaprosili wszystkich
do wspólnego kolędowania, przygotowując piękne aranżacje kolęd

fot. gok

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gminny Ośrodek Kultury, 13 stycznia wraz z fundacją Jurka Owsiaka zagrał na
rzecz „dzieci małych i bez focha” – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Tegoroczną atrakcją WOŚP była licytacja przejażdżki wozem bojowym OSP.
Łącznie „do puszki” goczałkowicka społeczność wrzuciła sumę
15 942,06 zł, co w połączeniu z licytacjami odbywającymi się w trakcie koncertu pozwoliło sztabowi
GOK-u zebrać kwotę 18 478,31 zł.
Gminny Ośrodek Kultury składa
serdecznie podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom,
które wsparły 27 Finał WOŚP oraz
przyczynił się do zorganizowania
niedzielnego koncertu. Szczególne
słowa uznania kieruje w stronę:
– Pana Łukasza Piszczka,
– Uzdrowiska Goczałkowice,
– Państwa Koloch, właścicielom
Parku Linowego,
– Ośrodka Jeździeckiego ZAMEK
w Grodźcu Śląskim,

– Piekarni-Cukierni Państwa
Englert,
– Pracowni ceramiki artystycznej
„Aniołowa” Joanny Rabaszowskiej-Grzyb,
– Pani Renaty Załuckiej,
– Pani Aliny Rajdy,
– Państwa Uziałko,
– Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju,
– Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goczałkowicach-Zdroju,
– Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu.
Spotykamy się za rok. Tak długo
jak będzie grała Orkiestra, GOK
będzie grał wraz z nią.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Kultura
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GMINNY OŒRODEK KULTURY ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

FERIE ZIMOWE 2019

11.02.2019 r. - DANCE KIDS
godz. 10.00-11.00 (udzia³ bezp³atny).
12.02.2019 r. - WYJAZD DO MUZEUM ŒL¥SKIEGO
- ferie z Tomkiem Wilmowskim
wyjazd godz. 12.00 (koszt: 10 z³).
13.02.2019 r. - KREATYWNA PRACOWNIA (drukowanie)
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny)
14.02.2019 r. - FERIE Z ANGIELSKIM W BIBLIOTECE
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny).
15.02.2019 r. - TEATR TRIP - przedstawienie
“Tajemnica skarbu na kurzej nó¿ce”
11.00-... (udzia³ bezp³atny)
18.02.2019 r. - KREATYWNA PRACOWNIA (torby eco)
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny)
19.02.2019 r. - WYJAZD DO TEATRU ROZRYWKI
W CHORZOWIE NA SPEKTAKL
MUZYCZNY “ZORRO”
wyjazd godz. 10.00 (koszt: 30 z³)
20.02.2019 r. - BAL KARNAWA£OWY
godz.10.00. (udzia³ bezp³atny).
21.02.2019 r. - FERIE Z ANGIELSKIM W BIBLIOTECE
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny).
- KREATYWNA PRACOWNIA (filcowanie)
godz. 12.00-14.00 (udzia³ bezp³atny)
22.02.2019 r. - WYJAZD DO MULTIKINA W CZECHOWICACH
“Jak wytresowaæ smoka 3”
wyjazd godz. 10.30 (koszt: 15 z³)

ZAPISY PRZYJMOWANE S¥ W BIURZE GOK-u,
UL. UZDROWISKOWA 61, TEL. 32 210 70 88.
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Sprawozdanie
z działalności PZERiI Koło
w Goczałkowicach-Zdroju
za 2018 rok

