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Wielkanoc to czas zadumy i nadziei,

czas niosący przesłanie zwycięstwa dobra nad złem.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy, 

aby te dni dały wiele radości i pokoju, zgody i pojednania.

Niech wspólne, rodzinne świętowanie napełni nas wszystkich

nadzieją i energią do podejmowania kolejnych wyzwań

Gabriela Placha,
Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój
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To oznacza, że realizowana 
od listopada 2018 r. prze-
budowa zbliża się ku koń-

cowi. F.U.H. M&S BRUK Michał 
Szczygieł, Szymon Zieleźnik 
z Goczałkowic-Zdroju, firma, 
która wygrała przetarg ma czas 
na wykonanie robót do końca 
maja br. Do tego czasu trzeba 
liczyć się z utrudnieniami, 
za które Urząd Gminy przepra-
sza.

Inwest yc ja  jest  real izo-
wana na długości 580 m. W jej 
ramach zaplanowano przebu-
dowę 440 mb drogi o szerokości 
jezdni 6 m wraz z budową chod-
nika z kostki betonowej przyle-
gającego do jezdni na długości 
216 mb (od skrzyżowania z ul. 
Żeromskiego do skrzyżowania 
z ul. Wisławy Szymborskiej), 
wymianę krawężników na nowe 
krawężniki kamienne, wyko-

nanie nowej konstrukcji jezdni, 
wykonanie nawierzchni z asfal-
tobetonu oraz wjazdów indywi-
dualnych do posesji, przebudowę 
napowietrznej linii teletechnicz-

nej oraz wykonanie nowej kana-
lizacji deszczowej.

Inwest ycja obejmuje też 
przebudowę łącznika ul. Wiśl-
nej na długości 140 m poprzez 

wykonanie nowej nawierzchni 
z asfaltobetonu, wykonanie 
nowych wjazdów indywidu-
alnych do posesji oraz budowę 
kanalizacji deszczowej.

Wartość prac to 1 mln 714 tys. 
796 zł, częściowo są finansowane 
ze środków budżetu państwa, tj. 
Programu na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. Gmina 
pozyskała bowiem dofinansowa-
nie w wysokości 293 tys. 435 zł.

– Cieszę się, że już wkrótce 
mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z nowej, bezpiecznej drogi. 
W najbliższym czasie rozpocznie 
się kolejna duża inwestycja dro-
gowa w gminie. Przebudowana 
zostanie droga Bór II na długości 
2331 mb – mówi wójt Gabriela 
Placha.
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Na ul. Wiślnej pojawił się już asfalt.

jesT już asFalT na ul. wiślnej
Firma, która przebudowuje ul. Wiślną położyła już asfalt. Do wykonania jest jeszcze m.in. chodnik.

Kolejne szkoły w całym kraju 
przyłączały się do akcji straj-
kowej. Przedmiotem sporu 

zbiorowego jest żądanie pod-
wyższenia wynagrodzeń zasad-
niczych nauczycieli, wycho-
wawców, innych pracowników 
pedagogicznych i pracowników 
niebędących nauczycielami o 1 
tys. zł z wyrównaniem od 1 stycz-

nia 2019 r. Trwają negocjacje 
związków zawodowych z przed-
stawicielami rządu.

W dniach 13-15 marca   
w  Szkole Podstawowej nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju odbyło 
się referendum strajkowe. Udział 
w nim wzięło 58 osób uprawnio-
nych do głosowania, co stanowi 
61% uprawnionych. Za przepro-

wadzeniem akcji strajkowej opo-
wiedziało się 50 głosujących, czyli 
86% pracowników biorących 
udział w głosowaniu. Akcja straj-
kowa rozpoczęła się w poniedzia-
łek, 8 kwietnia, potrwa do odwo-
łania. Na ten czas w szkole powo-
łany został komitet strajkowy.

W związku z brakiem możli-
wości prawidłowego funkcjono-
wania placówki z powodu akcji 
strajkowej, dyrektor powiado-
miła Państwową Inspekcję Pracy. 
Do strajku przystąpili niemal 
wszyscy pracownicy pedago-
giczni szkoły.

Beata Smolarek, dyrektor 
placówki poinformowała rodzi-
ców uczniów o zaplanowa-
nym przez związki zawodowe 
strajku i konieczności odwo-
łania zajęć. Jak podkreśliła, 
ze względu na ograniczone 
możliwości zapewnienia opieki 
dzieciom i młodzieży zorgani-
zowane zostaną jedynie zajęcia 
opiekuńcze dla niewielkiej liczby 
uczniów, a nieobecność uczniów 

w szkole nie będzie miała wpływu 
na frekwencję. Zwróciła się też 
do rodziców z prośbą o zapewnie-
nie we własnym zakresie opieki 
nad dziećmi w czasie strajku. 
Mimo tego, w dniach 10-12 kwiet-
nia, zgodnie z procedurami w 
szkole odbyły się egzaminy gim-
nazjalne. Zgodnie z planem 15 
kwietnia rozpoczęły się egzaminy 
ósmoklasisty.

– Jestem w stałym  kontakcie 
z dyrektorem szkoły. Po podję-
ciu przez pracowników placówki 
decyzji o przystąpieniu do akcji 
strajkowej staramy się, aby spo-
wodowane tym uciążliwości dla 
uczniów i ich rodziców były jak 
najmniejsze – mówi wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Gabriela 
Placha.

W strajku udziału nie biorą 
gminne przedszkola. Tam zaję-
cia odbywają się normalnie. Pla-
cówki na znak solidarności z pro-
testującymi wywiesiły flagi straj-
kowe.

pk

pracownicy sp nr 1 przysTąpili 
do sTrajku, ale egzaminy ruszyły

wykonanie nowej nawierzchni 

jesT już asFalT na ul. wiślnej

Większość pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. 
Choć od 8 kwietnia nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, uczniowie przystąpili do egzaminów.

Mimo akcji protestacyjnej 10 kwietnia w SP nr 1 rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne.
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Do ogłoszonego pr zez 
Urząd Gminy przetargu 
zgłoszono 11 ofert. Zada-

nie zrealizuje Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych z Raciborza 
za kwotę 1 mln 696 tys. 234 zł 
17 gr. Przed świętami podpisana 
została umowa na wykonanie 
prac.
– Rozpoczynamy kolejną dużą 
inwestycję drogową na terenie 
gminy. Na drodze ułożony zosta-
nie asfalt, wykonamy też oświe-
tlenie, które poprawi bezpieczeń-

stwo w tym miejscu – zauważa 
wójt Gabriela Placha.

Zakres robót obejmuje prze-
budowę drogi Bór II na długo-
ści całkowitej 2331 mb (jezdnia 
będzie miała szerokość od 2,5 
do 3,5 m), wymianę zniszczo-
nego 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

rusza przeBudowa ul. Bór ii
Prawie 1,7 mln zł kosztować będzie przebudowa drogi Bór II w Goczałkowicach-Zdroju. Wkrótce ruszają prace.

Przebudowa drogi będzie kosztować prawie 1,7 mln zł.

gmina przekazała walizkę 
osTrzegającą przed narkoTykami
Gmina Goczałkowice-Zdrój sfi nansowała zakup walizki profi laktycznej pokazującej m.in. jak wyglądają najpopularniejsze środki 
odurzające, jak mogą być przechowywane. 26 marca przedstawiciele gminy przekazali sprzęt policji.

– W imieniu komendy dzię-
kuję gminie za przekazanie 
sprzętu. Taka specjalistyczna 
walizka służy do przekazywa-
nia informacji rodzicom, opie-
kunom, nauczycielom, nawet 
policjantom, bo nawet my nie 
do końca wiemy, jak pomy-
słowi są młodzi ludzie, w jakich 
rzeczach codziennego użytku 
mogą ukrywać przyrządy słu-
żące do używania środków 
odurzających. To dla nas bar-
dzo pomocny materiał w pro-
filaktyce policyjnej – mówił 
zastępca komendanta powiato-
wego policji w Pszczynie, mł. 
insp. mgr Piotr Kost.

