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Na posiedzeniu rady
o bezpieczeństwie
w goczałkowicach

W

f o t . paw e ł k o m r a u s

sesji uczestniczył
pier wszy zastępca
komendanta powiatowe g o p o l i c j i w P s z c z ynie, mł. insp. mgr Piotr Kost,
który przedstawił informacje
na temat zdarzeń odnotowanych przez policję na terenie
Goczałkowic-Zdroju.
Biorąc pod uwagę przestępstwa rozbójnicze, bójki
i pobicia, włamania, kradzieże,
uszkodzenia mienia, uszczerbek na zdrowiu, w całym 2018 r.
w gminie odnotowano 20 zdarzeń, na 417 w skali całego
powiatu. To mniej niż w 2017 r.
(wtedy było ich 22) i w 2016 r.
(23). – Sama liczba nie jest zbyt
wysoka, to nieco ponad jedno
przestępstwo w skali miesiąca.
Oczywiście, dla ofiary to jest
tragedia, ale w skali powiatu
Goczałkowice są bezpieczną
gminą. Skala t ych zdarzeń
jest niska – przyznał mł. insp.
mgr Piotr Kost. W ub. roku było
9 włamań, 9 kradzieży mienia,
odnotowano 4 przypadki uszkodzenia mienia, jedną kradzież
pojazdu, nie było uszkodzeń
ciała, rozbojów, bójek i pobić.
– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym wiemy,
że przez gminę przebiega DK
1. Z nią my i gmina mamy

Radni pytali m.in. o patrole policji na DK1.

kłopoty. Potężny ruch pojazdów generuje także tragiczne
zdarzenia – mówił policjant.
W 2018 r. na drogach w gminie
zginęły dwie osoby, obie na DK
1. – Ruch będzie coraz większy do czasu aż powstanie S1.
Proporcjonalnie do tego rośnie
zagrożenie. Mamy pomysł,
żeby Generalna Dyrekcja Dróg
Krwych i Autostrad na odcinku
DK 1 od Goczałkowic przez
Pszczynę wprowadziła odcinkowy pomiar prędkości. Radary
były usuwane ze względu
na budowę ekranów akustycznych. Ich likwidacja spowodowała, że odnotowujemy zwiększoną liczbę zdarzeń w rejonie skrzyżowań, borykamy się
z problemem przekroczeń
prędkości. Dlatego wystąpimy
do GDDKiA o wprowadzenie
odcinkowego pomiaru prędkości – zauważył zastępca komendanta.
Łącznie w ub. roku w gminie
było 6 wypadków i 130 kolizji,
rannych zostało 6 osób. Policja zatrzymała 13 nietrzeźwych kierujących (w 2017 r.
było ich 15). W 2018 r. policja
na terenie gminy interweniowała 492 razy, w tym było 107
interwencji domowych oraz
152 inter wencje publiczne.
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Jednym z tematów podejmowanych na sesji Rady Gminy 12 lutego było bezpieczeństwo w gminie. Głównym problemem niezmiennie jest ruch na DK 1.

O bezpieczeństwie w gminie mówił mł. insp. mgr Piotr Kost.
Od jakiegoś czasu funkcjonuje
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której mieszkańcy mogą zgłaszać przez
internet miejsca, w których
występują niebezpieczne zdarzenia. – Mieszkańcy gminy
zaznaczają głównie zdarzenia
na DK 1 oraz na ul. Uzdrowiskowej. Związane to jest z przekroczeniem dozwolonej prędkości
czy nieprawidłowym parkowaniem. Z parkowaniem mamy
problem na ul. Uzdrowiskowej
oraz w sezonie letnim w rejonie
Ogrodów Kapias – zauważył mł.
insp. mgr Piotr Kost.
Dzięki współpracy z Urzędem Gminy policjanci od lat
pełnią służbę ponadnormatywną. W jej ramach w 2018 r.
przeprowadzono 72 interwencje publiczne, 12 interwencji
domowych, 3 osoby odwieziono do izby wytrzeźwień,
zatrzymano 3 prawa jazdy,
przeprowadzono 7 rozmów
profilaktycznych z nieletnimi,
zastosowano 117 pouczeń,
nałożono 37 mandatów, przeprowadzono też 30 kontroli
palenisk. Ponadto, policyjny
profilaktyk prowadzi działania z uczniami w szkołach.
Policjant dziękował też gminie

za sfinansowanie zakupu specjalnej walizki, która wykorzystywana jest podczas spotkań
z rodzicami i pedagogami. Taka
walizka posiada gadżety, które
pokazują, jak dzieci mogą ukrywać np. narkotyki.
Po d c z a s d y sk u s j i r a d n i
pytali m.in. o przypadki nieczynnych świateł na skrzyżowaniu z DK 1, patrole policji przy
tej drodze. Padło też pytanie
o to, gdzie jest najwięcej interwencji? – Był problem z parkiem, gdzie spożywano alkohol,
były hałas, wulgaryzmy. Urząd
Gminy wystąpił do nas, żeby
zwiększyć tam kontrole. Były
też problemy podpaleń zabudowań, ale widzę, że zostało
to wyeliminowane – zauważył przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie.
Jak przyznał, gmina Goczałkowice-Zdrój jest miejscem
coraz bardziej atrakcyjnym dla
turystów – sporo osób przyjeżdża np. na zaporę. – Trzeba
też liczyć się z natłokiem przyjezdnych z całego Śląska, kiedy
powstanie ścieżka rowerowa
wokół Jeziora Goczałkowickiego. To będzie dla nas ważne
zadanie – przyznał policjant.
Paweł Komraus
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szpital ma leczyć
i iNtegrować

– Sytuacja szpitala była dramatyczna. Od sierpnia 2018 r. na nowo funkcjonuje. Dlatego należy
podkreślić rolę solidarności. To taka instytucja,
bez której trudno wyobrazić sobie powiat. Zwracamy się z prośbą do rad gmin, żeby wesprzeć
działalność szpitala – przyznała starosta Barbara
Bandoła. Dyrektor placówki, dr Marcin Leśniewski przypomniał jej historię, aż do momentu przejęcia go przez szpital.
Przypomnijmy, po wypowiedzeniu w ubiegłym roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia
kontraktu spółce Centrum Dializa, która dzierżawiła od powiatu szpital, placówka 1 lipca
została przekazana spółce należącej do powiatu
pszczyńskiego, Centrum Przedsiębiorczości CP.
Po miesiącu przerwy, 1 sierpnia 2018 r. szpital
wznowił działalność. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez powiat kontraktu z NFZ. Z tym,
że kontraktu niższego niż wcześniej, aż o 1/4
niższego, w wysokości ok. 28 mln zł.
W szpitalu znajduje się 9 oddziałów: izba
przyjęć z ambulatorium urazowo-ortopedycznym, oddziały ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, neurologiczny, anestezjologii
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych,
chirurgii ogólnej i laparoskopowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, geriatryczny. Funkcjonują
także Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG, centralna
sterylizatornia oraz medyczne laboratorium diagnostyczne.
W ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania
szpitala (od sierpnia do końca 2018 r.) placówka
przyjęła 7615 pacjentów, odnotowano 2987
hospitalizacji, 4353 porad ambulatoryjnych,
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12 lutego na sesji Rady Gminy dyrektor szpitala w Pszczynie mówił o sytuacji placówki. Razem ze starostą prosił o wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu.

Starosta Pszczyński - Barbara Bandoła mówiła o trudnej
sytuacji szpitala.
275 porodów, 89 zgonów, było 289 zabiegów
chirurgicznych, 236 zabiegów ortopedycznych
oraz 424 zabiegi ginekologiczne. Jak podkreślano, obłożenie oddziałów jest bardzo duże.
– To pokazuje, że szpital jest potrzebny – przyznał dr Leśniewski. Zatrudnionych jest w nim
ok. 370 pracowników, w tym 85 lekarzy, 132
pielęgniarki i 31 położnych.
– Obecnie wynik finansowy wynosi ok. minus
300 tys. zł miesięcznie. Chcielibyśmy jednak,
żeby do końca tego roku szpital się zbilansował
– mówił dyrektor. Finanse nie są jednak jedynym problemem, jakie stoją przed placówką.
Do głównych zagrożeń dr Leśniewski zaliczył
niedostatek personelu medycznego (dlatego
chciałby, żeby pszczyński szpital stał się ośrodkiem kształcenia lekarzy, medyków, rozpoczęto
już współpracę ze studentami kilku uczelni),
stan budynku czy konieczność unowocześniania
wyposażenia.

