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wiadomości goczałkowickie

bo Sport to zdrowie!

P

rzedmiotem działalności
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji jest rozwój kultury fizycznej oraz organizowanie
działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. GOSiR zarządza
obiektami sportowymi znajdującymi się przy ul. Szymborskiej 1.
W skład kompleksu wchodzą:
hala sportowa, kryta pływalnia,
kompleks „Orlik” wraz z siłownią
zewnętrzną, bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal.
W 2018 r. z basenu skorzystało
ponad 120 tys. osób (w pierwszym
kwartale 2019 r. - 43 tys.). GOSiR
szacuje, że w ubiegłym roku z
obiektów gminnych skorzystało
łącznie ok. 175 tys. osób. W ramach
zimowej akcji dla dzieci i młodzieży
szkolnej „Ferie z Goczusiem” z turniejów i wyjazdów skorzystało prawie 300 osób, z zajęć grupowych
na basenie – prawie 600 osób, a z
basenu za 2 zł – 335 osób. Obiekt
cieszy się dużym powodzeniem
nie tylko wśród mieszkańców
gminy. Podczas tegorocznych ferii
na basen do Goczałkowic przyjeżdżały także grupy półkolonijne
m.in. z Pszczyny, Czechowic, Bielska czy Jasienicy.
Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji oprócz utrzymywania i
administrowania obiektami sportowymi zajmuje się organizacją i
współorganizacją licznych imprez,
wydarzeń, akcji. To inicjatywy,

z których mieszkańcy chętnie
korzystają, m.in. Rajd Rowerowy
Koroną Zapory Goczałkowickiej,
Goczałkowicki Bieg św. Huberta,
Memoriał Pływacki im. Krzysztofa
Kanika, Turniej Futsalu Drużyn
Seniorskich, Liga Maluchów i turnieje futsalu dzieci, Goczałkowickie Mistrzostwa Przedsiębiorców
w Futsalu, Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Łukasza Piszczka, zawody
mikołajkowe, Mistrzostwa Śląska w Siatkonodze, Liga Futsal
Pszczyna-Suszec-Goczałkowice,
Mistrzostwa Śląska Amatorów w
Pływaniu, Zawody pływackie osób
niepełnosprawnych. W ub. roku
zorganizowano też akcję Przepłyńmy 100 kilometrów na 100 lat
Niepodległej, która zakończyła się
sukcesem – 421 osób przepłynęło
łącznie 360 km! GOSiR współorganizuje też Dni Goczałkowic.

- Jeśli podsumujemy 2018 rok,
GOSiR był organizatorem, współorganizatorem bądź udostępnił swoje obiekty na 38 imprez
sportowo-rekreacyjnych, cztery
akcje sportowe, jedną amatorską
ligę – futsal, a także kilkadziesiąt
meczów ligowych piłkarskich drużyn LKS i UMKS. Zawody odbywały
się w 12 dyscyplinach sportowych,
a ich zasięg był gminny, powiatowy,
wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy – mówił Radosław
Jeleń, kierownik GOSiR. Ośrodek
prowadzi również naukę pływania

fot. gosir

Ok. 175 tys. użytkowników gminnych obiektów sportowych w ub. roku, a także szereg ciekawych imprez, wydarzeń, akcji - podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 7 maja Radosław Jeleń, kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji omówił działalność GOSiR-u.

Jedną z ﬂagowych imprez organizowanych przez GOSiR jest Rodzinny Rajd Rowerowy.
dzieci w klasach I-III szkół.

Będzie się działo także w wakacje, w ramach „Wakacji z Goczusiem”. - Chcemy wznowić akcję
Pływanie na medal, planujemy
rodzinne wyjazdy wakacyjne, 25
sierpnia organizujemy Rodzinny
Rajd Rowerowy, którego trasa
będzie liczyć niespełna 20 km –
przyznał kierownik. Ponadto, 22
września odbędzie się „Bieg dla
naszych dzieci”, czyli bieg na 10 km
i nordic walking na 5 km. Będzie to
impreza charytatywna, bo celem
będzie zbieranie środków dla PZN
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i
Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach, z którego korzystają także

mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój.
Przed GOSiR-em także kolejne
inwestycje. W planach jest modernizacja gospodarki energią, a I
etap obejmuje wymianę kotłów
z osprzętem, armaturą i automatyką, wymianę oświetlenia w hali
sportowej oraz zabudowa falowników na silnikach elektrycznych
napędów urządzeń pływalni i hali.
Zadanie ma być współfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W następnej
kolejności planowana jest budowa
instalacji wysokosprawnej kogeneracji
pk

dla promocji zdrowego Stylu życia

7 maja Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2019-2023.

W

trakcie przygotowywania dokumentu przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, którym objęto 219
mieszkańców gminy. „Respondenci
w większości oceniają swoje zdrowie fizyczne i psychiczne jako dobre
lub bardzo dobre. Niemniej jednak
jest znaczny odsetek mieszkańców,
w tym mieszkańców z młodszych
grup wiekowych, uznających swoje
zdrowie psychiczne za znośne lub
słabe, co wskazuje niewątpliwie
na potrzebę prowadzenia w gminie
działań prewencyjnych ukierunko-

wanych na zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowia psychicznego” –
zaznaczono w dokumencie.

Celem strategii jest przede
wszystkim wspieranie promowania zdrowego stylu życia, utrzymywania kontaktów społecznych
i aktywności społecznej wśród
dzieci i młodzieży oraz osób starszych, zwiększenia dostępności
do świadczeń opieki psychiatrycznej zarówno dla dzieci, młodzieży,
jak i osób dorosłych, podnoszenia świadomości społeczeństwa
na temat zdrowia psychicznego

i opieki psychiatrycznej oraz rozpowszechniania informacji na temat
funkcjonowania instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi i/lub uzależnionych.
Dokument wymienia szereg
działań, to m.in. realizacja projektu „Integracja-Tolerancja”, bezpłatne porady prawne, konsultacje
i porady u psychoterapeuty, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci
i młodzieży, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu poprzez imprezy o charakterze rozrywkowym, udzielanie

pomocy rodzinom potrzebującym,
akcje edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii, agresji
oraz przemocy, nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia
wspólnych działań profilaktycznych, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, lokalnymi organizacjami.
Autorem dokumentu jest Urząd
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Program powstał przy współpracy
z firmą CHILICO – Karolina Sobczyk.
UG
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Wózek inwalidzki
nie musi być barierą

Klaudia porusza się na wózku inwalidzkim, ale nie przeszkadza jej to w realizowaniu
swoich pasji.

f o t . p o w i at p s z c z y ń s k i

– Jest milion innych różnych
gorszych chorób, które człowieka przykuwają do łóżka.
A ja mam o tyle dobrze, że mam
pracę, mogę jeździć samochodem – przyznaje. Jak podkreśla,
jedyną pracą domową, której nie
może wykonać jest mycie okien.
Z wszystkim innymi sobie radzi.
Żałuje czasami, że nie może chodzić po górach, tańczyć.
Niepełnosprawność Klaudii
objawia się też m.in. skrzywieniem kręgosłupa. Mieszkanka
Goczałkowic ma o tyle szczęście,
że w bardzo ograniczonym zakresie, ale może chodzić. To jednak
musi być krótki wysiłek, np. złożenie wózka, zapakowanie go
do bagażnika i wejście do pociągu
czy do auta. Bo Klaudia prowadzi samochód, który jest dostosowany do osób poruszających się
na wózku inwalidzkim. Jej wózek
jest stosunkowo lekki (waży
ok. 7 kg) i mierzony specjalnie
pod nią. Co ciekawe, można nim
jeździć nawet po schodach.
K. Krasoń lubi podróżować, jeździ na różne koncerty.
Uwielbia spotkania z innymi
ludźmi. Choć regularnie uczęszcza na rehabilitację, jej zdaniem
prawdziwą rehabilitacją jest to,
co robi na co dzień. Czyli stara się
żyć zupełnie normalnie.
Wózek nie jest dla niej żadną
przeszkodą. Nawet w tym,
żeby pracować, choć pracy szukała latami. – O szukaniu pracy
mogłabym napisać grubą książkę,
o odrzuceniu z tym związanym,
kiedy obiecywano mi gruszki
na wierzbie, a potem nic z tego nie
było. Kiedy okazało się, że poruszam się na wózku mnożyły się
problemy, trudności. W obecnym
zakładzie pracuję już od trzech
lat i jestem z tego powodu zado-

f o t . paw e ł k o m r a u s

Klaudia Krasoń z Goczałkowic-Zdroju od urodzenia ma rozszczep kręgosłupa. To sprawia, że musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Pokazuje, że mimo tego można normalnie żyć.