Walizkę policjantom prze-
kazali wójt Gabriela Placha 
oraz Tadeusz Lazarek, prze-
wodniczący Rady Gminy przed 
sesją Rady Gminy, która odbyła 
się 26 marca. Zawiera ona 
przedmioty, które najczęściej 
są wykorzystywane do zaży-
wania i dystrybucji dopalaczy, 
narkotyków i innych zabronio-
nych środków. To m.in. falsy-
fikaty różnego rodzaju środ-
ków odurzających z dokładnym 
opisem (np. tabletki w kształ-
cie serca czy z wesołymi nadru-
kami), lufki w kształcie papie-
rosa czy gitary, młynek w kształ-
cie zwykłej piłeczki, który służy 
do mielenia liści marihuany, 
waga elektroniczna do por-

cjowania zabronionych środ-
ków. Są to przedmioty, które 
na pierwszy rzut oka nie wyglą-
dają podejrzanie, a których zna-
lezienie u dziecka może ozna-
czać, że ma ono kontakt ze środ-
kami odurzającymi.

– Jest także test na zawar-
tość takich środków w ślinie czy 
wydawałoby się zwykła bateria. 
Tak naprawdę to bateria roz-
kręcalna, w której można ukryć 
przed rodzicami różne zabro-
nione środki. Pomysłowość nie 
zna granic, jest coraz więk-
sza. Walizka ma służyć temu, 
aby dorośli lepiej przyjrzeli się 
swoim pociechom, swoim bli-
skim. Jest ona bardzo zasobna, 
do niej dołączona jest prezen-
tacja multimedialna. Jestem 
pewien, że wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i na wykrywal-
ność przypadków posiadania 
środków odurzających przez 
samych rodziców – mówił sierż. 
szt. Szymon Czysz, profilaktyk 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie.

– Większość t ych rzeczy 
można kupić bez problemu 
na wolnym rynku, ale przezna-
czane są do działalności nie-
zgodnej z prawem, np. woreczki 
foliowe, które służą do porcjo-
wania środków odurzających. 
Jeśli zauważymy u naszych 
dzieci tego typu przedmioty, 

radzę się tym zainteresować 
– przyznał mł. insp. mgr Piotr 
Kost.

Policjanci zapowiedzieli, 
że walizka będzie wykorzy-
stywana m.in. podczas lek-
cji wychowawczych w szko-
łach, wywiadówek czy spo-
tkań z rodzicami, opiekunami 
oraz nauczycielami, organizo-
wanych w szkołach na terenie 
całego powiatu pszczyńskiego. 
Mundurowi będą prezentować 
też alkogogle, które po założe-
niu pokazują stan po spożyciu 
alkoholu, planowany jest zakup 
narkogogli, informujących, jak 

nasze ciało reaguje po zażyciu 
różnego rodzaju zabronionych 
środków odurzających.

Wa l i z k a  s f i n a n s o w a n a 
przez Urząd Gminy Goczał-
kowice-Zdrój kosztowała 1,5 
tys. zł. – Chcielibyśmy, aby słu-
żyła naszym mieszkańcom, aby 
uświadamiała możliwe zagro-
żenia, których niestety w obec-
nych czasach jest coraz więcej. 
Liczymy na to, że walizka będzie 
wykorzystywana podczas spo-
tkań z rodzicami, nauczycie-
lami – mówi wójt Gabriela Pla-
cha.

Paweł Komraus

Walizkę przekazali policjantom wójt Gabriela Placha i Tadeusz Lazarek, przewodniczący 
Rady Gminy.
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Gm i n a  G o c z a ł k o w i c e -
-Zdrój przekaże 120 tys. zł 
na dofinansowanie wyko-

nania projektu przebudowy ul. 
Zimowej, na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Jeziorną do skrzyżo-
wania z ul. Główną. Szacowana, 
całkowita wartość zadania to 250 
tys. zł. 180 tys. zł zostanie prze-
znaczonych na sfinansowanie 
remontu ul. Zielonej. Ta inwesty-
cja jest niezwykle ważna, bo ul. 
Zielona jest istotnym ciągiem 
komunikacyjnym, stanowiącym 
dojazd do uzdrowiska.

Z wnioskiem o wsparcie finan-

sowe zadań na drogach powiato-
wych zwrócił się powiat pszczyń-
ski. Środki te zostały zabezpie-
czone w budżecie gminy.

W ramach współpracy z gminą 
powiat w tym roku planuje rów-
nież wykonanie projektu prze-
budowy przepustu w ciągu 
ul. Uzdrowiskowej (wartość 
prac oszacowano na 50 tys. zł, 
w całości mają być sfinansowane 
przez powiat), a także wykona-
nie dokumentacji projektowej 
remontu kolejnego odcinka ul. 
Głównej.

pk

kolejne inwesTycje 
wspólnie z powiaTem
Rada Gminy 26 marca zdecydowała o udzieleniu powiatowi pszczyńskiemu pomocy fi nansowej w wysokości 300 tys. zł na dofi -
nansowanie dwóch zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Gmina wspólnie z powiatem chcą wykonać projekt przebudowy ul. Zimowej.

wiadomości goczałkowickie

Rada Gminy 26 marca zdecydowała o udzieleniu powiatowi pszczyńskiemu pomocy fi nansowej w wysokości 300 tys. zł na dofi -

Samoobsługowa wypoży-
czalnia rowerów miej-
skich przy współpracy 

g m i n  G o c z a ł kow i c e - Z d r ó j 
i  Pszczyna po raz pier wszy 
została uruchomiona w ubie-
głym roku. 6 stacji ulokowano 
na terenie gminy Pszczyna, 
a dwie – w Goczałkowicach. 
Użytkownicy po zarejestrowa-
niu mogą wypożyczać i odda-
wać pojazdy na dowolnych sta-
cjach. Wypożyczalnia cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
– łącznie w ubiegłym sezonie 
na wszystkich ośmiu stacjach 
odnotowano prawie 7,7 tys. 

wypożyczeń, było ok. 2,7 tys. 
zarejestrowanych użytkowni-
ków.

W piątek, 26 kwietnia zosta-
nie  zainaugurowany tego-
roczny sezon. Od tego dnia 
ponownie będzie można korzy-
stać z wypożyczalni rowerów. 
Lokalizacja stacji w Goczałko-
wicach pozostaje bez zmian 
– jednoślady dostępne będą 
przy koronie zapory oraz przy 
Star ym Dworcu (w gminie 
Pszczyna znajdują się na rynku, 
przy dworcu PKP, na os. Pia-
stów, przy Ośrodku Sportów 
Wodnych w Łące, przy kościele 

na os. Stara Wieś oraz przy 
szkole na os. Daszyńskiego). 
W każdej ze stacji znajdzie się 
po 10 jednośladów.

–  Z a c h ę c a m  m i e s z k a ń -
ców, tur ystów i  kuracjuszy 
do korzystania z wypożyczalni, 
do podróżowania po naszej 
gminie, przemieszczania się 
pomiędzy dwiema miejsco-
wościami. Przesiadka z samo-
chodów na rowery to nie tylko 
korzyści dla środowiska, ale 
także dla naszego zdrowia – 
zauważa wójt Gabriela Placha.

Nie zmieniają się zasady 
korzystania z wypożyczalni. 
W y s t a r c z y  z a r e j e s t r o w a ć 
się na stronie internetowej 
pszczynskirower.pl, wpłacić 
10 zł opłaty inicjalnej i można 
już wypożyczyć rower. Na ter-
minalu przy stacji należy wpi-
sać swój numer telefonu, kod 
PIN i numer wypożyczanego 
roweru. Można również sko-
rzystać z aplikacji Nextbike 
na urządzenia mobilne, która 
umożliwia wypożyczanie m.in. 
poprzez skanowanie kodu QR. 
Aby zwrócić rower, wystarczy 
wpiąć go w elektrozamek tej 
samej lub dowolnej innej stacji. 
Konto użytkownika umożliwia 

wypożyczanie rowerów tylko 
wtedy, gdy znajduje się na nim 
co najmniej 10 zł.

Pierwsze 30 minut każdego 
wypożyczenia  rower u jest 
darmowe. Od 31 do 60 minut 
wypożyczenia kosztuje 1 zł. 
Druga godzina wypożyczenia 
to koszt 2 zł, trzecia – 3 zł, 
a każda kolejna godzina – 4 zł.

