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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM
W związku z setną rocznicą wybuchu Powstań Śląskich w piątek, 16 sierpnia przedstawiciele władz gminy Goczałkowice-Zdrój
złożyli kwiaty pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, na którym znajduje się tablica poświęcona poległym powstańcom.

K

wiat y pod pomnikiem
złożyli Gabriela Placha,
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Tadeusz Lazarek,
przewodniczący Rady Gminy
oraz Jerzy Sodzawiczny, prezes OSP Goczałkowice-Zdrój.
W uroczystości udział wzięli
t a k że p r a c ow n i c y Ur z ę d u
Gminy, mieszkańcy, a także
harcerze z 18 Grunwaldzkiej
Gromady Zuchowej „Polarne
Niedźwiadki”, działającej na
terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.
Ta b l i c a u p a m i ę t n i a j ą c a
poległych 17 sierpnia 1919 r.
powstańców z Goczałkowic,
Pawła Młodzika i Franciszka
Kołoczka znajduje się przy
pomniku 1000-lecia Państwa
Polskiego, przy ul. Szkolnej,
w pobliżu Publicznego Przedszkola nr 1. Pomnik wraz z
tablicami został niedawno
odnowiony przez Urząd Gminy.
Tymczasem w niedzielę, 18
sierpnia w kościele pw. św.
Jerzego Męczennika w Goczałkowicach została odprawiona
msza św. w intencji dwóch
powstańców zmarłych w I
Powstaniu Śląskim. Ich zbiorowa mogiła znajduje się na
cmentarzu parafialnym.
W tym roku przypada setna
rocznica wybuchu I Powstania
Śląskiego. Rozpoczęło się z 16
na 17 sierpnia 1919 r. Goczałkowice zostały wówczas zajęte
przez członków Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Jak czytamy w publikacji

„Goczałkowice-Zdrój. Monografia historyczna” pod redakcją Wiesławy Korzeniowskiej,
zadaniem POW było rozbrojenie znajdującej się na terenie
uzdrowiska placówki Grenzschutzu, która strzegła przejścia granicznego na moście na
Wiśle. W skład 24-osobowego
oddziału wchodziło sześciu
mieszkańców Goczałkowic.
Oddział podzielono na trzy
grupy. Jedna została skierowana do zajęcia dworca kolejowego, druga miała zlikwidować posterunek Grenzschutzu,
a trzecia skoncentrowała się
w okolicy punktu celnego. W
dwóch pierwszych miejscach
nie napotkano na siły niemieckie, więc cały oddział skupił
się na punkcie celnym. Niemcy
otworzyli jednak ogień z broni
palnej, więc powstańcy – mimo
obrzucenia wrogów granatami
– musieli się wycofać. W trakcie walk polegli m.in. Paweł
Młodzik i Franciszek Kołoczek. Pozostali uczestnicy
rozproszyli się, co jakiś czas
organizując nocne wypady na
straże pogranicza. Niektórzy
przenieśli się na inne tereny
powiatu pszczyńskiego, gdzie
walki toczyły się do 24 sierpnia. Wtedy też podjęto decyzję
o zakończeniu działań. Wiesława Korzeniowska zauważa,
że goczałkowiccy powstańcy
posiadali swój własny sztandar, z białym orłem i napisem
„Niech żyje Polska – 1919”.
W trzech Powstaniach Ślą-

Kwiaty pod pomnikiem złożyli wójt Gabriela Placha, Tadeusz Lazarek, przewodniczący
Rady Gminy oraz Jerzy Sodzawiczny, prezes OSP. (Fot. UG)

Tablica upamiętniająca poległych powstańców z Goczałkowic znajduje się przy ul. Szkolnej.

W uroczystości udział wzięli też m.in. harcerze oraz przedstawiciele OSP. (Fot. UG)

skich powstańcy walczyli o
powrót Górnego Śląska do Polski. Rok 2019 Sejm ustanowił
Rokiem Powstań Śląskich. W
ten sposób wyrażono „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość
Rzeczypospolitej, a potem Jej
odbudowę, oraz za wywarcie
istotnego wpływu na kształt
granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.
Jak czytamy w uchwale „dzięki
zrywom powstańców śląskich,
na któr ych czele stali Wojciech Korfant y oraz Alfons
Zgrzebniok, ich determinacji
oraz hojnej daninie krwi znacząca część Górnego Śląska
została w 1922 r. ostatecznie
włączona do odradzającej się
II Rzeczypospolitej". W dokumencie podkreślono także, że
„Powstania Śląskie stanowią

jedną z najpiękniejszych kart
w dziejach narodu polskiego,
a patriotyzm powstańców, ich
umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania”.
W wyniku Powstań Śląskich,
w 1922 r. Goczałkowice i cały
powiat pszczyński zostały włączone do Polski. Uroczyste wejście wojska polskiego odbyło
się 29 czerwca 1922 r.
UG
Opracowano na podstawie:

- Goczałkowice-Zdrój. Monografia historyczna, pod redakcją
Wiesławy Korzeniowskiej, Opole
1996,
-Goczałkowicki słownik biograficzny, pod redakcją Wiesławy
Korzeniowskiej, Goczałkowice-Zdrój 2012.
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DROGOWCY JUŻ PRACUJĄ NA
UL. SOŁECKIEJ I SOLANKOWEJ
Rozpoczęły się dwie duże inwestycje drogowe w Goczałkowicach. Za ponad 2,2 mln zł przebudowane zostaną ulice Solankowa i
Sołecka.

J

uż wkrótce kolejne drogi
w gminie będą przebudowane. Wszystko dzięki
dwóm inwestycjom, które zlecił Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój. Właśnie rozpoczęły się
robot y na ul. Solankowej i
Sołeckiej. Prace są realizowane
ze środków gminy, a także
dzięki promesie na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych,
jaką gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, w wysokości 1
mln 80 tys. zł.
Na ul. Sołeckiej jezdnia zostanie przebudowana
na długości 495 mb. Wykonane zostaną nowe warstwy
nawierzchni z asfaltobetonu,
planowana jest też wymiana
warstw konstr ukcy jnych,
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. Roboty za 1
mln 288 tys. 464 zł 6 gr wykonuje firma Usługi Budowlane i
Transportowe Jerzy Żukowski z
Pisarzowic.
Zakres prac na ul. Solankowej obejmuje natomiast przebudowę drogi na długości ok.
280 mb, o szerokości jezdni
5 mb, a także przebudowę
odcinka ul. Rolnej na długości
ok. 90 metrów, w tym wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz wymianę warstw
konstr ukcy jnych, wymianę
o b u st r o n n i e k r aw ęż n i ków
wzdłuż jezdni oraz przebudowę zjazdów indywidualnych
do posesji. W ramach zadania
wybudowany zostanie kolektor kanalizacji deszczowej na
długości 145 mb oraz 74 mb
kanalizacji wraz z zabudową
studni rewizyjnych oraz wypu-

Ul. Sołecka zostanie przebudowana na długości prawie 500 mb. (Fot. UG)

stów ulicznych i przykanalików.
Inwestycję wartą 940 tys. 698 zł
19 gr realizuje firma FUH M&S
„Bruk” M. Szczygieł, Sz. Zieleź-

nik, s.c.
Obie inwestycje powinny być
gotowe do końca października.
UG

UL. BÓR II Z ASFALTEM
I OŚWIETLENIEM

Zakończyła się przebudowa ul. Bór II w Goczałkowicach-Zdroju. Inwestycja warta prawie 1,7 mln zł została zlecona przez Urząd
Gminy.

A

sfalt na długości ponad
2300 mb w miejsce dziurawej nawierzchni, nowy
przepust nad potokiem, a także
nowe słupy oświetleniowe –
to efekty właśnie zakończonej
inwestycji, dzięki której mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznej drogi. Zadanie o wartości 1 mln 696 tys. 234 zł 17
gr wykonało Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Raciborza, które wygrało przetarg
ogłoszony przez Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
– Przebudowa znacznie poprawiła komfort, a także bezpieczeństwo poruszających się

Przebudowa drogi kosztowała prawie 1,7 mln zł. (Fot. UG)

tą drogą – spacerowiczów, rowerzystów, kierowców. Taki był

nasz cel. Przyczyniła się do tego
nie tylko nowa nawierzchnia,

ale także oświetlenie. W ramach
inwest ycji zamontowanych
zostało 25 lamp – mówi Gabriela
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Przypomnijmy, w ramach
zadania przebudowano drogę
Bór II na długości całkowitej
2331 mb poprzez wykonanie
warstw konstrukcyjnych z asfaltobetonu, wymieniono zniszczony przepust nad potokiem
na nowy, wykonano oświetlenie na odcinku 850 m – zamontowano 25 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz okablowaniem i szafą zasilania.
UG
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KTO ODBIERZE ŚMIECI?