W gali wręczenia wyróżnień, która odbyła się 16 maja wzięła udział także Wójt
Gabriela Placha, która spotkała się z nominowanymi z gminy Goczałkowice.

wolona – przyznaje mieszkanka
Goczałkowic.
Ale to nie wszystko. Klaudia
brała udział w sesjach zdjęciowych, do tego trzykrotnie wzięła
udział w konkursie Miss Polski
na wózku, w latach 2013-2015.
– Od dziecka pchałam się przed
aparat – śmieje się. – Udział

w wyborach miss traktowałam
jako zabawę. W pewnym sensie
jednak przełamałam się, otworzyło mnie to doświadczenie –
mówi.
Na co dzień ciągle spotyka się
jednak z różnymi reakcjami ludzi.
– Niektórzy wciąż mają bariery
psychiczne, nie wiedzą, jak się

zachować w stosunku do osób
niepełnosprawnych. Kiedyś wiele
osób odnosiło się do mnie z litością, ale nie pozwalałam sobie
na to. Chcę być traktowana jak
inni – podkreśla. Jak zauważa,
poprawia się sytuacja osób niepełnosprawnych w przestrzeni
publicznej, bo jest coraz mniej
barier architektonicznych. Także
ludzie coraz życzliwiej pomagają
jej w różnych sytuacjach.
Mimo niepełnosprawności
Klaudia chce pomagać potrzebującym. Przez trzy lata była wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
Organizowała zbiórkę dla jednej
z podopiecznych i jej chorych
dzieci, współpracowała z kilkoma
fundacjami. – Będąc niepełnosprawnym człowiek mocno skupia się na sobie, a tutaj trzeba było
się skupić na ludziach poszkodowanych. Wtedy zobaczyłam całe
spektrum tego, jak wygląda nieszczęście. To nie tylko brak zdrowia, ale też brak pieniędzy czy
domu – zauważa.
Klaudia była jedną z nominowanych osób do Wyróżnienia
Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony”, które ma na celu promowanie aktywnych postaw osób
dotkniętych niepełnosprawnością. I choć nagrody nie otrzymała, codziennie pokazuje,
że mimo niepełnosprawności
można realizować swoje plany,
marzenia, ciekawie żyć. Nominowany do wyróżnienia był jeszcze jeden mieszkaniec Goczałkowic-Zdroju. To Marcin Frączek, który jest podopiecznym
Ośrodka Matka Boża Różańcowa
w Pszczynie. Marcin udziela się
w zespole folklorystyczno-integracyjnym „Folkowianie”, lubi
występy na scenie.
Paweł Komraus

eSesja dla mieszkańców

N

a stronie internetowej www.goczalkowicezdroj.esesja.pl dostępne są informacje o aktualnych i planowanych posiedzeniach
Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy. Mieszkańcy na bieżąco mogą dowiedzieć się, kiedy odbędą się sesje Rady Gminy lub
posiedzenia poszczególnych komisji Rady Gminy. W eSesji dostępne są także porządki obrad posiedzeń.
Link do eSesji dostępny jest też na stronie głównej strony internetowej Urzędu Gminy – www.goczalkowicezdroj.pl.
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ulica wiślna gotowa.
ruSzają kolejne inweStycje
– Zakończyliśmy dużą inwestycję drogową i mieszkańcy mogą
już korzystać z bezpiecznej drogi
oraz chodnika. Istotna była również
budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej. Jednocześnie drogowcy rozpoczęli przebudowę ul.
Bór II, a wkrótce prace ruszą na ul.
Sołeckiej. Staramy się sukcesywnie
poprawiać stan naszych dróg gminnych – podkreśla wójt Gabriela Placha.
Ul. Bór II zostanie przebudowana na długości całkowitej 2331
mb. Zadanie za kwotę 1 mln 696
tys. 234 zł 17 gr realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Raciborza, które wygrało przetarg ogłoszony przez Urząd Gminy.
Ma na to czas do końca lipca.
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi Bór II na długości całkowitej 2331 mb poprzez wykonanie
warstw konstrukcyjnych z asfaltobetonu (jezdnia będzie miała szerokość od 2,5 do 3,5 m), wymianę
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.
Ponadto, w najbliższym czasie
rozpocznie się też remont drogi
powiatowej ul. Zielonej na odcinku
300 mb. Inwestycja jest niezwykle ważna, bo ul. Zielona jest istot-

Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł.

fot. Ug

D

rogowcy zakończyli przebudowę ul. Wiślnej wraz
z budową kanalizacji deszczowej, wartą 1 mln 714 tys. zł.
Realizowane od listopada 2018 r.
prace częściowo były finansowane
ze środków budżetu państwa,
tj. Programu na Rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina pozyskała bowiem dofinansowanie
w wysokości 293 tys. 435 zł.
Inwestycja była prowadzona
na odcinku 580 m. W jej ramach
przebudowano 440 mb drogi
o szerokości jezdni 6 m, wybudowano chodnik z kostki betonowej
przylegający do jezdni na długości 216 mb (od skrzyżowania z ul.
Żeromskiego do skrzyżowania z ul.
Wisławy Szymborskiej), wymieniono krawężniki na nowe krawężniki kamienne, wykonano nową
konstrukcję jezdni, wykonano
nawierzchnię z asfaltobetonu oraz
wjazdy indywidualne do posesji,
przebudowano napowietrzną linię
teletechniczną oraz wykonano
nową kanalizację deszczową.
Inwestycja obejmowała też przebudowę łącznika ul. Wiślnej na długości 140 m poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z asfaltobetonu,
wykonanie nowych wjazdów indywidualnych do posesji oraz budowę
kanalizacji deszczowej.

fot. Ug

Są już nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz chodnik - zakończyła się przebudowa ul. Wiślnej w Goczałkowicach-Zdroju.
Ruszyły natomiast prace na ul. Bór II.

Ruszyła przebudowa ul. Bór II.
nym ciągiem komunikacyjnym,
stanowiącym dojazd do uzdrowiska. Zadanie realizowane przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ma być w całości sfinansowane

przez gminę Goczałkowice-Zdrój.
Na remont drogi gmina przekaże
powiatowi pszczyńskiemu 180
tys. zł.
UG

ulica Sołecka zoStanie przebudowana
Urząd Gminy ogłosił przetarg na kolejne zadanie drogowe - przebudowę ul. Sołeckiej. Na realizację inwestycji gmina otrzyma
dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W
fot. Ug

ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia na długości
495 mb o szerokości 5 mb. Wykonane zostaną nowe warstwy
nawierzchni z asfaltobetonu, planowana jest też wymiana warstw

Ul. Sołecka zostanie przebudowana na długości 495 mb.

konstrukcyjnych, wymiana obustronnie krawężników wzdłuż jezdni oraz
przebudowa zjazdów do bram wjazdowych posesji z kostki betonowej.
Ponadto, wymienione zostaną zniszczony kolektor kanalizacji deszczowej
na długości prawie 473 mb, studnie i wpusty uliczne.
Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków gminy oraz Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminie udało się otrzymać promesę
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od ministra spraw wewnętrznych
i administracji, którą wójt Gabriela Placha odebrała w marcu br. Dotacja
wynosić będzie 1 mln 80 tys. zł, maksymalnie 80% wartości zadań. – Dzięki
temu będziemy mogli zrealizować dwie niezwykle ważne dla mieszkańców
inwestycje. Wkrótce ogłosimy przetarg na przebudowę ul. Solankowej.
Zgłosiliśmy te drogi do dofinansowania z powodu zniszczeń, jakim uległy
w wyniku powodzi w 2013 r. Udało się pozyskać dotację, dlatego ruszamy
z pracami – mówi wójt Gabriela Placha.
UG
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na zaporze odbyły Się manewry
przeciwpowodziowe

Na terenie zapory w Goczałkowicach zorganizowano największe do tej pory międzynarodowe ćwiczenia polsko-czeskich straży
pożarnych oraz żołnierzy z gliwickiej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, których celem było prowadzenie skutecznych akcji
ratowniczych i usuwanie skutków zagrożenia powodziowego.

fot. gpw

R

ozpoczęte 16 kwietnia
t r z y d n i owe m a n ew r y
strażackie zorganizowała Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach pod kryptonimem „Wasar”. Miały sprawdzić,
w jakim stopniu strażacy polscy i czescy potrafią współdziałać podczas powodzi na terenach powiatów cieszyńskiego
i pszczyńskiego.
W ćwiczeniach wzięły
udział jednostki zawodowej,
jak i ochotniczej straży pożarnej, które na co dzień zmagają
się z żywiołami, jak i specjalistyczne grupy poszukiwawcze
zarówno z Republiki Czeskiej,
jak i z kilku miast województwa

Podczas kwietniowych manewrów.
śląskiego. Doskonalono umiejętności dowodzenia i koordynowania działań poszukiwaw-

czo-ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, zwłaszcza
w sytuacjach, które w każdej

chwili mogą się zmieniać.
Jezioro Goczałkowickie
po raz kolejny okazało się doskonałym poligonem do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń
symulujących realne zagrożenia. Najbardziej spektakularne
polegały m.in. na poszukiwaniu
i ewakuacji osób poszkodowanych, ratowaniu ludzi znajdujących się w wodzie lub na brzegu
z wykorzystaniem specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, a także udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.
Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów

można jeŹdzić!