Wszystkie rowery są wypo-
sażone m.in. w przerzutkę, 
automat yczne  oś wiet lenie 
przednie i  t ylne, dzwonek, 
hamulce (ręczny i  nożny), 
wodoodporne siodełko, szy-
frowy zamek (kod do niego 
otrzymujemy przy wypoży-
czeniu, warto go zapamiętać) 
i koszyk do przewożenia toreb 
i pakunków. Wypożyczalnia 
będzie dostępna do 30 wrze-
śnia. Za prowadzenie systemu 
odpowiedzialna jest  f ir ma 
Nextbike Polska.

Co ważne, przez cały rok 
można korzystać z wypoży-
c z a l n i  rowe rów  d o stę p n ej 
na Star ym Dworcu. Można 
tam wypożyczyć także m.in. 
kijki do nordic walking, leżaki 
plażowe czy turystyczne nosi-
dełko dla dzieci.

pk

na rowery!
26 kwietnia ponownie rusza Goczałkowicki Rower, czyli bezobsługowa wypożyczalnia rowerów. W ramach systemu pierwsze 30 
minut jazdy jest darmowe.

Pod koniec kwietnia do Goczałkowic wróci samoobsługowa wypożyczalnia rowerów.

f
o

t
. 

U
G

f
o

t
. 

U
G



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

Powiat pszczyński i Szpital w Pszczynie zwróciły się do gminy 
z prośbą o wsparcie finansowe na współfinansowanie zakupu 
ramienia RTG C. Na wniosek wójt Gabrieli Plachy uchwała w tej 

sprawie została przedstawiona Radzie Gminy. Została przyjęta przez 
radnych na sesji 26 marca. Goczałkowice-Zdrój przekażą na sprzęt 
do szpitala 150 tys. zł.

W poprzedniej, lutowej sesji udział wzięli m.in. starosta Barbara 
Bandoła oraz dr Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala. Przedstawili 
sytuację placówki, która wznowiła działalność 1 sierpnia 2018 r. 
Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez powiat kontraktu z NFZ. 
Szpital prowadzi Centrum Przedsiębiorczości CP, spółka należąca 
do powiatu.

Środki finansowe, które gmina przekaże powiatowi zostały zabez-
pieczone w budżecie gminy na 2019 r.

pk

gmina przekaże 150 Tys. zł 
na pomoc szpiTalowi 
w pszczynie
Goczałkowice-Zdrój udzielą pomocy fi nansowej powiatowi pszczyńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pszczy-
nie.

Uchwałę przyjęto na sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 marca.

gmina przekaże 150 Tys. zł 

pkp plk planują modernizację linii kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na wykonanie robót 
budowlanych na odcinku Goczałkowice-Zdrój – Czechowice-Dzie-
dzice – Zabrzeg. Inwestycja będzie wykonywana w ramach projektu 

pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze 
Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-
-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła- Czecho-
wice – Dziedzice- Zabrzeg”.

Pasażerowie skorzystają z wygodnej stacji w Czechowicach-Dziedzi-
cach oraz z odnowionych przystanków Goczałkowice-Zdrój i Zabrzeg. 
W sumie 6 peronów zostanie podwyższonych, by ułatwić dostęp do pocią-
gów oraz dostosowanych do osób o ograniczonej mobilności.

Projekt przewiduje wymianę prawie 47 km torów i 56 km sieci trak-
cyjnej. Zwiększy się prędkość jazdy pociągów, skrócą się więc podróże 
na trasie z Katowic do Zebrzydowic i Wisły Głębce. Na całym odcinku 
przebudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz 3 
przejazdy kolejowo-drogowe, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa 

przewozu podróżnych i ładunków. Prace swoim zakresem obejmą też 
23 obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty i przepusty). W zakresie prac 
modernizacyjnych zostanie przebudowany trzyprzęsłowy most na rzece 
Wiśle (między Goczałkowicami a Czechowicami-Dziedzicami) o długości 
ponad 150 metrów.

Ponadto, na stacji Czechowice–Dziedzice zostanie wybudowane 
lokalne centrum sterowania (LCS) wyposażone w nowoczesne urządze-
nia sterowania ruchem kolejowym.

Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac zaplanowane jest na listopad 2019 
roku. Prace powinny zakończyć się do grudnia 2023 roku. Projekt współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Inwestycja E65 podzielona jest na mniejsze odcinki. Obecnie trwają 
prace projektowe na odcinki Będzin – Katowice Ligota, Tychy – Goczałko-
wice-Zdrój oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Realizacja tych projektów prze-
widziana jest w przyszłej perspektywie finansowej UE.

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację linii Goczałkowice-Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

sprawdzali sTan BezpieczeŃsTwa 

Przeglądy są organizowane regularnie, żeby sprawdzać, jaki jest stan 
budowli przeciwpowodziowych oraz stan bezpieczeństwa przeciw-
powodziowego w gminie. Ostatnimi oględzinami zostały objęte 

w szczególności obiekty w rejonie stawu Rontok oraz Potoku Goczałko-
wickiego. Przegląd przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy.

Stwierdzono, że w dniu oględzin poziom wody zarówno w stawie 
Rontok, jak i w Potoku Goczałkowickim był niski. Wysoki poziom wody 
odnotowano natomiast w przypadku rowu melioracyjnego R-A (prze-

pust w ul. Dębowej). Budowle przeciwpowodziowe na terenie gminy 
są sprawne.

Nadal w znacznym stopniu zarośnięte roślinnością jest międzywale 
Wisły sąsiadujące ze stawem Rontok. Urząd Gminy wielokrotnie zwracał 
się do zarządcy terenu o usunięcie rosnących tam krzewów. Konieczne 
jest także wykonanie napraw i uzupełnienie brakujących płyt ażurowych 
skarp wschodniej strony przepustu pod ul. Stawową.

UG

9 kwietnia przeprowadzono przegląd budowli przeciwpowodziowych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w rejonie stawu 
Rontok oraz Potoku Goczałkowickiego.
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S. Noemi jest osobą zakonną 
od 34 lat. Pracowała 
głównie w szkolnictwie, 

była dyrektorem prywatnej 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Żywcu, katechizowała też m.in. 
w Kobiórze czy Miedźnej. To jej 
powrót do Goczałkowic, bo miesz-
kała już tutaj w latach 1985-1990. 
– Widzę, że gmina bardzo się roz-
winęła, jest też dużo więcej odwie-
dzających – zauważa s. Noemi. 
W połowie marca XXVIII Kapituła 
Prowincjalna wybrała ją na Prze-
łożoną Prowincjalną, na 3-letnią 
kadencję. Do zarządu zostały 
wybrane s. Patrycja Garbacka, s. 
Beata Urbaś, s. Marta Majerczyk 
i s. Helena Młodzik. Na urząd 
Wikarii Prowincjalnej powołano 
s. Helenę Młodzik.

Nowa przełożona do swoich 
priorytetów zalicza m.in. zaan-
gażowanie się w spotkania grup 
i wspólnot przy parafiach, szuka-
nie nowych dróg dotarcia do ludzi 
ubogich duchowo i materialnie, 
budzenie świadomości ekologicz-

nej i odpowiedzialności za środo-
wisko naturalne jako wyraz sza-
cunku do dzieła Jezusa Chrystusa. 
2 kwietnia w Urzędzie Gminy s. 
Noemi spotkała się z wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Gabrielą 
Plachą.

– Nasz założyciel dał nam takie 
przesłanie: „dopóki żyje na świe-

cie choćby jeden człowiek, który 
nie zna Jezusa Chrystusa Zbawi-
ciela Świata, nie wolno Ci spo-
cząć”. Dlatego różnymi sposo-
bami staramy się doprowadzić 
każdego człowieka do zbawienia. 
Staramy się wyjść do ludzi, trafić 
do nich nie tylko poprzez naucza-
nie, wychowanie, ale poprzez 

codzienną działalność – mówi s. 
Noemi. Siostry pracują jako kate-
chetki, pielęgniarki, przedszko-
lanki, jest wśród nich psycho-
log, prawnik, prowadzą szkołę, 
przedszkole. Przy ul. Uzdrowi-
skowej w Goczałkowicach prowa-
dzą żłobek „Cherubinek”, gdzie 
jest 30 miejsc. Jak podkreślają sio-
stry, zainteresowanie jest bardzo 
duże, także wśród dzieci spoza 
Goczałkowic. Czym wyróżnia 
się placówka prowadzona przez 
osoby duchowne? – Część rodzi-
ców ma większe zaufanie do osób 
zakonnych. Ważne jest też dla 
nich wychowanie w duchu kato-
lickim, modlitwa z dziećmi, prze-
żywanie wydarzeń, świąt kościel-
nych – zauważa s. Beata Urbaś.