Urząd Gminy ogłosił przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie.

P

rzetarg na „Świadczenie usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Goczałkowice-Zdrój, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych podczas prac porządkowych z terenu
Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz usługi likwidacji dzikich wysypisk” został ogłoszony,
ponieważ końcem roku wygasa umowa
z dotychczasowym odbiorcą. Oferty można
składać do 11 września, nowa umowa będzie
obowiązywała od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2021 r.
Obecnie w gminie Goczałkowice-Zdrój obowiązują stawki miesięczne 12,40 zł za osobę
(śmieci segregowane) i 23 zł (śmieci niesegregowane). Niestety, w większości gmin
w ostatnim czasie wprowadzane są spore podwyżki stawek za odbiór śmieci. Tylko w tym
roku np. w gminie Pszczyna stawka wzrosła
o ponad 50% (z 12,45 zł do 19,10 zł od osoby
za odpady segregowane), a w gminie Miedźna
niemal dwukrotnie (z 8 zł do 15 zł od osoby
za odpady segregowane)! Komunikat w sprawie podwyżek wydał Śląski Związek Gmin
i Powiatów, który podliczył, że w skali gmin
członkowskich wyniosły one średnio 50-60%.
„Przepisy w sposób jednoznaczny określają,
że system gospodarki odpadami w każdej
gminie musi być systemem samofinansującym się […] gmina nie może na tym systemie
ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawia-

jące się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których władze gminy zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania
budżetu, są kompletnie nieprawdziwe” – czytamy w komunikacie.
Jakie są zatem przyczyny podwyżek, z którymi borykają się samorządy oraz mieszkańcy
większości gmin w regionie? Najważniejsza
to drastyczny wzrost kosztów związanych
z przetworzeniem odpadów. Na te koszty
wpływa m.in. wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska.
Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów
składowaną na wysypisku firma odbierająca
odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już
170 zł, a w roku przyszłym opłata ta została
ustalona na poziomie 270 zł za tonę. W ciągu
trzech lat to wzrost o 263%! Odbiór śmieci jest
droższy także z powodu wzrostu cen energii,
wzrostu płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu
ostatnich trzech lat, większych wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów. Przyczyną jest też słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów
opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.
„Rozwiązanie problemu wadliwego,
w opinii wielu fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, nie należy
do zadań łatwych. Samorządowcy skupieni
w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
są jednak zgodni, iż w procesie tym, ustawowo

Nowa umowa na odbiór odpadów w gminie będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020. (Fot. archiwum)

winni zostać ujęci producenci opakowań, którzy mimo, iż wprowadzają je do obrotu, nie
współfinansują kosztów zbiórki, transportu
oraz przetwarzania odpadów. Konieczne jest
zatem wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto dodać, że Unia
Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań
w polskim ustawodawstwie” – podkreśla Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Jak zauważono w komunikacie, niezwykle
ważna jest tu też odpowiednia postawa nas
samych. „To my musimy dążyć do tego, aby
w naszych domach powstawało jak najmniej
odpadów oraz do tego, by śmieci, które już
„wyprodukujemy” były we właściwy sposób
posegregowane” – przyznają samorządowcy.
UG

ODNOWIONE PLACÓWKI
CZEKAJĄ NA UCZNIÓW

Uczniowie kończą wakacje. Tymczasem w placówkach oświatowych w gminie zakończyły się wakacyjne prace remontowe.

L

ipiec i sierpień to dla uczniów czas odpoczynku od obowiązków
szkolnych. Dlatego wakacje to dobra okazja do przeprowadzenia
prac remontowych w szkole i przedszkolach. Także w placówkach
prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój sporo się działo,
dzięki czemu od września uczniowie rozpoczną naukę w jeszcze lepszych warunkach.
W Szkole Podstawowej nr 1 odnowiono kuchnię, w której pomalowane zostały ściany. W trakcie wakacji pomalowano też korytarze
w budynku B, gdzie funkcjonowało gimnazjum. Ponadto przygotowano drugie pomieszczenie świetlicy, zmodernizowano starszą część
placu zabaw przy szkole.
Od września młodsi uczniowie będą mogli korzystać z nowych
monitorów. W placówce zamontowano dwa takie monitory w salach
edukacji wczesnoszkolnej. Będą pomocne w rozwoju technologii
cyfrowych w szkole.
W trakcie wakacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 przeprowadzono
bieżące prace konserwacyjne. W Publicznym Przedszkolu nr 2 pomalowana została jedna sala zajęć.
UG

Jeden z nowych monitorów, który zamontowano w SP nr 1 (Fot. UG)
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GMINA KOLEJNY RAZ WNOSI O BUDOWĘ
KŁADKI DLA PIESZYCH NAD DK 1
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 1 to priorytet, dlatego władze gminy Goczałkowice-Zdrój kolejny raz wystąpiły
do GDDKiA, zarządcy drogi o budowę kładki dla pieszych nad DK 1.

C

oraz więcej samochodów
na DK 1 to coraz więcej
wypadków oraz coraz większe problemy dla mieszkańców
Goczałkowic. Problemy z wydostaniem się z miejscowości, z wjechaniem do niej, ale także problemy dla pieszych, związane
z przejściem na drugą stronę drogi.
Władze gminy regularnie wysyłają
prośby, pisma do zarządcy drogi,
proponując rozwiązania, które
poprawią bezpieczeństwo kierowców, pieszych, mieszkańców.
Kolejną okazją do przedstawienia problemów komunikacyjnych
w Goczałkowicach było spotkanie
samorządowców i mieszkańców
powiatu pszczyńskiego z przedstawicielami katowickiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które odbyło
się 24 lipca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie W spotkaniu
udział wziął Marek Niełacny, p.o.
dyrektora katowickiego oddziału
GDDKiA. Głównymi tematami
były budowa bezkolizyjnego
węzła na skrzyżowaniu DK 1
z ul. Męczenników Oświęcimskich
w Pszczynie oraz budowa drogi S1
w powiecie pszczyńskim. Oprócz
tego samorządowcy przedstawili
problemy występujące w ich gminach.
Przedstawiciele Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój zwrócili
uwagę na konieczność poprawy

prawoskrętów czy poprawienia
widoczności na drodze poprzez
odsunięcie ekranu akustycznego
posadowionego za blisko przejścia
dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK 1 z ulicami Borowinową
i Stawową.
– Wielokrotnie występowaliśmy do GDDKiA z propozycjami
zmian, które poprawiłyby bezpieczeństwo i usprawniłyby ruch
na DK 1 w naszej gminie. Deklarowaliśmy wolę współdziałania
Władze gminy Goczałkowice-Zdrój po raz kolejny zwracają uwagę na konieczność poprawy w zakresie pozyskania terenu
na potrzeby proponowanych
bezpieczeństwa na DK1 (Fot. UG)
inwestycji, a także partycypację
bezpieczeństwa na goczałkowic- wjazd do centralnej i zachodniej w kosztach. Wszystko po to, by jak
kim odcinku drogi krajowej nr części miejscowości od strony Biel- najszybciej podjąć działania, które
1. Najważniejszą kwestią pod- ska będzie możliwy tylko przez doprowadzą do zmniejszenia
noszoną podczas spotkania była jedno skrzyżowanie! Przedstawi- liczby wypadków na tej drodze,
konieczność budowy bezkolizyj- ciele Urzędu Gminy podkreślali, a także ułatwią wjazd do i wyjazd
nego przejścia dla pieszych, łączą- że bez nowych inwestycji będą z Goczałkowic – zauważa Gabriela
cego dwie części miejscowości. kumulowały się problemy już ist- Placha, wójt gminy GoczałkowiceDlatego Urząd Gminy wystosował niejące. Dlatego zwrócono się -Zdrój. – Niestety najczęściej odpokolejne pismo do GDDKiA w tej z prośbą o budowę sygnalizacji wiadano nam, że po wybudowasprawie, w którym podkreślono, świetlnej na skrzyżowaniu DK 1, niu odcinka drogi S1 Kosztowy –
że najbardziej optymalną lokali- w rejonie ulic Stawowej i Zielonej, Bielsko-Biała ruch na DK 1 będzie
zacją dla takiej kładki byłby rejon wraz z modernizacją skrzyżowa- mniejszy. Obawiamy się jednak,
południowego skraju lasu Brze- nia. To poprawiłoby komunikację że to nie rozwiąże wszystkich prozina, w celu połączenia łuku ulicy po ograniczeniu ruchu na zjeździe blemów – przyznaje wójt.
Solankowej z ul. Uzdrowiskową.
na ul. Uzdrowiskową.
Podczas spotkania w StaroNa spotkaniu z dyrektorem
Oprócz tego, podczas spotkania stwie Powiatowym ustalono,
katowickiego oddziału GDD- w Starostwie Powiatowym wyar- że po wakacjach władze gminy
KiA zwrócono również uwagę tykułowane zostały inne bolączki, Goczałkowice-Zdrój spotkają
na skutki planowanego zamknię- związane z goczałkowickim się z przedstawicielami GDDKiA
cia przez zarządcę drogi przejazdu odcinkiem DK 1. To m.in. koniecz- w celu omówienia zasad współprzez pas rozdziału na skrzyżowa- ność wprowadzenia odcinkowego pracy.
niu z ul. Uzdrowiskową. Wtedy pomiaru prędkości, wykonania
UG

NOWA NAWIERZCHNIA NA UL. ZIELONEJ

Kończy się remont drogi powiatowej, ul. Zielonej w Goczałkowicach-Zdroju. Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, było ono w całości finansowane przez gminę Goczałkowice-Zdrój.

