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Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz
refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Tadeusz Lazarek
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wiadomości goczałkowickie

z Prac WÓJTa GMIny

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
Inwestycje zaplanowane na ten rok aktualnie realizowane:

muje wykonanie 90,74 mb kanalizacji z rur betonowych fi 800 mm
wraz zabudową 3 studni 1500 mm i jednej 2000 mm oraz wylotu
do Potoku Goczałkowickiego. Zakres obejmuje również wykonanie
wszystkich przyłączy które prowadzą do tych studni oraz usunięcie
istniejących kolizji. Kanalizacja do wykonania znajduje się w aktualnie remontowanej drodze powiatowej ulicy Głównej.
Wykonawcą jest firma EUROVIA POLSKA SA z Bielan Wrocławskich. Wartość zadania –239 850 zł.

Przebudowa ulicy Wiślnej.

Inwestycja realizowana na całej długości 580 m w tym:
– przebudowę odcinka 440 mb o szerokości jezdni 6,00 m wraz
z budową chodnika z kostki betonowej przylegającego do jezdni
na długości 216 mb (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Wisławy Szymborskiej), wymianę krawężników na nowe
krawężniki kamienne, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie
nawierzchni z asfaltobetonu oraz wjazdów indywidualnych do posesji, przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej oraz wykonanie
nowej kanalizacji deszczowej.
– przebudowę łącznika ulicy Wiślnej na długości 140 metrów,
poprzez wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie
nowych wjazdów indywidualnych do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej
Zadanie realizuje firma F.U.H M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju, za kwotę ofertową 1.714.796 zł
brutto. W dniu 7.11.2018 r. podpisano umową na realizację w/w prac,
zaś plac budowy przekazano 19.11.2018 roku.
Zakończenie plac zaplanowano na 30 maja 2019 roku.
Przebudowa drogi będzie dofinansowany częściowo ze środków
budżetu państwa tj. Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w kwocie 293 435,00 zł.

fot. urząd gminy

fot. urząd gminy

Przebudowa ulic Żeromskiego i Korfantego.

Zakres obejmował:
– przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 582 mb wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,00 m, przebudowę chodnika na całej
długości jezdni o szerokości 1,5 – 2 m oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia, wymianę krawężników na nowe kamienne
oraz wykonanie nowych wjazdów indywidualnych do granic posesji.
Nawierzchnia jezdni została wykonana z asfaltobetonu, zaś chodnik
z kostki betonowej. Ponadto zakres obejmował wykonanie nowej
nawierzchni wraz z wymianą krawężników bocznych odnóg ul.
Żeromskiego o długości 70,94 m i długości 70,33 m.
– przebudowę ul. Korfantego na całej długości tj 625 metrów.
W szczególności została wykonana wymiana krawężników betonowych oraz wykonano nowe elementy odwodnienia oraz nową
nawierzchnię z asfaltobetonu.
Zadanie zrealizowała firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz.
Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 809, 53 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Zimowej –
budowa kanalizacji w okolicy ulicy Głównej – etap I.

fot. urząd gminy

fot. urząd gminy

Budowa stacji transformatorowej dla zasilania w energię
elektryczną szkoły, basenu oraz boiska sportowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fragmentu kanalizacji
deszczowej służącej do odprowadzenia wody z zaprojektowanego
zbiornika przeciwpowodziowego przy ulicy Zimowej. Zakres obej-

Wykonywała ją firma Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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Kazimierz Zawada z Pszczyny za kwotę ofertową 176 997 zł.
Przedmiot zamówienia obejmował następujący zakres:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, budowa sieci
kablowej średniego napięcia SN20kV, przebudowa sieci kablowej
niskiego napięcia 0,4kV i ochronę przed porażeniem, włączenie
sieci SN20kV do istniejącego układu, moc rdzenia 5VA, FS5, przekładniki napięciowe, zabudowa tablicy pomiarowej. Stacja transformatorowa zasila: szkołę, basen oraz boisko orlik.

Odbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śl.
na odcinku od potoku Kanar do ulicy Wisławy Szymborskiej
(dawnej ulica Drobnera).

fot. urząd gminy

Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach
– Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych.

fot. urząd gminy

Zadanie zakończone.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich i włączanie w miejscu istniejącego wylotu do potoku Kanar wraz z zabudową nowych studni rewizyjnych oraz wykonanie przełączeń istniejących wpustów ulicznych
do nowej sieci, budowę nowych przyłączy kanalizacji deszczowej,
wykonanie przełączeń istniejących przykanalików i zabudowę separatora.
Zadanie wykonała firma Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek
z Piasku za kwotę ofertową 1 447 721 zł.
Na jego realizację Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała promesę
na kwotę 781 323 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Zadanie to zostało ujęte w protokole strat sporządzonym przez gminę i zweryfikowanym przez Komisję powołaną przez
Wojewodę Śląskiego w 2013 roku.
Plac zabaw przy SP 1.

fot. urząd gminy

Zakończyły się prace remontowe oraz trwają odbiory budynku,
który wykonywało konsorcjum firm: Instal Bratek s.c. Katarzyna
i Jerzy Bratek z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala
Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 1 511 231 zł.
Inwestycja jest częścią projektu, na którego realizację podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
pod tytułem „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Zadanie jest wykonywane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz
poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
– ZIT. Kwota dofinansowania wynosi.878,505. Pozyskane środki
przeznaczone zostaną na kompleksowy remont budynku Górnik
(GOK) na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznościowych
oraz częściowe jego doposażenie. Termin zakończenia realizacji
całego projektu zaplanowany jest na grudzień 2018 roku.
Drugi projekt, który jest ściśle powiązany z tym opisanym powyżej, na którego realizację również podpisaliśmy umowę z Urzędem
Marszalkowskim Województwa Śląskiego nosi tytuł „Integracja- Toleranacja” Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu
w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne,
działanie 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny. Projekt ten został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Podpisana umowa opiewa
na kwotę 758, 098,50. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w okresie od stycznia 2019 roku do końca
sierpnia 2020 roku. Zakłada powstanie Klubu środowiskowego dla
dzieci i młodzieży i Klubu seniora oraz organizację i prowadzenie
usług społecznych dla społeczności lokalnej (usługi opiekuńcze
i asystenckie).