Od 26 kwietnia w Goczałkowicach ponownie funkcjonuje samoobsługowa wypożyczalnia rowerów. Stacje znajdują się przy koronie zapory oraz przy Starym Dworcu. W ramach systemu pierwsze 30 minut jazdy jest darmowe.

S

gurowano 26 kwietnia. Lokalizacja stacji w Goczałkowicach
pozostaje bez zmian – jednoślady dostępne są przy koronie
zapory oraz przy Starym Dworcu
(w gminie Pszczyna znajdują się
na rynku, przy dworcu PKP, na os.
Piastów, przy Ośrodku Sportów
Wodnych w Łące, przy kościele
na os. Stara Wieś oraz przy szkole
na os. Daszyńskiego). W każdej
stacji jest 10 rowerów.
fot. Ug

amoobsługowa wypożyczalnia rowerów miejskich przy
współpracy gmin Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna po raz
pierwszy została uruchomiona
w ubiegłym roku. 6 stacji ulokowano na terenie gminy Pszczyna,
a dwie – w Goczałkowicach.
Użytkownicy po zarejestrowaniu mogą wypożyczać i oddawać
pojazdy na dowolnych stacjach.
Tegoroczny sezon zainau-

fot. Ug

Jedna ze stacji znajduje się przy Starym Dworcu.

Przez cały rok można korzystać z wypożyczalni rowerów na Starym Dworcu.

Żeby skorzystać z wypożyczalni wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej
pszczynskirower.pl i wpłacić
10 zł opłaty inicjalnej. Pierwsze
30 minut każdego wypożyczenia roweru jest darmowe. Od 31
do 60 minut wypożyczenia kosztuje 1 zł. Druga godzina wypożyczenia to koszt 2 zł, trzecia – 3 zł,
a każda kolejna godzina – 4 zł.

Infolinia samoobsługowej wypożyczalni rowerów: tel. 32 630 62
55.
Co ważne, przez cały rok
można korzystać z wypożyczalni
rowerów dostępnej na Starym
Dworcu. Można tam wypożyczyć
także m.in. kijki do nordic walking, leżaki plażowe czy turystyczne nosidełko dla dzieci.
UG
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Strażacy zaproSili do Siebie

W

ydarzenie zostało zorganizowane w ramach
obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w intencji strażaków w kościele pw. św. Jerzego.
Po jej zakończeniu odbył się
objazd orkiestry dętej po Goczałkowicach.
Przed budynkiem OSP
na wszystkich uczestników czekało sporo atrakcji. Można było
zwiedzić budynek straży, zobaczyć samochody strażackie oraz
wyposażenie ratowniczo-gaśnicze, odbyły się pokazy z zakresu

pierwszej pomocy, prezentacje
radiowozu i karetki pogotowia.
D z i e c i m o g ł y s t wo r z y ć
linię gaśniczą, spróbować
sił na ściance wspinaczkowej, w programie znalazły się
także malowanie twarzy oraz
konkursy z nagrodami. Przed
budynkiem OSP wystąpiła też
orkiestra dęta.
Mieszkańcy – ci starsi, jak
i ci młodsi – mogli zobaczyć, jak
i gdzie pracują strażacy, a także
choć na chwilę zostać strażakiem!
UG

fot. osp goczałkowice-zDrÓj

3 maja strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju zaprosili mieszkańców na Dzień Otwarty.

Podczas Dnia Otwartego OSP Goczałkowice-Zdrój.

gmina wybuduje nowe przedSzkole
W Goczałkowicach powstanie nowe przedszkole, do którego docelowo przeniosą się dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2. Wójt
Gabriela Placha powołała zespół, który ma przygotować koncepcję realizacji inwestycji.

P

ubliczne Przedszkole nr 2
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 7 funkcjonuje
od 1973 r. Placówka została wtedy
przeniesiona do obiektu, w którym
wcześniej znajdowały się mieszkania i kawiarnia.
Niestety, niedawna kontrola
straży pożarnej wykazała, że budynek nie spełnia wszystkich norm
przeciwpożarowych. Strażacy
wydali decyzje i wskazali, jakie
inwestycje należy zrealizować, aby

normy zostały spełnione. – Pamiętajmy, że budynek, w którym znajduje się przedszkole jest budynkiem starym. Doszliśmy do wniosku, że nie warto go remontować,
bo będzie to niezwykle kosztowne.
Dlatego podjęliśmy decyzję o budowie nowego przedszkola w gminie,
do którego docelowo przeniesione
zostanie Publiczne Przedszkole nr
2. Chcemy stworzyć naszym dzieciom jak najlepsze warunki – mówi
wójt Gabriela Placha.

Wójt wydała zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu
ds. przygotowania koncepcji
realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa przedszkola w Goczałkowicach-Zdroju”. W jego skład
weszli m.in. pracownicy Urzędu
Gminy oraz dyrektorki dwóch
gminnych przedszkoli, w pracach
udział będą brali także radni Rady
Gminy. Zadaniem zespołu jest
przygotowanie koncepcji nowej
placówki z uwzględnieniem loka-

lizacji, wielkości oraz infrastruktury towarzyszącej.
Koncepcja ma zostać opracowana do 21 czerwca. – Póki co nie
określamy dokładnych terminów,
ale w miarę możliwości zależy
nam na jak najszybszej realizacji
tej inwestycji – zauważa wójt.
Publiczne Przedszkole nr 2
w Goczałkowicach składa się
z czterech oddziałów, do placówki
uczęszcza prawie 100 dzieci.
UG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W

ankieta

związku z decyzjami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie dotyczącymi Publicznego Przedszkola nr 2 przy
ul. Bolesława Prusa 7, trwa przygotowanie koncepcji budowy nowego przedszkola na terenie gminy. Dlatego powołany zarządzeniem
wójta gminy Zespół ds. przygotowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Goczałkowicach-Zdroju” prosi
o wypełnienie krótkiej ankiety.
1. Czy jesteś za funkcjonowaniem w przyszłości w gminie:
dwóch mniejszych przedszkoli publicznych
jednego dużego przedszkola publicznego na ok. 250 dzieci
2. Czy jesteś za zlokalizowaniem nowego publicznego przedszkola przy kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wisławy Szymborskiej?
tak
nie
nie mam zdania
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 1, w Publicznym Przedszkolu nr 1, w Publicznym Przedszkolu nr 2
lub w Urzędzie Gminy, w specjalnych urnach z napisem „Ankieta – przedszkole”, w terminie do 13 czerwca.

aktualności
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zmiana planu uporządkuje
teren boiSk Sportowych

Podczas sesji 7 maja Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów boisk sportowych w Goczałkowicach-Zdroju.

P

rocedura zmiany planu
rozpoczęła się 28 grudnia 2016 r., kiedy to Rada
Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu. Obszar
objęty opracowaniem obejmuje
powierzchnię 4,7 ha, położony
jest pomiędzy ulicami Krzyżanowskiego, Uzdrowiskową i Parkową.
Przyjęty 7 maja dokument
wprowadza zmiany przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenu dla czterech fragmentów

powierzchni działki. Wyznaczono dodatkowe tereny sportowo-rekreacyjne i zieleni parkowej, zlikwidowano odcinek niezrealizowanej drogi wewnętrznej, wyznaczono też teren dróg
publicznych.
„Intencją zasadniczą zmiany
planu jest dopuszczenie dodatkowych aktywności na terenach
boisk wraz z regulacją sposobu
korzystania z nich w taki sposób,
aby nie stanowił on obciążenia
dla bezpośredniego sąsiedztwa
oraz był uzupełnieniem funkcji

podstawowej strefy uzdrowiskowej Gminy Goczałkowice-Zdrój” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Dzięki zmianie planu możliwe
będzie przeprowadzenie remontów istniejących obiektów, ustawienie masztów oświetleniowych, pomocniczego budynku
technicznego oraz obiektów
wspomagających aktywność
fizyczną i rehabilitację ruchową.
Jednocześnie ograniczono
organizację imprez masowych
na obszarze boisk sportowych.

Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia,
w tym Ministerstwa Zdrowia.
Dokument wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego
wglądu od 24 września do 23
października 2018 r. Zmiana
planu jest spójna z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój.
UG

żeby powietrze było czyStSze:
trwa wymiana kotłów
W gminie Goczałkowice-Zdrój od ubiegłego roku trwa realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mieszkańcy otrzymują
bezzwrotną dotację na wymianę kotłów, wymianę okien czy docieplenie ścian. Podpisano już ponad 150 umów.
poprawi się. Taki jest nasz cel.
Powietrza nie da się jednak
zatrzymać w danych granicach,
dlatego ważne są działania
na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane na poziomie
regionu, a najlepiej całego kraju
– mówi wójt Gabriela Placha.
Program realizowany jest
ze środków budżetu gminy oraz
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina pozyskała z WFOŚiGW dofinansowanie: 230
tys. zł w formie dotacji oraz 1
mln 343 tys. 900 zł w formie
pożyczki.
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie
dotacji celowej wynoszącej
do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego
min. V klasy, w przypadku
pozostałych inwestycji ekologicznych dofinansowanie może
wynieść do 80%. Zakończenie
realizacji I etapu zaplanowano
na sierpień br. Cały program

ma być realizowany do 2023 r.,
a jego łączny szacowany koszt
wynosi ponad 6,7 mln zł.
Operatorem Programu działającym w imieniu gminy jest
firma EKOSCAN Innowacje
i Rozwój. Punkt obsługi klienta
Programu jest czynny w każdy
wtorek w godz. 9.00-16.30
w budynku Urzędu Gminy
(pokój nr 3).
W trosce o jakość powie-

fot. fotolia

C

elem przyjętego przez
Radę Gminy w czerwcu
2018 r. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
W pierwszym etapie
ma zostać realizowanych 180
inwestycji z udziałem środków
Programu. Będzie to 30 inwestycji obejmujących docieplenie, 20 inwestycji obejmujących
wymianę okien oraz 130 inwestycji zakładających wymianę
kotłów.
Do 24 maja br. podpisano
już 150 umów. Zakładają one:
wymianę pieca węglowego na
węglowy - 30 umów, węglowego na gazowy - 71 umów,
gazowego na gazowy - 13 umów,
docieplenie stropu/dachu - 11
umów, docieplenie ścian - 12
umów, wymianę okien - 13
umów. Odebrano i rozliczono
85 inwestycji.
– Cieszę się, że zainteresowanie mieszkańców Programem jest tak duże. Liczymy
na to, że dzięki temu jakość
powietrza w Goczałkowicach

trza na terenie gminy prowadzone są też kontrole palenisk.
W tym roku było ich 33, w dziewięciu przypadkach zastosowano pouczenia. Ponadto,
wójt Gabriela Placha zapowiada, że przed rozpoczęciem
kolejnego sezonu grzewczego
gmina zorganizuje prelekcję
wraz z pokazem prawidłowego
rozpalania w piecu.
UG
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gioś uruchomił pomiary
jakości powietrza w gminie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił w uzdrowisku, w rejonie ul. Parkowej, pomiary jakości powietrza mobilną
stacją pomiarową.

J

ak informuje GIOŚ, na stacji mierzone są związki azotu, ozon,
benzen, pył zawieszony PM10 i PM2,5. Wyniki można sprawdzać poprzez stronę internetową www.powietrze.katowice.
wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne (w wykazie
stacji należy wybrać „Stacja mobilna Goczałkowice-Zdrój ul. Parkowa”).
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wstępnie przewiduje

prowadzenie pomiarów do końca roku, jednak w drugiej połowie roku ma zostać podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu
pomiarów lub o przeniesieniu stacji w inne miejsce na terenie
województwa śląskiego.
Pomiary są prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
UG

goczałkowice przyjazne
klubom piłkarSkim

R

anking opracowali Michał Czajkowski z firmy Statystyka Sportowa oraz
Paweł Chmielowski z Agencji Analityki
Sportowej Sport Analytics, na zlecenie Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Ideą rankingu jest porównanie samorządów pod kątem wspierania przez nie klubów
piłkarskich. Badanie objęło 2478 gmin, 314
powiatów i 16 samorządów wojewódzkich.
Opisanych zostało 5013 dotacji dla klubów
piłkarskich.
Pod uwagę brano: dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca, wielkość
zadłużenia budżetów gmin na jednego mieszkańca, wydatki na kulturę fizyczną na jednego mieszkańca, udział środków przekazanych na zadania realizowane przez kluby
piłkarskie w wydatkach ogółem gminy.

Z zebranych danych wynika, że najwięcej
na kluby piłkarskie wydają miasta i gminy
województwa śląskiego, które w zeszłym roku
przeznaczyły na ten cel ponad 55,7 mln zł.
W kategorii gmin wiejskich bardzo wysoko
uplasowała się gmina Goczałkowice-Zdrój
– zajęła 7. miejsce. 10 najlepszych samorządów w każdej kategorii zostało nagrodzonych podczas gali, która odbyła się 21 maja
w Lublinie.
-Inwestujemy w sport i młodzież, bo wiemy,
że są to bardzo dobrze wydane pieniądze.
Chcemy, by sportowcy mieli w Goczałkowicach jak najlepsze warunki do rozwijania
swoich umiejętności. Dlatego cieszymy się,
że nasze działania zostały zauważone w tym
rankingu – przyznaje wójt Gabriela Placha.
UG

fot. Ug

Gmina Goczałkowice-Zdrój znalazła się wśród 10 najlepszych gmin wiejskich w kraju w ogólnopolskim rankingu „Samorządy
przyjazne klubom piłkarskim”.

pamiętajmy o przycinaniu drzew
i krzewów na Swoich poSeSjach
Gałęzie drzew i krzewów wystające z prywatnych posesji na drogi i chodniki to niestety nierzadki widok w gminie. Takie
gałęzie mogą być niebezpieczne!

D

o obowiązków właścicieli posesji należy pielęgnowanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie posesji. Tymczasem
w naszej gminie są miejsca, gdzie gałęzie wychodzą poza ogrodzenie i często wiszą nad drogami czy chodnikami.
To oznacza sporo utrudnień związanych z poruszaniem się chodnikiem czy drogą. Wystające gałęzie powodują uszkodzenia przejeżdżających pojazdów, mogą powodować też zagrożenie dla rowerzystów czy pieszych. Często ograniczają również
widoczność. To wszystko sprawia, że powinniśmy pamiętać o tym, by drzewa na naszych posesjach nie utrudniały innym korzystania z dróg.
Urząd Gminy w trosce użytkowników dróg i chodników apeluje do mieszkańców o dbanie o odpowiedni stan drzew i krzewów
znajdujących się w sąsiedztwie publicznych dróg.
UG
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tak głoSowaliśmy
w wyborach do
parlamentu europejSkiego
51,86% uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Goczałkowice-Zdrój,
które odbyły się 26 maja.