Z

prawosławia” – Górę Grabarka
oraz Sanktuarium MB Bolesnej
w Świętej Wodzie. Przemierzaliśmy Krakowski Kazimierz –
miejsce współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej
i chrześcijańskiej: poznaliśmy
historię Żydów krakowskich,
zwiedziliśmy zabytki kultury
żydowskiej,zabytkowe kościoły
rzymskokatolickie w tej dzielnicy Krakowa, spacerowaliśmy
traktem Królewskim, odbyliśmy relaksujący rejs statkiem
po Wiśle. Podczas wycieczek
w góry podziwialiśmy Tatry
udając się na Słowację do Starego Smokowca, miejscowości położonej u podnóża Tatr
Wysokich oraz do stolicy Podhala – Zakopanego. Podziwialiśmy piękno Beskidu Śląskiego
pokonując trasę od Skoczowa
poprzez Ustroń, Wisłę, Przełęcz Kubalonka do Koniakowa
i Istebnej. Poznaliśmy historię
tych miejsc, regionalną kuchnię
i rękodzieło.
W Skoczowie zwiedziliśmy
Parafialne Muzeum św. Jana
Sarkandra oraz nawiedziliśmy Sanktuarium Jego Imienia na wzgórzu Kaplicówka,
które to miejsce jest związane
ze św. Janem Pawłem II. Zgodnie z tradycją naszego Koła
udaliśmy się na pielgrzymkę,
tym razem Szlakiem Maryjnym Perły Jur y Krakowsko

fot. polskie szlaki

godnie z ofertą kulturalną
Koła PZERiI w Goczałkowicach – Zdroju na rok 2018,
w minionym roku zorganizowaliśmy 19 imprez. Z wszystkich
propozycji zagospodarowania wolnego czasu skorzystało
1098 osób – zarówno członków
Koła jak i sympatyków. Odbyły
się wycieczki turystyczno – krajoznawcze, podczas których
poznawaliśmy ciekawe zakątki
naszego kraju oraz naszych
południowych sąsiadów, historię, zabytki oraz kultywowane
tradycje regionalne. Zwiedziliśmy zespoły pałacowo-parkowe
w Mosznej, Rogowie Opolskim,
miasto Opole, nawiedziliśmy
Bazylikę na Górze Św. Anny.
Wiosną udaliśmy się na Międzynarodową Wystawę Kwiatów
do miasta Ołomuniec w Czechach, gdzie prezentowane
były kwiaty i krzewy ozdobne,
architektura ogrodowa i aranżacje f lorystyczne. Przy tej
okazji zwiedziliśmy również
miasto Ołomuniec. Odbyliśmy
4 –dniową wycieczkę na Podlasie „Szlakiem Trzech Kultur
„. Była to wycieczka niezwykła, nie tylko na wielokulturowość i barwność tej krainy,
ale również wyjątkową architekturę i bogatą historię oraz
piękną przyrodę. Nawiedziliśmy znane miejsca kultu religijnego, w tym m.in. „świętą górę

W ofercie koła znalazł się m.in. wyjazd do malowniczego zamku w Mosznej.

– Częstochowskiej do następujących miejsc Kultu Maryjnego: Leśniów, Gidle, miejscowość Przeprośna, Górka Sanktuarium św. Ojca Pio i Jasna
Góra w Częstochowie. Miejsca
te sprzyjały kontemplacji, skupieniu i relaksowi dzięki modlitwie, uczestnictwie we mszy
św. oraz w drodze krzyżowej
w plenerze. Z naszej oferty
wycieczkowo – pielgrzymkowej skorzystały ogółem 322
osoby. W ciągu roku odbyliśmy 4 wyjazdy promujące
zdrowy tr yb życia, dbałość
o ciało oraz służące odprężeniu i regeneracji sił życiowych.
Były to wyjazdy na baseny termalne do Oravicy na Słowacji, do Bukowiny Tatrzańskiej
oraz 2 krotny wyjazd do Chochołowa, ogółem dla 207 osób.
Wyjazd na Podhale połączyliśmy z nawiedzeniem Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach.
W cyklu „Dbam o zdrowie”
spotykali się również miłośnicy
turystyki rowerowej amatorzy
spacerów z kijkami. Dla amatorów wypoczynku nad morzem
zorganizowaliśmy 2 turnusy
wczasów w miejscowościach,
Jastrzębia Góra oraz Krynica
Morska ogółem dla 88 osób.
Bawiliśmy się na dwóch imprezach biesiadno – plenerowych
w zimowej scenerii na kuligu
w miejscowości Soblówk a
w Beskidzie Żywieckim oraz
w c z a s i e l et n i ej k a n i k u ł y
na bardzo licznej biesiadzie
przy ognisku w Leśniczówce
„Cyranka” w Porębie
Z tych form spędzania wolnego czasu skorzystało 161
osób. Wydarzeniem kulturalnym był 2-krotny wyjazd
do Teatru Polskiego w Bielsku – Białej na sztukę komediową „Pomoc Domowa”
o r a z s z t u kę W. S ze k sp i r a
„Miarka za miarkę”. Zaproszenie na spektakle przyjęło 85
osób. Na spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci

i Dziadk a oraz Spotk anie
Opłatkowe zaproszenie przyjęło 155 osób. Zawarta w tegorocznej ofercie i zrealizowana
przez Zarząd Koła różnorodność i bogactwo walorów kult u r a l nyc h , t u r y s t yc z nyc h ,
przyrodniczych i zdrowotnych
imprez umożliwiła członkom
Koła i sympatykom swobodny
wybór form zagospodarowania swojego czasu i sprawiła,
że każde przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki dotacji z Urzędu
Gminy możliwe było sfinansowanie kosztów 5-ciu wyjazdów, z których skorzystało 240
osób. W minionym roku złożyliśmy wizyty z życzeniami
urodzinowymi 5-ciu Jubilatom
na okoliczność ukończenia 80
lat obdarowując ich z tej okazji
paczkami. Zarząd Koła tradycyjnie w okresie Świąt Bożego
Narodzenia odwiedza honorowych członków obdarowując
upominkiem świątecznym.
Podsumowując, założony
i przyjęty uchwałą Zarządu
plan działalności Koła na rok
2018 został w pełni zrealizowany.
Zar ząd Koła serdecznie
dziękuje za okazaną pomoc
oraz współpracę Pani Zofii
Szołdra – Dyrektora oraz pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury, Pani Joannie Kotas –
Kierownika oraz pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Panu Piotrowi Niemcowi – Kierownikowi oraz pracownikom
Administracji Zasobów Komunalnych. Podziękowania składamy naszym członkom, za bezinteresowną pomoc na rzecz
naszego Koła. Życzymy, aby
kolejny jubileuszowy dla Koła
rok 2 0 1 9 przyniósł wiele okazji do dalszych spotkań.
Sekretarz
Przewodnicząca Zarządu
Zarządu Koła PZERiI
Koła PZERiI
Helena Wycisk
Małgorzata Paszek

kultura
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oFerta kulturalna na rok
2019 pzerii zarządu koła
Goczałkowice-zdrój
STYCZEŃ
23.01.2019 Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
godz. 14.00 sala U.G.
24.01.2019 Wyjazd na baseny termalne do Oravicy (Słowacja)
zbiórka godz. 8.00 UG.

LIPIEC
18 – 19.07.2019 – 2-dniowa wycieczka Świętokrzyski Park Narodowy –
w programie: Oblęgorek –Muzeum Henryka Sienkiewicza, św. Krzyż,
św. Katarzyna, spacer z przewodnikiem po Kielcach, Klasztor i Opactwo Cystersów w Jędrzejowie.
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

LUTY
07.02.2019 Kulig w górach – trasa kuligu: Kubalonka, Stecówka.
25.02.2019 Wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej
zbiórka godz. 8.00 UG.

SIERPIEŃ
22.08.2019 spotkanie biesiadne przy ognisku – Koło Łowieckie
„Cyranka” w Porębie.
26.08 – 07.09.2019 – wczasy nad morzem – Władysławowo – Dom
Wczasowy „Bursztyn” (szczegóły przy zapisie).
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

MARZEC
07.03.2019 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku – Białej na sztukę pt.
Meydey i koncert (przeboje lat 60 i 70 tych), zbiórka godz. 17.15 UG.
18.03.2019 Wyjazd na baseny termalne do Chochołowa zbiórka godz.
8.00 UG.
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

WRZESIEŃ
3-dniowa wycieczka – Szlak Wina i Miodu – Zielona Góra i okolice
(szczegółowy program przy zapisie).
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

KWIECIEŃ
25.04.2019 Pielgrzymka do Wadowic, w programie: Muzeum „Dom
Rodzinny Ojca św. Jana Pawła II, zbiórka godz. 9.00 UG.
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

PAŹDZIERNIK
07.10.2019 – 1-dniowa wycieczka w góry.
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

MAJ
17 – 19.05.2019 3-dniowa wycieczka krajoznawcza Dolny Śląsk +
Karkonosze (szczegóły przy zapisie).
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

LISTOPAD
-wyjazd do teatru.
21.11.2019 wyjazd na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej, zbiórka
godz. 8.00.