Zakończyła się realizacja inwestycji. Na to zadanie Urząd
Gminy pozyskał środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Projekt pn. „Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw” został pozytywnie oceniony
i zakwalifikowany do realizacji. Zadanie polega na stworzeniu
miejsca wypoczynku wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
Zadanie zrealizowała firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł
Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 559 170 zł. Kwota
DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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dofinansowania wyniosła 120 909,00 złotych.

fot. urząd gminy

Przebudowa ul Głównej na odcinku od DK 1 do ul. Św.
Anny.

Inwestycja Powiatowego Zarządu Dróg Wykonawcą robót jest
firma EUROVIA POLSKA SA z Bielan Wrocławskich. Wartość zadania – 2.830.479 zł. Rozstrzygnięcie przetargu było możliwe dzięki
pozyskaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienia o dodatkowych środkach w kwocie 664.383 zł,
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykazanych w protokołach szkód powodziowych powstałych w czerwcu
2013r. Ostateczna wartość rządowej dotacji po zmianie wyniesie
2.264.383 zł. Montaż finansowy zadania obejmuje również wkład
własny powiatu i kwotę 300 tys. zł, którą przekaże gmina Goczałkowice-Zdrój w ramach pomocy finansowej.
Zakres inwestycji obejmuje remont drogi na odcinku od DK1
do skrzyżowania z ul. Św. Anny w tym: wymianę istniejącej podbudowy drogi (częściowo) na długości 810 mb, wykonanie remontu
nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na długości 1248 mb, wykonanie remontu chodnika na długości 810 mb, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym (częściowo), wykonanie remontu zatok
postojowych, zjazdów do posesji z kostki betonowej, remont wpustów ulicznych, remont warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni
z asfaltobetonu na długości 191 mb. Termin zakończenia inwestycji
określono na dzień 14 grudnia br. Zadanie musi być wykonane i rozliczone najpóźniej w grudniu br. ponieważ takie są zasady udzielania wsparcia finansowego na usuwanie szkód powodziowych.
Zimowe utrzymanie dróg oraz alejek w Parku Zdrojowym.
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju ogłosiła przetarg na zimowe utrzymanie dróg oraz alejek
w Parku Zdrojowym. Do przetargu przystąpiły 2 firmy, które złożyły oferty częściowe.
Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w okresie od listopada 2018r. do końca marca 2019r. zlecono firmie: Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju.
Utrzymanie alejek w Parku Zdrojowym, w tym samym czasie
będzie należało do firmy: F.U.H. M & S BRUK Michał Szczygieł,
Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju
Umowy z wykonawcami obejmują również pozimowe sprzątanie i oczyszczenie dróg, parkingów, chodników oraz alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości.
Program Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń.
W II połowie października br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach wyraziła zgodę na udzielenie gminie Goczałkowice-Zdrój
dofinansowania na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Goczałkowice- Zdrój – etap I”. Dofinansowanie wyniesie 230.000 zł w formie dotacji oraz 1.343.900 zł w formie pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 10 lat, począwszy od 2020 roku. Dofinansowanie obejmuje wymianę kotłów,
docieplenie budynków oraz wymianę okien. Na dzień 1 grudnia
br. gmina podpisała 38 umów dofinansowania z mieszkańcami..
Wykonanie robót i rozliczenie finansowe w ramach tych umów
nastąpi najpóźniej do końca grudnia br.
Zgodnie z decyzją WFOŚiGW, w pierwszym etapie będzie realizowanych 180 inwestycji z udziałem środków Programu, w tym
30 inwestycji obejmujących docieplenie oraz 20 inwestycji obejmujących wymianę okien. Pozostałe inwestycje dotyczą wymiany
kotłów. Zakończenie realizacji I etapu zaplanowano na dzień
31.08.2019r.
Operator Programu działający w imieniu gminy czyli firma
EKOSCAN Innowacje i Rozwój Sp. z o.o. aktualnie weryfikuje
kosztorysy kolejnych inwestorów. Punkt obsługi klienta Programu
jest czynny w każdy wtorek, w godzinach 9.00-16.30, w budynku
Urzędu Gminy pok. nr 3.
Zakup gazu.
W postępowaniu na ZAKUP PALIWA GAZOWEGO ofertę złożyło 3 oferentów:
EWE Polska Sp. z o. o.,
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.,
Fortum Marketing and Trading S. A.,
W wyniku postępowania zawarto umowy z EWE Polska na okres
od 01-01-2019 do 31-12-2020.
Szacunkowy koszt zakupu paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy wyliczony na podstawie przyjętego szacunku
zużycia gazu w oparciu o złożoną ofertę wyniesie:
1 090 130,39 zł brutto (sprzedaż i dystrybucja).
Zakup energii elektrycznej.
1. I przetarg od 01-01-2019 do 31-12-2020.
2. II przetarg od 01-01-2019 do 31-12-2019.
W I postępowaniu (okres 2 lata) na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ złożona została jedna oferta, którą złożyła firma PGE
Obrót SA.
Ze względu na wysoką cenę 360,20 zł netto/MWh (to jest
wzrost ceny o ok. 77,5%) i z uwagi na 2 letni okres obowiązywania umowy przetarg został unieważniony.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie II postępowania.
W II postępowaniu (okres 1 rok) na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ złożone zostały 2 oferty w tym jedna prawidłowa
złożona przez PGE Obrót SA, druga złożona przez ENERGA
ze względu, że nie wpłynęła drogą elektroniczną przez PUPP
zostało odrzucona.
PGE Obrót SA złożyła ofertę z ceną 358 zł netto/MWh. (wzrost
ceny o ok. 76%).
W wyniku tego postępowania zostaną podpisane umowy
na okres 1 roku.
Szacunkowy koszt zakupu energii elektrycznej dla Gminy oraz
jednostek to: 768 217,16 zł brutto (tylko sprzedaż bez dystrybucji).
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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sPraWozdanIe z sesJI rady GMIny:

zaMIana dzIałek I PodaTkI na 2019 rok

4 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jakimi sprawami zajmowali się radni?