1. KW Prawo i Sprawiedliwość – 1460 głosów, 48,3%
2. KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD.N Zieloni – 1102 głosy, 36,45%
3. KW Wiosna Roberta Biedronia – 170 głosów, 5,62%
4. KWW Kukiz'15 – 114 głosów, 3,77%
5. KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 109 głosów,
3,61%
6. KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 36 głosów, 1,19%
7. KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 32 głosy, 1,06%
Indywidualnie najwięcej głosów w gminie zdobyli: Jerzy Buzek z KKW
Koalicja Europejska PO PSL SLD.N Zieloni (749), Jadwiga Wiśniewska
z KW Prawo i Sprawiedliwość (656) oraz Izabela Kloc z KW Prawo i Sprawiedliwość (456).
Wybory w całym kraju wygrał KW Prawo i Sprawiedliwość (45,38%)

przed KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD.N Zieloni (38,47%) oraz
KW Wiosna Roberta Biedronia (6,06%). I to przedstawiciele tych trzech
komitetow zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja
wyniosła 45,68%.

fot. google

U

prawnionych do głosowania było 5875 osób, łącznie wydano
3047 kart. Oddano 3023 ważne głosy. Najwięcej głosów w gminie
zdobyli kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość (1460, tj. 48,3%),
a także KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD.N Zieloni (1102, tj. 36,45%).
Oto szczegółowe wyniki głosowania w gminie Goczałkowice-Zdrój:

informacja wS. wyboru
ławników na kadencję 2020-2023

22

maja do Urzędu
Gminy wpłynęło
pismo prezesa Sądu
Okręgowego w Katowicach
d ot yc z ą c e w y b o r u ł aw n i ków na kadencję 2020-2023.
Z gminy Goczałkowice-Zdrój
wybranych zostanie trzech
ławników do Sądu Okręgowego
w Katowicach (dwóch do orze-

kania w sprawach karnych
i jeden do orzekania w sprawach rodzinnych) oraz jeden
do Sądu Rejonowego w Pszczynie (do orzekania w sprawach
rodzinnych).
Wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r.
Do 30 czerwca uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom

gmin kandydatów na ławników.
W myśl ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych, kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Szczegółowe infor macje
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy goczalkowicezdroj.pl oraz w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój nr
102).

rolnicy wybiorą Swoich
reprezentantów
28 lipca odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

I

zba Rolnicza to samorząd reprezentujący rolników. 31 maja br.
upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne
wybory odbędą się 28 lipca.
Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych, czynne i bierne prawo
wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa jest każda
osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku

dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej
Izby Rolniczej.
Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby,
uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
Szczegółowe informacje na temat wyborów można znaleźć
na stronie internetowej www.sir-katowice.pl.
Śląska Izba Rolnicza
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Jesteśmy Ekostrażnikami

Z

zacji w wykonaniu „Sówek” pt.
„Sznurek Jurka”. Wiersz opowiadał o tym, jak powstało wysypisko śmieci od niewinnie wyrzuconego przez Jurka starego sznurka.
I zamiast boiska „wyrosła” góra
śmieci. W trakcie recytacji mali
aktorzy rzucali na scenę papierki
po cukierkach, woreczki śniadaniowe, ścierkę, plastikowe kubki,
butelki szklane, itp. Mali ekolodzy stwierdzili, że nie chcą mieć
takiego bałaganu w sali i należy
wszystko posprzątać. Zauważyli,
że odpady należy posegregować. I w tym momencie pojawiły
się kolorowe worki do segregacji śmieci. Dzieci doskonale wiedziały, jakie śmieci należy wrzucać do poszczególnych worków.
Wybrane drużyny z wszystkich
grup wzięły się do pracy. Zadanie zostało wykonane bezbłędnie.
Po skończonym sprzątaniu wszyscy skandowali: „To są bardzo
grzeczne dzieci – one segregują
śmieci”. Następnie zaproszono
przedszkolaków do zabawy ilustrowanej ruchem pt. „My jesteśmy ekoludki”.
Po zabawie starszaki z grupy
„Pszczółki” pięknie zadeklamowały zebranym wiersze o treściach ekologicznych. Przedszkolaki dowiedziały się z nich, jak
należy szanować przyrodę,
jak dbać o rośliny i zwierzęta,
co to są parki narodowe, co to jest
ekologia. Następnie przystąpiły

Przedszkolaki uczyły się jak poprawnie należy segregować śmieci.
do drugiego zadania. Wybrane
dzieci nazywały zwierzęta
i rośliny znajdujące się na obrazkach. Dowiedziały się, że są one
pod ochroną, a więc nie należy
ich zrywać, niszczyć, łapać czy
zabijać. Nagle w sali pojawił się
nieoczekiwany gość – Pan Listonosz, przyjaciel Ziemi. Przyniósł
dzieciom „Telegramy od Ziemi”.
Odbiorcy kolejno odczytywali
hasła – prośby Ziemi, zapisane
na telegramach. Znalazły się tam
między innymi takie hasła, jak:
„Nie łamcie drzew i krzewów!”,
„Nie śmiećcie i nie hałasujcie
w lesie!”, „Zbierajcie makulaturę!”, „Segregujcie śmieci!”, itp.

Podczas spotkania nie zabrakło
piosenek o tematyce ekologicznej
w wykonaniu małych strażników
przyrody. Z ust przedszkolaków
popłynęły takie piosenki, jak:
„Kochamy świat”, „Leśne duszki”,
„Kolorowe pojemniki”, „Ekostrażnicy”. Na zakończenie spotkania
dzieci złożyły obietnice „Małego
ekologa”.
Mamy nadzieję, że poprzez
podjęte przez nas działania zasialiśmy w naszych podopiecznych
ziarno troski o dobro naturalne
obecnych i przyszłych pokoleń.
Aleksandra Kołodziejczak,
Agata Bajbuła
(Publiczne Przedszkole nr 2)

fot. pp2

iemia to nasza planeta. Żyją
na niej ludzie, rośliny i zwierzęta. Ludzie jednak stworzyli zagrożenie dla całej przyrody. Często niszczą środowisko,
w którym żyją. Ścieki z zakładów
przemysłowych i gospodarstw
domowych zatruwają wodę w rzekach i jeziorach. Dym z kominów
zanieczyszcza powietrze. Wysypiska śmieci powodują skażenie
gleby.
A my oddychamy zatrutym
powietrzem, pijemy zanieczyszczoną wodę, jemy żywność, która
nam szkodzi, toniemy w śmieciach. W zatrutym środowisku
chorują ludzie, giną rośliny i zwierzęta. Na szczęście ludzie zrozumieli, że niszcząc Ziemię niszczą
siebie. Musimy ratować Ziemię –
nasz wspólny dom!
Aby uratować naszą Ziemię
powinniśmy uwrażliwić młode
pokolenie na jego problemy.
Wzbudzanie świadomości ekologicznej jest zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły
i przedszkola. To między innymi
na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za to, aby dzieci
i młodzież nauczyła się szacunku
do przyrody i czuła potrzebę jej
ratowania.
22 kwietnia świętujemy Dzień
Ziemi. Ten dzień przypomina
nam, że Ziemia, na której mieszkamy, potrzebuje ochrony i opieki.
W naszym przedszkolu Dzień
Ziemi obchodziliśmy 26 kwietnia. Imprezę ekologiczną z tej okazji przygotowały przedszkolaki
z grupy „Pszczółki” i „Sowy” pod
okiem swoich wychowawczyń.
Wszystkich zebranych powitała
pani Agatka, która poinformowała dzieci, co jest celem spotkania. Następnie Maciek H. zaprezentował model Ziemi – globus,
wypowiadając słowa: „To nasza
Ziemia – kula olbrzymia. Mieszkamy na niej, mocno się trzyma.
I leci z nami w przedziwny sposób.
Przez czarną, zimną przestrzeń
kosmosu”.
Następnie Agatka B. i Zosia
S. przeczytały przedszkolakom
informacje o tym, jak nasza planeta jest przez ludzi degradowana. Podczas „burzy mózgów”
wszyscy zastanawiali się, jak
można dbać o nasz wspólny dom.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie insceni-

fot. pp2

26 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 świętowano Dzień Ziemi.

W trakcie świętowania Dnia Ziemi, dzieci dowiedziały się jak należy dbać o przyrodę i zwierzęta.