Generalat zgromadzenia (naj-
wyższa przełożona) jest w Rzy-
mie. W Polsce Prowincja Sióstr 
Salwatorianek ma 13 wspól-
not w różnych częściach kraju, 
w Goczałkowicach znajduje się 
dom główny, prowincjalat.

Paweł Komraus

salwaTorianki z goczałkowic 
mają nową przełożoną
Mająca swoją siedzibę w Goczałkowicach Polska Prowincja Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki) ma nową przełożoną. 
Została nią s. Noemi Raczkowska SDS. 2 kwietnia spotkała się z wójt Gabrielą Plachą.

Wójt Gabriela Placha z s. Noemi, po prawej oraz s. Beatą, po lewej. 

salwaTorianki z goczałkowic 

na pomoc Bezdomnym zwierzęTom
W jaki sposób gmina zapewnia pomoc bezdomnym zwierzętom?

na pomoc Bezdomnym zwierzęTom

Zasady określa przyjęty przez 
Radę Gminy „Program opieki 
nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w roku 2019”. 
Celem programu jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt i zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzę-
tom oraz ich wyłapywanie na tere-
nie gminy.

Za zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsc w schronisku, 
obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schronisku 
dla zwierząt, poszukiwanie wła-
ścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
usypianie ślepych miotów odpo-
wiedzialne jest schronisko przy ul. 
Jaworznickiej 67 w Chełmku. Infor-
macje o poszukiwaniu nowych 
właścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt publikowane są też na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.
goczalkowicezdroj.pl, w zakładce 
„Zwierzęta do adopcji”.

Odławianie zwierząt bezdom-
nych i dostarczanie ich do schroni-
ska oraz zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt prowadzone jest przez 
Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet 
„Zasole”, znajdujący się przy ul. 
Garbarskiej 10 w Oświęcimiu.

Bezdomne zwierzęta gospodar-
skie oraz zwierzęta gospodarskie 
odebrane ich właścicielom decyzją 
wójta będą przekazywane do pro-
wadzonej przez Komitet Pomocy 
dla Zwierząt Przystani „Ocalenie” 
przy ul. Kombatantów 134 w Ćwi-
klicach. Usługi w celu zapewnienia 
opieki nad wolno żyjącymi kotami 
polegające na zakupie karmy i ich 
dokarmianiu świadczyć  będzie 

Fundacja „Zwierzęca Arkadia”.
„Wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy Goczał-
kowice-Zdrój będzie miało charak-
ter interwencyjny, w odniesieniu 
do pojedynczych zgłoszeń o zwie-
rzętach błąkających się bez opieki, 
zwierzętach chorych lub powodu-
jących zagrożenie bezpieczeństwa” 
– zaznaczono w dokumencie.

Przypadki pojawiania się bez-
domnych psów na terenie gminy 
należy zgłaszać na policję (tel. 32 
449 32 00) lub do Urzędu Gminy 
(tel. 32 736 24 54). W 2018 r. gmina 
zapewniła opiekę 11 bezdomnym 
psom, w 2017 r. – 14 bezdomnym 
psom i trzem kotom, a w roku 2016 
– 15 bezdomnym psom.

Jednocześnie po raz kolejny 
warto zaapelować do właścicieli 
zwierząt o opiekę nad swoimi 
pupilami. Chodzi głównie o to, 

żeby nie puszczać psów bez kon-
troli, bo może to stwarzać duże 
zagrożenie dla innych mieszkań-
ców i samych zwierząt oraz nawet 
zagrożenie w ruchu drogowym. 
Należy pamiętać też o sprzątaniu 
po swoich czworonogach, ponie-
waż zostawianie ich odchodów 
np. w parku czy przy chodnikach źle 
świadczy przede wszystkim o wła-
ścicielach zwierząt!

UG
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Czym dla katolika są Święta Wielkanocne?
To najważniejsze święta w kościele katolickim. Gdyby nie 

święta zmartwychwstania, nasza wiara pozbawiona byłaby 
sensu. To jest podstawa naszej wiary, zmartwychwstanie jest 
ukoronowaniem całego dzieła odkupienia Jezusa Chrystusa. 
On przyszedł na świat właśnie po to, aby przez mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie dokonać naszego odkupienia. Dzięki zmar-
twychwstaniu, przezwyciężając śmierć przezwyciężył tego, który 
śmierć, grzech i wszelkie zło przyniósł na ziemię, czyli diabła. 
Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa także i my kiedyś zmar-
twychwstaniemy, i wejdziemy do tego życia wiecznego.

Czyli Wielkanoc to święta radosne, wesołe?
Bardzo wesołe. Same święta to już kwintesencja dzieła odku-

pienia, zwycięstwo.  Wcześniej jest jednak męka śmierci, czyli 
coś, co doprowadziło do zwycięstwa. Każdy z nas przez całe życie 
cierpi, potem umiera. To, czego się spodziewamy, czyli nagroda 
wieczna, jest dopiero po tym wszystkim. 

Podobnie jest w życiu codziennym. Każdy z nas przygotowuje 
się na urodziny czy na ślub, spędzamy mnóstwo czasu przed 
lustrem, u fryzjera, przygotowujemy odpowiednie ubranie. Samo 
świętowanie to efekt końcowy. Tak samo jest ze świętami. Jest 
czas przygotowania, żebyśmy mogli je dobrze przeżyć, żeby była 
to ważna uroczystość w naszym życiu. Nie można przyjść z biegu. 
Jest fragment w Ewangelii, kiedy gospodarz zauważa na uczcie 
człowieka, który nie jest ubrany w godowy strój. Każe go wyrzu-
cić, bo nie przygotował się na wielkie wydarzenie, na którym się 
pojawił. Żeby dobrze świętować, trzeba się odpowiednio przygo-
tować. Temu służy okres Wielkiego Postu.

Jak w takim razie odpowiednio przygotować się do tych 
świąt?

Kościół daje szereg różnego rodzaju propozycji. To m.in. nabo-
żeństwa pasyjne, rekolekcje, dni skupienia dla poszczególnych 
grup. Czas Wielkiego Postu podzielony jest na dwa różne okresy. 
W pierwszym, do V niedzieli Wielkiego Postu bardziej akcen-
tuje się to, że jesteśmy powołani do życia w wieczności i mamy 
myśleć o tym, by być zbawionym. Od V niedzieli, ostatnie dwa 
tygodnie mają bardziej charakter pasyjny, są skoncentrowane na 
męce, cierpieniu Pana Jezusa, jego śmieci. Wtedy najważniejsze 
wydarzenia, czyli Święte Triduum Paschalne już są bardzo blisko. 
Wielki Tydzień to ostatni etap przygotowań.

Najważniejszym symbolem Świąt Wielkanocnych jest 
jajko. Co ten symbol oznacza?

Jajko jest symbolem życia. Zwierzęta, ludzie rozmnażają się 
począwszy od jajeczka. Dlatego jajko zawsze znajduje się w 
koszyczku wielkanocnym, kiedy święcimy potrawy, bo symboli-
zuje nowe życie. Chrystus, który zmartwychwstaje daje nam to 
nowe życie.

Inny symbol to baranek wielkanocny. Wynika z tradycji reli-
gii judaistycznej. Żydzi uciekając z niewoli egipskiej, kiedy mieli 
wejść do Ziemi Obiecanej, otrzymali nakaz od Pana Boga, żeby 
zabić jednorocznego baranka bez skazy, a jego krwią pokropić 
odrzwia domu. Kiedy przechodził Anioł Śmierci w Egipcie, zabi-
jał wszelkie pierworodne stworzenia płci męskiej. Te domy, któ-
rych odrzwia były pokropione krwią tego baranka, czyli domy 
żydowskie, omijał. W tych rodzinach nikt nie ginął. Czas wyjścia 

Izraelici nazwali paschą, stąd baranek paschalny. Chrystus też 
stał się takim barankiem, który został zabity za nasze grzechy, 
jego krew nas odkupiła, jesteśmy nią pokropieni. Anioł Śmierci 
nas nie dotyka, żyjemy na wieki.