CZERWIEC
06.06.2019 1-dniowa wycieczka Ojcowski Park Narodowy programie:
Brama Krakowska, Kaplica na Wodzie, Dolina Prądnika, Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
26.06 – 07.07.2019 – wczasy nad morzem, Niechorze – Dom Wczasowy „Kliper”.
-wycieczki rowerowe i spacery z kijkami.

GRUDZIEŃ
06.12.2019 – wyjazd na Jarmark Świąteczny do Wrocławia.
12.12.2019 – Walne Zebranie – podsumowanie 10-letniej działalności Koła.
Zarząd Koła serdecznie zaprasza do udziału w proponowanych imprezach.

wernisaŻ wystawy klubu plastyków "zdrzadełko"
W sobotę 2 lutego br., w galerii „Starego Dworca” w Goczałkowicach – Zdroju odbył się wernisaż wystawy Klubu Plastyków „Zdrzadełko”.

K

Wernisaż wystawy został zorganizowany przy wsparciu Gminnego Ośrodka
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.



fot. gok

lub, później nazwany “Zdrzadełkiem”, rozpoczął działalność w czerwcu 1961 r. z inicjatywy ówczesnego inspektora oświaty w Pszczynie, Wincentego Witoszka. Pierwszym
przewodniczącym został nauczyciel liceum ogólnokształcącego,
Zbigniew Klimczak, kolejnym, nauczycielka przedszkola, Maria
Foltys. Od 1995 r. Klub Plastyków jest związany z Pszczyńskim
Centrum Kultury.
Członkowie klubu zapraszają wszystkich do obejrzenia
wystawy, która będzie czynna do końca lutego oraz zachęcają
do udziału w dyskusyjnych spotkaniach artystycznych, zaplanowanych na każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16:00, w siedzibie PCK-ulu.
GOK

12

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

SPORT

 z życia gminy 

13

ZWYCIĘSTWO JUWE
JAROSZOWICE

D

o 7. miejsce, w którym zagrał
LKS Goczałkowiuce-Zdrój i Iskra
Pszczyna. Przez cały mecz utrzymywał się bezbramkowy remis.
Niemal równo z syreną gola na
wagę zwycięstwa zdobył jednak
Dawid Pietryja, gracz gospodarzy.
Karne potrzebne były do wyłonienia zespołu, który zajmie 5. miejsce. Ostatecznie KS Bestwinka
okazała się lepsza od Ogrodnika
Cielmice.
Jednostronny przebieg miał
półfinał, w którym zagrały Jawiszowice z Wilamowiczanką. Ostatecznie LKS wygrał aż 7:1. Zdecydowanie więcej emocji było w
meczu JUWe z Pasjonatem. Przedstawiciel tyskiej klasy A zwyciężył

3:2. Taki sam wynik padł w meczu
o 3. miejsce, w którym Pasjonat po
raz drugi w turnieju z Wilamowiczanką. Finał był równie zacięty.
Tym razem drużyna z Jaroszowic,
kierowana przez Henryka Szafrańskiego, byłego zawodnika i trenera
LKS-u Goczałkowice-Zdrój, zwyciężyła 1:0 LKS Jawiszowice.
Chwilę później kapitan JUWe
odebrał z rąk Gabrieli Plachy,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój,
puchar za zdobycie 1. miejsca w
turnieju.
16. Turniej Futsalu Drużyn
Seniorskich o Puchar Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
hala "Goczuś" w Goczałkowicach-Zdroju, 26 stycznia 2019

fot. gosir

o Goczałkowic-Zdroju zjechały się zespoły reprezentujące trzy podokręgi piłkarskie: tyski, bielski oraz oświęcimski. Cała stawka została podzielona
na dwie grupy po cztery ekipy. W
pierwszej triufmowali LKS Jawiszowice. Przedstawiciel IV ligi
małopolskiej zanotował dwa zwycięstwa i remis. Obok podopiecznych trenera Jarosława Płonki
do półfinału awansował również
JUWe Jaroszowice. Druga grupa
była bardziej wyrównana. Ostatecznie na 1. miejscu uplasował
się Pasjonat Dankowice, a awans
do półfinału wywalczyła również
Wilamowiczanka.
Ciekawy przebieg miał mecz

fot. gosir

JUWe Jaroszowice zwyciężył w 16. Turnieju Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. W zmaganiach
rozegranych w hali "Goczuś" w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiło osiem drużyn.