I właśnie w związku z koniecznością zakupu
nowych urządzeń władze powiatu i dyrekcja
szpitala zwracają się do gmin powiatu z prośbą
o pomoc finansową. – Wszystkich boli tak samo.
Jeśli uda nam się stworzyć z tego szpitala dobrą
jednostkę, która będzie jeszcze miejscem kształcenia medyków, to będziemy tym powiatem,
który wyjdzie na tym na dobre. Szpital musi
funkcjonować przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów, nas wszystkich – zauważył dr Leśniewski. Jak dodał, ma też pełnić rolę
integracyjną oraz edukacyjną.
– Jesteśmy tutaj, żeby zapoznać Państwa
z sytuacją szpitala i żebyśmy wspólnie przeanalizowali potrzeby placówki. Musimy wymienić
stary sprzęt. W związku z tym każda pomoc
finansowa gmin jest dla nas bardzo ważna –
mówiła starosta B. Bandoła. Jak podkreślała, nie
chodzi o środki na bieżące utrzymanie, a na unowocześnienie sprzętu. – Już wcześniej rozmawialiśmy na ten temat z radnymi. Możemy zadeklarować 150 tys. zł – przyznała wójt Gabriela
Placha.
Podczas dyskusji radni pytali m.in.
o brak poradni specjalistycznych przy szpitalu. –
To jeden z tych obszarów, na który nie ogłoszono
konkursu. Mocne działania starosty w NFZ-cie
sprawiły, że Fundusz obiecał ogłoszenie konkursu na usługi w zakresie poradni, z zawężeniem tylko do naszego powiatu. Mamy gotowy
personel, mamy sprzęt, mamy pomieszczenia.
Czekamy na konkurs, bo wiem jak bardzo poradnie są potrzebne – przyznał dr Leśniewski. Konkurs został ogłoszony końcem lutego.
Paweł Komraus

sprawdzają, czym palimy w piecach
Trwają kontrole palenisk prowadzone przez urzędników i policjantów na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

J

akość powietrza, którym
oddychamy na co dzień
w dużej mierze zależy
także od tego, czym palimy
w piecach. A niestety nie jest
rzadkością widok ciemnego,
gęstego dymu wyłaniającego
się z kominów domów. Dlatego w związku z obowiązującą
na terenie całego województwa
uchwałą antysmogową, a także
ustawą o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, na terenie Goczałkowic-Zdroju prowadzone są kontrole palenisk.
Pier wsze miały miejsce
w 2017 roku. – Większość

kontroli odbywa się po zgłoszeniach mieszkańców. Kiedy
mamy taki sygnał pracownicy Urzędu Gminy często
razem z policjantem udają
się do takiego miejsca – mówi
Dorota Nycz z Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, zajmująca się kontrolami.
W tym roku przeprowadzono
niespełna 30 kontroli, w roku
2018 – 40. Rok temu wystawiono 7 mandatów, w tym –
jeszcze żadnego. Często stosowane są pouczenia. – Niestety
zdarza się jeszcze, że mieszkańcy palą odpadami, głównie

pociętymi meblami, drzwiami
czy oknami. Sporo osób korzysta jeszcze z mułu, który jest już
zabroniony. Mieszkańcy tłumaczą wtedy, że chcą dopalić muł,
który kupili przez wprowadzeniem zakazu jego używania –
tłumaczy D. Nycz.
Okazuje się, że problemem
często jest także sposób palenia w piecach. Mieszkańcy nieraz mają odpowiedni opał, ale
nieodpowiednio go rozpalają,
i to jeszcze w piecach zasypowych, tzw. kopciuchach.
Stąd często duszący dym nad
naszymi domami. Urząd Gminy

informuje, że kontrole będą
kontynuowane także w kwietniu.
Przypomnijmy, żeby poprawić jakość powietrza, na terenie gminy realizowany jest
Program Ograniczenia Niskiej
Emisji. Mieszkańcy mogą
otrzymać dopłaty do wymiany
kotłów, docieplenia budynków
czy wymiany okien. W I etapie
programu planowanych jest
180 inwestycji. Dofinansowanie wyniesie 230 tys. zł w formie dotacji oraz 1 mln 343 tys.
900 zł w formie pożyczki.
pk
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Utrzymać urządzenia
melioracji w jak
najlepszym stanie

21 stycznia odbyło się spotkanie członków Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju. Jakie zadania zrealizowano w 2018 r., a jakie
planowane są na ten rok?

S

półka Wodna Goczałkowice-Zdrój obejmuje swym zasięgiem
obszar całej gminy, w tym obszar zmeliorowany wynosi 740,40
ha gruntów ornych i użytków zielonych, a długość rowów
melioracyjnych wynosi 6,10 km. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne,
do zadań spółki należy utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych tj. rowów melioracyjnych i odwadniających, drenażu
gruntów i użytków rolnych, wylotów drenarskich.
Zadaniem Spółki Wodnej jest działanie służące utrzymaniu
w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, czyli rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich, poprzez ich bieżącą
konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Od drożności tych urządzeń w dużej mierze zależy sprawne odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie
pożądanego zwierciadła wody gruntowej. Na terenie Goczałkowic-Zdroju mamy coraz więcej terenów zabudowanych, powierzchni
utwardzonych i wody opadowe zamiast wsiąkać w grunt, bezpośrednio spływają do rowów melioracyjnych, które wymagają bieżącej konserwacji. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w należytym stanie leży w naszym wspólnym interesie, niezależnie od tego,
czy mieszkamy wyżej czy niżej, bliżej czy dalej od odbiornika.
Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój realizuje swoje zadania
z pieniędzy pochodzących z wpłat dokonanych w danym roku
przez jej członków oraz dotacji z Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój i Urzędu Wojewódzkiego udzielanych zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych. Do wykonania zadań postawionych przed Spółką Wodną zgromadzono środki w wysokości 68
167,06 zł, w tym: dotacja Urzędu Gminy wynosiła 30 tys. zł, dotacja
z Urzędu Wojewódzkiego – 19,5 tys. zł oraz składki członkowskie
i inne – 18 tys. 667 zł 6 gr.
Zgromadzone środki zostały wykorzystane do wielu działań,
które podajemy poniżej. Wartość wszystkich wykonanych robót
wynosi 55 tys. 284 zł brutto. Budżet Spółki na 2018 rok uchwalony na Walnym Zebraniu Spółki 30 stycznia 2018 roku zamykał
się kwotą 82 tys. 600 zł, a jego realizacja na 31 grudnia 2018 r.
wyniosła 68 tys. 167 zł 06 gr, co stanowi 79% założonego planu.
Na koniec 2018 roku Spółka kończy działalność z wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 1 tys. 692 zł 17 gr.
Podczas zebrania zarząd zwrócił uwagę na fakt, że znaczna
część zgromadzonych pieniędzy jest przeznaczana na notoryczne
i ciągłe usuwanie zatorów tworzących się, szczególnie po wichurach, na Kanarze oraz jego konserwację. Z uwagi na minimalny
spad na całej długości Kanaru musi on być drożny, by nie nastąpiło spiętrzenie wody i w konsekwencji uniemożliwienie odpływu
wód ze zbieraczy drenarskich odwadniających tereny uprawiane
rolniczo i tereny zabudowy mieszkaniowej. Utrzymanie drożności
Kanaru to problem, z którym borykamy się od wielu lat.
Drugim poruszanym problemem był rów R-A, tzw. rów bez
nazwy, biegnący od ul. Brzozowej (równolegle do ul. Letniej) przepustem po ul. Dębową do pompowni przy ul. Stawowej. Jest to bardzo ważny rów, który zbiera i odprowadza wody z bardzo dużego
obszaru naszej gminy. Prawidłowy spływ wód w tym rowie utrudnia osiadanie terenu na skutek eksploatacji górniczej oraz systematyczna działalność bobrów budujących swoje tamy na końcowym
odcinku tego rowu (na wysokości złóż borowiny).
Ważnym osiągnięciem wypracowanym w ubiegłym roku w kwestii utrzymania tego rowu jest podpisana w dniu 8 stycznia 2019 r.

umowa pomiędzy PG Silesia a Spółką Wodną Goczałkowice-Zdrój.
Porozumienie to reguluje zasady prowadzenia prac profilaktycznych, zabiegów oraz prac budowlanych i naprawczych na rowie
R-A w celu zapewnienia swobodnego spływu wód do pompowni
przy ul. Stawowej, administrowanej przez PG Silesia, dla ochrony
złoża torfu leczniczego oraz utrzymania bezpieczeństwa powodziowego terenów przyległych.
Z podpisanego porozumienia wynika, że do zadań Spółki Wodnej Goczałkowice-Zdrój należy wykonywanie prac konserwacyjnych obejmujących koszenie skarp i brzegów rowu R-A w pasie
około 10 m dwa razy w roku (jeden raz w okresie wiosennym
i jeden raz w okresie jesiennym) na odcinku od ul. Brzozowej
do u. Dębowej. Natomiast do zadań PG Silesia należy wykonywanie prac konserwacyjnych obejmujących koszenie skarp i brzegów
rowu R-A w pasie około 10 m dwa razy w roku (jeden raz w okresie wiosennym i jeden raz w okresie jesiennym) na odcinku od ul.
Dębowej do pompowni położonej przy ul. Stawowej; wykonywanie
prac profilaktycznych polegających na dostosowywaniu spadków
podłużnych rowu do ujawniających się wpływów eksploatacji górniczej PG Silesia na całej długości rowu tj. od ul. Brzozowej do pompowni przy ul. Stawowej, a także wykonywanie prac budowlanych
i naprawczych obejmujących umacnianie brzegów wraz z regulacją, przebudową uszkodzonych przepustów na całej długości rowu.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją porozumienia
z ramienia PG Silesia jest Maciej Kozak (tel. 666 828 194), a z ramienia Spółki Wodnej Goczałkowice-Zdrój – Małgorzata Jasny (tel. 33
812 56 42 lub 500 408 725).
Kolejnym problemem podnoszonym na spotkaniu było zalewanie nieruchomości położonych przy ul. Zimowej i Głównej, głównie
podczas intensywnych opadów, z terenu położonego powyżej ul.
Zimowej. Problem ten wykracza poza zakres działalności Spółki
Wodnej. Zostały podjęte wielotorowe działania: gmina uzyskała
pozwolenie na wykonanie suchego zbiornika przy ul. Zimowej,
drugi suchy zbiornik ma być wykonany przez inwestora prywatnego, a Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie rozpoczął działania
mające na celu przebudowę drogi powiatowej ul. Zimowej. Opracowana koncepcja zostanie przedstawiona gminie i poddana konsultacjom. Spółka Wodna nie odnotowała zgłoszeń zniszczenia
drenarki w tej okolicy.
Wysokość składki na rok 2019 nie uległa zmianie i wyniesie
ona, tak jak w latach poprzednich, 16 zł od nieruchomości do 1
ha i 12 zł za każdy następny rozpoczęty hektar. Jak co roku, wraz
z decyzjami podatkowymi każdy członek spółki otrzyma przekaz
płatniczy i będzie zobowiązany do jego uregulowania.
W roku 2019 Spółka Wodna planuje kontynuację działań
na Kanarze, na rowach drenarskich, w tym rowie R-A, w lasku
Brzezina i przy ul. Źródlanej, bieżące naprawy awarii zgłaszane
przez członków spółki oraz rozwiązanie problemów, jakie nawarstwiły się przy lasku remiza koło zakładów mięsnych H. Kani.
Gmina Goczałkowice-Zdrój zwiększyła kwotę dotacji do działalności Spółki Wodnej w roku 2019 w stosunku do roku ubiegłego
i wynosi ona 40 tys. zł.
Spółka Wodna w Goczałkowicach-Zdroju dziękuje mieszkańcom oraz władzom gminy za zaangażowanie i wszelką pomoc,
bo przecież wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za stan urządzeń melioracyjnych w naszej gminie.
Krystyna Gimel