Oświata

 z życia gminy 
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Sprintem do maratonu, czyli
wielkie bieganie w Przedszkolu nr 2

Przedszkolaki z grup „Sowy” i „Pszczółki” Publicznego Przedszkola nr 2 wzięły udział w V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”.

kultura

fot. pp2

J

est to projekt zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia
imprezy biegowej w przedszkolu, a jego celem jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego
stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Zajęcia biegowe odbyły się
w dwóch terminach – 10 i 17 maja.
Pierwsze miały miejsce na hali sportowej „Goczuś”, natomiast
drugie na boisku. W tych dniach dzieci przyszły ubrane w zielonych
koszulkach. Każde z nich otrzymało swój własny numer startowy.
Zajęcia rozpoczynaliśmy od odśpiewania hymnu:
„Sprintem do maratonu biegnie dziecko każde,
Sprintem do maratonu, bo zdrowie jest ważne.
Sprintem do maratonu, bo zdrowie na mecie,
Sprintem do maratonu wygrać je możecie”
Po krótkiej rozgrzewce wszystkie dzieci ustawiały się na linii startu
i rozpoczynaliśmy bieganie. Każdy z przedszkolaków pokonał wyznaczony dystans i dołączył do grona małych maratończyków – każdy
był zwycięzcą i otrzymał pamiątkowy dyplom i medal. Razem przebiegliśmy 34 300 metrów. Wszystkim gratulujemy! Było to niezwykłe
wydarzenie, wielkie emocje i super zabawa.
Anna Szmajduch

Wszyscy otrzymali dyplomy i medale.

 z życia gminy 

Dni Goczałkowic: bawimy się w drugi
weekend czerwca!
Trio My3, Michał Szczygieł, Grzegorz Poloczek oraz Stefano Terrazzino wystąpią podczas XXIV Dni Goczałkowic, które odbędą się
w dniach 8-9 czerwca.

fot. agencja music zone

Z

abawa dla całych rodzin, dobra muzyka, atrakcje dla najmłodszych,
szereg ciekawych imprez towarzyszących – początek czerwca to tradycyjnie czas na święto gminy Goczałkowice-Zdrój. Drugi weekend
tego miesiąca upłynie pod znakiem dobrej zabawy! Wszystko dzięki Dniom
Goczałkowic, które odbędą się na terenie przy Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
Pierwszy dzień imprezy (sobota, 8 czerwca) będzie dniem młodzieżowym. Na scenie zaprezentuje się zespół My3. To niezwykle popularne
wśród dzieci i nastolatków trio, składające się z trzech dziewczyn, które
prowadzą także telewizyjny program muzyczny. Gwiazdą wieczoru będzie
Michał Szczygieł, finalista siódmej edycji programu „The Voice of Poland”.
Znany jest z przeboju „Nic tu po mnie”, który dotarł na szczyty wielu list
przebojów.
Niedziela, 9 czerwca będzie dniem rodzinnym. Wszystkich uczestników imprezy rozbawiać będzie Grzegorz Poloczek. To znany śląski piosenkarz i kabareciarz, były członek Kabaretu Rak. Wieczorem w świat
włoskiej piosenki zabierze Stefano Terrazzino, piosenkarz i tancerz znany
z programu „Taniec z gwiazdami”.
- Zachęcam wszystkich mieszkańców, turystów, kuracjuszy do udziału
w święcie naszej gminy. Przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury program imprezy jest niezwykle bogaty. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zaprośmy do Goczałkowic rodzinę, znajomych – zachęca wójt Gabriela Placha.
Dni Goczałkowic to także m.in. występy przedszkolaków, Goczałkowickie Potyczki Rodzin, szereg imprez towarzyszących. Szczegółowy program
imprezy można znaleźć na plakacie.
UG

W ramach wieczoru włoskiego 9 czerwca wystąpi Stefano Terrazzino.
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wiadomości goczałkowickie

XXIV

DNI GOCZA£KOWIC

program:

8-9.06.2019
teren przy GOSiR
wspó³organizatorzy:

8 CZERWCA, SOBOTA
GMINNY OŒRODEK KULTURY,
14.00 OTWARCIE IMPREZY
GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI,
PREZENTACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
14.15 WYSTÊP UCZNIÓW Z SP1
PRZEDSZKOLA,
SZKO£A PODSTAWOWA NR 1,
15.00 ZESPÓ£ M£ODZIE¯OWY NaTT
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA.
16.00 ZUMBA KIDS GOK
16.15 PARADA PRZEDSZKOLAKÓW /PRZEDSZKOLE NR 1, PRZEDSZKOLE NR 2/
17.00 STONOGA PROGRAM INTERAKTYWNY DLA DZIECI
18.00 TRIO MY 3
ponadto:
19.00 POKAZ AKROBACJI ROWEROWYCH
WYSTAWA UNIKALNYCH LAMP WITRA¯OWYCH 8-9.06./STARY DWORZEC/,
20.30 MICHA£ SZCZYGIE£ Z ZESPO£EM TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR PRZEWODNICZ¥CEGO RADY GMINY 7.06./GOSIR/,

/UCZESTNIK PROGRAMU: THE VOICE OF POLAND/

MA¯ORETKI NEMEZIS Z ORKIESTR¥ 9.06 GODZ.15.00,/PARK ZDROJOWY/,
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA 9.06./SALA UG/,
9 CZERWCA, NIEDZIELA
“GOCZA£KOWICKIE POTYCZKI RODZIN”8.06.,
GOCZA£KOWICKIE SPOTKANIE Z FOLKLOREM
MIASTECZKO ROWEROWE 8.06.,
16.00 GOCZA£KOWICKA ORKIESTRA DÊTA
STOISKO PROMOCYJNE FIRMY NEXTBIKE POLSKA 8.06.,
16.45 ZESPÓ£ FOLKLORYSTYCZNY GOCZA£KOWICE
STOISKO BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO 8.06.,
17.00 KAPELA Z NASZEGO MIASTECZKA
ATRAKCJE DLA DZIECI 8-9.06.,
19.00 KONCERT GRZEGORZA POLOCZKA Z ZESPO£EM
STOISKA GASTRONOMICZNE 8-9.06.

20.30 KONCERT STEFANO TERRAZZINO Z ZESPO£EM
22.00 POKAZ LASEROWY

Stefano
Terrazzino

My3

Micha³
Szczygie³
Grzegorz
Poloczek

Kultura
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W TEATRZE CIENI WIECZÓR Z ANDERSENEM

K

taklem „Kartki Pana Andersena”. Inscenizacja założonego
w 2007 roku teatru cieni okazała się niezwykłym doświadczeniem zarówno dla najmłodszej, jak i nieco starszej
widowni.
Klasyczną historię Calineczki, Alla Maslovskaya opowiedział w nieco inny, nowatorski sposób. Przy pomocy
pięknych cienionych obrazów przedstawiono niezwykłe
wydarzenie. Otóż „pewnego
wiosennego dnia pan Andersen wybrał się na spotkanie
ze swoim wydawcą. Chciał mu
pokazać swoją nową książkę.
Ale nagły wiatr porwał kartki
pana Andersena i świat baśni
stanął na głowie. W kwiatuszku
zamiast Calineczki znalazła się
obrzydliwa ropucha. Do Myszy
i Calineczki, zamiast kreta,
przychodzą w gości stare trolle
pier wszej klasy z ogonami,
a dzielny ołowiany żołnierzyk
próbuje odpłynąć na liściu
nenufaru”(źródło Teatr Figur).
Ten wielki bałagan i straszne
zamieszanie udało się ogarnąć dzięki małej publiczności, której zadanie polegało
na wychwytaniu chochlików,
jakie niespodziewanie wkra-

fot. gok

i e d y 2 14 l a t t e m u
w najbiedniejszej dzielnicy duńskiej stolicy –
Odense, w rodzinie szewca
przyszedł na świat mały chłopiec, nikt nie mógł przypuszczać, że syn niepiśmiennej
praczki zostanie w swym dorosłym życiu jednym z najsławniejszych pisarzy na świecie,
a jego twórczość wpisze się
do najważniejszego i cenionego
po dzień dzisiejszy kanonu
utworów literatury dziecięcej.
O wielkości pióra Hansa
Christiana Andersena świadc z ą o r g a n i z ow a n e o d l a t
w bibliotekach akcje promujące jego pisarstwo w ramach
tzw. „Nocy z Andersenem”,
które mają za zadanie uwrażliwiać najmłodszych czytelników na piękno i głębię płynącą
z bajek pisarza.
Co roku również goczałkowicka biblioteka przy współpracy z GOK-iem angażuje się
w święto pisarza, zapraszając najmłodszych do udziału
w przedstawieniach teatralnych.
W ramach tegorocznej edycji do siedziby instytucji kultury zawitał krakowski Teatr
Figur z innowacyjnym spek-

fot. gok

Z okazji kolejnej edycji Nocy z Andersenem oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury we wtorkowy wieczór 23 kwietnia odbyło się przedstawienie „Kartki Pana Andersena”.

fot. gok

W ramach przedstawienia odbyły się warsztaty na których mali uczestnicy wykonali
papierowe kwiaty, które później za pomocą gry światła prezentowały na ścianach.

Dzieci w ramach Nocy z Andersenem miały okazję obejrzeć przedstawienie pt. "Calineczka" wykonane metodą Teatru Cieni.

dły się do fabuły bajki i chciały
popsuć całą zabawę.
Na szczęście dzieci dzięki
swej spostrzegawczości i znajomości historii uratowały całą
sytuację i doprowadziły bohaterkę książki do szczęśliwego
f inał, zgodnie z zamysłem
pisarza, a na podsumowanie,
za pośrednictwem własnoręcznie wykonanych kwiatów miały
możliwość przekonać się jakie
piękne obrazy można wyczarować za pomocą gry światła.