Z

akres prac obejmował remont drogi powiatowej ul. Zielonej na odcinku ok. 300 mb. Roboty polegały na: remoncie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości ok. 6 m,
remoncie poboczy drogi oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.
Inwestycję wartą 173,5 tys. zł realizowała firma Auto-Trans Asfalty
z Gierałtowic. Prace w całości zostały sfinansowane przez gminę
Goczałkowice-Zdrój, która udzieliła pomocy finansowej powiatowi
pszczyńskiemu na mocy porozumienia.
Inwestycja jest ważna, bo ul. Zielona jest istotnym ciągiem komunikacyjnym, stanowiącym dojazd do uzdrowiska.
UG

Inwestycję wartą ponad 170 tys. zł sfinansowała gmina Goczałkowice-Zdrój (Fot. UG)
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GOCZAŁKOWICKIM ROWEREM
TAKŻE DO TYCHÓW

Od 26 lipca strefa użytkowania samoobsługowej wypożyczalni rowerów obejmująca Goczałkowice-Zdrój oraz Pszczynę została
poszerzona o Tychy.

D

zięki temu pojazdy, które zostaną wypożyczone w Goczałkowicach-Zdroju i Pszczynie można zwrócić na dowolnej stacji w Tychach.
Także rowerzyści wypożyczający rower w Tychach mają możliwość
zostawienia go na jeden ze stacji znajdującej się w gminach Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna.
Dzięki współpracy gmin Goczałkowice-Zdrój oraz Pszczyna już drugi
rok funkcjonuje wspólna samoobsługowa wypożyczalnia rowerów. Jednoślady dostępne są na ośmiu stacjach – w Goczałkowicach 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 ze stacji znajdzie się po 10 jednośladów.
Stacje Tyskiego Roweru są zlokalizowane przy dworcu PKP, stacji
Tychy Lodowisko, na Placu Baczyńskiego, na Paprocanach, przy ul. Jaśkowickiej, ul. Grota-Roweckiego oraz w rejonie hal targowych. Łącznie
to 60 jednośladów, obok rowerów standardowych także rower trójkołowy, rowery familijne typu cargo, tandemy i rowerki dziecięce.
Co istotne, cena dla klienta za korzystanie z wypożyczalni zależeć
będzie od stacji, z której będzie korzystał. Nie zmieniają się pozostałe
zasady wypożyczania.
NextBike, operator wypożyczalni informuje, że kompatybilność systemów obejmuje jedynie rowery standardowe. Oznacza to, że dostępnych
w Tychach rowerów typu tandem, cargo, trójkołowych oraz dziecięcych
nie będzie można zwrócić na stacjach w Goczałkowicach i Pszczynie.
Przypominamy, że 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
JAK TO DZIAŁA?
Żeby skorzystać z samoobsługowej wypożyczalni rowerów wystarczy
zarejestrować się na stronie internetowej pszczynskirower.pl, wpłacić
10 zł opłaty inicjalnej i można już wypożyczyć rower. Na terminalu przy
stacji należy wpisać swój numer telefonu, kod PIN i numer wypożyczanego roweru. Można również skorzystać z aplikacji Nextbike na urządzenia mobilne, która umożliwia wypożyczanie m.in. poprzez skanowanie

W ramach systemu rowery wypożyczone w Goczałkowicach można oddawać także
w Tychach, i odwrotnie. (Fot. UG)

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.
W Goczałkowicach i Pszczynie pierwsze 30 minut każdego wypożyczenia jest darmowe (w Tychach jest to 15 minut). 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 wyposażone m.in. w przerzutkę, automatyczne
oświetlenie przednie i tylne, dzwonek, hamulce (ręczny i nożny), wodoodporne siodełko, szyfrowy zamek (kod do niego otrzymujemy przy
wypożyczeniu, warto go zapamiętać) i koszyk do przewożenia toreb
i pakunków. Za prowadzenie systemu odpowiedzialna jest firma Nextbike Polska.
Infolinia samoobsługowej wypożyczalni rowerów: tel. 32 630 62 55.
Strona internetowa: www.pszczynskirower.pl/goczalkowice.

PONE: PIERWSZY ETAP ZMIERZA KU KOŃCOWI
Podpisane zostały wszystkie umowy w ramach I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Tymczasem już wkrótce
ruszy II etap Programu.

R

ealizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie
Goczałkowice-Zdrój rozpoczęła się w 2018 r. Jego celem jest
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W pierwszym etapie zaplanowano łącznie 180 inwestycji
z udziałem środków Programu. Będzie to 30 inwestycji obejmujących docieplenie, 20 obejmujących wymianę okien oraz 130 zakładających wymianę kotłów. Podpisano już wszystkie umowy, trwa
realizacja ostatnich inwestycji w ramach I etapu.
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 for-

mie 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%.
Cały program ma być realizowany do 2023 r., a jego łączny szacowany koszt wynosi ponad 6,7 mln zł. Już wkrótce ruszy II etap. Informacje o naborze zostaną podane na stronie internetowej Urzędu
Gminy – www.goczalkowicezdroj.pl.
UG
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WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE
NOWEGO PRZEDSZKOLA

W 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. Powołany zarządzeniem
wójta gminy Zespół ds. przygotowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Goczałkowicach-Zdroju”
przeprowadził wśród mieszkańców krótką ankietę.

A

nkieta została przeprowadzona w dniach 31 maja –
13 czerwca. Dostępna była
w majowym numerze „Wiadomości Goczałkowickich”, w Urzędzie
Gminy, w Szkole Podstawowej nr
1, w Publicznym Przedszkolu nr
1 oraz w Publicznym Przedszkolu
nr 2.
Zadano w niej dwa pytania: 1.
Czy jesteś za funkcjonowaniem

w przyszłości w gminie dwóch
mniejszych przedszkoli publicznych czy jednego dużego przedszkola publicznego na ok. 250
dzieci? 2. Czy jesteś za zlokalizowaniem nowego publicznego przedszkola przy kompleksie szkolno-sportowym przy ul.
Wisławy Szymborskiej?
Zainteresowanie ankietą było
duże – w badaniu udział wzięło

160 osób. Mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za tym, żeby
w przyszłości w gminie funkcjonowały dwa mniejsze przedszkola
publiczne (za tą opcją oddano 128
głosów). Za jednym dużym przedszkolem zagłosowały 32 osoby.
Uczestnicy ankiety także niemal
jednoznacznie przyznali, że nowe
przedszkole powinno powstać
przy kompleksie szkolno-sporto-

wym przy ul. Wisławy Szymborskiej (125 głosów za tą lokalizacją,
11 głosów było przeciw, 20 osób
zaznaczyło opcję „nie mam zdania”, w przypadku czterech ankiet
nie udzielono żadnej odpowiedzi).
Szczegółowe wyniki ankiety
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.goczalkowicezdroj.pl.
UG

GDDKIA PLANUJE REMONT MOSTÓW
NAD WISŁĄ W CIĄGU DK 1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla
remontu mostów nad Wisłą w ciągu DK 1 w Goczałkowicach.

P

rzedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień
i decyzji administracyjnych dla realizacji zadania pn: Remont
mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176
(jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój, a także
wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostów nad
rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa
i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój” zgodnie z wymaganiami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny
etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej
dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące
dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Robót w okresie
ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).
Termin składania ofert mija 13 września.
GDDKiA

WIEKOWE, ALE WCIĄŻ PIĘKNE

Kilkadziesiąt zabytkowych aut można było podziwiać 12 lipca w goczałkowickim uzdrowisku.