f o t . paW e Ł k o m r a u s

R

ada Gminy przy jęła
zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój na lata
2018-2029 oraz w budżecie
na rok 2018. W przypadku tego
pierwszego dokumentu przyczyną było zwiększenie limitu
wydatków na przebudowę ul.
Wiślnej w 2018 r. o 172 tys.
496 zł (i jednocześnie zmniejszenie wydatków na rok 2019
o tę kwotę). Wynika to z wyższej niż przewidywano dotacji
z budżetu państwa (wynosi prawie 300 tys. zł). W przypadku
zmian w budżecie zmiany wiązały się głównie z przesunięciami środków oświatowych.
Radnych zainteresowała niewykorzystana kwota ponad 370
tys. zł „na zadania wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży”. Jak tłumaczyła Beata Smolarek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 powodem były zmiany ustawowe
w wynagradzaniu nauczycieli
nauczania specjalnego.
Radni przyjęli też uchwałę
określającą st awki podat-

Podczas II sesji Rady Gminy.
ków od nieruchomości
w 2019 r. Podatki w stosunku
do tych z 2018 r. zostały zwaloryzowane o procent inflacji,
tj. o 1,6%. Rada ponadto wyraziła zgodę na zamianę gruntów
pomiędzy gminą a Skarbem
Państwa. Każda ze stron przekazuje działki o pow. ok. 0,8
ha, bez konieczności dopłat.
Zgodę na taką zamianę wojewoda śląski wydał w październiku. Pozwoli to na budowę

drogi zbiorczej wzdłuż DK
1, na odcinku od ronda przy
Zakładach Mięsnych do ul.
Głównej, a także na budowę
parkingu przy ul. Zielonej. Jak
podkreślała wójt Gabriela Placha, o zamianę gmina starała
się od lat. Wkrótce uregulowane zostaną kwestie własnościowe, co pozwoli na dalsze
prace związane z inwestycją,
którą realizować będzie gmina
Goczałkowice-Zdrój.

Podczas grudniowej sesji
przyjęto Program współpracy
Gminy Goczałkowice-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019,
na wniosek radnego Mariana
Wróbla zmieniono skład Komisji Gospodarki i Finansów Rady
Gminy, dopisując go do listy
członków.
Wójt Gabriela Placha przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. W związku
z zakończeniem roku zaprezentowała najważniejsze inwestycje realizowane przez gminę
w 2018 roku. Na sesji pojawili
się także mieszkańcy, m.in. ul.
Borowinowej. Dyskutowano
na temat planowanej zmiany
organizacji ruchu na tej ulicy
oraz planowanego łącznika ul.
Borowinowej z ul. Zieloną. Przyjęto wniosek radnego Łukasza
Hanke o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Podczas dyskusji poruszano też tematy m.in. szpitala
w Pszczynie czy chodnika przy
ul. Rzemieślniczej.
Paweł Komraus

rozMaWIaLI o noWeJ drodze

10 grudnia w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje z mieszkańcami na temat przebudowy ul. Siedleckiej. Dzięki tej inwestycji
powstanie nowe połączenie drogowe z Pszczyną.

Z

nane zostanie również odwodnienie. Ul. Siedlecka zostanie

przedłużona do ul. Skłodowskiej w Pszczynie, w rejonie sie-

f o t . paW e Ł k o m r a u s

godnie z wcześniejszymi
ustaleniami, po przygotowaniu koncepcji przebudowy tej drogi spotykamy się
z Państwem, żeby przedstawić
co proponujemy i porozmawiać o szczegółach planowanej inwestycji – powiedziała
na początku konsultacji wójt
Gabriela Placha. O poprawę
warunków na ul. Siedleckiej
mieszkańcy wnioskowali już
w 2016 roku. Zdecydowano
o kompleksowej przebudowie
tej drogi.
Jak przyznał obecny
na spotkaniu projektant, razem
z drogą (planowana jest jezdnia o szerokości 6 m) powstanie
ciąg pieszo-rowerowy, wyko-

Podczas konsultacji rozmawiano na temat koncepcji przebudowy ul. Siedleckiej.

dziby firmy Linde Gaz i Klubu
O'Key. Gmina Pszczyna partycypuje w kosztach przygotowania projektu tego zadania.
Podczas konsultacji mieszkańcy zaprezentowali swoje
uwagi na temat dwóch koncepcji przygotowanych w ramach
projektu.
Wójt G. Placha podkreślała,
że to jedno z kilku nowych połączeń drogowych, które planuje
gmina. Wszystko po to, żeby
rozładować ruch samochodowy na terenie Goczałkowic –
zarówno na drogach lokalnych,
jak i na DK 1. Samorząd chce
pozyskać środki zewnętrzne
na realizację tej inwestycji.
pk
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UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

N

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz.994 z późn.zm.), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1445
z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, uchwala się
co następuje:

§ 1.
Określa się nastepujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych:
– zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach
publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” – 0,06 zł od 1 m�
powierzchni;
– innych niż wymienione w § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,26 zł od 1m2
powierzchni;
d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli

od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego- 3,09 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,58 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej- 19,67 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,98 zł od 1 m�
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,77 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 6,04 zł od 1 m� powierzchni użytkowej;
3. od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445 z późn.zm.).
§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała
Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Lazarek

GMInny oŚrodek kULTUry
Wraca do bUdynkU "GÓrnIk"

Od stycznia 2019 r. działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju będzie prowadzona ponownie
w budynku „Górnik”.

I

W związku z powyższym wszystkie zajęcia warsztatowe prowadzone przez GOK, z tymczasowych pomieszczeń przy OSP i sali Urzędu
Gminy zostaną na powrót przeniesione na ul. Uzdrowiskową 61.
Ruszamy 7 stycznia, tuż po przerwie świątecznej.
es-m

fot. gok

nstytucja opuściła swoją dotychczasową siedzibę na czas trwania kompleksowego remontu, zrealizowanego dzięki środkom pozyskanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Widok na fragment korytarza na I piętrze budynku.
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MIłoŚĆ Pokona
WszysTkIe Przeszkody

12 grudnia wójt Gabriela Placha spotkała się z parami z gminy Goczałkowice-Zdrój, które w tym roku świętują 50-, 60- i 65-lecie
pożycia małżeńskiego. Obchodzący Złote Gody otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

S

fot. gok

nek. – A miłość pokona wszystkie
przeszkody – mówią. Mają troje
dzieci oraz pięcioro wnucząt.
Grudniowe spotkanie w Urzędzie Gminy pełne było takich
zwykłych-niezwykłych historii
wyjątkowych par. Warto czerpać z doświadczenia tych, którzy
przeżyli z sobą tyle lat...
Paweł Komraus