akTUaLności
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zadaNia wykoNaNe przez
spółkę wodNą w 2018 roku

1. wykonano konserwację bieżącą rowu R-A: rejon ul. Dębowej (rejon
wlotu rowu ze złoża borowiny) – w marcu, poniżej ul. Dębowej z rozbiórką bardzo dużej tamy bobrowej w rejonie wylotu ze złoża borowiny – w sierpniu, od ul. Brzozowej do ul. Dębowej na długości 650
mb – we wrześniu,
2. wykonano konserwację gruntowną rowu melioracyjnego R-A od ul.
Brzozowej w kierunku ul. Dębowej na długości 900 mb (lipiec),
3. wykonano opracowanie koncepcji przebudowy rowu R-A (lipiec),
4. wykonano konserwację bieżącą Kanaru: w rejonie ul. Uzdrowiskowej
(luty), w km: 0+600 – 2+600, od ul. Uzdrowiskowej w kierunku ul. Bór
II (wrzesień), usuwano zatory w rejonie ul. Uzdrowiskowej (listopad),
5. wykonano konserwację gruntowną Kanaru w km: 0 + 536 (czer-

wiec),
6. wykonano wykopy poszukiwawcze i naprawiono uszkodzoną drenarkę w rejonie Kanaru na polu rolnika indywidualnego (październik),
7. wykonano wykopy poszukiwawcze i naprawiono uszkodzoną drenarkę w rejonie ul. Parkowej i boiska sportowego (marzec),
8. wykonano konserwację gruntowną rowu wzdłuż ul. Źródlanej
na długości 232 mb i konserwację bieżącą rowu R-4 od ul. Brzozowej
do DK 1 na długości 220 mb (czerwiec-lipiec),
9. wykonano konserwację gruntowną rowu RD–Spólnik (październik),
10. wykonano konserwację gruntowną rowu RD-1 i RD-2 (październik).

trwają roboty Na ul. wiŚlNej
Na ul. Wiślnej praca wre. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej drogi.

f o t . paw e ł k o m r a u s

D

o końca mają trwać zlecone przez Urząd Gminy prace, które realizuje
wybrana w przetargu firma F.U.H M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju. Zakres prac obejmuje: przebudowę odcinka o długości 580 mb, w tym: 440 mb wraz z budową chodnika
z kostki betonowej przylegającego do jezdni na długości 216 mb (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Wisławy Szymborskiej),
wymianę krawężników na nowe krawężniki kamienne, wykonanie nowej
konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu oraz wjazdów
indywidualnych do posesji, przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie też
przebudowa łącznika ul. Wiślnej na długości 140 m poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie nowych wjazdów indywidualnych do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Wartość prac to 1 mln 714 tys. 796 zł brutto. Przebudowa drogi będzie
dofinansowana częściowo ze środków budżetu państwa tj. Programu
na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w kwocie 293 tys. 435 zł.

Droga będzie przebudowana na odcinku 580 mb.
Urząd Gminy przeprasza mieszkańców za utrudnienia i niedogodności
związane z robotami budowlanymi.
pk

przebudowa ul. bór ii:

trzeba dołożyć Środków

11 ofert zgłoszono do ogłoszonego w lutym br. przetargu na przebudowę ul. Bór II. Wszystkie były jednak wyższe niż planowana
na ten cel kwota.

N

Jak jednak przyznaje wójt Gabriela Placha, to nie oznacza, że inwestycja nie będzie realizowana. Urząd chce wygospodarować dodatkowe środki, by móc rozstrzygnąć przetarg i ruszyć z pracami.
W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi Bór II w Goczałkowicach-Zdrój” planowane są przebudowa drogi Bór II na długości całkowitej 2331 mb (jezdnia będzie miała szerokość od 2,5 do 3,5 m),
wymiana zniszczonego przepustu nad potokiem na nowy, wykonanie
oświetlenia na odcinku 850 m, tj. montaż 25 słupów oświetleniowych
wraz z oprawami oraz okablowaniem i montażem szafy zasilania.
pk

f o t . paw e ł k o m r a u s

ajtańsza oferta opiewała na kwotę 1 mln 696 tys. 234 zł 17 gr
brutto, a najdroższa – aż na 2 mln 692 tys. 464 zł 81 gr brutto.
Tymczasem Urząd Gminy na realizację zadania planował wydać
1 mln 200 tys. zł brutto.

Droga ma być przebudowana na długości 2331 mb.

 z życia gminy 
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poNad 1 mlN zł Na
usuwaNie skutków klęsk
żywiołowych

13

marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach wręczono
promesy na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, które zostały
przyznane przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji.
– Spotykamy się, aby przekazać
Państwu gwarancje sfinansowania
czy też częściowego sfinansowania usunięcia skutków klęsk żywiołowych, które kiedyś miały miejsce. W bardzo wielu przypadkach
są to zdarzenia, które miały miejsce
jeszcze przed 2016 rokiem – mówił
wojewoda Jarosław Wieczorek.
Gwarancje finansowe warte
w sumie ponad 41 mln zł przyznano 33 samorządom z województwa śląskiego – 28 gminom

i 5 powiatom.
Promesa trafiła też do gminy
Goczałkowice-Zdrój. Dotacja
wynosić będzie 1 mln 80 tys. zł.
Zostanie przeznaczona na dofinansowanie dwóch zadań. Chodzi o: przebudowę ul. Sołeckiej
(w km 0+000 – 0+388) oraz
przebudowę ul. Solankowej (w km
0+390 – 0-610). Inwestycje te
mają być zrealizowane w 2019 r.,
a udzielona dotacja ma stanowić
nie więcej niż 80% wartości zadania po przetargu.
Promesę odebrała wójt
Gabriela Placha. Teraz gmina musi
do końca maja przekazać odpowiednie dokumenty związane
z dwoma planowanymi inwestycjami, po czym zawarta zostanie

fot. Śuw

Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała promesę w wysokości 1 mln 80 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę
dwóch gminnych dróg.

Wójt Gabriela Placha odbiera promesę od wojewody Jarosława Wieczorka.
umowa dotacji.

pk

silNy wiatr, spore szkody

Z niedzieli na poniedziałek, 10/11 marca silny wiatr i opady deszczu spowodowały niemało szkód na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

J

w Goczałkowicach-Zdroju zarejestrował poryw wiatru o prędkości 29,04 m/s (104,54 km/h).
To najwyższy pomiar w tym
roku!
W całym powiecie strażacy
(zarówno z Państwowej Straży
Pożarnej, jak i strażacy-ochotnicy) interweniowali aż 176
razy. W 62 przypadkach inter-

wencje dotyczyły zerwanych lub
uszkodzonych dachów, w tym
48 na budynkach mieszkalnych,
użyteczności publicznej i usługowych oraz 14 na budynkach
gospodarczych i garażowych.
Takie uszkodzenia odnotowano
także na terenie gminy. Ponadto,
w wyniku gwałtownych podmuchów wiatru zawaleniu uległ nie-

f o t . paw e ł k o m r a u s

f o t . paw e ł k o m r a u s

ak podaje Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów, między godz. 2.00
a 4.00 w nocy przemieszczający się niż wtórny o nazwie
Eberhard wiał w całym województwie śląskim z prędkością
ponad 100 km/h. Anemometr
zainstalowany na 20-metrowym
maszcie w budynku Ekocentrum

Zwalony budynek gospodarczy w Goczałkowicach.

Powalone drzewo przy zaporze.

użytkowany budynek gospodarczy w Goczałkowicach-Zdroju.
Wielu mieszkańców przez kilkanaście godzin odciętych było
od prądu. Utrudnienia odczuli
także kierowcy, bo przez pewien
czas nie działała sygnalizacja
świetlna na DK 1. Ruch utrudniały także powalone drzewa.
pk

aktualności
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Takiej akademii jeszcze
nie było!

Wielkie nazwisko, znany na całym świecie klub, i to wszystko w Goczałkowicach! 19 marca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie,
podczas którego zainaugurowano współpracę Fundacji Akademia Łukasza Piszczka z klubem Borussia Dortmund.