P

rzez gminę Goczałkowice-Zdrój przejechał bowiem 42. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, organizowany przez Automobilklub Beskidzki. Były m.in. wiekowe mercedesy, jaguary czy cadillaci. Niektóre prezentowane pojazdy miały prawie 100 lat!
UG
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KAMPANIA NA TEMAT PROGRAMU
RODZINA 500 PLUS W GOCZAŁKOWICACH
25 lipca Śląski Urząd Wojewódzki przeprowadził w goczałkowickim uzdrowisku kampanię informacyjną.

K

ampania dotyczyła programów Rodzina
500 plus, Dobry Start i innych świadczeń. Mieszkańcy mogli uzyskać najważniejsze informacje na ich temat, otrzymać ulotki, zapytać o szczegóły pracowników
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wizyta w Goczałkowicach była częścią
większej kampanii informacyjnej, która jest
prowadzona w całym województwie. Przypomnijmy, od 1 lipca 2019 roku program Rodzina
500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku
życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki
tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta
każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Wnioski o przyznanie świadczenia
na nowych zasadach można składać online

P

Podczas kampanii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Goczałkowicach. (Fot. UG)

od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal

PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej lub
listownie pocztą. Co ważne, złożenie wniosku
do końca września oznaczać będzie wypłatę
świadczenia z wyrównaniem od lipca.
Wnioski od sierpnia 2019 r. można pobrać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61
– budynek „Górnik” (poniedziałek, środa,
czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-17.00), tel. 32 212 70 55
wew. 12.
Szczegółowo o nowych zasadach Programu pisaliśmy w poprzednim numerze
„Wiadomości Goczałkowickich”.
UG

ZAPROSZENIE

olski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Goczałkowicach-Zdroju serdecznie zaprasza członków
na uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia działalności Koła.

Spotkanie odbędzie się w środę, 9 października 2019 r. w sali Urzędu Gminy. Rozpoczęcie o godz. 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisywanie się wszystkich chętnych do udziału w uroczystości –
w Kole Emerytów, podczas dyżurów, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 9.30-12.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury.

AKTUALNOŚCI
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JERZYKI POLUBIŁY
GOCZAŁKOWICE

Im więcej jerzyków na danym terenie, tym mniej komarów. Dlatego warto tworzyć im jak najlepsze warunki do zamieszkania. O tym jak
to robić opowiada ks. Lesław Przepłata, proboszcz parafii w Goczałkowicach i wielki miłośników tych ptaków.

W

szystko zaczęło się
od programu telewizyjnego. – Oglądałem
program, który miał zachęcić
do tego, by budować miejsca
dla jerzyków, przestrzegając
pewnych wymogów. Zainteresowało mnie, co to za ptak. Okazało się, że ich nazwa pochodzi od św. Jerzego, bo kiedyś
do Polski przylatywały w okolicach 24 kwietnia, we wspomnienie św. Jerzego, a to patron
naszej parafii. Dlatego stwierdziłem, że koniecznie muszę
sprowadzić jerzyki do nas.
Zwłaszcza kiedy dowiedziałem się, że dorosły jerzyk zjada
ok. 20 tys. owadów dziennie,
głównie komarów, więc to bardzo pożyteczny ptak, do tego
ciekawy i ma nazwę od naszego
patrona – mówi proboszcz.
Dodatkowo, jerzyk znajduje się
w logo Szkoły Podstawowej nr
1. Dlatego jest mocno związany
z miejscowością.
Populacja tych ptaków jest
jednak coraz mniejsza. – Wcześniej jerzyki występowały niemal tylko w miastach, gdzie bloki
były budowane z tzw. wielkiej
płyty. Jak to kiedyś było, te płyty
nie do końca przylegały do siebie, było mnóstwo szpar między nimi, dlatego jerzyki miały
doskonałe warunki gniazdowania. Dziś te bloki są remontowane, ocieplane, dlatego dziury
są zakrywane, traci się miejsca
dla jerzyków – opowiada ks.
Lesław Przepłata.
Pięć lat temu zamontował
pierwsze budki na budynku
p r o b o s t w a . S a m o to j e d nak niewiele daje, bo jerzyki
trzeba jeszcze do nich ściągnąć. Jak opowiada proboszcz,
na początku przylatują swego
rodzaju „zwiadowcy”, którzy sprawdzają, czy miejsce,
w którym rodzina bytowała
rok wcześniej są wolne. Jeśli
są, rodzina wraca do starego
miejsca lęgowego. Jeśli jerzyk
nie znajdzie miejsc gniazdowania, w których był rok wcześniej i musi szukać nowych, bardzo się stresuje. To tak wielki

Budki dla jerzyków na budynku probostwa. (Fot. Paweł Komraus)

stres, że w co najmniej połowie
przypadków ptaki te nie mają
lęgów w danym roku. Dlatego
żeby jerzyki nie miały problemu
z wy szukiwaniem nowych
miejsc, emitowane są ich głosy.
Są ptakami stadnymi, więc idą
za tymi dźwiękami, bo szukają
miejsc, gdzie mogą być też te
ptaki. Proboszcz z Goczałkowic
robił tak trzy sezony. Jak się
okazuje – skutecznie, bo jerzyki
od dwóch mieszkają w budkach
na probostwie. W tym roku jest
5 lub 6 rodzin. Łącznie budek
jest 30. 20 znajduje się na ścianie wschodniej, a 10 – od strony
północnej.
Budki dla jerzyków powinny
spełniać odpowiednie warunki.
Muszą być poziome, bo jerzyk
nie chodzi, nie skacze, ma słabo
rozwinięte nogi, można powiedzieć, że czołga się na skrzydłach. Dlatego potrzebuje
otworu na wysokości podłogi.
Najlepiej na początek zamontować co najmniej pięć budek.
Jerzyki są bowiem ptakami
stadnymi, mają silne więzy
rodzinne, mieszkają po kilka
rodzin. Jednego roku rodzice
mieszkają z małymi, ale rok
później potomstwo potrzebować będzie własnych budek.

Ważne jest też miejsce. Należy
je zamontować na odpowiedniej wysokości (min. 3-4 metry)
oraz z zapewnieniem przestrzeni. Jerzyki potrzebują
takiej przestrzeni (bez anten
czy balkonów pod budkami),
żeby swobodnie wystartować
do lotu, rzucają się w przepaść.
W locie robią niemal wszystko –
jedzą, piją, śpią, kopulują.
Kiedy jerzyki wylatują z Polski, budki należy zakrywać,
żeby inne ptaki nie znalazły
tam miejsca. – Jerzyk jest silnie
związany z danym miejscem,
jest też ptakiem bardzo rodzinnym. Dlatego kilka rodzin
mieszka w jednym miejscu,
do którego się mocno przywiązuje. W następnym roku przylatują w to samo miejsce, dlatego
jeśli wszystkie są zajęte, należy
sukcesywnie zwiększać liczbę
budek, żeby umożliwić następnym ptakom zaaklimatyzowanie się w danym miejscu – opowiada proboszcz.
Jerzyk to najszybszy ptak
w Polsce – w locie nurkowym
potraf i osiągnąć prędkość
nawet 200 km/h. Żaden owad
nie porusza się tak szybko, dlatego tak łatwo jest mu złapać
np. komary. Jerzyki są też pło-

chliwe, więc można je obserwować jedynie z pewnej odległości. Niektórzy w budkach montują kamerki, żeby obserwować ptaki. W internecie można
zobaczyć wiele nagrań z takich
kamer. – Większość myli jerzyki
z jaskółkami. Jest jednak kilka
różnic. Jerzyki – w przeciwieństwie do jaskółek – nie przysiadają na drutach czy gałęziach.
Jaskółka ma białe podbrzusze,
które wyraźnie widać. Jerzyki
mają ciemny brzuch – przyznaje ks. Przepłata.
Goczałkowicki proboszcz
dużo wie o tych ptakach i bardzo ciekawie o nich opowiada.
Widać, że jest nimi zafascynowany. – Jestem po szkole rolniczej i studium ogrodniczym,
hoduję m.in. kury, króliki. Bardzo lubię zwierzęta, najbardziej konie – opowiada.
W Goczałkowicach jest dużo
wody stojącej, która sprzyja
rozwojowi komarów i innych
owadów. – Trochę jerzyków
w Goczałkowicach jest, ale
nie na tyle, żeby mogły zwalczyć plagę komarów. Dlatego
warto postarać się, by sprowadzić je do naszej miejscowości.
Z tym, że trzeba być cierpliwym. Są małe szanse, że uda się
w pierwszym roku, bo jerzyki
mają swoje przyzwyczajenia.
Ale jeśli poczekamy i spełnimy
pewne wymagania, wtedy jest
duża szansa, że będą się rozmnażać i będzie ich coraz więcej – przyznaje ks. Przepłata.
Jerzyki to skuteczny i ekologiczny sposób na komary.
Dajmy im możliwość zamieszkania u nas i pożywiania się
tutejszymi komarami. Zyskają
zarówno jerzyki, zysk amy
i my – mieszkańcy Goczałkowic. Bo w sezonie letnim nie
będziemy musieli się odpędzać od komarów. Dlatego też
Urząd Gminy planuje realizację projektu, w ramach którego na budynkach gminnych
zamontowane zostaną budki
dla jerzyków. Wkrótce podamy
więcej szczegółów.
Paweł Komraus
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RÓŻE KRÓLOWAŁY
W GOCZAŁKOWICACH

Dominowały czerwone, ale były też te w innych kolorach. W dniach 6-7 lipca w ramach Goczałkowickiego Festiwalu Róż można
było podziwiać piękne wystawy kwiatów. Były też koncerty, warsztaty, pokazy.