Uroczystość uświetniła opowieściami o Śląsku Otylia Trojanowska.
Helenę i Bolesława Szermańskich połączyła szkoła, bo chodzili do tej samej, w Bielsku. – Nie
byliśmy w tej samej klasie, ale jeździliśmy tym samym pociągiem
– ja do Goczałkowic, a przyszły
mąż do Czechowic – opowiada
pani Helena. W tym roku świętują
60. rocznicę ślubu. – W małżeństwie ważne jest żeby dużo rozmawiać ze sobą, być szczerym, tolerancyjnym, wyrozumiałym. A jak
są sprzeczne sprawy, to trzeba się
jakoś dogadać – podkreślają.
Losy Krystyny i Józefa Kotasów
połączyły się dzięki pracy. Pani
Krystyna pracowała na kolei przy
wagonach, a pan Józef jako kierowca przy wyładunku. Ślub brali
22 czerwca 1968 r. – Pamiętam ten
dzień. W piątek mocno lało, było
błoto. W sobotę od rana świeciło
słońce, pogoda była bardzo ładna.
ŚlubmieliśmywPszczynie,awesele

w Porębie (stamtąd pochodzi pani
Krystyna – red.), podium do tańczenia było na podwórku. Tak kiedyś się robiło – wspominają. Dziś
mają dwie córki, sześcioro wnucząt, a także dwie prawnuczki.
Elżbieta i Jan Sektowie pochodzą z Goczałkowic, więc znają się
niemal od zawsze. – Chodziliśmy
razem na spotkania, prywatki,
bo kiedyś nie było klubów. Poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy i dziś
jesteśmy już 50 lat po ślubie. Jest
nam razem bardzo dobrze – przyznają. Doskonale pamiętają dzień
ślubu, bo – jak podkreślają – tego
się nie zapomina. – Do ślubu jechaliśmy w scenerii zimowej, to był
16 listopada. Było biało, był lekki
mróz. Po południu pogoda zrobiła się bardziej jesienna – wspominają. Młodym małżeństwom
radzą, żeby być cierpliwym, wyrozumiałym, mieć do siebie szacu-

50-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali w 2018 roku:

Stefania i Władysław Chojeccy,
Halina i Franciszek Frączkowie,
Marianna i Stanisław Gucwowie, Maria i Jerzy Kołodziejczakowie, Krystyna i Józef Kotasowie, Wanda i Józef Lazarkowie,
Krystyna i Franciszek Mrzykowie, Helena i Henryk Otrębowie,
Elżbieta i Jan Sektowie, Jadwiga
i Ludwik Szatarowie, Krystyna
i Jan Szczepkowie, Alicja i Brunon Szwedowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali w 2018 roku: Bronisława i Stanisław Lapczykowie,
Czesława i Czesław Maśkowie,
Janina i Romuald Muzykiewiczowie, Bronisława i Henryk Puchałkowie, Helena i Bolesław Szermańscy, Helena i Bernard Żmijowie.
65-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali w 2018 roku:
Anna i Wilhelm Kościelni,
Maria i Józef Żurowie.

f o t . paW e Ł k o m r a u s

potkanie w Urzędzie Gminy
otworzyła wójt Gabriela Placha, która pogratulowała jubilatom pięknego jubileuszu oraz
złożyła życzenia dalszego trwania
w zdrowiu i miłości. W 2018 r. 13
par z gminy Goczałkowice-Zdrój
obchodzi 50. rocznicę ślubu. Z tej
okazji Prezydent RP przyznał im
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Podczas uroczystości gratulacje i prezenty wręczono
też parom, które brały ślub 60 i 65
lat temu. Jubilatów zaproszono
na poczęstunek, który swoimi opowieściami o Śląsku i rodzinie umiliła Otylia Trojanowska, Ślązaczka
Roku 2009.
Każda z par, która wzięła udział
w uroczystości to piękna historia
miłości, zrozumienia i poświęcenia. – Poznaliśmy się na „beldonie” – jak się jedzie z Pszczyny
do Poręby w miejscu, gdzie są teraz
bloki był plac, na którym organizowano zabawy – opowiadają Krystyna i Jan Szczepkowie. To pan
Jan zwrócił uwagę na panią Krystynę. – Ładna, elegancka dziewczyna, już przy pierwszym spotkaniu pomyślałem: to chyba będzie
moja żona – wspomina. I tak się
stało! 20 października minęło 50
lat od ich ślubu. – Różnie w życiu
bywa. Ważne jednak są miłość,
uczciwość. Trzeba się wzajemnie
szanować, wybaczać sobie – przyznają. Mają dwoje dzieci i trzy
wnuczki.

Na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu pary obchodzące jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
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Paczka pełna dobrych serc

8-9 grudnia w naszej Gminie odbył się Finał Szlachetnej Paczki. To weekend, podczas którego wiele osób wymienia się rzeczami i
całą siłą życzliwości. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko.

f o t . s z l a c h e t n a pa c z k a

f o t . s z l a c h e t n a pa c z k a

P

r o j e k t S Z L AC H E T N A
PACZKA wbrew pozorom,
nie zajmuje się robieniem
paczek, ale jest oparta na pracy
z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze
wchodzą w życie ludzi, których
dotknęła bieda czy tragedia,
szukają rodzin i pracują z nimi,
a darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.
W tegorocznej XVIII edycji,
baza Szlachetnej Paczki mieściła się w klasztorze Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach-Zdroju. Tutaj przez dwa dni
w tzw. Weekend Cudów trwało
odbieranie paczek od darczyńców i przekazywanie ich rodzinom.
W rejonie naszej Gminy i okolicznych miejscowości, pracowało od kilku miesięcy 16 wolontariuszy z liderką Panią Joanną