W

spotkaniu udział
wzięli m.in. Łukasz
Piszczek, prezes fundacji, Carsten Cramer, dyrektor
zarządzający sprzedaży i marketingu Borussi Dortmund, Michał
Zioło, dyrektor sportowy i członek zarządu fundacji, Henryk
Kula, prezes Śląskiego Związku
Piłki Nożnej, starosta Barbara
Bandoła, wójt Gabriela Placha
oraz Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Na sali pojawili się
też młodzi piłkarze i młode piłkarki w charakterystycznych,
żółto-czarnych strojach.
Inauguracja współpracy słynnego klubu z akademią, która
powstaje w Goczałkowicach
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ogólnopolskich
mediów, którzy licznie pojawili
się na konferencji. Nic w tym
dziwnego, bo – jak podkreślano
– Borussia jeszcze nigdy nie
utworzyła akademii poza granicami Niemiec. Akademia BVB
im. Łukasza Piszczka to pierwsza tego typu szkółka piłkarska
na świecie!
– Goczałkowice są mi bliskie.
Nie tylko dlatego, że stresują mnie
mecze LKS-u, ale może bardziej
dlatego, że tutaj się wychowałem. To m.in. tutaj ukształtował
się mój charakter, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem – przyznał Łukasz
Piszczek. – W pewnym momencie poczułem, że chciałbym się
jakoś odwdzięczyć. Jako fundacja pomyśleliśmy, że dobrym
pomysłem byłoby utworzenie
akademii piłkarskiej właśnie
tutaj, przy udziale jednego z największych europejskich klubów,
z którym tak bardzo zżyłem się
w ostatnich latach – zauważył
piłkarz.
Projekt spodobał się władzom
Borussi. 13 marca w Goczałkowicach pojawił się Carsten Cramer, jedna z trzech najważniejszych osób w niemieckim klubie.
– Łukasz jest nie tylko wspaniałym piłkarzem, ale też wspaniałą osobowością. Gdy razem
z Michałem przyszedł przed
trzema laty z pomysłem, by roz-

winąć akademię, wszyscy wierzyliśmy wprawdzie w ten projekt, ale być teraz tutaj i widzieć,
że został niemal w 100% zrealizowany, to naprawdę wielka
sprawa – zauważył C. Cramer.
– Dla naszej drużyny rozwój
i kształcenie dzieci są ważnymi
elementami. Bez pracy z młodymi ludźmi Borussia nie byłaby
tym zespołem, którym jest teraz.
Dlatego cieszę się, że Łukasz
zaczął rozwijać pomysł akademii jeszcze w trakcie aktywnej
gry w zespole, i że postanowił
to zrobić w takim miejscu, jak
Śląsk, który jest bardzo podobny
do Zagłębia Ruhry – zauważył.
O tym, jak będzie funkcjonowała akademia mówił Michał
Zioło, dyrektor sportowy fundacji. Docelowo planowana jest
praca w czterech grupach wiekowych, z zawodnikami w wieku
od 4 do 19 lat. Na początku
ma powstać grupa sportowców
poniżej 11. roku życia. Uczestnicy
mają pracować nie tylko w świetnym warunkach, na nowoczesnym obiekcie, ale także pod
czujnym okiem trenerów, specjalistów z Borussi Dortmund.
Sam Łukasz Piszczek zapowiedział, że jeśli tylko czas pozwoli,
będzie pojawiał się na treningach. – Chcemy, żeby dzieci
miały taką samą możliwość jak
Łukasz zrobić karierę, ale co najważniejsze, dać im możliwość,
żeby zostać wielkim, wspaniałym człowiekiem, z którego
wszyscy będą dumni – zauważył
M. Zioło. Akademia ma współpracować z przedszkolami i szkołami, organizować kursy piłkarskie, turnieje, eventy dla dzieci
z regionu. W maju i czerwcu planowane są „Dni pasji” dla dzieci
z roczników 2009 (12 maja),
2010 (19 maja), 2011 (26 maja)
oraz 2012 (2 czerwca). – Włożyliśmy w ten projekt mnóstwo
pracy i pasji. Uważam, że było
warto – przyznał Ł. Piszczek.
Na terenach sportowych przy
ul. Uzdrowiskowej 44 od kilku
miesięcy trwają prace budowlane. Teren ten zmienił się nie
do poznania! Powstają tam
dwa boiska pełnowymiarowe,

Łukasz Piszczek oraz Carsten Cramer z młodymi piłkarzami.

Zgromadzeni mogli zobaczyć, na jakim etapie są roboty przy ul. Uzdrowiskowej 44.
boisko ze sztuczną nawierzchnią
z pełnym oświetleniem, budynek szatni z pomieszczeniami
odnowy biologicznej i rehabilitacji, budynek techniczny, trybuna dla 304 osób przy boisku
głównym, mniejsza trybuna przy
boisku treningowym. Inwestycja realizowana przez Fundację Akademia Łukasza Piszczka
warta jest 8 mln 893 tys. 954 zł,
z czego 4 mln zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Obiekty sportowe
będą funkcjonować jako Panattoni Arena.
Cała inwestycja była możliwa dzięki podjęciu przez Radę
Gminy Goczałkowice-Zdrój
w styczniu ub. roku uchwały
w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe wydzierża-

wienie nieruchomości obejmującej teren boisk sportowych
położonych w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 44. Chodzi o dzierżawę
na okres 30 lat nieruchomości o powierzchni ok. 4,207 ha.
Po tym czasie obiekty przejdą
na własność gminy.
Fundacja Akademia Piłkarska Łukasza Piszczka powstała
w 2017 r., ma siedzibę w Goczałkowicach-Zdroju. Jej celem
jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Prezesem fundacji jest
sam piłkarz, w zarządzie są także
Kazimierz Piszczek i Michał
Zioło.
Paweł Komraus
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Przedszkolaki
z wizytą u pani wójt

fot. urząd gminy

Przedszkolaki odwiedziły Urząd Gminy.

B. zadeklamowała wszystk i m z e b r a ny m w i e r s z pt .
„Za co lubimy Goczałkowice?”,
a za przepiękną recytację
otrzymała pamiątkowy kubek.
Na zakończenie spotkania pani
Gabriela Placha poczęstowała
gości słodkościami, owocami,
a także obdarowała książeczkami pt. „Żabka Kuma i niespokojny duch”. Jest to bajeczka,
która promuje gminę Goczałkowice, a główną bohaterką
jest t ytułowa żabka Kuma,
która wędrując po naszej miejscowości, odwiedza obiekty
turystyczne sportowe i rekreacyjne, uczestniczy w ważnych
imprezach związanych z tradycjami rybackimi, a jej przygody
powiązane są z historyczno-kultowymi i przyrodniczymi
zasobami danego obszar u.
W podziękowaniu za miłe przyjęcie i spotkanie dzieci podziękowały pani wójt wręczając
kwiatki i słodki upominek.
Po skończonej prelekcji
w gabinecie pani wójt przyszła
kolej na zwiedzanie poszczególnych jednostek administracyjnych naszej gminy. Pan
Krzysztof Turoń towarzyszył
nam przez cały czas i zapoznał
dzieci z salą, w której zbiera się
Rada Gminy, a także z poszczególnymi pokojami i urzędni-

Goście mogli się dowiedzieć, jak się pracuje w urzędzie.
kami, którzy zajmują się ważnymi sprawami w naszej gminie, takimi jak: ewidencja ludności i wydawanie dowodów
osobistych, geodezja i gospodarowanie gruntami, nieruchomości i gospodarka komunalna,
informacja publiczna, informatyka i wiele innych. Niemałą
atrakcję stanowiła dla dzieci
możliwość przejazdu windą,
a dla Madzi i Pawełka spotkanie z rodzicami, którzy są pracownikami naszej gminy.
Chcieliśmy bardzo podzię-

fot. urząd gminy

R

ealizując jeden z głównych
celów projektu „Edukacja
regionalna” – wzbogacenie wiadomości dzieci na temat
swojego regionu i kraju, jego
historii, obrzędów i zwyczajów dotyczących dorocznych
świąt poprzez organizowanie
uroczystości, bezpośrednie
doświadczanie i spotykania
z ciekawymi ludźmi, zorganizowaliśmy wycieczkę do Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
27 lutego dzieci z grupy
„Pszczółki” Publicznego Przedszkola nr 2 udały się do miejsca pracy ludzi, którzy dbają
o naszą miejscowość. Powitał
nas Krzysztof Turoń – kierownik ds. oświaty w naszej gminie, który zaprowadził naszą
grupę do najważniejszej osoby
w urzędzie, pani wójt Gabrieli
Plachy. Wójt powitała nas
w swoim gabinecie i opowiedziała dzieciom, czym się zajmuje, jakie pełni obowiązki,
na czym polega jej praca.
Uczestnicy wycieczki mieli
także swoje, ciekawe pytania
do pani Gabrieli Plachy, m.in.
czy lubi swoją pracę?, jakie
ma hobby?, ile osób pracuje
w urzędzie?
Chętne przedszkolaki miały
także okazję usiąść w fotelu
pani wójt. Następnie Agatka

fot. urząd gminy

27 lutego dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 odwiedziły Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Spotkały się m.in. z wójt Gabrielą Plachą.

kować pani wójt Gabrieli Placha za serdeczne przyjęcie nas
w Urzędzie Gminy i podzielnie
się refleksjami z pracy wójta
gminy Goczałkowice-Zdrój,
a także panu Krzysztofowi
Turoniowi za oprowadzenie
nas po urzędzie. Wiedza dzieci
poszerzyła się o nowe wiadomości z zakresu otaczającego
ich najbliższego środowiska
i na pewno będziemy miło
wspominać wycieczkę.
Aleksandra Kołodziejczak,
Anna Szmajduch
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dzień matematyki w szkole
podstawowej Nr 1

13 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju obchodzono Ogólnopolski Dzień Matematyki.