P

onad 30 odmian róż podziwiać można było na Starym Dworcu – na parterze królowały czerwone, bo to
one były motywem przewodnim
tegorocznego Festiwalu Róż. Na
I piętrze budynku zachwycały
natomiast róże w innych odcieniach, a także 19 odmian anturium. Każde inne, ale każde
piękne, o czym świadczyły reakcje gości, którzy w pierwszy
weekend lipca licznie odwiedzali wystawę.
Róże nie przez przypadek
są bohaterkami tej niezwykłej
imprezy organizowanej zawsze
na początku lipca przez Gminny

Przez cały weekend na Starym Dworcu można było podziwiać piękne wystawy kwiatów.

Dla dzieci przygotowano warsztaty florystyczne.

Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. To w Goczałkowicach znajdują się jedne z największych w tej części Europy
gospodarstw zajmujących się
uprawą róż ciętych. Wszystkie
kwiaty pokazane podczas Festiwalu Róż pochodziły z goczałkowickich szklarni – przekazały
je lokalne gospodarstwa ogrodnicze państwa Dzidów, Muszyńskich oraz Spychałów (anturium). Wspaniale zostały także
zaaranżowane altanki w Parku
Zdrojowym, to dzięki Ogrodom
Pokazowym Kapias.
Goczałkowicki Festiwal Róż
to też szereg interesujących
wydarzeń towarzyszących. O
roli kwiatów w twórczości Stanisława Wyspiańskiego opowiadała Helena Dobranowicz,

Ciekawe kompozycje kwiatowe pod okiem specjalisty mogli tworzyć też dorośli.

Goczałkowickie gospodarstwa ogrodnicze zaprezentowały również 19 odmian anturium.

a o aromaterapii i róży bułgarskiej – Slaviana Holc. Oglądać
można było wystawy zorgani-

sobotę w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyły się warsztaty
florystyczne. Najpierw dzieci,
a potem dorośli tworzyli wspaniałe kompozycje kwiatowe.
Atelier Florystyczne Alessandro
przygotowało natomiast pokaz
florystyczny. Po południu przy
Starym Dworcu, w pięknej scenerii stawu Maciek odbył się
Koncertowy Spacer. Do wieczora
można było podziwiać występy
wokalne, pianistyczne, akordeonowe. Zwieńczeniem był koncert „Balladowo” w wykonaniu
Mquartet. Wieczorem odbyła się
też Różana Potańcówka.
W niedzielę na scenie w

zowane przez Stowarzyszenie
„Przeciw Nicości” oraz Stowarzyszenie „Take Tam...”. W

Parku Zdrojowym prezentowały
się zdolne dzieci oraz młodzież,
odbył się recital fortepianowy,
rozdano również nagrody w
konkursie plastycznym „Różane
inspiracje” (wystawę prac konkursowych można było obejrzeć w Gwarku). Sześć zespołów wzięło udział w przeglądzie
chórów. Jednym z nich był chór
parafialny z Goczałkowic Semper Communio, który miał także
zaszczyt zaśpiewać ze Stanisławem Soyką. Jego koncert, niezwykle poetycki, także z elementami humorystycznymi, zgromadził tłumy w Parku Zdrojowym.
Artysta na zakończenie obiecał,
że jeszcze wróci do Goczałkowic.
Każdego dnia po zmroku
DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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RÓŻE KRÓLOWAŁY W GOCZAŁKOWICACH
- CIĄG DALSZY...

Podczas imprezy królowały róże czerwone, ale były także te w innych odcieniach.

Wspaniale zaaranżowane zostały altanki w Parku Zdrojowym.

Stowarzyszenie „Przeciw Nicości” zaprezentowało wystawę „W ogrodzie wyobraźni”.

Sobotnie popołudnie wypełniła seria koncertów przy Starym Dworcu.

Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych!

Pokaz florystyczny w wykonaniu Atelier Florystyczne Alessandro.

przy Starym Dworcu podziwiać
można było imponujące aranżacje świetlne. Na trasie Gwarek-Stary Dworzec bezpłatnie kursował różany melex, dla dzieci
przygotowano dmuchańce.
Wszyscy mogli spróbować też

tej imprezy, która jest współtworzona przez lokalne gospodarstwa ogrodnicze. Efekt był
wspaniały – mówi wójt Gabriela
Placha.
Słowami ciężko opisać to,
co działo się w Goczałkowicach

pączków, oczywiście z różą!
- Róże zawsze będą zachwycać. Cieszę się, że podczas
Festiwalu Róż mogliśmy zaprezentować to, co powstało w
Goczałkowicach, dzięki naszym
mieszkańcom. Taka jest idea

w pierwszy weekend lipca. Tym
bardziej zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z VII Goczałkowickiego Festiwalu Róż.
UG
DOKOŃCZENIE NA STR. 12 
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RÓŻE KRÓLOWAŁY W GOCZAŁKOWICACH
- CIĄG DALSZY...

W niedzielę na scenie w parku odbyły się prezentacje muzyczne dzieci i młodzieży.

Nagrodzono też uczestników konkursu plastycznego.

Goczałkowicki chór Semper Communio miał zaszczyt zaśpiewać ze Stanisławem Soyką.

Tradycyjnie podczas Festiwalu Róż nie mogło zabraknąć przeglądu chórów.

Stanisław Soyka oczarował goczałkowicką publiczność.

Po zmroku zachwycały aranżacje świetlne przy Starym Dworcu.

KULTURA

 z życia gminy 
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PANIE CZYTAJĄ POWIEŚCI POLSKICH
AUTOREK, A MŁODZIEŻ
- FANTASTYKĘ
Biblioteka to miejsce, które rozwija! Goczałkowicka placówka zachęca do sięgania po książki, bo czytanie ma same zalety!

W

pierwszym półroczu 2019 r. Gminna
Biblioteka Publiczna
miała 653 zapisanych czytelników (początkiem każdego
roku odbywa się rejestracja czytelników od nowa). W całym
2018 r. było 15 714 wypożyczeń
na zewnątrz, choć warto pamiętać, że ze względu na remont
budynku „Górnik” przez kilka
miesięcy biblioteka miała swoją
siedzibę na Starym Dworcu.
Biblioteka ma na stanie
ponad 15,5 tys. książek. Placówka regularnie kupuje nowe,
ale są też wycofywane te stare
i zniszczone, a także te, które 10
lat nie były czytane. – Staramy
się, by raz w miesiącu pojawiały się kolejne pozycje. Prowadzimy też zeszyt, w którym
czytelnicy zapisują, co chcieliby pożyczyć, poczytać. Bardzo nam to pomaga przy zakupach książek, bo w dużej mierze
na tej podstawie uzupełniamy
nasz księgozbiór – mówi Anna
Grzegorska z Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka otrzymuje też dotacje z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego na pozyskiwanie „nowości wydawniczych”. Tegoroczna
dotacja wynosi 4 tys. zł.
Największym zainteresowaniem korzystających z goczałkowickiej biblioteki cieszy się
literatura polska – beletrystyka,
romanse, książki historyczne.
– Mamy bardzo dużo wypożyczeń tytułów polskich autorek.
Dużym powodzeniem cieszy się
też literatura faktu, związana
z II wojną światową. Czytelnicy
lubią czytać beletrystykę z wplecionymi wątkami historycznymi, a także biografie związane
z II wojną światową, np. historie osób, które były w obozie
Auschwitz-Birkenau. Młodzież
uwielbia natomiast fantastykę –
zauważa A. Grzegorska.
W goczałkowickiej bibliotece
książki zdecydowanie chętniej
wypożyczają panie niż panowie.
Z placówki korzystają też kuracjusze uzdrowiska. W 2018 roku
najliczniejszą grupę czytelników
stanowiły osoby w wieku 25-44
lat, drugą najliczniejszą – osoby
w wieku 45-60 lat, a trzecią –
powyżej 60 lat. Do biblioteki często przychodzą też dzieci korzy-