Sztab generalny goczałkowickiej Szlachetnej Paczki mieścił się w klasztorze Sióstr
Salwatorianek, gdzie zgromadzono wszystkie zebrane dary.
Seel. Mądra pomoc dotarła
do 23 rodzin oraz osób starszych i samotnych. Do każdego

trafiło kilkadziesiąt paczek, których wartość wynosiła około
100 tyś. złotych. Darczyńcy

to zarówno instytucje, organizacje, firmy, ale też osoby prywatne. Obdarowani widząc taką
pomoc, nie dowierzają. W ich
oczach pojawia się bezgraniczna
wdzięczność i łzy wzruszenia.
Pomoc najczęściej jest anonimowa – darczyńcy przekazują
paczki do magazynu, a stamtąd wolontariusze przy pomocy
naszych dzielnych strażaków
z OSP, pomagają w rozprowadzaniu paczek – dostarczając
je do rodzin.
Szlachetna Paczka to mądra
pomoc, która naprawdę działa.
Mądra, bo jej celem jest wyrwanie rodzin z niezawinionej biedy,
trudności i bezsilności, daje
impuls do działania i uczy, jak
radzić sobie w życiu.
Tu i teraz może być lepsze
tylko dzięki wrażliwym sercom,
hojności i życzliwości.
Wolontariusz
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„Z

or tograf ią jest trochę jak ze skokami…
Można być doskonałym, a przy złym wietrze wylądować sporo przed linią końcową”
słowa profesora Jana Malickiego przyświecały tegorocznej
XIV edycji Gminnego Dyktanda
Rodzinnego o Tytuł „Bezbłędnej
Rodziny”. W tym roku miało ono
wyjątkowy charakter, ponieważ
dotyczyło obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji tekst dyktanda związany był z historią
Polski. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego z Katowic, a tekst dyktanda przygotowała pani profesor Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego.
To swoiste święto języka
polskiego zgromadziło wielu
uczniów SP1 wraz z rodzinami.
W tym roku w szranki stanęło

15 rodzin. Wszyscy uczniowie
szkoły zostali obdarowani prezentami i dyplomami za udział.
Tytuł „Bezbłędnej Rodziny”
zdobyły dwie rodziny: rodzina
Jankowskich w składzie Szymon
Jankowski, Anna Jankowska
i Piotr Jankowski oraz rodzina
Gawlaków w składzie Wojciech
Gawlak, Marzena Gawlak i Katarzyna Gawlak.
II miejsce zajęła rodzina
Włodków w składzie Marta Włodek oraz Adriana Włodek.
Zwycięzcy uhonorowani
zostali nagrodami ufundowanymi przez Panią Wójt Gabrielę
Plachę oraz przez Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju pana Adama Maćkowskiego.
Serdecznie dziękujemy firmom i osobom pr ywatnym
za pomoc w organizacji kon-

fot. SP1

XV dykTando rodzInne
W szkoLe PodsTaWoWeJ nr 1
W GoczałkoWIcach-zdroJU

Laureaci dyktanda: rodzina Jankowskich i Gawlaków.
kursu, a zwycięzcom serdecznie
gratulujemy.
Bardzo się cieszymy, że w tym
roku szkolnym dopisała frekwencja, jest to dla nas niezwykła
przyjemność, że Gminne Dyk-

tando Rodzinne stało się znakiem firmowym kultury językowej w Goczałkowicach. Już teraz
zapraszamy na kolejną edycję
dyktanda w przyszłym roku.
Marcin Baster

koncerT ŚWIĄTeczny
W szkoLe PodsTaWoWeJ
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł Świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.

W tak świątecznym nastroju
i adwentowym wyczekiwaniu
na Miłość cała społeczność szkolna
miała okazję spotkać się na pięknym
koncercie zorganizowanym przez
uczniów Szkoły Podstawowej. Wśród
obecnych nie zabrakło zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady
Rodziców – pana A. Maćkowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy pana
T. Lazarka oraz tłumnie zebranych
Rodziców.

fot. SP1

B

oże Narodzenie – to już pora!
Na Wigilię, porządki i przygotowania. To też jednak czas
na chwilę odpoczynku od gonitwy codziennych spraw, refleksji
naMiłością,którawtymmagicznym
czasierodzisięwsercukażdegoznas.

Koncert świąteczny z udziałem dzieci dostarczył wszystkim wielu wzruszeń.
Koncert był świetną okazją
do zaprezentowania swoich talentów przez dzieci i młodzież szkolną.
Spotkanie – tanecznie – otworzyła
klasa 2d, następnie mieliśmy okazję posłuchać kolęd i innych utworów związanych z Bożym Narodze-

niem. W koncercie świątecznym
nie mogłoby zabraknąć występów,
które pokazały, że jesteśmy prawdziwymi obywatelami świata.
Uczniowie, wiedząc o istnieniu
innych kultur i szanując je, zaprezentowali także utwory świąteczne

w języku niemieckim oraz angielskim.
Gościnnie podczas koncertu,
grając na akordeonie, wystąpili
pani K. Hess oraz pan G. Paszek
wraz z Kołem Regionalnym.
Całość wystąpienia ubogaciła
magiczna dekoracja, pełna świątecznych symboli, ozdób, światełek
i lampionów oraz motto spotkania:
„Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy
w sercu człowieka rodzi się miłość”.
Prowadzący koncert złożyli
wszystkim obecnym świąteczne
życzenia, by tegoroczne Święta spędzić bez zmartwień, z barszczem,
grzybami i karpiem, z gościem,
co niesie szczęście, z gałązkami
świerkowymi, co pachną na zdrowie.
Na koniec głos zabrali: pani
dyrektor B. Smolarek oraz pan T.
Lazarek, dziękując organizatorom
i wykonawcom za przygotowanie
koncertu i wprowadzenie wszystkich w świąteczny klimat oraz
rodzicom za tak liczne przybycie.
Wesołych Świąt!
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W ŻŁOBIE LEŻY, CZYLI SŁÓW
KILKA O GOCZAŁKOWICKIEJ
STAJENCE