Z

espół nauczycieli matematyki przygotował z tej okazji
cały wachlarz atrakcji, aby
pokazać, że matematyką można
się doskonale bawić.
Podczas przerw uczniowie
mogli ćwiczyć swoje umiejętności
w origami, zagadkach logicznych
i grach matematycznych. Jeden
z uczniów zaprezentował swoją
kolekcję nietypowych kostek

fot. sp1

Rubika. Obchodom towarzyszyły
również dwie wystawy: matematyczno-informatyczna „Cyfra
to też bryła” i fotograficzna „Matematyka w Obiektywie”.
Najważniejszymi atrakcjami
tego dnia były: konkurs na zapamiętanie największej ilości cyfr
po przecinku liczby Pi oraz drużynowy turniej matematyczny
„Dzika matematyka”, zorganizo-

Były zabawy, które dużo uczyły.

fot. sp1

wany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Doskonalenia i Rozwoju„4improve”.Zwycięzcyotrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
które wręczyła im dyrektor Beata
Smolarek.
W tym dniu nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych,
którzy mogli wziąć udział w zabawach i grach matematycznych.

To był dla uczniów ciekawy dzień.

Zorganizowano dla nich również
konkurs z nagrodami na najciekawszy plakat matematyczny.
Uczniom podobały się wszystkie formy zajęć, w których mogli
aktywnie uczestniczyć. Bardzo
chętnie brali udział we wszystkich przygotowanych atrakcjach
matematycznych.
Honorata Dyduch

w matematyczNym
obiektywie

Obchodom Dnia Matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 towarzyszyła wystawa pięknych i nietypowych fotografii, których
autorką jest uczennica klasy 3 gimnazjum, Olivia Ryłko.

fot. sp1

B

rała ona udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka
w Obiektywie”, organizowanym
przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs ten jest częścią międzynarodowego projektu
naukowo- dydaktycznego Mathematics in Focus, którego celem jest
budowanie wspólnej płaszczyzny
pomiędzy matematyką a sztuką
fotografii. Opiekunem merytorycznym Olivii podczas przygotowań do konkursu i wystawy
była pani Iwona WojciechowskaDudka, nauczyciel matematyki
w szkole.
Ze swojej ogromnej kolekcji

Wystawa zdjęć uczennicy szkoły.

fotografii Olivia wybrała i wysłała
6 zdjęć. Przedstawiały one miejsca,
momenty i sytuacje z życia, ukazane z matematycznej perspektywy. Elementy te autorka w mniej
lub bardziej dosłowny sposób połączyła z definicjami matematycznymi. Każdemu ze zdjęć Olivia
przypisała autorski tytuł związany
z matematyką, np. „Droga do nieskończoności”, „Dzielenie nieba”,
„Sztuka do kwadratu”.
Wystawa uczennicy SP nr 1 nie
pozostawiła nikogo obojętnym
i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z pewnością sprawiła,
że każdy spojrzał na świat „pod
innym kątem”.
Honorata Dyduch
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Jubileusz Gminnej Biblioteki
Publicznej: zaczytani od 70 lat

26 lutego Gminna Biblioteka Publiczna świętowała piękny jubileusz 70-lecia istnienia. Spotkanie czytelników i przyjaciół biblioteki uświetnił wspaniały koncert piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.

Jubileusz rozpoczął się od prezentacji dot. pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.

B

iblioteka powstała
w 1948 r., więc jubileusz
przypadał w roku ubiegłym.
Jednak świętowanie przeniesiono
na ten rok ze względu na remont
budynku „Górnik”. 26 lutego
w odnowionej siedzibie placówki
spotkali się przyjaciele biblioteki,
czytelnicy, przedstawiciele władz
samorządowych, Rady Gminy,
a także przedstawiciele Biblioteki
Śląskiej, bibliotek gmin powiatu
pszczyńskiego, bibliotek szkolnych
i placówek oświatowych w gminie.
Na początku działalności księgozbiór liczył zaledwie 865 pozycji. Dziś to ponad 15 tys. woluminów! Na początku placówka miała
swoją siedzibę w Domu Zdrojowym, który dziś funkcjonuje jako
Wojewódzki Szpital Reumatologiczny, potem w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej oraz
w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej. Pierwszą bibliotekarką
była Helena Bernhard, następnie
Jadwiga Leszowa, Helena Konwerska i Maria Wróbel.
Kiedy w 1975 r. gminę włączono do Pszczyny, biblioteka
stała się filią Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Pszczynie, i działała
tak do roku 1992. Wtedy zaczęła
funkcjonować jako Gminna Biblioteka Publiczna w budynku Szkoły
Podstawowej. Od 2001 r. GBP
działa w formie instytucji kultury. W latach 1987-2014 biblioteką kierowała Jadwiga Król.
W 2008 r. placówka przeniosła się
do budynku „Górnik”, gdzie funk-

Życzenia "jubilatce" złożyła m.in. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1.

Obchody uświetnił koncert piosenek "Młynarski, kontra Osiecka".
cjonuje do dziś. W 2015 r. za zgodą
Rady Gminy zarządzanie biblioteką zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
W 2017 r. biblioteka miała prawie 800 czytelników, odnotowano
prawie 22 tys. wypożyczeń i niemal 12 tys. odwiedzin. To pokazuje, jak bardzo jest potrzebna!
GBP jest nie tylko dostosowana
do potrzeb wszystkich grup czytel-

niczych, organizuje też wiele ciekawych wydarzeń, m.in. spotkania
z wyjątkowymi ludźmi, koncerty,
angażuje się w ogólnopolskie akcje
(np. Cała Polska czyta dzieciom,
Tydzień Bibliotek, Noc z Andersenem, Noc Bibliotek, Narodowe
Czytanie), współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami,
lokalnymi organizacjami.
Wójt Gabriela Placha gratulo-

wała jubileuszu, dziękowała też
wszystkim pracownikom biblioteki. – Dziękuję za Waszą codzienną
pracę, za to, że krzewicie zamiłowanie do literatury, popularyzujecie książkę i czytelnictwo wśród
mieszkańców i kuracjuszy, którzy
też chętnie korzystają z księgozbioru. Dziękuję za udział w życiu
gminy – mówiła Gabriela Placha.
– 70. urodziny to już niebagatelne urodziny, to 7 pełnych dekad
kształtowania kultury książki, kultury czytelniczej, za co dziękujemy, i co naprawdę doceniamy
– przyznały Magdalena Madejska
i Lidia Przybylska z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Zachwycały
się też odnowionym budynkiem,
w którym siedzibę ma biblioteka.
– Bywamy na wszystkich otwarciach bibliotek, więc skalę porównawczą mamy dużą. Wasz budynek robi wrażenie, jest przepiękny
– podkreśliły. Za zarażanie miłością do książki i współpracę dziękowali też przedstawiciele placówek oświatowych, bibliotek. Gości
częstowano imponującym tortem
urodzinowym z logo biblioteki.
Zwieńczeniem uroczystości
jubileuszowych był wspaniały
koncert najpiękniejszych piosenek
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego. Niezapomniane
utwory wybitnych kompozytorów zaprezentowali Beata Marczewska i Tomasz Muszyński,
przy pianinie zasiadł Adam Snopek.
Paweł Komraus

kULTURa
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pierwsze zajęcia w klubie seNiora
Klub Seniora mieści się w profesjonalnie wyremontowanej i zaaranżowanej sali na trzecim piętrze w budynku „Górnik”.

S

ala wyposażona jest
w zestawy komputerowe,
gry planszowe o różnej
tematyce oraz w miejsca do rozmów i spędzania czasu w miłej
atmosferze. 21 lutego seniorzy
i seniorki spotkali się z psychologiem Adrianną Wychowaniec.
W pierwszych zajęciach wzięło
udział 20 seniorów i seniorek.
Uczestników spotkania powitała
Joanna Kotas, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Podczas krótkiego spotkania organizacyjnego przedstawiono program

zajęć Klubu Seniora. W harmonogramie będzie można znaleźć
między innymi zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia odbywające się
na krytej pływalni w Goczałkowicach-Zdroju, warsztaty komputerowe oraz zajęcia kulinarne
połączone z wykładami prowadzonymi przez dietetyka.
Podczas pierwszych zajęć,
które poprowadziła Adrianna
Wychowaniec, w formie zabawy
uczestnicy mieli możliwość
poznania się oraz poznania wzajemnych zainteresowań. W trakcie zajęć seniorzy i seniorki mogli

napić się kawy, porozmawiać
i spędzić czas w miłej atmosferze. W dalszej części spotkania
psycholog omawiała z uczestnikami zagadnienia tematyczne,
które będą realizowane w czasie
kolejnych spotkań.
Serdecznie zachęcamy
do odwiedzenia nowo otwartego
Klubu Seniora – projekt współfinansowany w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Klub Seniora będzie czynny

w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 9.00-15.00 oraz wtorki
i czwartki w godz. 12.00-18.00.
Inicjatywa jest realizowana
w ramach projektu „Integracja-tolerancja”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
OPS

aktywNy dzień kobiet
w gmiNNym oŚrodek kultury

W sobotę, 16 marca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
z okazji Dnia Kobiet odbył się maraton Zumby.