Goczałkowicka biblioteka ma na stanie ponad 15,5 tys. książek. (Fot. Paweł Komraus)

W placówce jest specjalny dział dla najmłodszych czytelników. (Fot. Paweł Komraus)

stające z zajęć organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury,
także w budynku „Górnik”.
Biblioteka w swoich zasobach
ma audiobooki. Placówka oferuje również bezpłatny dostęp
do internetu. Godziny otwarcia pozwalają na skorzystanie
z księgozbioru każdemu zainteresowanemu – biblioteka zaprasza od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.00-18.00, a w piątki
w godz. 7.00-15.00. GBP anga-

żuje się też w wiele wydarzeń
bibliotecznych (np. Tydzień
Bibliotek, Narodowe Czytanie,
które zaplanowane jest na wrzesień), we współpracy z przedszkolami organizowane są spotkania autorskie dla dzieci, wiele
wydarzeń odbywa się dzięki
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Instytucja organizuje też konkursy oraz warsztaty
dla dzieci i dorosłych.
Z badań wynika, że w 2018 r.
tylko 37% Polaków przeczytało
co najmniej jedną książkę w roku.
– Chcielibyśmy, żeby te statystyki były lepsze. Kiedyś często korzystało się z encyklopedii, słowników, teraz takich
informacji szukamy głównie
w internecie. Czytanie ma same
zalety – rozwija, jest odskocznią od codzienności. Książka
zawsze wnosi do naszego życia
coś fajnego. Zachęcam szczególnie do czytania dzieciom – mówi
Anna Grzegorska.
A czytelnicy w Goczałkowicach mają bardzo dobrze przystosowany obiekt. Biblioteka znajduje się w bowiem w odnowionych pomieszczeniach budynku
„Górnik”. – Warunki dla czytelników są świetne, dział dziecięcy
jest dostosowany do najmłodszych czytelników, jest kolorowo, przyjaźnie – zauważa
A. Grzegorska. Zatem, zapraszamy!
Paweł Komraus
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Z ZAPROSZENIEM NA DOŻYNKI
GMINNE

Wójt gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Starostowie Dożynek, Barbara i Stanisław Laryszowie zapraszają na Dożynki Gminne, które
odbędą się 31 sierpnia.

D

ożynki to piękna tradycja, która przypomina o tym, że dzięki
pracy rolników codziennie na nasz stół może trafiać chleb.
To uroczystość, podczas której dziękujemy im za całoroczną
pracę, za zebrane plony, za czas wysiłku i ciężkiej pracy.
W gminie Goczałkowice-Zdrój za plony będziemy dziękować
w sobotę, 31 sierpnia. Świętowanie rozpocznie o godz. 14.00
msza św. w kościele parafialnym. Następnie korowód przejedzie na teren zielony przy barze Makuś, gdzie odbędą się dalsze

uroczystości. O godz. 15.30 wystąpi Goczałkowicka Orkiestra
Dęta, na godz. 16.00 zaplanowano uroczystości obrzędowe. Dla
wszystkich uczestników dożynek wystąpią także Zespół Folklorystyczny Goczałkowice (godz. 16.15), a także znany śląski
zespół Duet Karo (początek występu o godz. 19.00). Podczas
dożynek odbędzie się też zabawa taneczna z zespołem „Rytmmika”.
UG

BARBARA I STANISŁAW LARYSZOWIE

– STAROSTOWIE DOŻYNEK

Pani Barbara, absolwentka szkoły ogrodniczej, w 1993 roku

W roku 2016 państwo Laryszowie zostali ciężko doświadczeni

przejęła od swoich rodziców gospodarstwo rolne o powierzchni przez los – w gospodarstwie wybuchł pożar, który doszczętnie
ok. 5 ha, a od 1996 r. wraz z mężem Stanisławem prowadzi strawił stodołę z całą zawartością, a także ciągnik, maszyny
gospodarstwo, które aktualnie wraz z gruntami dzierżawio- i sprzęt rolniczy. Obecnie, dzięki wielu wyrzeczeniom gospodanymi zajmuje powierzchnię ok. 15 ha.

rzy i ogromnej ofiarności i gotowości niesienia pomocy ze strony

Gospodarstwo Barbary i Stanisława Laryszów jest tradycyj- społeczności goczałkowickiej, został postawiony nowy, muronym gospodarstwem rodzinnym. W pracach gospodarskich wany budynek gospodarczy, który służy do przechowywania
aktywnie pomagają dzieci, a wcześniej na miarę swoich sił zarówno płodów rolnych, jak i maszyn rolniczych. Gospodarze
pomagali również rodzice. Co istotne, pan Stanisław pracuje
również zawodowo. Jednak dzięki swojej pracowitości i ofiarnej

nadal borykają się z odtworzeniem parku maszynowego.
Barbara i Stanisław Laryszowie pragną wyrazić ogromną

pomocy żony Barbary, udaje im się pogodzić obowiązki zawo- wdzięczność i podziękować za okazaną pomoc i solidarność,
dowe z działalnością rolniczą.

jakiej doświadczyli w tych trudnych chwilach. Jak podkre-

Gospodarstwo tegorocznych starostów nie jest na tyle duże, ślają, to dzięki ogromnej ofiarności mieszkańców udało im się
aby mogło wyspecjalizować się w jakimś wąskim segmencie w stosunkowo krótkim czasie odbudować utracony w pożarze
produkcji rolnej, więc państwo Laryszowie produkują zboża, budynek.
kukurydzę i ziemniaki. Część tych produktów przeznaczają jako

Tegoroczni Starostowie Dożynek Gminnych są aktywni

paszę dla własnej hodowli – bydła, trzody chlewnej, koni i dro- i zawsze obecni w wielu inicjatywach społecznych, zwłaszcza
biu, a nadwyżki produkcji roślinnej są sprzedawane.

tych dotyczących ich warsztatu pracy oraz tradycji lokalnych

Pan Stanisław jest zapalonym hodowcą koni. Stale utrzymuje i rodzinnych. Są pogodnymi i optymistycznie nastawionymi
dwie klacze i co roku udaje mu się wyhodować co najmniej jed- do otaczającej ich rzeczywistości ludźmi, na których zawsze
nego pięknego źrebaka.

można polegać.

KULTURA
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RADOSNA ZABAWA
NA PÓŁKOLONIACH

W dniach 8-19 lipca odbyły się Kreatywne Półkolonie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Cieszyły się dużym zainteresowaniem – z wakacyjnych wyjazdów, zajęć, spotkań skorzystało po 30 dzieci na każdym z dwóch turnusów.

P

lenerowe zajęcia sportowe przy budynku „Górnik” zakończyły drugi,
ostatni turnus letnich Kreatywnych Półkolonii, które dla dzieci
przygotował Gminny Ośrodek
Kultury. Ostatniego dnia największym powodzeniem cieszył się park linowy – uczestnicy
pod okiem instruktorów mogli
przejść jedną z tras na linach
zawieszonych na drzewach.
Były także zabawy sprawnościowe na świeżym powietrzu,
a na koniec dzieci odwiedzili
Myszka Mickey oraz Minnie!
Na każdy z dwóch tygodniowych turnusów zapisano kom-

plet dzieci – po 30 osób (taki
był limit miejsc). – Byli to mieszkańcy Goczałkowic w wieku
7-12 lat, uczniowie naszej
Szkoły Podstawowej. Dzieci
miały zapewnioną opiekę między godz. 7.00 a 16.00 oraz
śniadanie i obiad – mówi Zofia
Szołdra, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Każdego dnia przygotowano
inne zajęcia, więc nikt nie mógł
narzekać na nudę. W ramach obu
turnusów odbyły się wycieczki
do zoo w Chorzowie, Parku Rozrywki w Krasiejowie, do kina.
Dzieci wzięły też udział m.in.
w zajęciach plast ycznych,
Podczas wycieczki do zoo w Chorzowie. (Fot. GOK)

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w parku linowym. (Fot. UG)

Dzieci wzięły udział m.in. w zajęciach z dogoterapii. (Fot. GOK)

Uczestników półkolonii odwiedzili Myszka Mickey oraz Minnie. (Fot. GOK)

bibliotecznych, z robotyki Lego,
dogoterapii, profilaktycznych
związanych z profilaktyką uzależnień. Uczestnicy półkolonii
odwiedzili także Stary Dworzec – pierwszy turnus podziwiał tam wystawę róż, a drugi
– wystawę malarstwa.
A co dzieciom podobało
się najbardziej? – Najbardziej
podobały mi się wycieczki
i wszystkie zabawy. Super było
kino 5D i to, czego dowiedzieliśmy się o dinozaurach w JuraParku. Poznałam nowe kole-

żanki i nowych kolegów – opowiada Zuzia. Duże wrażenie
zrobił na dzieciach park linowy.
– Byłem pierwszy raz i bez problemu przeszedłem całą trasę
– chwali się Patryk.
Kreat ywne Półkolonie
zostały dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pierwszy turnus odbył się w dniach 8-12
lipca, a drugi – w dniach 15-19
lipca.
UG
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WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAS
Dzień po dniu, tydzień po tygodniu dobiegły końca letnie wakacje. W trakcie minionych miesięcy dzieci odpoczywały od szkolnych obowiązków, korzystając z różnorodnych form spędzenia wolnego czasu. Tradycyjnie o najmłodszych nie zapomniał także
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, które przygotowały dla nich szereg ciekawych atrakcji na okres letniego wypoczynku.