W

Budowniczy stajenki podczas pracy nad tegoroczną konstrukcją.
Psik, Antoni Faruga oraz Roman
Koczuba.
Średnio, jak relacjonują
Panowie potrzebują ok. 8 wieczorów, aby zmontować całość.
Na ten cel poświęcają swój
wolny czas, ale efekt wykonanej pracy jest dla nich największą nagrodą. Jak podkreślają,
najbardziej cieszy ich zachwyt
i podziw oglądających, a jest
ich bardzo dużo, bo stajenka,
to na dzień dzisiejszy nie tylko
lokalna atrakcja. W okresie
świątecznym, specjalnie żeby
ją zobaczyć przyjeżdżają ludzie

z całego powiatu, a w ubiegłym roku przyciągnęła gości
z samych Panewnik, którzy
byli pełni uznania dla naszego
dzieła, a przecież to u nich znajduje się jedna z piękniejszych
szopek w naszym regionie –
dodają.
St ajenkę będzie można
podziwiać, aż do końca stycznia.
Warto zatem odwiedzić goczałkowicką świątynię i na własne
oczy doświadczyć prawdziwej
magii świąt zaklętej w drobnych, ruchomych szczegółach.
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. urząd gminy

kowala, bednarza, tkacza,
rybaka, praczkę, wikliniarza,
pasterza, mężczyznę przy żarnach, a także kobietę pompującą wodę, kobietę wałkującą
ciasto, cherubinów z trąbami
oraz wiele, wiele innych. Do najciekawszych i najcenniejszych
można zaliczyć drwala, który
w znoju i bez ustanku ścina
wielki konar drzewa. Całość
uzupełniona jest odpowiednio spreparowaną dekoracją
z papieru, roślin i choinek. Figurami pasterzy i zwierząt. Tłem
stajenki jest panorama Betlejem o na suficie rozpościera się
gwieździsty nieboskłon (po raz
pierwszy pojawił się w 2017 r.).
Do tego dochodzą efekty dźwiękowe. Słychać śpiew patków,
szum wody, odgłosy wykonywanej pracy oraz kolędy. Wszystko
to nadaje stajence jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru.
Imponująca jest również
konstrukcja szopki. Jej wysokość to 4,5 metra. Na długość
liczy sobie 5 metrów, a na szerokość 2,5 metra. Każdorazowo
w jej budowie uczestniczą te
same osoby. Początkiem grudnia, w kościele spotykają się:
Krzysztof Lazarek, Józef Brudek, który pełni także funkcję
kościelnego, Marian Wróbel,
Krzysztof Kochanecki, Kamil

fot. urząd gminy

szystko zaczęło się
w 2011 r. Wówczas
po raz pierwszy tradycyjna stajenka z postaciami
Mar yi, Józefa i Dzieciątka
zyskała nową odsłonę. Scenę
narodzin Bożego Syna wzbogaciło osiem ruchomych figur,
prezentujących codzienną
pracę zwykłych ludzi.
Była to niezwykła atrakcja, zarówno dla dużych jak
i m a ł yc h . Po my s ł o d awc y,
a zarazem wykonawcy szopki
w osobach lokalnych społeczników postanowili nie osiadać
na laurach i kontynuować swe
niezwykłe dzieło. Ich zaangażowanie i pasja opłaciły się. Obecnie goczałkowicka szopka liczy
sobie 22 figury. Każda została
zamówiona we Włoszech i jak
można przypuszczać wymagała znacznego nakładu finansowego.
Koszt jednej figury, to około
200 euro, więc całkiem sporo.
Na szczęście, w Goczałkowicach
można liczyć na hojność mieszkańców, pośród których co roku
znajdzie się sponsor, dzięki któremu w każde święta wierni
mogą liczyć na przyjemną dla
oka niespodziankę.
Do tej por y, można było
podziwiać m.in. figury reprezentujące tradycyjne zawody:

fot. gok

Ruchoma szopka w goczałkowickim kościele parafialnym św. Jerzego od kilku lat jest jednym z najpiękniejszych symboli świąt
Bożego Narodzenia.

Stajenka w 2016 r. była pozbawiona nieba, które obecnie uzupełnia całość dekoracji.

Część spośród ruchomych figur. Na zdjęciu widać m.in.: drwala i kobiety przyz pracy.
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bIbLIoTeka
oTWarTa!!!
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące
I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć
Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości.
Zdrowych i spokojnych
ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
A także wielu błogosławieństw
Od Dzieciątka Jezus
W Nowym Roku
życzy
Zarząd Koła Emerytów

Od 2 stycznia 2019 r. Gminna Biblioteka
Publiczna rusza pełną parą. Wszystkich czytelników zapraszamy do odnowionej siedziby,
w budynku "Górnik", przy ul. Uzdrowiskowej
61. Biblioteka, jak dawniej będzie czynna:
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.00-18.00
oraz w piątki
w godz. 7.00-15.00

fot. fotolia

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU
SERDECZNIE ZAPRASZA NA

XXVII KONCERT FINA£OWY

GODZ. 15.00 Gocza³kowicka Orkiestra Dêta (centrum Uzdrowiska)
GODZ. 15.00 (siedziba GOK-u)
W programie m.in.: wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y,
koncert Zespo³u Folklorystycznego oraz
kolêdowanie z chórem parafialnym Semper Communio.

12
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KONCERT KOLÊDOWY
Gminny Oœrodek Kultury
oraz
Chór Parafialny Semper Communio
serdecznie zapraszaj¹
na koncert kolêdowy,
z udzia³em zespo³u Turnioki
który odbêdzie siê
6 stycznia (Niedziela), 2019 roku
o godz.17.00
w Koœciele Parafialnym
w Gocza³kowicach.

Gminny Osrodek Kultury w Goczalkowicach - Zdroju

kULTUra
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boŻonarodzenIoWy
konkUrs PLasTyczny

D

nia 11 grudnia 2018r., w Gminnym Ośrodku Kultury został
rozstrzygnięty Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Święta
Bożego Narodzenia w moim domu, gminie,regionie – spotkanie
przy świątecznym stole”. Na konkurs wpłynęło 137 prac.
Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 30 uczestników, przyznając 5
nagród i 25 wyróżnień.
Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy odbył się 18 grudnia
2018 w galerii „Starego Dworca”.

fot. gok

fot. gok

Wystawę będzie można obejrzeć do końca stycznia 2019 r.
Poniżej prezentujemy nazwiska nagrodzonych laureatów:
1. Zuzanna Tomanek ZSP Studzienice
2. Otylia Sobik POPP przy SP Książnice
3. Antonina Szczyrbowska SP 8 Rudołtowice
4. Antoni Chudek SP 1 Goczałkowice-Zdrój
5. Sonia Widz SP 1 Goczałkowice-Zdrój
es-m

Wystawę można oglądać w galerii Starego Dworca na parterze.
sPorT

Jedna z pięciu nagrodzonych prac, autorstwa Antoniny Szczyrbowskiej.
 z życia gminy 

Godz. oTWarcIa haLI I basenU W okresIe ŚWIĄTecznyM
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach–Zdroju
informuje o zmianie godzin
otwarcia krytej pływalni w okresie świątecznym:

24.12.2018 roku (poniedziałek) – basen oraz hala otwarte 7.00 - 13.00
(wejście ostatniego klienta do godziny 12.00)
25.12.2018 roku (wtorek) – basen oraz hala zamknięte
26.12.2018 roku (środa) – basen oraz hala otwarte 7.00 - 15.00
(wejście ostatniego klienta do godziny 14.00)
27-30.12.2018 roku – basen oraz hala otwarte 7.00 - 22.30
31.12.2018 roku (poniedziałek) – basen otwarte 7.00 - 13.00
(wejście ostatniego klienta do godziny 12.00)
01.01.2019 roku (wtorek) – basen oraz hala zamknięte

fot. fotolia
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FUTsaLoWe MIkołaJkI
dzIeWczĄT

Z okazji Mikołajek Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zorganizował jubileuszowy, bo już dziesiąty
Mikołajkowy Turniej Futsalu Dziewcząt.