Jakie są obowiązki katolików wynikające ze świąt i przy-
gotowań do nich?

Żeby dobrze przeżyć święta powinniśmy przystąpić do sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz do komunii św. W świeckim 
świętowaniu najważniejsze są potrawy, napoje, czas spędzony 
razem, kiedy się radujemy, cieszymy. To też jest ważne, ale naj-
ważniejszym sposobem świętowania dla katolika jest komunia 
św. i łaska uświęcająca. Wtedy możemy przyjąć Chrystusa do 
swojego serca, czyli zjednoczyć się z nim. To namiastka tego zjed-
noczenia, które będzie kiedyś, w niebie. Boleję nad tym, że wiele 
osób najpierw sprząta, robi zakupy, a do spowiedzi przybiega na 
ostatni moment, w Wielką Sobotę, już przed samymi świętami.

Jakie przesłanie powinniśmy wynieść z tych świąt?
One wyrażają miłość Boga do ludzi. To, że przyszedł na świat 

i stał się człowiekiem, co wspominamy podczas świat Bożego 
Narodzenia, to, że podjął dla nas dzieło odkupienia, czyli mękę, 
śmierć i później chwalebne zmartwychwstanie, to jest ogromny 
wyraz miłości do ludzi. Pan Bóg zesłał swego syna na świat, żeby 
ratować człowieka. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo, 
powołał go od samego początku do życia wiecznego, ale człowiek 
to odrzucił poprzez grzech, oddalił się od Pana Boga. Chrystus 
przez dzieło zbawienia przerzucił pomost nad przepaścią, która 
była między ludźmi a Panem Bogiem.

Czego ksiądz proboszcz chciałby życzyć mieszkańcom 
Goczałkowic na te święta

Dużo radości. Mamy często wiele smutków, trosk w naszym 
życiu. Niech te święta nam uświadamiają, że Chrystus zwyciężył 
wszelkie troski, wszelkie zło. Św. Paweł powiedział: „jeśli Bóg z 
nami, któż przeciwko nam?”. Życzę optymizmu, a także wiary, 
nadziei, miłości.

Rozmawiał Paweł Komraus

Te święTa wyrażają 
miłość Boga do ludzi
O Świętach Wielkanocnych, ich przesłaniu i przeżywaniu rozmawiamy z ks. Lesławem Przepłatą, proboszczem parafii św. Jerzego 
Męczennika w Goczałkowicach.

Boży grób w goczałkowickim kościele św. Jerzego w 2014 roku.
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Obecna koncesja PG „Sile-
sia” obowiązuje do sierpnia 
2020 r. Jak wynika z pisma 

Ministra Środowiska do Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, przed-
siębiorca 31 sierpnia 2018 r. złożył 
wniosek do Ministerstwa Środo-
wiska w sprawie zmiany koncesji 
nr 162/94 na wydobywanie węgla 
kamiennego i metanu jako kopa-
liny towarzyszącej ze złoża „Sile-
sia” poprzez wydłużenie terminu 
jej obowiązywania do 31 sierpnia 
2044 r., w części dotyczącej obszaru 
górniczego położonego w granicach 
administracyjnych gminy Goczał-
kowice-Zdrój. 22 marca br. Minister 
Środowiska zwrócił się do Urzędu 
Gminy z pismem w sprawie zaopi-
niowania wniosku PG „Silesia”. 
W tak ważnej sprawie samorząd 
miał tylko 14 dni na wydanie stano-
wiska. Wójt Gabriela Placha zmianę 
koncesji zaopiniowała negatywnie. 
Postanowienie w tej sprawie zostało 
wydane 5 kwietnia.

W postępowaniu wójt mogła 
wydać jedynie opinię, która nie jest 
wiążąca. Tymczasem w uzasadnie-
niu G. Placha zwraca uwagę na to, 
że „zmiana koncesji obejmuje inne 
jeszcze elementy aniżeli jedynie 
wydłużenie czasu jej obowiązy-
wania”, i że może dojść do zmian 
kolejnych elementów koncesji. 
A to oznacza konieczność zasto-
sowania innego trybu, w którym 
następuje uzgodnienie z wójtem. 
„Takie uzgodnienie jest wiążące 
i nie sposób dokonać zmiany kon-
cesji, jeżeli uzgodnienie to będzie 
negatywne” – podkreślono w uza-
sadnieniu.

Istotnym powodem, dla którego 

opinia jest negatywna jest fakt, iż 
na dokonanie zmiany koncesji nie 
pozwalają przepisy ustawy o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdro-
wiskowych. Ustawa zabrania 
pozyskiwania na obszarze gminy 
uzdrowiskowej (a taką jest gmina 
Goczałkowice-Zdrój) surowców 
mineralnych innych niż naturalne 
surowce lecznicze. „Skoro na obsza-
rze strefy ochrony uzdrowisko-
wej – który to obszar pokrywa się 
z obszarem gminy Goczałkowice-
-Zdrój – nie można prowadzić eks-
ploatacji górniczej, a jej prowadze-
nie w sposób rażący narusza prawo, 
to oczywistym jest, że nie ma moż-
liwości ażeby możność prowadze-
nia tej zakazanej prawnie eksplo-
atacji przedłużyć aż do roku 2044” 
– zauważa wójt Gabriela Placha.

Jednocześnie zwraca uwagę 
na to, że przed Ministrem Środowi-
ska toczy się postępowanie zaini-
cjowane przez gminę Goczałko-
wice-Zdrój o wygaszenie koncesji 
nr 162/94 (czyli tej, która miałaby 
być wydłużona o 26 lat) w części 
dotyczącej obszaru górniczego 
położonego w granicach admini-
stracyjnych gminy Goczałkowice-
-Zdrój. Wójt już w 2013 r. wska-
zywała, że koncesja stała się bez-
przedmiotowa z powodu zmiany 
ustawy o lecznictwie uzdrowisko-
wym. Pierwotnie minister odmó-
wił wszczęcia postępowania, ale 
jego decyzję gmina zaskarżyła 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie. WSA 
uchylił postanowienie, dlatego 
Minister Środowiska przystąpił 

do ponownego rozpoznawania 
wniosku gminy o częściowe wyga-
szenie koncesji.

Wójt gminy nie zgadza się 
na przedłużenie koncesji także dla-
tego, że działalność ta jest sprzeczna 
z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązującego na terenie 
gminy. Jak argumentuje, eksplo-
atacja doprowadzi m.in. do naru-
szenia przeznaczenia nierucho-
mości określonych w planie, zmian 
na powierzchni obszaru uzdrowi-
ska (odkształcenia powierzchni, 
osiadania, zalewania), zmian kli-
matu lokalnego i mikroklimatu.

Działalność górnicza może 
też stanowić zagrożenie dla sta-
tusu gminy uzdrowiskowej. „Jeśli 
z powodu prowadzenia na terenie 
gminy eksploatacji węgla kamien-
nego doszłoby do utraty walorów 
gminy jako gminy uzdrowiskowej, 
leżące na tych terenach grunty 
stanowiące własność gminy nie 
mogłyby być zagospodarowane 
zgodnie z uzdrowiskowym prze-
znaczeniem” – podkreśla wójt 
w postanowieniu. Dotychczasowa 
eksploatacja spowodowała degra-
dację użytków rolnych, spadek 
wartości nieruchomości oraz male-
jące zainteresowanie ze strony 
potencjalnych nabywców czy 
inwestorów.

Opracowana w 2018 r. „Aktu-
alizacja Strategii poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego 
w rejonie zbiornika retencyjnego 
Rontok w Goczałkowicach-Zdroju” 
wskazuje, że działalność kopalni 
„znacząco zmienia ukształtowa-
nie terenu oraz stosunki wodne, 

co skutkuje poważnym wzrostem 
zagrożenia powodziowego”. Zda-
niem autorów, obecnie jednym 
z czynników stwarzających zagro-
żenie powodziowe gminy jest dzia-
łalność górnicza. Z dokumentu 
wynika, że osiadania w rejonie ul. 
Dębowej od roku 2010 do końca 
obowiązującej koncesji (czyli 
do sierpnia 2020 r.) mają osiągnąć 
ok. 4-4,5 m.