Tak zakończyło się kolejne,
kwietniowe spotkanie z twórczością duńskiego pisarza.
Na przestrzeni minionych lat
oprócz przygód Calineczki
udało nam się przedstawić naszej wiernej widowni
n i e z w y k ł e l o s y K r ó l e w ny
na ziarnku grochu, Brzydkiego
K aczątka oraz Pastereczki
i Kominiarczyk a. Ciek awe
jakich bohaterów Andersena
poznamy w przyszłym roku?
Ewelina Sowa-Mrzyk

14
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Takiej nocy jeszcze nie było!

W sobotę, 18 maja, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały wyjątkową imprezę. W nawiązaniu do
niezwykle popularnej na terenie całej Polski akcji „Noc w muzeach” siedziba goczałkowickich instytucji kultury została otwarta
dla zwiedzających, o czym na deptaku uzdrowiskowym informowała, rozdająca ulotki para szczudlarzy.

P

omiędzy godz. 18.00, a 23.00
każda zainteresowana osoba
mogła zobaczyć jak wygląda
codzienna praca GOK i GBP oraz
od podszewki obejrzeć budynek
„Górnik”, który w ubiegłym roku
przeszedł generalny remont.
Imprezarozpoczęłasięodzaproszenia najmłodszych do pomieszczeń czytelni dla dzieci, gdzie
przygotowano dla nich wyjątkową
niespodziankę. W urokliwym przebraniu oraz koszykiem pełnym
książek artystka Teatru Kwadryga
zachęcała wszystkich przybyłych,
aby usiąść i wsłuchać się w słowa
magicznych historii spisanych dla
najmniejszych.
Równorzędnie, w części dla
dorosłych,MartaWalesiak,aktorka
znana z popularnych seriali telewizyjnych zaprosiła wszystkich miłośników liryki na klimatyczny wieczór z poezją.
Następne atrakcje, czekały
na zwiedzających w salach warsztatowych na I piętrze. Miłośnicy
sztuk pięknych mieli okazję
uczestniczyć w pokazie tworzenia

rysunku oraz malarstwa akwarelowego w wykonaniu Romualda
Romańczyka, artysty zrzeszonego w stowarzyszeniu „Przeciw
Nicości”, które od kilku lat promuje swoją działalność na terenie
Goczałkowic. Prezentacji, towarzyszyły dźwięki etiud muzycznych wygrywanych na pianinie
przez utalentowanego, młodego
muzyka Karola Lucjana.
Z kolei, dla fanów aktywnego
wypoczynku przygotowano pokaz
ZUMBY, połączony z tańcem
orientalnym, której zajęcia odbywają się w ramach warsztatowej
oferty GOK-u w każdy poniedziałek o godz. 19.00. Całość, uzupełniał multimedialny projekt, przedstawiający relację fotograficzną
z działalności instytucji wyświetlany w sali multimedialnej.
W dalszej części programu,
punktualnie o godz. 21.00, na tarasie biblioteki rozpoczął się plenerowy koncert „Nad dachami
Paryża”, w ramach którego zaprezentowano najpiękniejsze piosenki
francuskie wszech czasów.

Agencja Artystyczna theART,
zabrała zgromadzoną widownię
w urokliwą podróż, w trakcie której zaprezentowano utwory m.in.:
Edith Piaf, Jacques Brel, Charles
Aznavour, Joe Dassin, Patachou,
Yves Montand i in.
Na zakończenie „Nocy w GOK
i GBP”, na boisku, odbył się widowiskowy pokaz Teatru Ognia Inferis.
Organizacja imprezy była moż-

liwa dzięki środkom pozyskanym
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z którego finansowany jest również zlokalizowany
na II piętrze budynku „Górnik”
punkt uzależnień. W związku
z powyższym, na czas trwania
imprezy wystawiono specjalne
stoisko z ulotkami o tematyce profilaktyki.
Ewelina Sowa-Mrzyk

W dziale dziecięcym aktorka Teatru Kwadryga czytała dla najmłodszych bajki.

Taniec Ognia na boisku przed siedzibą goczałkowickich instytucji kultury.

Pokaz malarstwa akrylowego w sali plastycznej.

Plenerowy koncert "Nad dachami Paryża" w wykonaniu agencji theART.

Wieczór z poezją w bibliotece. Obok stoisko profilaktyki uzależnień.

Kultura
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RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
W niedzielę, 26 maja 2019 r. na boisku przed siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, w związku z realizacją programu „Integracja-Tolerancja” odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny.

W

t r a kc i e p l e n e rowej
imprezy zorganizowanej w Dniu Mamy dla
wszystkich przybyłych przygotowano szereg bezpłatnych
atrakcji, w ramach któr ych
dzieci i dorośli mogli wspólnie
spędzić czas na dobrej zabawie.
Dla najmłodszych rozstawiono
trzy dmuchane atrakcje, z których maluchy mogły korzystać
od godz. 14.00 do 20.00. W tych
samych godzinach na edukacyjne seanse zapraszało plenerowe planetarium. Dzieci
w różnych grupach wiekowych,
dzięki tej jakże innowacyjnej
formie rozrywki miały możliwość zobaczyć nieznany dotąd,
pełen tajemnic świat, jaki pod
kątem 360 stopniº odkr yło
przed nimi kino sferyczne.
W międzyczasie na scenie,
swoje umiejętności prezentowali podopieczni zajęć stacjonarnych GOK-u. Pośród małych
artystów znaleźli się uczestnicy
warsztatów taneczno-wokalnych, prowadzonych przez
Instruktor Jolantę Grabowską oraz warsztatów muzycznych, koordynowanych przez
Pana Marka Lucjana. Dodatkowo, swój talent zaprezentowały maluchy, uczęszczające
na lekcje języka angielskiego
w Gminnej Bibliotece Publicznej, prowadzone przez Panią
Annę Szmajduch.
Rodzinna Majówka była również doskonałą okazją do podsumowania plastycznego konkursu „Portret Mojej Mamy”,
który rozstrzygnięto kilka dni
wcześniej. Spośród 194, nade-

słanych prac jury goczałkowickiej instytucji kultury przyznało 6 nagród oraz 20 wyróżnień, a upominki i dyplomy
dla autorów najpiękniejszych
w i z e r u n ków s wo i c h m a m
zostały wręczone punktualnie
o godz. 17.00. (Pokonkursową
wystawę można obejrzeć w siedzibie GOK-u do 7 czerwca).
Na zakończenie imprezy,
n i e c o s t a r s z yc h u c ze s t n i ków M a j ów k i z a p r o s z o n o
na wokalno-instrumentalny
wieczór przy dźwiękach najpopularniejszych melodii tanecznych i utworów biesiadnych.
Za sprawną organizację
i przebieg Pikniku odpowiadał
profesjonalny animator kultury, który specjalnie na tą okazję przygotował szereg atrakcji, angażujących uczestników
do aktywnego udziału w zaproponowanych zabawach oraz
konkursach z atrakcyjnymi
nagrodami.
Jak podkreślają organizatorzy imprezy – OPS i GOK „celem
dzisiejszego pikniku jest pokazanie, że czas spędzony w gronie najbliższych, to największa wartość. Każda okazja
kiedy dzieci, rodzice i dziadkowie, bo to również niezwykle
istotne, mają możliwość cieszyć się swoim towarzystwem
jest bezcenne. Mamy nadzieję
– dodali, że dzięki projektowi
„Integracja-Tolerancja”, którego jesteśmy realizatorami
będzie jeszcze wiele możliwość
do inicjowania podobnych
wydarzeń”.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Zabawy z animatorem, w tle widoczna kopuła planetarium moblinego.

Projekt Gminy Goczałkowice-Zdrój pn. „Integracja – tolerancja” nr WND-RPSL.09.02.0124-03AH/17-006, współf inansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1.
Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych – ZIT.

Pokaz uczestników warsztatów taneczno-wokalnych GOK-u.

Zjeżdzalnia, Zamek Jungla i Gąsienica MEGGY - dmuchane atrakcje dla dzieci.