J

ako pierwsze w ofercie GOK-u
znalazły się stacjonarne półkolonie, z których łącznie skorzystało 60 dzieci. Na podopiecznych, którzy kolejno wzięli udział
w dwóch turnusach oprócz zajęć
opiekuńczych, czekało wiele
dodatkowych niespodzianek,
takich jak zajęcia z dogoterapii,
wizyta w Parku Linowym, plenerowe, aktywne zabawy ruchowe,
wyjazdy do kina oraz całodniowe
wycieczki w ramach których
odwiedzili Ogród Zoologiczny w
Chorzowie, a w drugim tygodniu
Park Rozrywki w Krasiejowie.
Jak co roku, goczałkowicka
instytucja kultury zaprosiła także
wszystkich zainteresowanych do
udziału w rodzinnych wyjazdach
kulturoznawczych. Na turystycznej mapie GOK-u w lipcu znalazło się m.in. ZOO w Ostrawie oraz

Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie, które spłatało organizatorowi małego figla. W związku
z potężną ulewą, która odwiedziła okolice Katowic, uczestnicy
wyjazdu w strugach deszczu mogli
jedynie podziwiać bramy Legendii i uzbroić się w cierpliwość w
związku z koniecznością przełożenia wycieczki na inny termin.
Sierpień rozpoczął się od wizyty
w Krakowie. Głównym celem turystycznym w królewskim mieście w
tym roku było wzgórze Wawelskie
i związane z nim zabytki architektury. Pod bacznym okiem przewodnika, uczestnicy wyjazdu w
pierwszej kolejności poznali historię tego niezwykłego miejsca i
związanych z nim ludzi (zwłaszcza
członków domu Jagiellonów), a w
dalszej części udali się do katedry
wawelskiej, grobów królewskich

oraz zwiedzili reprezentacyjne
komnaty władców Polski.
Ostatnim miejscem, do którego
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wycieczkę było Zakopane.
W planach podróżnych, znalazła
się wyprawa do malowniczej Rusinowej Polany, gdzie rozpościera
się zapierający dech widok na
Tatry. Niestety, stolica polskich gór
przywitała goczałkowicką grupę
intensywną mgłą oraz opadami
deszczu, co skutecznie uniemożliwiło wszystkim dostrzeżenie chociażby fragmentu z górskich szczytów, które podziwiano jedynie za
pośrednictwem zamieszczonych
w Internecie zdjęć.
W międzyczasie, biblioteka
zachęcała do udziału w konkursach tematycznych związanych
z koniecznością wypożyczenia i
przeczytania ciekawej lektury.

I tak podsumowano tegoroczne propozycje, jakie na czas
wakacji przygotowały goczałkowickie instytucje kultury. Jak podkreśla Dyrektor instytucji Zofia
Szołdra „każdorazowo staramy
się przygotować taką ofertę, żeby
była atrakcyjna dla różnych grup
wiekowych. Nasze wycieczki, to
wyjazdy rodzinne dlatego zależy
nam żeby były ciekawe zarówno
dla dorosłych, jak i dzieci. W tym
roku, największym wyzwaniem
była dla nas organizacja półkolonii,
które odbywały się w naszej siedzibie po raz pierwszy. Na szczęście
były to obawy pochopne. Wszystko
udało się znakomicie, co potwierdzają pozytywne opinie, wyrażane
przez dzieci i rodziców. Cieszymy
się z zainteresowania naszą działalnością kulturalną i czytelniczą.”
Ewelina Sowa-Mrzyk
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NA PONTONIE I ROWERZE PRZEZ PRZEŁOM DUNAJCA
Blisko 30 kilometrów pokonała grupa z Goczałkowic-Zdroju płynąc pontonem, a później jadąc na rowerze przez malowniczy Przełom Dunajca w Pieninach. Wycieczka rodzinna odbyła się 30 lipca w ramach akcji „Goczałkowickie Wakacje 2019”.

W

organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju wyjeździe rodzinnym wzięli
udział: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Byli rodzice z
dziećmi, grupy znajomych i przyjaciół - w sumie 47 osób.
Po pokonaniu autokarem drogi w Pieniny, grupa rozpoczęła
spływ pontonowy w miejscowości Sromowce Niżne. Płynąc po rzece
Dunajec pontony pokonały 14-kilometrowy odcinek do Szczawnicy. W czasie spływu uczestnicy podziwiali Przełom Dunajca,
szczyty Trzech Koron i Sokolicy - symbole Pienin, a także słuchali
anegdot związanych z tymi miejscami.
W drogę powrotną uczestnicy wycieczki udali się na rowerach,
poruszając się Drogą Pienińską, która jest równoległa do Dunajca,
a ze Sromowiec ponownie autokarem wrócili do Goczałkowic-Zdroju.
GOSiR

W wycieczce wzięło udział 47 osób (Fot. GOSiR)

BIEGIEM NA POMOC
W sobotę, 5 października odbędzie się Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka dla Zameczku”. Licząca 10 km trasa
poprowadzona zostanie ulicami Goczałkowic-Zdroju.

I

mpreza jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla
Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w
Rudołtowicach oraz firmy Nexteer
Automotive. Celem imprezy jest
promocja gminy i aktywnego
wypoczynku oraz wsparcie działalności „Zameczka”, którego podopiecznymi są także mieszkańcy
Goczałkowic-Zdroju.
Trasa, którą pokonają uczestnicy biegu, będzie połączeniem
walorów przyrodniczych gminy z
jej miejskim i uzdrowiskowym cha-

rakterem. Bieg wystartuje z parkingu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju o godz. 12.00. Trasa będzie
prowadzić ulicami: Szymborskiej
– Powstańców Śląskich – Szkolną
– św. Anny – Główną – łącznikiem
pomiędzy ulicami Główną i Szkolną
– Szkolną – Krzyżanowskiego – Parkową – Uzdrowiskową – ścieżka za
stawami Maciek i Maciek Kanałowy – Borem II – Powstańców Śląskich – Szymborskiej. Meta będzie
usytuowana na terenie GOSiR-u.
W związku z biegiem występować
będą utrudnienia w ruchu drogowym. Czasowo będą zamykane
ulice, którymi prowadzi trasa, jak i

wyjazdy z dróg bocznych. Za utrudnienia już teraz przepraszamy, ale
jednocześnie zwracamy się do
wszystkich mieszkańców o zrozumienie i wyrozumiałość.
W ramach wydarzenia odbędą
się również imprezy towarzyszące.
Będzie to nordic walking na dystansie 5 km, którego trasa będzie prowadzić ulicami: Szymborskiej –
Powstańców Śląskich – Szkolną
– Bór I – ścieżką przyrodniczą w
kierunku kapliczki św. Huberta –
Powstańców Śląskich – Szymborskiej. Start nordic walking również
wyznaczony jest na godz. 12.00.
Wcześniej (od godz. 9.15) na terenie GOSiR-u będą odbywać się biegi

dziecięce.
Zapisy do biegu na 10 km oraz
nordic walking prowadzone są
poprzez serwis internetowy www.
sportmaniacs.com do 28 września
2019 r. Wpisowe do biegu i nordic
walking wynosi 50 zł. Zapisy do
biegów dziecięcych przyjmowane
będą w dniu zawodów, bezpośrednio przed biegami. Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny.
Wszelkie informacje i komunikaty będą publikowane na
stronach internetowych Gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Goczałkowicach-Zdroju.
GOSiR

KAJAKAMI PO SKAWIE
Wycieczka rodzinna 20 sierpnia na spływ kajakowy po rzece
Skawa była drugą letnią, wyjazdową propozycją Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

22

-osobowa goczałkowicka grupa rozpoczęła spływ w Wadowicach. W sumie uczestnicy Skawą przepłynęli ponad 14-kilometrowy odcinek na odcinku Wadowice - Grodzisko. W organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju wyjeździe rodzinnym wzięli udział: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Dla większości uczestników spływ kajakowy na Skawie był pierwszym
takim doświadczeniem w życiu, ale mimo to trudy z nim związane pokonali perfekcyjnie. Uśmiech na twarzach uczestników na mecie świadczył,
że spływ dostarczył wielu wrażeń oraz satysfakcji. Wycieczka rodzinna
odbyła się w ramach akcji „Goczałkowickie Wakacje 2019”.