INFORMACJE
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Zmiana przewoźnika

Urząd Gminy

fot. google

F

irma „MAR-BUS” Handel i Usługi Marek Ogrodzki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach będzie świadczyła na rzecz gminy Goczałkowice-Zdrój usługę dowozu uczniów do szkół w okresie od stycznia
do końca grudnia 2019r. Firma „MAR-BUS” przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i w grudniu ubiegłego roku wygrała przetarg nieograniczony.
Usługa transportowa obejmuje przewóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz Zespołu Szkół nr 3 w Pszczynie i Zespołu Szkół nr 4
w Czechowicach-Dziedzicach, w dniach nauki w szkołach. Trasy i godziny
przywozu oraz odwozu ustalono z dyrektorami szkół w toku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym utrzymano dotychczasowe kursy. W ramach usługi przewozowej wykonawca
zapewnia opiekunów, którzy ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wartość brutto zamówienia – 141 821 zł.

roku.
Klasyfikacja: 1. JUWe Jaroszowice, 2. LKS Jawiszowice, 3.
Pasjonat Dankowice, 4. Wilamowiczanka Wilamowice, 5. KS
Bestwinka, 6. Ogrodnik Cielmice,
7. LKS Goczałkowice-Zdrój, 8. KS
Bestwinka.
Najlepszy strzelec: Michał Pyrlik
(LKS Jawiszowice)
Najlepszy bramkarz: Kamil Drabik (JUWe Jaroszowice)
Najlepszy zawodnik: Wojciech
Sadlok (Pasjonat Dankowice).
Organizatorzy: Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, LKS GoczałkowiceZdrój.
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Oczyszczacze w gminnych
przedszkolach

fot. fotolia

W

2018r. w gminnych przedszkolach
zamontowano 7 oczyszczaczy powietrza. Urządzenia te są wyposażone
w trójstopniowy system filtracji (filtr wstępny,
filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym) oraz jonizator powietrza. Efektem działania tego typu
oczyszczaczy jest redukcja toksycznych zanieczyszczeń oraz pyłów, lotnych związków organicznych, alergenów (kurz, roztocza, sierść),
bakterii, wirusów a także zarodników grzybów.
W Przedszkolu nr 1 zamontowano oczyszczacze w każdej sali, przy czym w największej
sali są 2; łącznie 5 sztuk. Podobnie jest w Przedszkolu nr 2, gdzie aktualnie są 4 oczyszczacze,

przy czym w ubiegłym roku zamontowano 2
szt., a kolejne 2 – w połowie stycznia br. Warto

przy okazji wspomnieć, że pierwszy oczyszczacz
trafił do tej placówki jako nagroda za zajęcie 5
miejsca w woj. śląskim, w plebiscycie Dziennika
Zachodniego „Przedszkole na medal 2018”.
Oczyszczacze nie są remedium na smog
ale umożliwiają najmłodszym dzieciom, które
są najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia
powietrza, przebywać w dobrych warunkach
i oddychać lepszym powietrzem. Jak potwierdzają zgodnie obie Panie Dyrektor, oczyszczacze są proste w obsłudze, ciche, nie zakłócają
zajęć ani czasu odpoczynku i co najważniejsze
są skuteczne.
Maria Ożarowska

„Czyste powietrze”
- nabór wniosków wznowiony

O

d poniedziałku 21 stycznia 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowi
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Taka informacja została przekazana w dniu 17
stycznia br. na konferencji prasowej z udziałem Ministra Środowiska oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły ponad
25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Największe zainteresowanie programem jest m.in.
w woj. śląskim, gdzie złożono ponad 3,5 tys. wniosków. Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany przez dziesięć lat. Na jego
realizację planuje się przeznaczyć kwotę 103 mld zł, z czego na dofinansowanie w formie dotacji – 63,3 mld zł, a w formie pożyczek
zwrotnych – 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji będzie uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjentami
programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych
w 2019 roku w zakresie ochrony i promocja
zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił drugi otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., w zakresie
ochrony i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
tych zadań wynosi 24.700 zł. 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. ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim
jakości życia mieszkańców;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,

b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z upośledzeniem umysłowym.
Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącym załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
Termin składania ofert:
do dnia 22 lutego 2019r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Urząd Gminy