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych "Portret Mojej Mamy" - GOK, I piętro.
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Wyjątkowa sztuka ze szkła

T

iffany to artysta amerykański, który
na przełomie XIX i XX wieku założył pracownię, w której zaczął wykonywać lampy
ze światłem elektrycznym. Pochodził z rodziny
jubilerskiej, początkowo praktykował w warsztacie ojca. Odziedziczył po nim zamiłowanie
do piękna, estetyki, był zafascynowany światłem, zaczął eksperymentować ze szkłem. Jako
pierwszy na świecie zaprezentował lampy,
w których użył szkła witrażowego.
Witraże znane są od wczesnego średniowiecza, pojawiały się m.in. w pięknych katedrach
francuskich, w tym w katedrze Notre Dame.
Wszystkie szkła były oprawiane w ołów. – Tiffany wynalazł technikę, która polega na tym,
że każdy kawałek szkła oszlifowany, wykonany
ze szkła witrażowego, jest owinięty cienką folią
miedzianą i lutowany cyną. Miedź z cyną łączy
się wyjątkowo trwale. Dzięki temu powstają
lampy, w których można zastosować bardzo
małe kawałki szkła. W ołowiu nie da się tego zrobić – przyznaje Helena Dobranowicz. Tiffany
jako pierwszy wprowadził witraże do wnętrz
mieszkalnych, do budynków użyteczności
publicznej. W Polsce najwspanialsze osiągnięcia w dziedzinie witrażu mają Stanisław
Wyspiański czy Józef Mehoffer.
Prace Zbigniewa Kowalonka to głównie różnego rodzaju lampy (małe, nocne, jak i większe, stojące czy wiszące), ale także witraże

SPORT

drzwiowe, okienne. – Witraż to zarówno sztuka,
jak i ciężka praca rzemieślnicza. Korzystamy
z takiego rodzaju szkła, który daje fantastyczne
możliwości łączenia kolorów, otrzymywania
niespodziewanych efektów. Witraże to sztuka
światła. Przy konstruowaniu lampy należy tak
dobierać kolory i faktury, żeby były one atrakcyjne także wtedy, kiedy nie są zapalone – przyznaje artystka.
Nogi lamp wykonane są z kamienia szlachetnego, elementy sprowadzane są z Włoch.
Bardzo kosztowne są narzędzia. Dla przykładu,
nóż do cięcia szkła ma zakończenie z diamentu.
Wszystkie prace są unikalne, nie ma dwóch
takich samych. – Każda lampa powstaje indywidualnie, według własnego projektu, nie
wykonujemy kopii – zauważa H. Dobranowicz.
Czas wykonania jednej lampy zależy od wzoru,
to średnio 2-3 miesiące. Artyści wykonują w ten
sposób także galanterię w szkle witrażowym,
w postaci różnego rodzaju kwiatów czy owadów. To m.in. motyle, ważki, muchy, komary.
Jeden motyl może mieć nawet 100 kawałków
szkła. Największa ważka ma ponad 60 cm!
– Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów, kuracjuszy na wystawę, która
może otworzyć nowe horyzonty – zachęca
pani Helena. Prace bielskich artystów podziwiać będzie można podczas Dni Goczałkowic
(w dniach 8-9 czerwca), na Starym Dworcu.

fot. zbigniew kowalonek

Helena Dobranowicz jest historykiem sztuki, jej mąż Zbigniew Kowalonek – witrażystą. Już wkrótce w Goczałkowicach będzie
można zobaczyć niezwykłe dzieła artystów z Bielska, lampy witrażowe wykonane według techniki Tiffany'ego.

Przykład lampy wykonanej przez Zbigniewa
Kowalonka w technice Tiffany'ego.
Będzie możliwość spotkania z autorami, a także
zamówienia lampy. W piątek, 7 czerwca o godz.
18.00 odbędzie się wernisaż wystawy. Artyści
mają pojawić się w strojach z epoki Tiffany'ego!
UG
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7. Turniej o Puchar Łukasza Piszczka

Iskra Pszczyna zwyciężyła w VII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Łukasza Piszczka. Zawody zostały rozegrane na boisku „Orlik” przy
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Łukasza Piszczka, boisko
„Orlik” przy GOSiR Goczałkowice-Zdrój, 4 maja 2019 roku.
Klasyfikacja:
1. MKS Iskra Pszczyna
2. UMKS Goczałkowice-Zdrój
3. UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice II
4. AKS Nadwiślan Góra
5. UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice I
6. LKS Goczałkowice-Zdrój

Najlepszy bramkarz: Wojciech Jarząbek (LKS Goczałkowice-Zdrój)
Najlepszy strzelec: Błażej Balcerowski (MKS Iskra Pszczyna)
Najlepszy zawodnik: Antoni Boczek (UMKS Goczałkowice-Zdrój).
Organizatorzy: Fundacja Akademia Łukasza Piszczka, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

fot. gosir

W

zmaganiach zagrało sześć drużyn. W tym gronie znalazły się:
LKS Goczałkowice-Zdrój, UMKS Goczałkowice-Zdrój, Iskra
Pszczyna, Nadwiślan Góra oraz dwa składy Trójki Czechowice-Dziedzice. Rywalizacja toczyła się systemem „każdy z każdym”.
Na koniec rywalizacji doszło do ciekawej sytuacji. Trzy zespoły miały
taką samą ilość punktów i o podziale miejsc 1-3 decydowała mała
tabela.
Ze względu na trwający w Bundeslidze sezon, w tegorocznej edycji Łukasz Piszczek nie był obecny na zawodach. Godnie reprezentował go jednak tata Kazimierz, który wręczył uczestnikom nagrody
i gadżety Borussi Dortmund.

aktualności
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ARiMR informuje

W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe są składane przez internet za pomocą aplikacji
eWniosekPlus.

W

ykorzystując doświadczenia kampanii 2018 oraz sugestie
ze strony Beneficjentów w aplikacji wprowadzono szereg
ułatwień, dzięki którym stała się ona bardziej intuicyjna.
Wśród udogodnień jest m.in. rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi, dodano również tabelę
z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności
w zakładce „podsumowanie”.
Należy podkreślić, że w razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy

mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu wniosków, w sprawach
związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych
ARiMR.
Wnioski można było składać do 15 maja. Jest to możliwe jeszcze
do 10 czerwca, ale będzie to skutkować pomniejszeniem płatności
o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Biuro Powiatowe
ARiMR w Pszczynie

Urząd Statystyczny prowadzi
badania ankietowe

W dniach 23 kwietnia - 28 czerwca Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi EU-SILC (Europejskie Badanie Warunków
Życia Ludności).
Badanie jest realizowane przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej –
pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Potwierdzenie tożsamości
ankietera na terenie województwa śląskiego jest możliwe pod numerami tel. 32 77 91 291, 695 255 244 oraz mailowo – D.Gwozdz@stat.gov.
pl. Infolinia: 22 279 99 99 (w godz. 8.00-18.00)
Urząd Statystyczny w Katowicach

I

uwaga zmiana!!!

nformujemy, że w miesiącu czerwcu ulegnie zmianie termin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.
Głównej.
Punkt będzie czynny 28 czerwca w godzinach od 13.00 do 18.00.

W związku z przypadającym w dniu 20 czerwca br. świętem,
zmieni się termin wywozu odpadów zmieszanych z obszaru: od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, II, Grzebłowiec. Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada
na czwartek, 20 czerwca będą obsługiwane w piątek, 21 czerwca br.

W związku z przypadającym w dniu 20 czerwca br. świętem,
punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych przy ul.
Jeziornej oraz przy ul. Uzdrowiskowej będą nieczynne.
Odpady zielone i biodegradowalne będzie można oddawać w piątek, 21 czerwca:
– przy ul. Brzozowej (obok Lasku Brzezina) od godz. 16.00 do 17.00,
– przy ul. Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) od godz. 16.00 do 17.00,
– przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1)
od godz. 17.30 do 18.30.

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
segregowane: 10.06, 24.06
zmieszane: 3.06, 17.06, 1.07
popiół: 10.06
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony (wystawka): 7.06

Od DK 1 do Rudołtowic
segregowane: 12.06, 26.06
zmieszane: 5.06, 19.06, 3.07
popiół: 12.06
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony (wystawka): 5.06

Od przejazdu kolejowego do DK 1
segregowane: 11.06, 25.06
zmieszane: 4.06, 18.06, 2.07
popiół: 11.06
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony (wystawka): 4.06

Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
segregowane: 30.05, 13.06, 27.06
zmieszane: 6.06, 21.06
popiół: 13.06
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony (wystawka): 6.06
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

wiadomości goczałkowickie

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"

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

OD MAJA CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10.00 - 18.00
SOBOTA - NIEDZIELA
9.00 - 19.00

Tel. 603-330-240
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