GOSiR

Uczestnicy przepłynęli Skawą ponad 14-kilometrowy odcinek (Fot. GOSiR)
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ŻÓŁTY PELETON PRZEJECHAŁ
PRZEZ GMINĘ

Po raz 10. odbył się Goczałkowicki Rajd Rowerowy. Trasa liczyła 20 kilometrów i prowadziła drogami publicznymi, ścieżkami rowerowymi oraz drogami transportu rolnego przez Goczałkowice-Zdrój i Łąkę.

W

ostatnie sierpniowe,
niedzielne popołudnie uczestnicy Rajdu
zameldowali się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju. To właśnie stąd wyruszała kolumna rowerowa z udziałem blisko 250 uczestników ubranych w żółte koszulki.
Zanim jednak rowerzyści ruszyli
w drogę, uczestników powitała Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój, która równocześnie przecinając wstęgę oficjalnie otworzyła trasę. Kolumna
z GOSiR-u wyruszyła w kierunku
Boru i przejechała ścieżkami wokół
stawów: Maciek i Maciek Kanałowy
oraz przy stawie Zabrzeszczak. Później wróciła na drogi publiczne (Bór
I, Szkolna, Jeziorna) i przed zaporą
skręciła w prawo na ul. Wypoczynkową. Tam drogami transportu rol-

nego przejechano do Łąki, skąd ulicami: Wiejską i Gerberów ponownie wjechano na ulicę Jeziorną.
Po skręcie w ulicę Główną, przejeździe ulicami św. Jerzego,
Szkolną i Powstańców Śląskich,
grupa ponownie zameldowała się
na GOSiR-ze. Tam czekał na rowerzystów posiłek i nagrody od sponsorów.
Po raz kolejny potwierdziło
się, że rajd rowerowy jest bardzo
dobrą formą aktywności dla osób
w każdym wieku. Wśród uczestników były dzieci, młodzież i dorośli.
Na rowerach jechały całe rodziny,
nawettrzypokoleniowe!Pozytywny
nastrój dopisywał każdemu. Warto
podkreślić, że trasę bardzo dobrze
zabezpieczyli policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie oraz
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju.

Głównym organizatorem Rajdu był
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju. Zadanie
współfinansowane było ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Sponsorami Rajdu byli: Grupa Kapias,

Kawiarnia Malwa, Restauracja
Kogut i Kurka, FG-Studio Grzegorz
Kopeć, Drukarnia Infopres, Sklep
Świat Zabawek BRN. Serwis rowerowy zabezpieczał Sklep Bikers
z Pszczyny.
GOSiR

Rajd otworzyła wójt Gabriela Placha. (Fot. GOSiR)

Nastroje były wyśmienite, bo słoneczna niedziela na rowerach to sama przyjemność.
(Fot. GOSiR)

Uczestnicy pokonali trasę prowadzącą przez Goczałkowice i Łąkę. (Fot. GOSiR)

W imprezie udział wzięło blisko 250 osób. (Fot. GOSiR)

Dla młodszych rowerzystów 20-km trasa nie stanowiła żadnego problemu. (Fot. GOSiR)
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PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,
PODPROGRAM POPŻ 2019 – OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji dystrybucji paczek żywnościowych w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

P

omocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby
samotnej (701,00 zł x 200%) oraz 1.056,00 zł na osobę w rodzinie
(528,00 zł x 200%).
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom
pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach
środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020.
Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ

Podprogram 2019 zobowiązane są zgłaszać się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju w celu sprawdzenia sytuacji
dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane w/w formą pomocy zobowiązane
są wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.
Zapraszamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61, od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00.
Telefon kontaktowy: 32 212 70 55.
OPS

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że do 2 września 2019 roku będą przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (drugi termin).

D

o wniosku należy dołączyć faktur y potwierd z a j ą c e z a k u p o l ej u
w okresie od 01.02.2019 r.
do 31.07.2019 r. Limit zwrotu
podatku w 2019 r. stanowić
będzie sumę kwot: 100,00 zł x
ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba
dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku,
który można pobrać w siedzibie
Urzędu Gminy w pokoju nr 213
lub ze strony internetowej www.

goczalkowicezdroj.pl. Wzór
wniosku dostępny jest również
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.gov.pl/web/rolnictwo.
Pieniądze wypłacane będą
w terminie 1-31 października
2019 r. Termin wypłaty jest uzao

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
segregowane: 2.09, 16.09, 30.09, 14.10
zmieszane: 9.09, 23.09, 7.10
popiół: 2.09, 30.09, 14.10
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leżniony od wpływu środków
na realizację tego zadania.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w pokoju nr 213 (II piętro) lub pod numerem telefonu
32 736 24 54.
UG
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STOMATOLOGIA
Gabinet Stomatologiczny NZOZ MEDIDENT
serdecznie zaprasza dorosłych i dzieci.

Od przejazdu kolejowego do DK 1
segregowane: 3.09, 17.09, 1.10, 15.10
zmieszane: 10.09, 24.09, 8.10
popiół: 3.09, 1.10, 15.10

Świadczymy BEZPŁATNE usługi w ramach kontraktu z NFZ:
- ekstrakcje zębów,
- protezy refundowane przez NFZ,
- leczenie i profilaktykę,
- zdjęcia RTG.
Zapewniamy możliwość wyboru dogodnego
terminu i godziny wizyty.

Od DK 1 do Rudołtowic
segregowane: 4.09, 18.09, 2.10, 16.10
zmieszane: 11.09, 25.09, 9.10
popiół: 4.09, 2.10, 16.10

NZOZ MEDIDENT
dr n. med. Agnieszka Homa-Kurczab
ul. Żeromskiego 2A
43-230 Goczałkowice-Zdrój

Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
segregowane: 5.09, 19.09, 3.10, 17.10
zmieszane: 12.09, 26.09, 10.10
popiół: 5.09, 3.10, 17.10

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
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STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020
Pomoc materialna przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24. roku życia.
Charakter pomocy materialnej (stypendium szkolne, zasiłek
szkolny):
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia

uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa
niż kwota 528 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia
7.06.2016 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się
do dochodu. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest
zamieszkanie na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub w pokoju nr 6 Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-14.30, lub od 2 września w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ze strony internetowej www.goczalkowicezdroj.pl
Wnioski należy złożyć do dnia 16 września 2019 r. w sekretariacie
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 (od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-14.30).
Informacje o stypendiach można uzyskać pod numerem telefonu
32 736 24 13.
UG

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON
,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 informuje, iż do 31 sierpnia 2019 r. przyjmowane są
wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

O

soby niepełnosprawne mogą ubiegać się o różne formy wsparcia. Szczegółowe informacje o adresatach programu oraz realizowanych formach wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.

pcprpszczyna.pl (zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.
PCPR Pszczyna

JESTEM ZASZCZEPIONY, MOGĘ SPAĆ SPOKOJNIE
Pomimo szerokich działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną ilość osób uchylających się od szczepień
ochronnych wzrasta.

G

warancją bezpieczeństwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podnosi to także znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań
medycznych. To właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć
ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.
Pamiętajmy, że nie szczepiąc narażamy siebie, swoich najbliższych
oraz niezaszczepione osoby z kontaktu na utratę zdrowia i życia!

O

Więcej informacji na stronie www.szczepienia.pzh.gov.pl

d 2 września 2019 r. w Goczałkowicach-Zdroju rusza Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży. Świetlica zlokalizowana będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Uzdrowiskowej 61, II piętro. Klub będzie czynny w godz. 14.00-19.00 od poniedziałku do piątku.
Otwarcie placówki związane jest z realizacją przez Gminę Goczałkowice-Zdrój projektu pn. „Integracja – tolerancja” nr WNDRPSL.09.02.01-24-03AH/17-006, współfinansowanego 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.

 z życia gminy 
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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.
Z wyjątkiem dni, w których odbywają się posiedzenia Komisji oraz Sesje Rady Gminy.

DZIELNICOWI
mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
Kontakt telefoniczny:
727 032 494; 727 032 493

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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
Centrum Usług Społecznych, II piętro.

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.

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.

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.

UWAGA!!!
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
OD WRZEŚNIA 2019
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK
7.00 - 18.00
PIĄTEK
7.00 - 15.00

Tel. 32 210 77 39

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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