D

fot. eden sport

fot. eden sport

o wspólnej zabawy przy dźwiękach porywającej muzyki wszystkie
Panie zaprosili instruktorzy firmy EdenSport, która na co dzień prowadzi zajęcia zumby oraz Dance Kids w goczałkowickim GOK-u.

Organizatorzy, dla uczestniczek maratonu, oprócz świetnej
zabawy przygotowali energetyczny poczęstunek oraz szereg ciekawych nagród nawiązujących do tematyki spotkania. 
GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU

Wielkanocny
Wielkanocny
Konkurs
Konkurs
Plastyczny
Plastyczny

2019

- Technika prac dowolna.
- Uczestnik mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
- Prace nale¿y opisaæ podaj¹c imiê, nazwisko, wiek i adres/telefon .
- Termin nadsy³ania prac: do 8 kwietnia 2019 r.
- Prace nale¿y sk³adaæ w Gminnym Oœrodku Kultury, Uzdrowiskowa 61.
- Og³oszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy odbêdzie siê
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali wystawowej GOK.

PISANKI
KRASZANKI
DRAPANKI
MALOWANKI

Zachêcamy do udzia³u w konkursie,
który ma na celu pielêgnowanie
tradycji Œwi¹t Wielkanocnych.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie
nale¿y w³asnorêcznie wykonaæ pisankê.

Kontakt: GMINNY OŒRODEK KULTURY
43 - 230 Gocza³kowice - Zdrój, Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 7088
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FERIE 2019 – WSPOMNIENIA
Z ZIMOWEGO WYPOCZYNKU

Dwutygodniowa przerwa zimowa dobiegła końca. Od 11 do 22 lutego dzieci i młodzież z woj. śląskiego spędzały wolny czas z dala
od szkolnych murów i codziennych obowiązków edukacyjnych.

fot. gok

T

fot. gok

Przygoda z Tomkiem Wilmowskim w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Karnawałowy bal przebierańców dla najmłodszych - prowadzenie Eden Sport.

fot. gok

radycyjnie na okres ferii
Gminny Ośrodek Kultur y i Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach przygotowały bogatą
i różnorodną ofertę kulturalną
z przeznaczeniem dla najmłodszych, którzy zamiast wyjazdu
na zimowisk a postanowili
zostać i cieszyć się wakacjami
stacjonarnie.
W programie znalazło się
wiele intrygujących propozycji, spośród których każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Wspólne
zabawy rozpoczęły aktywne
zajęcia dla miłośników tańca
i ruchu „Dance Kids” prowadzone pr zez instr uktorów
firmy Eden Sport, która zaprosiła wszystkie dzieci w kolejnym tygodniu ferii na karnawałowy bal kostiumowy. Na zabawie, zaplanowanej na ostatnią
środę zimowych wakacji pojawiło się szereg kolorowych
i bajkowych postaci, przebranych za królewny, wróżki, zwierzęta oraz postacie z komiksów
i filmów dla których przygotowano liczne zabawy i konkursy.
W ramach ferii z GOK-iem
i GBP zorganizowano również
trzy wyjazdy kulturalne. Pierwszy skierowany był do Muzeum
Śląskiego w Katowicach, gdzie
mali uczestnicy wzięli udział
w zabawie „Na tropie Tomka”
– bohatera książek podróżniczych dla młodzieży autorstwa
Alfreda Szklarskiego.
W budynku dawnej stolarni zaaranżowano nowoczesną przestrzeń edukacyjną,
gdzie do odkrycia, na uczestników czekało szereg zagadek i tajemniczych wskazówek, które zostały rozsiane
na czterech kont ynent ach
jakie wraz z ojcem w trakcie
swych podróży odwiedził tytułowy bohater. Zadaniem dzieci
było odkrycie gdzie, w trakcie
swych nieprawdopodobnych
i niebezpiecznych wypraw
zaginął Tomek. Na koniec
wizyty w Katowicach uczestnicy wyjazdu zapoznali się
z historią Górnego Śląskie prezentowaną w ramach interak-

Ekologiczne torby z papieru wykonane w ramach zajęć Kreatywnej Pracowni.

tywnej wystawy.
Tydzień później, na deskach
Teatru Rozrywki w Chorzowie,
w ramach rodzinnego wyjazdu
podopieczni GOK-u i GBP
wzięli udział w wyjątkowym
spektaklu muzycznym, opowiadającym o losach jednego
z najsłynniejszych bohaterów
– ZORRO.
Z kolei, z okazji zakończenia
wakacyjnej przerwy zimowej
zorganizowano wyjazd do Multikina na „Starej Kablowni”
w Czechowicach-Dziedzicach,
gdzie dzieci obejrzały trzecią osłonę przygód młodego
wikinga Czkawki i jego wiernego towarzysza w filmie „Jak
wytresować smoka 3”.
Dodatkowo w ramach kulturalnej oferty na Ferie 2019
zaproszono wszystkich zainteresowanych do udziału w trzech
spotkaniach Kreatywnej Pracowni poświęconych m.in.:
przygodzie z drukowaniem,
zabawie z ekologicznymi torbami z papieru oraz filcowaniu
na mokro, a także dwóch odsłonach zajęć z języka angielskiego w bibliotece.
Wisienką na torcie, podsumowującą wszystkie propozycje jakie przygotowały goczałkowickie instytucje kultury był
stacjonarny spektakl Teatru
Trip zat ytułowany „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”,
opowiadający historię perypetii rodzeństwa, jakie przytrafiły im się w trakcie prób
powstrzymania złej czarownicy od zniszczenia wszystkich
bajek na świecie.
Podsumowując, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju serdecznie
dziękują wszystkim dzieciom,
ich rodzicom oraz opiekunom
za liczne zainteresowanie i skorzystanie z wakacyjnych propozycji.
Już dziś zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych ofert
– warsztatów stacjonarnych,
imprez oraz wyjazdów kulturoznawczych.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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FERIE, FERIE I... PO FERIACH
w Czechowicach-Dziedzicach,
a wieczorem na basenie, wspólnie z zaprzyjaźnioną ekipą EdenSport można było zanurzyć się
pod wodę pod okiem instruktorów nurkowania i spróbować
pooddychać powietrzem z butli
pod powierzchnią wody oraz
doświadczyć podwodnego stanu
nieważkości. W piątek nastąpiła
kumulacja turniejowych frekwencji, gdzie w Międzyklasowym Turnieju Futsalu zmierzyli
się uczniowie goczałkowickiej
podstawówki. Wśród sześciu
reprezentacji najlepszą okazała
się klasa 6A, drugie miejsce zajęła
5C, a ostanie miejsce na podium
wywalczył sobie ostatni rocznik
gimnazjalistów. Akcja zakończyła się Goczałkowickim Turniejem Futsalu Żaków. W zmaganiach wzięły udział zespoły
klubowe, m.in. miejscowe: LKS
i UMKS.
W sumie w rozgrywkach
tur niejowych oraz wy jaz dach na lodowisko akcji „Ferie
z Goczusiem 2019” wzięło udział
287 osób.

Ferie rozpoczęły się od Turnieju Futsalu Młodzików.

fot. gosir

C

ykl sportowych propozycji
dla dzieci i młodzieży rozpoczęliśmy od Goczałkowickiego Turnieju Futsalu Młodzików, gdzie w rywalizacji sześciu zespołów najlepszą okazała
się drużyna Znicza Jankowice,
a goczałkowiczanie zajęli drugą
lokatę.
W pierwszym tygodniu ferii
w goczałkowickiej hali sportowej
spotkały się koszykarskie trójki,
gdzie ze zwycięstwa cieszyła się
ekipa „Basket Team”. W czwartek dwudziestoosobową grupą
pojechaliśmy na łyżwy do Czechowic-Dziedzic, a dzień później
pograliśmy w badmintona. Drugi
tydzień zimowej laby rozpoczęliśmy Turniejem Piłkarskich Dwójek, a najlepszą parą okazali się
Marcin Kubina/Adam Ploch.
W środę parkiet hali opanowali
piłkarze ręczni, gdzie w składach
przeważali absolwenci goczałkowickiego gimnazjum. Zwycięską
okazała się ekipa o oryginalnej
nazwie „Jadymy z tym”. Kolejny
dzień ponownie należał do łyżwiarek i łyżwiarzy na lodowisku

fot. gosir

Ferie zimowe dobiegły końca. Jak przebiegła akcja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju "Ferie z
Goczusiem 2019"?

Uczestnicy goczałkowickiego Turnieju Futsalu Żaków.

fot. gosir

fot. gosir

Miłośników wody, firma Eden Sport zaprosiła do wspólnego nurkowania.

fot. gosir

Goczałkowicka grupa na lodowicku w Czechowicach-Dziedzicach.

Spotkanie koszykarskich trójek na hali sportowej "Goczuś".