Wójt Gabriela Placha zwraca 
uwagę, że postępowanie doty-
czy przedłużenia koncesji aż o 26 
lat. – Co ważne, chodzi o koncesję 
wydaną w 1994 r., czyli w zupełnie 
innych warunkach i stanie praw-
nym – podkreśla wójt. – Z powodu 
eksploatacji pojawiają się u nas 
szkody górnicze, opada teren, 
co zwiększa zagrożenie powo-
dziowe. Dążymy do tego, aby 
uniknąć dalszej degradacji. Tym-
czasem w tak ważnej sprawie, jak 
wydłużenie koncesji aż o 26 lat 
gmina może wydać jedynie opinię, 
która dla ministra nie jest wiążąca. 
Na dodatek, procedowanie wydłu-
żenia koncesji w świetle przyjętej 
w ub. roku nowelizacji Prawa geo-
logicznego i górniczego odbywa 
się z pominięciem tak ważnego dla 
mieszkańców, a zarazem należytej 
ochrony środowiska etapu, jakim 
jest raport i ocena oddziaływania 
na środowisko oraz wydanie decy-
zji środowiskowej – przyznaje G. 
Placha.

Gmina czeka na ponowną 
decyzję ministra w postępowa-
niu o wygaszenie koncesji w czę-
ści dotyczącej obszaru górniczego 
w granicach gminy.

pk

wójT sprzeciwia się przedłużeniu 
koncesji pg „silesia”
Wójt Gabriela Placha negatywnie zaopiniowała zmianę koncesji polegającą na przedłużeniu koncesji do 2044 r.

powiaTowy urząd pracy ogłasza 
naBory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza pracodawców do składania wniosków.

Od 15 kwietnia prowadzony jest nabór wniosków na refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 
nabór wniosków o organizację miejsca pracy w ramach prac 

interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 
jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowa-
nych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (planowana liczba osób objętych wsparciem: 2).

PUP zaprasza pracodawców do składania wniosków. Rozpatrze-
niu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, 
kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych 
wniosków oraz regulaminy są dostępne na stronie internetowej 
pszczyna.praca.gov.pl w zakładce Urząd/Aktywne formy – nabory 
wniosków.

PUP
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To niepowtarzalna okazja, 
aby porozmawiać z dziećmi 
o ich ulubionych bohate-

rach książkowych. Przedszkolaki 
z naszego przedszkola przynio-
sły z domu swoje ulubione ksią-
żeczki. Wszystkie grupy wspól-
nie spotkały się w sali przedszkol-
nej, aby uroczyście obchodzić ten 
dzień. Chętne dzieci opowiadały 
o swoich książeczkach, dzieliły się 
z rówieśnikami m.in. przygodami 
ulubionych bohaterów wybranej 
literatury. Przedszkolakom przy-
pomniana została krótka cha-
rakterystyka solenizanta Hansa 
Christiana Andersena. Dzieci 
wymieniały znane baśnie pisa-
rza. Wspólnie śpiewały piosenkę 
dobrze znaną każdemu z naszych 

przedszkolaków pt. „Bajeczki, 
książeczki kolorowe są...”

W związku z uroczystością 
najstarsze grupy z naszego przed-
szkola – grupa „Sowy” oraz grupa 
„Krasnale” – zostały zaproszone 
do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Goczałkowicach-Zdroju. 5 
kwietnia podczas naszych odwie-
dzin w GBP pani Ania zaprezen-
towała dzieciom bibliotekę, omó-
wiła zasady korzystania z biblio-
teki oraz wypożyczania książe-
czek. Przedszkolaki zgodnie 
opowiadały, w jaki sposób należy 
dbać o książki, jak szanować, aby 
można do nich wracać latami.

W kąciku czytelniczym dla 
dzieci pani bibliotekarka prze-
czytała jedną z baśni Hansa 

Christiana Andersena pt. „Lata-
jący kufer”. Przedszkolaki wypo-
wiadały się o przedstawionym 
gatunku literackim jakim była 
baśń, zastanawiały się nad mora-
łem przeczytanej baśni. Wspa-
niałą niespodzianką okazał się 
słodki poczęstunek – cukierki dla 
naszych przedszkolaków od pań 
bibliotekarek. W podziękowa-
niu za oprowadzenie po świe-
cie książki dzieci wręczyły pani 
Ani własnoręcznie wykonaną 
książkę z ilustracjami do wybra-
nych baśni H. Ch. Andersena oraz 
mały bukiet kwiatów wykona-
nych z gliny. Żegnając się zapew-
niały, że przyjdą ponownie, tym 
razem z rodzicami, by zapisać 
się do biblioteki i wypożyczyć 
książki.

Serdecznie dziękujemy pani 
Ani Grzegorskiej za wspaniale 
zorganizowane zajęcia eduka-
cyjne, za budzenie zaintere-
sowania książką i upowszech-
nianie czytelnictwa wśród naj-
młodszych. Każdy przedszkolak 
wyszedł z biblioteki z uśmiechem 
na twarzy, ale przede wszystkim 
z obietnicą, że wróci tam, aby 
móc korzystać z bogatej oferty 
dla dzieci. W bibliotece czas 
zawsze mija szybko i przyjemnie. 
Dzieci nigdy się tam nie nudzą. 
Oby te pierwsze pozytywne kon-
takty z książką miały swoją kon-
tynuację w przyszłości, ponieważ 
książka to wartość, której nie spo-
sób przecenić.

   Agnieszka Spendel-Galus,
                      Ewelina Rolska

międzynarodowy dzieŃ 
książki dla dzieci 
w przedszkolu

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska. 2 kwietnia w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej i jednocześnie rocznicę urodzin duńskiego baśniopisa-
rza Hansa Christiana Andersena. 

999

międzynarodowy dzieŃ 

Przedszkolaki w bibliotece miały okazją obejrzeć dział dziecięcy oraz wypożyczalnię, 
gdzie każdy czytelnik może wybrać dla siebie najciekawszą książkę.

spektakl Teatru Figur z Krakowa:

KARTKI PANA ANDERSENA

23 KWIETNIA 2019
GODZ. 18.00

udział bezpłatny
 (przedstawienie dla dzieci od 4 do 8 lat)

Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Goczałkowicach-Zdroju
zapraszają najmłodszych na:

Zapisy przyjmowane są w biurze GOK, ul. Uzdrowiskowa 61
lub pod nr tel. 32 210 70 88.
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pisanki, kraszanki, jajka malowane!

Jajka są symbolem odradza-
jącego się życia. Dlatego 
tych pięknie zdobionych nie 

powinno zabraknąć w Wielkanoc-
nym koszyku. Warto przypomnieć, 
że dawniej występowały w postaci 
pisanek i kraszanek. Pisanki posia-
dały liczne wzory i malunki, nato-
miast kraszanki barwione były 
na jednakowy kolor.

Współcześnie, coraz rzadziej 
na świątecznym stole można spo-
tkać pisanki wytwarzane w trak-

cyjny sposób. Obecnie do dekoro-
wania tych popularnych ozdób sto-
suje się szereg nowatorskich metod, 
które w znaczny sposób odbiegają 
od dawnych wzorców. Co raz czę-
ściej także, zamiast zwyczajowego 
jajka do wykonania pisanek używa 
się „bazy” ze styropianu, plastiku, 
różnorodnych mas i tworzyw.

Przekrój najnowszych technik 
zdobniczych, co roku można podzi-
wiać w okresie wielkanocnym w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury, 

gdzie tradycyjnie organizowany 
jest konkurs na „najpiękniejszą 
pisankę”.

Na  tegoroczną edycję wpły-
nęło  łącznie   71   prac, reprezen-
tujących różnorodne sposoby wiel-
kanocnego wzornictwa. Spośród 
wszystkich nadesłanych pisanek, 
jury przyznało 5 nagród oraz 23 
wyróżnienia.

Wręczenie konkursowych 
nagród, odbędzie się 16 kwietnia 
2019 r., o godz. 13.00  w  Gminnym 
Ośrodku Kultury. Lista laureatów 
oraz zdjęć z wystawy dostępna jest 
na stronie internetowej  instytucji 
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
oraz na profilu facebook/gokgo-
czalkowice.

Ewelina Sowa-Mrzyk

W Gminnym Ośrodku Kultury, rozstrzygnięto wielkanocny konkurs na najpiękniejszą pisankę. 

Nadesłane na konkurs pisanki można obejrzeć na wystawie w siedzibie GOK-u.