Klasyfikacja końcowa:
1. III LO Pszczyna
2. SP nr 1 Goczałkowice-Zdrój
3. PZS nr 2 Pszczyna
4. PZS nr 1 Pszczyna

fot. gosir

W

zawodach wzięły udział dziewczęce reprezentacje szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Od początku turnieju za faworytki uznawane były reprezentantki III LO
z Pszczyny, które w przeważającym składzie posiadały zawodniczki
grające na codzień w trzecioligowej drużynie kobiet LKS Goczałkowice-Zdrój. Jak się później okazało to one cieszyły się ze zwycięstwa
w zawodach. Niespodziewanie mocną ekipą okazały się gospodynie
turnieju na czele z Martą Predecką – Mistrzynią Polski U14, które
na pięć swoich spotkań przegrały tylko ze wspomnianymi wcześniej
pszczyniankami i dzięki temu zajęły drugą lokatę. Niespodziewanie
na trzeciej pozycji, swoją przygodę w zawodach zakończyły zwyciężczynie dwóch poprzednich edycji turnieju, reprezentujące pszczyński
PZS nr 2.
Czwarte miejsce zasłużenie wywalczyły sobie dziewczyny z „Samochodówki”. Piłkarki z „Chrobrego” zajęły piąte miejsce, a ostatnie
przypadło czechowickiej podstawówce. Na zakończenie piłkarski
zmagań pojawił się nie kto inny jak sam Święty Mikołaj, który oprócz
paczek ze słodyczami wręczył zwycięzcom dyplomy, puchary oraz
nagrody indywidualne dla najlepszej zawodniczki, strzelczyni oraz
bramkarki.
X Mikołajkowy Turniej Futsalu Dziewcząt, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 5 grudnia 2018 roku

Na turnieju nie mogło zabraknąć samego św. Mikołaja, który dopingował drużyny.
5. LO Chrobry Pszczyna
6. SP nr 8 Czechowice-Dziedzice
Najlepsza strzelczyni: Nikola Kurtok (III LO Pszczyna).
Najlepsza zawodniczka: Marta Predecka (SP nr 1 Goczałkowice-Zdrój).
Najlepsza bramkarka: Monika John (PZS nr 2 Pszczyna).
GOSiR

PIłkarze Przy sIaTce

K

brały nazwy krajów z poszczególnych kontynentów, uczestników ostatnich mistrzostw świata
w piłce nożnej. W drugim etapie rozgrywek zespoły rywalizowały już o poszczególne miejsca
w grupach czterozespołowych.
Najlepszą parą goczałkowickich zawodów okazali się
Krzysztof Markowski i Sebastian

fot. gosir

rzysztof Markowski i Sebastian Dudek zwyciężyli
w 3. Mistrzostwach Śląska
w Siatkonodze. W hali „Goczuś”
w G o c z a ł kow i c a c h - Z d roj u
zagrało w sumie 20 par.
Zawody w tej popularnej
wśród piłkarzy zabawie zapoczątkował Michał Puchała w 2012
roku. Z roku na rok impreza
nabierała swojego urok u,
a na parkiecie goczałkowickiej hali grali piłkarze mający
bogate ligowe doświadczenie.
Od trzech edycji rozgrywki przybrały rangę Mistrzostw Śląska
w Siatkonodze i mogą w niej
wziąć udział piłkarze i trenerzy
zrzeszeni w Śląskim Związku
Piłki Nożnej.
W t ym roku do udziału
w zawodach zgłosiło się 20 par.
W pierwszej części turnieju, drużyny zostały podzielone na dwie
grupy: „europejską” i „amerykańską”. W obu grupach pary przy-

Dudek, grający pod „szyldem”
Hiszpanii. W całych zawodach
wygrali 12 z 11 spotkań! Drugie
miejsce przypadło Mariuszowi
Zganiaczowi, ubiegłorocznemu
zwycięzcy, który tym razem grał
z Jarosławem Wieczorkiem.
Na trzecim miejscu uplasowali
się Artur Mosna i Jacek Pańczak. Na najbardziej nielubianej,

Na tegoroczne zawody w siatkonodze zgłosiło się 20 par.

czwartej lokacie, uplasował się
Michał Puchała, pomysłodawca
zawodów i jej główny prowadzący, który grał w parze z Wojciechem Mrozem. W zawodach
wziął udział również Wojciech
Dragon, zawodnik LKS-u Goczałkowice-Zdrój, który w parze
z pszczynianinem Michałem Pruskiem zajął 14. miejsce.
Zawody organizowane przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
przyciągnęły wielu zawodników z ciekawym piłkarskim
życiorysem. Uczestnikami byli
zawodnicy, którzy występowali
na boiskach polskiej Ekstraklasy,
medaliści Mistrzostw Polski i zdobywcy Pucharu Polski, mający
za sobą grę w różnych reprezentacjach Polski czy w europejskich
pucharów, ale również piłkarze
i trenerzy znani z boisk ligowych
niższych klas.
GOSiR

informacje i ogłoszenia
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nabÓr do kLUbU senIora dLa
kobIeT I MĘŻczyzn W WIekU 60+

K

lub Seniora to projekt Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju realizowany ze środków Unii Europejskiej. Nowo otwarty Klub
Seniora będzie dobrym miejscem do spędzania wspólnie wolnego czasu, rozmów
i spotkań ze specjalistami. Zapisy do Klubu
ruszają już od 1 stycznia 2019 r.
Klub Seniora dla kobiet i mężczyzn
powstaje z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju.
Ideą powstania Klubu Seniora jest aktywizacja i integracja seniorów i seniorek
zamieszkujących gminę. Celem działalno-