Informacje i ogłoszenia
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Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W

sparcie skierowane jest do osób/podmiotów zamieszkałych
bądź prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
(LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023.
Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, Goczałkowice – Zdrój, Miedźna,
Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice
oraz Gminę Pszczyna z wyłączeniem miasta Pszczyna.
W ramach ogłoszonych konkursów można się ubiegać o przyznanie dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej,
nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, lub realizację
wydarzeń mających na celu aktywizację lub integrację lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/oraz w Biurze LGD „Ziemia
Pszczyńska”: Pszczyna ul. 3 Maja 11, tel. 32 210 02 12, 697 609 603.

Konsultacje społeczne
projekt uchwały

W

dniach od 04.02.2019r. do 11.02.2019r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać:
1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie
należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 13.
2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu
pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz Radni Rady Gminy

składają wyrazy szczerego współczucia

Michałowi Czernkowi
z powodu śmierci

MATKI

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

Michałowi Cebuli
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

OJCA
składają
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz Radni Rady Gminy.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Wisława Szymborska
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nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

O

d 1 stycznia 2019 roku zmienia się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorem jest powiat
pszczyński. Może z niej skorzystać każdy, kto jej potrzebuje
i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego
jej problemu prawnego;
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się
postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących
się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;

– poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;
– opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana na terenie każdej gminy
powiatu, przy czym nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce
zamieszkania. W gminie Goczałkowice-Zdrój, od stycznia br. punkt
nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w budynku GOK przy
ul. Uzdrowiskowej 61. Punkt ten jest czynny dwa razy w tygodniu tj.
w środy i piątki, w godz. od 11.00 do 15.00.
Zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczą również
rejestracji. Jest to wymóg wynikający z ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej. Zainteresowani muszą wcześniej skorzystać z elektronicznej
kolejki, pod adresem: www.powiat.pszczyna.pl w zakładce – Punkty
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub umówić się telefonicznie dzwoniąc
pod numer telefonu: 32 449 23 78.
Urząd Gminy

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

K

omisja Konkursowa zakończyła ocenę
ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Konkurs ogłoszono w dniu 12 grudnia 2018r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 8 stycznia 2019r. Do konkursu przystąpiły 3 organizacje. Do oceny merytorycznej dopuszczono 3
oferty. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano 2 oferty. Łączna

wartość realizowanych zadań wyniesie 100.730
zł zł, w tym dotacje z budżetu gminy – 70.800
zł zł. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu
Gminy www.goczalkowizezdroj.pl.
Urząd Gminy

zwrot podatku akcyzoweGo zawarteGo
w cenie oleju napędoweGo wykorzystywaneGo
do produkcji rolnej w roku 2019

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje,
że w dniu 1 stycznia 2019
roku weszła w życie zmiana ustawy
o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Terminy składania wniosków
nie uległy zmianie, wobec czego
będą one przyjmowane w Urzędzie Gminy od 1 do 28 lutego 2019
roku. Do wniosku należy załączyć
faktury potwierdzające zakup
oleju w okresie od 01.08.2018 r.
do 31.01.2019 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r.
stanowić będzie sumę kwot:
– kwoty stanowiącej iloczyn
stawki zwrotu podatku za 1 litr
oleju napędowego, liczby 100
oraz powierzchni użytków rol-

nych będących w posiadaniu producenta rolnego (1,00 zł x 100 x
ilość ha)
oraz
– kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku za 1 litr oleju
napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła
będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku (1,00 zł
x 30 x średnia roczna ilość DJP).
Kwotę zwrotu oblicza się
na podstawie przedstawionych
faktur VAT potwierdzających
zakup oleju napędowego. Stawka
zwrotu w roku 2019 wynosi 1,00 zł
na 1 litr oleju. Kwotę zwrotu oblicza
się wg wzoru:ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł

(w ramach limitu).
W przypadku producentów
rolnych ubiegających się o zwrot
podatku akcyzowego, którzy
oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub
hodowlę bydła do wniosku poza
fakturami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego
należy dołączyć także dokument
wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pszczynie zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby
stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot

podatku.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku,
który można pobrać w siedzibie
Urzędu Gminy w pokoju nr 213
lub ze strony internetowej Gminy
(załącznik do pobrania poniżej).
Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(https://www.gov.pl/web/rolnictwo).
Termin wypłaty jest uzależniony od wpływu środków na realizację tego zadania.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w pokoju nr 213 (II piętro) lub pod
nr telefonu 32/736 24 54.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

 z życia gminy 

iNFormacJe i ogłoSzeNia
O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

A

B

E

Z

P

Ł

17
A

T

N

E

mariuszek czeka na twój 1%
krs 0000121785 z dopiskiem mariusz cebula
bo oddycha, ale niestety przez to,
że ją ma nie mówi. Serce się kraje
kiedy na placu zabaw słyszę jak
inne dzieci mówią do swoich rodziców,,mamo”.
Kocham swoje dziecko i wiem,
że ono mnie również. Z czasem
nauczyłam się co chce mój mały
chłopczyk, on sam mi pokazuje
np. wyciąga rączki (chce żeby go
przytulić), siedząc w foteliku pokazuje, że chce jeść.
Życie nauczyło mnie jak kochać
i być kochaną przez mojego syna.
Małymi kroczkami budujemy
naszą przyszłość.
Zdrowe dzieci wyciągają rączki
żeby się przytulić, kiedy mają kilka
miesięcy, mój syn przytulił mnie
kiedy miał kilka lat.
Choroba odebrała mu wiele,
zbyt wiele.
Pragnę aby był szczęśliwy
na swój sposób. Wiem, że nie pójdzie z tornistrem przerzuconym
przez ramię do szkoły, muszę go

tam zawieźć.
Mariuszek bardzo się cieszy kiedy może zrobić coś sam,
np. chwyta podaną mu szczoteczkę
elektryczną i śmieje się, potem
powoli próbuje (bo nie widzi) trafić nią do buzi i myje ząbki jest
wtedy taki zadowolony. Jest wiele
rzeczy, które małymi kroczkami
próbuję go nauczyć, by kiedyś sam
mógł sobie poradzić.
Dzięki waszej pomocy udało
nam się zakupić specjalistyczny
fotelik, dzięki któremu Mariusz
może się sam poruszać.
Jeśli chcą państwo pomóc
mojemu synowi w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji: można
podarować 1% podatku
KRS 0000121785 z dopiskiem Mariusz Cebula
lub można podarować pewną
kwotę na konto.
Fundacji Dar Serca ul. Powstańców Śląskich 6 Bielsko Biała nr
konta 49 1050 1070 1000 0022

6906 4552
z dopiskiem Mariusz Cebula
Razem możemy więcej, razem
pomóżmy Mariuszkowi by mógł
być samodzielny:-)
Podarujmy chociaż cząstkę normalnego życia.
Bożena Cebula, mama malutkiego chłopczyka o pięknym imieniu Mariuszek. Wszystkim życzę
Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję!

fot. B.CeBUla

M

ariuszek jest ślicznym
małym chłopcem.
Zawsze uśmiechnięty,
pomimo choroby z jaką się zmaga.
Achondrodysplazja to potwór,
który nie daje Mariuszkowi normalnie żyć, odebrał mu możliwość
chodzenia, mówienia, słyszenia,
a także widzenia.
Ten mały chłopczyk to mój syn
i ja od momentu jego urodzenia
walczę o jego lepsze jutro.
Kiedy urodziłam Mariuszka 31
maja 2006 r. słyszałam jak płacze,
wyglądał jak normalne maleństwo jakich pełno na oddziale
noworodkowym, niestety moja
radość nie trwała długo. Po niecałym tygodniu Mariuszek zaczął
mieć problemy z oddychaniem.
Na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej w Katowicach walczył o życie. Skończyło się to założoną rurką tracheotomijną, którą
ma do dziś.
Z jednej strony dobrze
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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. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88.
Godziny urzędowania biura: poniedziałek – czwartek 8.00 -18.00; piątek 8.00-15.00.
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,
Centrum Usług Społecznych, II piętro.

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 61, tel. 32 210 77 39.
Czynna: poniedziałek-czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek 7.00-15.00.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
budynek "Górnik", ul. Uzdrowiskowa 61.
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, II PIĘTRO.
Czynny:
środa; piątek w godz. 11.00-15.00
Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

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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