Historię o królu Janie pan Krzysztof wymyślił dla swojej pięcio-
letniej siostry i nie przypuszczał nawet, że kiedyś będzie ona 
wydana w postaci książki i zainteresuje szersze grono czytel-

ników. Stało się zdecydowanie inaczej, i dzięki temu dzieci mogły 
poznać młodego, bardzo kreatywnego pisarza.

Nasz gość opowiedział milusińskim, jak powstała owa książka – 
od pomysłu aż po jej wydanie. Spotkanie zakończyło się wpisywa-
niem autografów do książek oraz wspólnymi zdjęciami.

GBP

„niekrólewska wyprawa” 
w gminnej BiBlioTece 
puBlicznej – spoTkanie 
auTorskie z krzyszToFem 
pławeckim
29 marca nasza biblioteki zaprosiła uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej na spotkanie autorskie z debiutującym 
pisarzem Krzysztofem Pławeckim, który napisał wierszowaną 
bajkę 16-zgłoskowcem pt. „Niekrólewska wyprawa”. 

Pisarz spotkał się  z uczniami klas pierwszych.

„niekrólewska wyprawa” 

auTorskie z krzyszToFem 
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WIELKANOC 2019WIELKANOC 2019

PE£NYCH RADOŒCI, S£OÑCA, POKOJU
ŒWI¥T WIELKIEJ NOCY

ORAZ

 WIELE POMYŒLNOŒCI i SUKCESÓW
¯YCZ¥ PAÑSTWU:

Pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury
 i 

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gocza³kowicach - Zdroju

PE£NYCH RADOŒCI, S£OÑCA, POKOJU
ŒWI¥T WIELKIEJ NOCY

ORAZ

 WIELE POMYŒLNOŒCI i SUKCESÓW
¯YCZ¥ PAÑSTWU:

Pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury
 i 

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gocza³kowicach - Zdroju

In fo r m a c ję  p r ze d st aw i ł a 
Zof ia  Szołdra,  dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kul-

tur y. – Prowadzimy zajęcia 
stałe, organizujemy konkursy, 
różnego rodzaju imprezy kul-
turalne, wystawy, zapewniamy 
opiekę nad dziećmi, a także 
zajęcia dla dorosłych w czasie 
ferii i wakacji – mówiła.

W 2019 r. w ramach zajęć 
stałych ruszają klub środowi-
skowy oraz Klub Seniora. Odby-
wają się już zajęcia taneczne 
dla dzieci i seniorów, wokalne, 
zumba, warsztaty muzyczne 
(gitara  i  instr ument y kla-
wiszowe) oraz plast yczne, 
szkółka karate, robotyka i pro-
gramowanie, warsztaty języka 
angielskiego dla dzieci i doro-
słych.

Gminny Ośrodek Kultur y 
cyklicznie zaprasza też na róż-
nego rodzaju konkursy pla-
styczne, które kończą się werni-
sażami i wystawami, konkursy 
recytatorskie (m.in. „Jesteśmy 
jedną rodziną” oraz „Pogo-
dejmy po naszymu”), nie bra-
kuje imprez cyklicznych, które 
wpisują się w akcje ogólno-
polskie, przedstawień. Obec-
nie dostępne są dwie galerie – 
na Starym Dworcu oraz w sie-

dzibie GOK-u.
– Ten rok rozpoczęliśmy 

od koncertu świątecznego, 
kiedy gościliśmy zespół Tur-
nioki, za nami też finał Wiel-
kiej  Orkiestr y Świątecznej 
Pomocy. Przed nami m.in. noc 
w instytucji kultury, majówka, 
Dni Goczałkowic, Festiwal Róż, 
dożynki, Dzień Seniora i kon-
cert z okazji Święta Niepodle-
głości, będą również koncerty 
plenerowe – przyznała Z. Szoł-
dra. 26 maja planowana jest 
Majówka Rodzinna. Dni Goczał-
kowice odbędą się w dniach 8-9 

czerwca. Wystąpią m.in. trio 
młodzieżowe My3, znany z „The 
Voice of Poland” Michał Szczy-
gieł, śląski artysta kabaretowy 
oraz muzyk Grzegorz Poloczek, 
a także Stefano Terrazzino, pio-
senkarz i tancerz znany m.in. 
z „Tańca z gwiazdami”. 6 i 7 
lipca to czas na Festiwal Róż 
z wystawami róż, aranżacjami, 
prezentacją chórów oraz wystę-
pem gwiazdy, którą będzie 
Stanisław Soyka. Dożynki naj-
prawdopodobniej odbędą się 
w ostatnią sobotę sierpnia.

Ponadto, Gminny Ośrodek 

Kultury chce pozyskać dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury 
w ramach programu „Niepod-
legła” na działania związane 
z obchodami stulecia powstań 
śląskich. Nie zabraknie trady-
cyjnie licznych atrakcji na czas 
wakacji.

GOK wspiera Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Koło Regio-
nalne w SP nr 1, Zespół Folk-
lorystyczny „Goczałkowice”, 
Goczałkowicką Orkiestrę Dętą, 
Chór Parafialny „Semper Com-
munio”. Zajmuje się też pro-
mocją gminy np. na targach, 
współpracą z gminą partnerską 
Plossberg. W tym roku plano-
wany jest wyjazd z okazji 150-
lecia tamtejszej OSP. Gminny 
Ośrodek Kultur y zarządza 
Gminną Biblioteką Publiczną, 
która ma w swoich zasobach 
ok. 15 tys. książek i organizuje 
szereg ciekawych spotkań, kon-
kursów, warsztatów, imprez.

Zarówno GOK, jak i biblio-
teka po remoncie budynku 
„Górnik” korzystają z nowocze-
snych, przestronnych pomiesz-
czeń. To sprawia, że miesz-
kańcy mogą w komfortowych 
warunkach korzystać z bogatej 
oferty obu instytucji!

pk

mnósTwo aTrakcji z gminnym 
ośrodkiem kulTury
Koncerty, wystawy, warsztaty, konkursy – to tylko niektóre wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Na marco-
wej sesji Rady Gminy przedstawiona została informacja o planach działania na 2019 rok.

GOK organizuje sporo imprez, koncertów, wystaw, warsztatów.  Jednym z najważniejszych 
wydarzeń są Dni Goczałkowic.
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Radosnych

Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny.

Pogody w sercu i radości

ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w

gronie najbliższych.

życzy

Zarząd Koła Emerytów

Zarząd Koła Emerytów Rencistów 
i Inwalidów 

w Goczałkowicach Zdroju 
 

organizuje 2-dniową wycieczkę  
Góry Świętokrzyskie 

w dniach 18-19.07.2019 
 

 
   

 
Program wycieczki:  
 
Dzień pierwszy: Jędrzejów – Archiopactwo Cystersów w 
Jędrzejowie, Oblęgorek – Muzeum H. Sienkiewicza, Kielce – 
wieczorny spacer po mieście: starówka, katedra, Pałac Biskupów 
Krakowskich,  
Dzień drugi: wycieczka w Łysogóry, Św. Krzyż, Muzeum 
Przyrodnicze, Święta Katarzyna – Muzeum Minerałów z pokazem 
szlifowania kamieni 

 
Odpłatność: 
Członkowie - 200 zł 
Sympatycy - 210 zł 
 

Szczegóły dotyczące wycieczki w biurze Koła. 
ZAPRASZAMY 

Zarząd Koła Emerytów Rencistów 
i Inwalidów 

w Goczałkowicach Zdroju 
 

organizuje 1-dniową wycieczkę  
Ojcowski Park Narodowy 

w dniu 06.06.2019(czwartek) 
 

 
   

 
Program wycieczki:  
 
Jaskinia Łokietka, Kaplica „Na wodzie”, Dolina Prądnika, Zamek 
na Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, ognisko w Agroturystyce 
na Podzamczu. 