ści Klubu Seniora jest oderwanie osób starszych od codziennych obowiązków domowych, a także zagospodarowanie ich czasu
wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób.
Działalność Klubu Seniora dostosowana
będzie do oczekiwań naszych podopiecznych.
W ramach działalności Klubu Seniora
będą odbywały się zajęcia ze specjalistami
między innymi z dziedziny prawa czy psychologii. Program Klubu Seniora bogaty jest
w zajęcia taneczno – ruchowe, muzyczne
czy teatralne. W ramach funkcjonowania Klubu prowadzone będą także zajęcia

komputerowe, warsztaty artystyczne oraz
kulinarne. Dla seniorów i seniorek należących do Klubu Seniora organizowane będą
wycieczki edukacyjne w interesujące miejsca znajdujące się na terenie Polski.
Klub Seniora będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.00 –
15.00 oraz we wtorki i czwartki od godziny
12.00 – 18.00.
W sprawie zapisów prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach – Zdroju ul. Uzdrowiskowa 61 (poniedziałek – piątek 7.00 –
15.00, wtorek 7.00 – 17.00) tel. 32 212 70

„Integracja-tolerancja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W

nabÓr do ŚWIeTLIcy
ŚrodoWIskoWeJ dLa
dzIecI I MłodzIeŻy

nowo wyremontowanym budynku
„Górnik” w ramach projektu finansowanego ze środków EFS powstanie świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Świetlica będzie formą integracji
dzieci i młodzieży z gminy Goczałkowice
– Zdrój w tym z obszarów rewitalizowanych
poprzez udostępnianie pozaszkolnych form
integracji. Z programu świetlicy środowiskowej będzie mogła skorzystać młodzież
w wieku szkolnym do osiemnastego roku
życia. Zapisy do świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży ruszają od 1 styczna
2019 r.
Celem działalności świetlicy jest przede

wszystkim możliwość spędzenia wolnego
czasu w sposób przyjemny i pożyteczny,
a także świadczenie pomocy rodzicom,
napotykającym trudności w wypełnianiu
obowiązków wychowawczych.
W ramach projektu będą zatrudnieni
odpowiedni specjaliści, którzy indywidualnie będą podchodzić do każdego uczestnika zajęć służąc wsparciem i pomocą. Program zajęć w placówce dostosowany będzie
do potrzeb wychowanków, wynikających
z ich wieku rozwojowego oraz sytuacji
rodzinnej. W świetlicy środowiskowej będą
odbywać się między innymi zajęcia z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem. Mło-

dzież będzie mogła spędzić aktywnie wolny
czas biorąc udział w warsztatach artystycznych, czy też teatralnych. W ramach projektu
przewidziane są także wycieczki edukacyjne
dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach odbywających się w świetlicy środowiskowej.
Świetlica Środowiskowa dla dzieci
i młodzieży będzie czynna od poniedziałku
do piątku od godziny 13.00 – 19.00.
W sprawie zapisów prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach – Zdroju ul. Uzdrowiskowa 61 (poniedziałek – piątek 7.00 –
15.00, wtorek 7.00 – 17.00) tel. 32 212 70 55.

„Integracja-tolerancja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
„Integracja-tolerancja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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konkUrs na reaLIzacJĘ zadaŃ
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
Zakres zadań objętych konkursami:
�Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów,
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach,
ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz
pływania,
3) wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania
sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych;
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi
130.000 zł.
�Ochrona i promocja zdrowia
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) ochrona i promocja zdrowia, w tym:
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających
na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia
mieszkańców;
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
b) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi
oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
c) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz
osób z upośledzeniem umysłowym.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi
95.500 zł.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 17.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Wójta Gminy.
Ponadto, ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych:
w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/wym. zadania
gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
180.000 zł.
O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt.
2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia będącego załącznikiem do Zarządzenia nr
0050/184/2018 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 12 grudnia
2018 roku.
Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019r. do godz. 15.00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową
powołaną przez Wójta Gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy,

a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
UG

TerMIny odbIorU odPadÓW
W okresIe ŚWIĄT boŻeGo narodzenIa

I

nformujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku nie będą odbierane
odpady segregowane oraz popiół z obszaru: Osiedle Powstańców
Śląskich, Bór I, II.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych
przypada na poniedziałek (24 grudnia) będą obsługiwane w sobotę 22
grudnia br.
W związku z przypadającymi w dniach 25 i 26 grudnia br. świętami, zmieni się termin wywozu odpadów segregowanych oraz popiołu

z obszarów: od przejazdu kolejowego do DK1 oraz od DK1 do Rudołtowic.
Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych
przypada na wtorek (25 grudnia) będą obsługiwane w piątek 21 grudnia br.
Natomiast nieruchomości dla których termin wywozu odpadów
komunalnych przypada na środę (26 grudnia) będą obsługiwane w piątek 28 grudnia br.
UG

Informacje i ogłoszenia
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UCHWALONO PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

N

a sesji w dniu 4 grudnia Rada Gminy uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019. Zgodnie z tym dokumentem Gmina zleci w trybie otwartych konkursów
ofert realizację zadań publicznych w następujących obszarach:
– ochrona i promocja zdrowia,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Na realizację Programu w projekcie budżetu gminy zaplanowano
kwotę 405.500 zł
Program jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: www.
bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Uchwały Rady Gminy”,
Uchwała nr II/19/2018
UG

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH
W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W

ójt Gminy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji
konkursowych, które oceniają i opiniują oferty złożone
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:
1. ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Zgłoszenia należy składać na stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia, na poszczególny zakres.
Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach
pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 4 stycznia 2019r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy,
a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
UG

Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i powiatowych
na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój

Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój,
w sezonie 2018/2019, będzie realizował:
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy – Marcin Chudek,
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór 1/1, tel. 603 779 645.

Zimowe utrzymanie Parku Zdrojowego, w sezonie 2018/2019, będzie
realizowała:
Firma Usługowo Handlowa M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c. 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Źródlana 14B,
tel. 506 861 751.

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

ZGŁASZANIE AWARII

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

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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