W czasie zimowej przerwy
od nauki dzieci oraz młodzież
aktywnie korzystała z promocyjnych wejść na basen (335 osób),
była również możliwość poćwiczyć na siłowni czy hali sportowej
(68 osób). W czasie ferii na basen
„Goczuś” przyjeżdżały również
grupy zorganizowane spoza
gminy Goczałkowice-Zdrój. Były
to grupy m.in.: z Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Jasienicy, Grodźca, Pszczyny, Łąki

(w sumie 587 osób).
Dziękujemy za sportowe
spędzanie zimowej przerwy
na obiektach Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, życzymy powodzenia i samych sukcesów w drugim
semestrze roku szkolnego.
Organizatorem akcji „Ferie
z Goczusiem 2019” był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju.
GOSiR
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puchar prezesa w rękach
poloNii tychy

KKS Polonia Tychy zwyciężyła w 10. Turnieju Futsalu o Puchar Prezesa LKS Goczałkowice-Zdrój.

fot. gosir

N

a parkiecie goczałkowickiej hali sportowej rywalizowało pięć
kobiecych drużyn na co dzień występujących w rozgrywkach ligowych: KKS Wisła Skoczów, KKS Polonia Tychy, UKS
Jaskółki Chorzów, GKS Gwarek Ornontowice, LKS Goczałkowice-Zdrój. Turniej prowadzony był w systemie „każdy z każdym”, a mecze
składały się z dwóch połów po 10 minut. Piłkarki LKS-u Goczałkowice-Zdrój po jednym zwycięstwie, jednym remisie i jednej porażce,
miały na swoim koncie cztery oczka w tabeli. W ostatnim spotkaniu
turnieju wygrana z Gwarkiem Ornontowice dałaby 2. miejsce w turnieju, remis – trzecie. Gospodynie jednak pechowo przegrały 0:1
co spowodowało spadek na przedostatnie miejsce w turnieju...
Na zakończenie piłkarskich zmagań Ryszard Waliczek, prezes
LKS-u Goczałkowice-Zdrój wręczył drużynom dyplomy, puchary
oraz nagrody indywidualne.
10. Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS Goczałkowice-Zdrój,
hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 2 lutego 2019 roku
Klasyfikacja: 1. Polonia Tychy, 2. Jaskółki Chorzów, 3. Gwarek
Ornontowice, 4. LKS Goczłkowice-Zdrój, 5. Wisła Skoczów.
Najlepsza bramkarka: Kornelia Małyjurek (KKS Wisła Skoczów)
Najlepsza strzelczyni: Dolores Grudzień (UKS Jaskółki Chorzów)
Najlepsza zawodniczka: Weronika Bolek (KKS Polonia Tychy)

W 10. Turnieju Futsalu kobiet zwyciężyła KKS Polonia Tychy.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, LKS Goczałkowice-Zdrój.
GOSiR

zNicz jaNkowice Najlepszy
w turNieju młodzików
Pierwsza edycja Goczałkowickiego Turnieju Futsalu Młodzików okazała się szczęśliwa dla piłkarzy Znicza Jankowice. W zawodach,
które rozegrane były w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju jankowiczanie wygrali wszystkie spotkania.

W

Najlepszy strzelec: Olivier Wojciech (LKS Znicz Jankowice)
Najlepszy bramkarz: Patryk Grygierczyk (UMKS Goczałkowice-Zdrój)
Najlepszy zawodnik: Dominik Godziek (LKS Brzeźce)
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
GOSiR

fot. gosir

zawodach brało udział sześć drużyn: LKS Brzeźce, Iskra
Pszczyna, LKS Studzionka, Rekord Bielsko-Biała, Znicz
Jankowice, UMKS Goczałkowice-Zdrój oraz gościnnie
Rekord Bielsko-Biała w żeńskim składzie. Wszystkie ekipy zagrały
ze sobą systemem „każdy z każdym”. Znicz zajął pierwsze miejsce
z kompletem pięciu zwycięstw. Na drugim miejscu zmagania zakończyli gospodarze, czyli UMKS Goczałkowice-Zdrój. Co ciekawe,
podopieczni trenera Michała Majnusza zaczęli turniej od dwóch
porażek, ale trzy kolejne zwycięstwa wywindowały jego drużynę
na drugie miejsce.
Żeby wyłonić trzy kolejne miejsca potrzebna była mała tabela,
bo trzy zespoły miały w tabeli po sześć punktów. Takim sposobem
ostatnie miejsce na podium trafiło do piłkarzy z Brzeźc, na czwartym zakończyła Iskra Pszczyna, piąta lokata powędrowała do dziewczyn z Rekordu, które na czele z Martą Predecką zaprezentowały
bardzo wysoki poziom. Ostatnie miejsce w tabeli trafiło do chłopaków ze Studzionki.
Podsumowując turniej Radosław Jeleń, kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, pogratulował wszystkim drużynom jednocześnie życząc uczestnikom udanych i bezpiecznych ferii zimowych.
Goczałkowicki Turniej Futsalu Młodzików, hala „Goczuś”
w Goczałkowicach-Zdroju, 9 lutego 2019 roku
Klasyfikacja: 1. LKS Znicz Jankowice, 2. UMKS Goczałkowice-Zdrój, 3. LKS Brzeźce, 4. Iskra Pszczyna, 5. Rekord Bielsko-Biała,
6. LKS Studzionka

Pierwsza edycja Turnieju Futsalu Młodzików okazała się wielkim sukcesem.

SPORT
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zakończeNie ligi Futsalu

Turniej o Puchar Ligi był ostatnim akcentem Ligi Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice w sezonie 2018/2019. W zmaganiach tych
zwycięzcą okazało się Stado Goczałkowice-Zdrój. Mistrzostwo Ligi Futsalu zdobyli z kolei gracze Gaz Robi Gaz Pszczyna.

fot. gosir

S

ezon 2018/2019 był już 11. edycją Ligi Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice. Przystąpiło do niej 20 zespołów, które występowały w dwóch ligach: I i II. Rywalizacja w ligach toczyła się
w dwóch rundach, systemem „każdy z każdym” od listopada 2018
roku do lutego 2019 roku. Mecze rozgrywane były w trzech halach:
POSiR w Pszczynie, „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju i Suszcu.
Tradycyjnie turniej o Puchar Ligi jest ostatnim akcentem halowych
rozgrywek. Prawo udziału w zmaganiach mają zespoły, które rywalizowały w rozgrywkach ligowych 11. edycji LF. Do udziału zgłosiło
się 11 drużyn. W pierwszej części turnieju grano w dwóch grupach:
A (w hali POSiR, sześc drużyn) i B (w hali „Goczuś”, pięć drużyn).
Pierwszą grupę wygrał zespół FC Bestwina, ale awans do półfinału
wywalczył również Cadi-Car. W grupie B awans wywalczyli: Gaz
Robi Gaz i Stado.
Bardzo emocjonujący przebieg miał półfinał Bestwiny z Stadem. Ci
pierwsi na dwie minuty przed końcem wygrywali 2:0, ale goczałkowiczanie przechylili szalę na swoją korzyść strzelając w końcówce trzy
bramki – tę zwycięską na 5 sekund przed końcem meczu! W drugim
półfinale Cadi-Car grał z mistrzowskim Gazem. Po sześciu minutach
gry było 2:0 dla „samochodziarzy”. GRG szybko jednak strzelił kontaktowego gola i do końca walczył o zdobycie wyrównania. Dobra gra
w obronie, a przede wszystkim świetne interwencje Mateusza Małka
w bramce Cadi-Caru sprawiły, że ekipa Macieja Grygiera dowiozła
korzystny wynik do końca i awansowała do finału.
W kończącym Puchar Ligi spotkaniu 2:0 zwyciężyło Stado i chwilę
później z rąk Barbary Bandoły, starosty pszczyńskiego odebrali trofeum za zwycięstwo. Pamiątkowe medale, puchary, statuetki oraz
bony na zakup sprzętu sportowego wręczone zostały uczestnikom
przez Barbarę Bandołę oraz Macieja Stiebera, dyrektora POSiR-u.
Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice sezon 2018/2019
I liga
Klasyfikacja: 1. Gaz Robi Gaz Pszczyna, 2. Zett Łebecki Pszczyna, 3.
FC Bestwina, 4. Sajmax Inny Zespół Czechowice-Dziedzice, 5. Stado
Goczałkowice-Zdrój, 6. Kryry, 7. Ośrodek nad Dokawą Pszczyna, 8.
Enigma Northec Czechowice-Dziedzice, 9. Vitasport, 10. Cadi-Car
Pszczyna.
Zwycięzcy klasyfikacji Fair Play: Ośrodek nad Dokawą Pszczyna,
Enigma Northec Czechowice-Dziedzice.
Najlepszy strzelec: Piotr Mazur (Stado Goczałkowice-Zdrój)
Najlepszy asystent: Wojciech Dragon (Gaz Robi Gaz)

Rozgrywki w ramach Ligi Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice.
Najlepszy bramkarz: Mariusz Król (Zett Łebecki)
Najlepszy zawodnik: Wojciech Dragon (Gaz Robi Gaz)
Najlepsza zawodniczka: Sonia Szuściel (Gaz Robi Gaz).
II liga
Klasyfikacja: 1. Puczi Geng Zabrzeg, 2. Związek Górnośląski
Suszec, 3. Torpeda Papa Smerf Frydek, 4. Ełka Team Pszczyna, 5.
Szybkie Banany Pszczyna, 6. Profi M Tec Pszczyna, 7. Kolega Podej
Miedźna, 8. Relaks Pszczyna, 9. Normal Bielsko-Biała, 10. Best-Eko
Żory.
Zwycięzca klasyfikacji Fair Play: Relaks Pszczyna.
Najlepszy strzelec: Janusz Zdunek (Profi M Tec)
Najlepszy asystent: Adrian Sosna (Kolega Podej)
Najlepszy bramkarz: Jakub Filapek (Puczi Geng)
Najlepszy zawodnik: Bartosz Dobry (Torpeda Papa Smerf).
Puchar Ligi
Finał: Stado Goczałkowice-Zdrój – Cadi-Car Pszczyna 2:0
1:0 (6') – Piotr Mazur, 2:0 (12') – Dawid Wilgos.
Najlepszy zawodnik Pucharu Ligi: Piotr Mazur (Stado Goczałkowice-Zdrój).
Organizatorzy:
– Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
– Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu.

18-tka z pszczyNy wygrywa
w turNieju koszykówki

Na dzień przed rozpoczęciem ferii chłopcy z goczałkowickiej
podstawówki brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci
w Piłce Koszykowej.

fot. gosir

W

zmaganiach pod koszami goczałkowickiej hali brały udział
cztery drużyny, które zagrały ze sobą w systemie „każdy
z każdym”, cztery kwarty po 6 minut. Wygrała Szkoła Podstawowa nr 18 z Pszczyny.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Koszykowej Chłopców, hala
sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 8 lutego 2019 roku
Klasyfikacja: 1. SP 18 Pszczyna, 2. SP 4 Pszczyna, 3. SP 2 Pawłowice, 4. SP 1 Goczałkowice-Zdrój.
GOSiR
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W goczałkowickim Turnieju Futsalu Żaków zakończyliśmy akcję "Ferie z Goczusiem 2019". Zmagania zostały rozegrane w hali
"Goczuś" w Goczałkowicach-Zdroju.

informacje i ogłoszenia

fot. gosir

D

o zawodów zaproszono sześć drużyn: Leśnik Kobiór, Iskrę
Pszczyna, Ruły United, Trójkę Czechowice-Dziedzice oraz
goczałkowickie dwa kluby: UMKS i LKS. Każda ekipa rozegrała
po pięć 12-to minutowych spotkań. Ze względu na to, że tym razem
rywalizowali ze sobą najmłodsi adepci piłki nożnej, nie prowadzona
była oficjalna klasyfikacja. Najważniejsza była dobra zabawa, a wszyscy uczetsnicy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami.
Wyróżniono dwóch zawodników, którymi w oczach organizatorów
zostali Konrad Sokół z Trójki Czechowice-Dziedzice oraz piłkarz
goczałkowickiego UMKS-u, Oliwier Kania. Gratulujemy dzieciom
wielkiego zaangażowania w grę i życzymy wiele sukcesów w dalszym
rozwoju, nie tylko piłkarskim.
Goczałkowicki Turniej Futsalu Żaków, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 23 lutego 2019 roku
Uczestnicy: LKS Goczałkowice-Zdrój, UMKS Goczałkowice-Zdrój,
Leśnik KJobiór, Iskra Pszczyna, Trójka Czechowice-Dziedzice, UMKS
Ruły United.
Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
GOSiR

Turniej Futsalu Żaków był ostatnim punktem w programie "Ferie z Goczusiem".
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Dofinansowanie
na usunięcie azbestu

T

rwa nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3
Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.

Nocne
dyżury aptek

Na terenie powiatu pszczyńskiego nie funkcjonuje apteka całodobowa. Dlatego też Rada Powiatu Pszczyńskiego zatwierdziła
harmonogram nocnych dyżurów aptek ogólnodostępnych. Obowiązuje do 31 grudnia 2019 r., w godzinach od 23.00 do 7.00.
O tym, która apteka w powiecie jest czynna w tych godzinach
można przekonać się z harmonogramu dostępnego na stronie
internetowej Urzędu Gminy.

 z życia gminy 
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Nowe dowody osobiste,
czyli e-dowody

Od 4 marca mieszkańcy mogą składać wnioski o wydanie e-dowodu. Wyróżnia go warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip.

E

-dowód działa bezstykowo,
co oznacza, że wystarczy
położyć go na czytniku.
Taki dokument umożliwia m.in.
logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu
bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) czy elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki
podpisowi osobistemu).
Co istotne, nie zmieniają się
dotychczasowe funkcje dowodu
osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo

oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw,

które uznają go za dokument
podróży.

Od marca będą obowiązywać nowe e-dowody osobiste.

Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Nie ma też obowiązku
wymiany dowodów. Jeśli nasz
dokument jest ważny, można
z niego korzystać. Jeśli chcemy
e-dowód – możemy o niego
zawnioskować jako powód
wskazując wymianę dowodu
bez warstwy elektronicznej.
Za wymianę nic nie zapłacimy.
E-dowody – identycznie jak
dotychczasowe dowody osobiste – będą ważne przez 10 lat.
MC

rozliczeNie po Nowemu
Od tego roku zmieniły się zasady rozliczania z fiskusem.

P

odstawowa zmiana jest taka, że to urzędnicy wypełnili nasze
zeznanie podatkowe za 2018 rok (chodzi jednak tylko o PIT37 i PIT-38). Od 15 lutego dokument dostępny jest w usłudze
Twój e-Pit. Aby z niej skorzystać należy wybrać Twój e-Pit w serwisie podatki.gov.pl. Dalej wpisać swoje dane: PESEL (albo NIP
i datę urodzenia), kwotę przychodu za rok 2017, kwotę przychodu
z jednej z informacji (np. PIT-11) za rok 2018. Można również użyć
profilu zaufanego.
W kolejnym kroku należy sprawdzić swoje dane oraz zaakceptować zeznanie bez zmian, wysłać i pobrać Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO) lub zmodyfikować, czyli np. zmienić sposób rozliczania na wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmienić lub wskazać organizację, której chcemy
przekazać 1% podatku lub dodać inne ulgi (np. ulgę na dziecko,
odliczenie darowizn na cele kultu religijnego), następnie zaakceptować zmienione zeznanie, wysłać i pobrać UPO.
Z usługi można skorzystać do 30 kwietnia. Można też nic nie
robić, wówczas 30 kwietnia rozliczenie zostanie uznane za złożone. Korzystając z usługi Twój e-PIT zyskuje się czas, wygodę, bezpieczeństwo, szybszy zwrot nadpłaty podatku (do 45 dni od dnia
złożenia), a także pewność, że rozliczenie trafi na czas. Aby skorzystać z usługi nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania,
wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu.
Co istotne, warto sprawdzić wypełnione zeznanie. Przede
wszystkim to, czy ujęte są w nim wszystkie przysługujące nam
ulgi, a także zweryfikować organizację pożytku publicznego, której
chcemy przekazać 1% podatku. Warto pamiętać, by wspomóc w ten
sposób potrzebujących czy uzdolnionych. Poniżej publikujemy listę
opp z powiatu pszczyńskiego.
US, pk

Wykaz organizacji pożytku publicznego z powiatu pszczyńskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2018 rok.

- Górniczy Klub Sportowy „Pniówek 74” (Pawłowice) – KRS
0000000668.
- Górniczy Klub Sportowy Piast Wola – KRS 0000116683.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami
Wymowy (Pszczyna) – KRS 0000122217.
- Hospicjum Św. Ojca Pio (Pszczyna) – KRS 0000130935.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie – KRS 0000144457.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli – KRS 0000145518.
- Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Jankowice – KRS 0000171008.
- Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (Piasek) – KRS
0000178591.
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” (Gilowice) –
KRS 0000232335.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży
„Omnibus” (Pszczyna) – KRS 0000237488.
- Stowarzyszenie „Razem” Dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami (Pszczyna) – KRS 0000284863.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku – KRS 0000288347.
- Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej „Quo Iure?” (Poręba)
– KRS 0000345847.
- Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu – KRS
0000346362.
- Fundacja „Zwierzęca Arkadia” (Jankowice) – KRS 0000425968.
- Przystań Ocalenie (Ćwiklice) – KRS 0000464918.
- Fundacja Wspierania Profilaktyki, Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe – Możliwym (Piasek) – KRS 0000593809.
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku – KRS 0000055636.

infoRmacje i ogłoSzenia
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od kwietNia czyNNe puNkty
odbioru odpadów zieloNych

U

rząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż od 4 kwietnia czynne będą punkty odbioru odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.

Adresy i godziny otwarcia punktów:
- ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00
do 17.00,
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
- Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00.
- ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30
do 18.30,

W punktach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone i biodegradowalne (np. trawę, liście, obierki z owoców i warzyw, odpady
z pielęgnacji ogrodu).
Punkty będą czynne od kwietnia do listopada. Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktów.
Przypominamy, że na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obowiązuje całkowity zakaz palenia odpadów zielonych tj. liści, trawy,
odpadów z pielęgnacji ogrodów. Za spalanie odpadów zielonych grozi
mandat w wysokości do 500 zł.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

„wystawka” odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
26 – 29 marca br. odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy
wystawić przed posesję do godziny 7.00,

Podczas zbiórki odpadów wielkogabar ytowych mieszkańcy będą mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które
ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się
do pojemników na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany,
wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów etc.

w terminach określonych w poniższym harmonogramie:
26 marca 2019 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
27 marca 2019 r. – od DK1 do Rudołtowic;
28 marca 2019 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja I,II,
Grzebłowiec;
29 marca 2019 r. (piątek) – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I,
Bór II;

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety,
części samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe,
odpady remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony.

zmiaNa termiNu otwarcia pszok
Informujemy, że w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Głównej. Punkt będzie czynny 26 kwietnia w godzinach od 13.00 do 18.00.

odbiorą Śmieci
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II:
segregowane: 1.04, 15.04
zmieszane: 25.03, 8.04
popiół: 1.04, 15.04
wielkogabarytowe: 29.03
Od przejazdu kolejowego do DK 1:
segregowane: 2.04, 16.04
zmieszane: 26.03, 9.04
popiół: 2.04, 16.04
wielkogabarytowe: 26.03

Od DK 1 do Rudołtowic:
segregowane: 3.04, 17.04
zmieszane: 27.03, 10.04
popiół: 3.04, 17.04
wielkogabarytowe: 27.03
Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec:
segregowane: 4.04, 18.04
zmieszane: 28.03, 11.04
popiół: 4.04, 18.04
wielkogabarytowe: 28.03
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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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