 
Odpłatność: 
Członkowie - 60 zł 
Sympatycy - 70 zł 
 
 
 

ZAPRASZAMY 

GOCZALKOWICE - ZDRÓJ

GoK
Gocza³kowice - Zdrój

NOC W GOK I GBP

18 MAJA 2019,  
GODZ. 18.00-22.00
SIEDZIBA GOK I GBP,
UZDROWISKOWA 61

TEATR  OGNIA

SZCZUDLARZE

POKAZ MALARSTWA - AKWARELA

KONCERT “NAD DACHAMI PARY¯A”

ETIUDY MUZYCZNE

SPOTKANIE Z BAJK¥ I POEZJ¥

ZUMBA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Szczegó³owe inf. dostêpne s¹ na stronie www.gok.goczalkowicezdroj.pl lub profilu facebook.
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Do zawodów zgłosiło się sześć zespołów, to reprezentacje firm: 
Forever, Mirko, Strażak, Iteo Technology, Budspaw oraz Scala-
bud. Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym” 

w 12-minutowych meczach. Turniej przebiegał w miłej atmosferze, nie 
zabrakło składnych akcji i pięknych bramek. Zmagania zakończyły się 
zwycięstwem drużyny Iteo Technology, która wygrała cztery mecze 
i doznała jednej porażki. Podium uzupełnili: Strażak i Forever.

GOSiR

Goczałkowickie Mistrzostwa Przedsiębiorców w Futsalu, hala 
sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 10 marca 2019 r.

Klasyfikacja końcowa:
1. Iteo Technologie
2. Strażak
3. Forever
4. Budspaw
5. Mirko
6. Scalabud
Najlepszy zawodnik: Aleksander Kędzior (Iteo Technology)
Najlepszy strzelec: Jarosław Folek (Iteo Technology)
Najlepszy bramkarz: Piotr Śleziński (Strażak)
Nagroda Fair Play: Firma Forever.
Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach 

przedsięBiorcy w grze!
Drużyna Iteo Technology okazała się najlepsza w pierwszej edycji Goczałkowickich Mistrzostw Przedsiębiorców w Futsalu.

Najwięcej medali, bo aż 50 wypływali zawodnicy YourSport, 
drugie miejsce w rankingu medalowym zajęła szkoła pływania 
SwimSport (46 medali), a trzecie miejsce na podium wywal-

czyli pływacy HumanSport (21 medali).
Najlepszy wynik czasowy wśród kobiet osiągnęła Klaudia Suro-

wiecka (YourSport), która 50 metrów stylem dowolnym pokonała 
w 30,35 s. Ten sam dystans wśród panów najszybciej przepłynął Marek 

Wojtynek (SwimSport) – czas 27,59 s.
Wszystkie wyniki znajdują się na stronie internetowej www.mega-

timing.pl. Organizatorami zawodów byli Szkoła Pływania „Delfin” 
oraz Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju.

GOSiR

płynęli w misTrzosTwach śląska
Niespełna 400 amatorów pływania uczestniczyło w VI Mistrzostwach Śląska, które odbyły się 31 marca na basenie „Goczuś” 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Triumfatorzy turnieju, drużyna Iteo Technology. Nie brakowało składnych akcji i pięknych goli

płynęli w misTrzosTwach śląska
Triumfatorzy turnieju, drużyna Iteo Technology. Nie brakowało składnych akcji i pięknych goli

Zawody organizowane na goczałkowickiej krytej pływalni  od lat cieszą się dużym powodzeniem. W tegorocznych Mistrzostwach Śląska wzięło udział kilkuset zawodników.

Drużyna Iteo Technology okazała się najlepsza w pierwszej edycji Goczałkowickich Mistrzostw Przedsiębiorców w Futsalu.
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dzieŃ pasji: ruszyły zapisy do 
akademii BVB im. ł. piszczka

13 marca oficjalnie zain-
augurowano działal-
ność Akademii BVB 

im. Łukasza Piszczka, którą przy 
współpracy z Borussią Dortmund 
piłkarz z Goczałkowic tworzy 
na terenach wydzierżawionych 
przez gminę przy ul. Uzdrowisko-
wej.

Wkrótce ruszą pierwsze grupy 
treningowe, które będą miały oka-
zję trenować na nowoczesnym 

obiekcie, pod okiem trenerów, 
specjalistów z utytułowanego 
niemieckiego klubu. W niedzielę, 
12 maja odbędą się pierwsze Dni 
Pasji, czyli zajęcia, w ramach 
których przeprowadzona zosta-
nie rekrutacja młodych piłkarzy 
do poszczególnych kategorii wie-
kowych.

Tego dnia swoje umiejętności 
zaprezentują dzieci z rocznika 
2009. W kolejnych  terminach  Aka-

demia zaprasza młodych adeptów 
futbolu z kolejnych roczników. 19 
maja odbędzie się Dzień Pasji dla 
dzieci urodzonych w 2010 r., 26 
maja – w roku 2011, a 2 czerwca 
– w roku 2012. Podczas tych spo-
tkań wybrane zostaną pierwsze 
drużyny, które od sierpnia będą 
reprezentować Akademię.

Akademia BVB im. Łuka-
sza Piszczka zaprasza dzieci, 
które są zafascynowane piłką 

nożną, mieszkające w promieniu 
do 50 km od Goczałkowic. Wszy-
scy chętni powinni zgłaszać się 
za pomocą specjalnego formula-
rza, który dostępny jest na stronie 
akademiabvb.pl.

UG

W maju i czerwcu odbędą się Dni Pasji, które wyłonią członków poszczególnych kategorii wiekowych nowej akademii piłkarskiej.

Dzień Flagi Narodowej to jedno z najmłodszych polskich 
świąt, obchodzone między świętami państwowymi 1 
i 3 maja. Zostało ustanowione w 2004 r. Biało-czer-

wone barwy są jednym z najważniejszych elementów tożsa-
mości narodowej. Dlatego przyłączmy się do świętowania! 
Zachęcamy mieszkańców Goczałkowic-Zdroju do wywiesze-
nia na domach, balkonach, w oknach naszej flagi narodowej. 
Okażmy w ten sposób patriotyzm i poszanowanie naszej nie-
podległości.

UG

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu 
(przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego wła-

sność lub współwłasność podatnika. Przy składaniu rocznej deklaracji 
PIT odliczyć można maksymalnie 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków ponie-
sionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaści-
cielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, 
że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie 

zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatko-
wego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Materiały i usługi, których zakup i realizacja uprawniają do skorzy-
stania z ulgi określa rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (wykaz dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy). Wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

UG

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II

segregowane: 29.04, 13.05, 27.05
zmieszane: 26.04, 6.05, 20.05

popiół: 13.05

Od przejazdu kolejowego do DK 1
segregowane: 30.04, 14.05, 28.05

zmieszane: 23.04, 7.05, 21.05
popiół: 14.05

Od DK 1 do Rudołtowic
segregowane: 17.04, 26.04, 15.05, 29.05

zmieszane: 24.04, 8.05, 22.05
popiół: 17.04, 15.05

Od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
segregowane: 18.04, 2.05, 16.05, 30.05

zmieszane: 25.04, 9.05, 23.05
popiół: 18.04, 16.05

  z  ż y c i a  g m i n y  inFormacJe i ogłoSzenia   z  ż y c i a  g m i n y  

ulga Termomodernizacyjna: 
remonTuj i odlicz naweT 53 Tys. zł

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ulga, dzięki której można odliczyć nawet 53 tys. zł wydatków poniesionych na termomodernizację 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

wywieśmy Flagę!
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Pokażmy nasze przywiązanie do naszych biało-
-czerwonych barw!
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 

8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.

WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki

godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

Godziny urzędowania 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.

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

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.

APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.

GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 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

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.

USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;

SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
210 70 88, Fax: 210 73 06,
e-mail: „gazeta@
goczalkowicezdroj.pl
Redaguje zespół.
Nakład: 1000 egzemplarzy.

Projekt graficzny: Bogusław 
Tomża LINEA, 606 684 285
Skład: Ewelina Sowa-Mrzyk, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Uzdrowiskowa 61.
Druk: INFOPAKT s.c.
ul. Przewozowa 4,
44-206 Rybnik. 

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

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
 POMOCY PRAWNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Centrum Usług Społecznych, II piętro.

cenTrum oBsługi ruchu 
TurysTycznego 
"sTary dworzec"

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10.00 - 18.00

SOBOTA - NIEDZIELA
9.00 - 19.00

Tel. 603-330-240

budynek "Górnik", ul. Uzdrowiskowa 61.
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, II PIĘTRO.

DZIELNICOWI

Czynny: 
środa; piątek w godz. 11.00-15.00

Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

OD MAJA CZYNNY W GODZ.:


