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W tym pięknym wiosennym dniu, gdy z radością
gromadzimy się, aby uroczyście świętować pamiątkę
Zmartwychwstania pragniemy złożyć

Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju

najlepsze życzenia świąteczne

Niechaj pokój i radość zagości 

w Waszych sercach.

Niechaj Zmartwychwstały

Pan da Wam siłę, ciepło i serdeczność innych.

Niechaj obdaruje Wszystkich łaskami,

tak potrzebnymi w życiu codziennym.

Przewodniczący Rady 
Piotr Jacek

Wójt Gminy 
Gabriela Placha
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z prac wójta gminY
Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:

Przebudowa ulic Żeromskiego i Korfantego.
Po unieważnieniu drugiego przetargu na wykonanie remontu 

ulic Wiślnej, Żeromskiego i Korfantego z uwagi na fakt, iż wszystkie 
ze złożonych ofert w obu przetargach przekraczały wysokość środków 
finansowych, które przeznaczyliśmy w budżecie na realizację tego 
zadania tj. kwotę 3 mln zł postanowiliśmy realizować w tym roku 
remont ul. Żeromskiego oraz ul.Korfantego, żaś remont ul.Wiślnej 
przesunąć na rok przyszły. Dokonując wyboru tych dwóch ulic wzięto 
pod uwagę aktualny stan ich nawierzchni, lokalizację jak i szacowaną 
wysokość kwoty, którą trzeba by przeznaczyć na remont poszczegól-
nych dróg wynikającą ze złożonych w przetargach ofert. Przebudowę 
ulicy Wiślnej przesunięto na przyszły rok.

Zakres przebudowy obejmuje:
Przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 582 mb wraz z posze-

rzeniem jezdni do szerokości 6,00 m, przebudowę chodnika na całej 
długości jezdni o szerokości 1,5 – 2 m oraz wykonanie nowych ele-
mentów odwodnienia, wymianę krawężników na nowe krawężniki 
kamienne oraz wykonanie nowych wjazdów indywidualnych do gra-
nic posesji.Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z asfaltobetonu, 
zaś chodnik z kostki betonowej. Ponadto zakres obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni wraz z wymiana 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 zostanie wykonana wymiana krawężników betono-
wych oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia oraz wykona-
nie nowej nawierzchni z asfaltobetonu.

Zadanie realizuje firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz. Zieleź-
nik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 809, 53 zł.

Planowany termin zakończenia remontu – 17.08.2018r.

Remont budynku Górnik położonego 
w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowisko-

wej na Centrum Usług Społecznościowych.
Remont wykonuje konsorcjum firm: Instal Bratek s.c. Katarzyna 

i Jerzy Bratek z Piasku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala 
Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 1 239 297, 50 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełni Firma usług projektowych 
i budowlanych „Filar” Elżbieta Wójtowicz Marek Wójtowicz z Kra-
kowa.

Zakres rzeczowy w ramach inwestycji obejmuje:
Remont łazienek na I piętrze,demontaż drewnianej lamperii 

na komunikacji, wykonanie windy dla niepełnosprawnych, wyko-
nanie otworu w dachu wraz z montażem klapy dymowej, wykona-
nie zabezpieczenia p.poż. stropów, wykonanie przeróbki instalacji 
sanitarnych ppoż (wewnętrznej hydrantowej), wykonanie ścianek 
działowych i obudowa drewnianej konstrukcji dachu płytą GKF (na II 
piętrzę), montaż drzwi p.poż. wydzielających klatkę schodową, odno-
wienie ścian na klatce schodowej i komunikacji, wykonanie nowych 
posadzek na ciągach komunikacji, renowacja istniejących drzwi 
wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic 
wraz z drenażem opaskowym, wymiana instalacji prądowej, nowe 
oświetlenie, monitoring, oraz wykonanie sieci LAN, zakup wyposa-
żenia Centrum Usług Społecznościowych.

Inwestycja jest częścią większego projektu, na którego realizację 
podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślą-
skego pod tytułem „Remont budynku Górnik położonego w Goczał-
kowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Spo-
łecznościowych”. Zadanie jest wykonywane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), osi priorytetowej: X. 
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działania: 
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chro-
nionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz poddziałania: 

10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronio-
nego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Kwota dofinanso-
wania wynosi 844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone zostaną 
na kompleksowy remont budynku Górnik (GOK) na potrzeby utwo-
rzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz częściowe jego dopo-
sażenie. 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 Mar-
szalkowskim Województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego to „Integracja- Toleranacja” Gmina pozyskała dofinansowa-
nia tego projektu w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne 
i zdrowotne, działanie 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
– ZIT Subregion Centralny. Projekt pt. „Integracja – tolerancja” został 
oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. 
Podpisana umowa opiewa na kwotę 758, 098,50. Projekt realizowany 
będzie przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w okresie od września 2018 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).

Oba projekty są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Przetargi zakończone.

Przetarg pt. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w 2018 r – Koszenie poboczy dróg i działek gminnych, wycinka 
drzew.

Po raz trzeci ogłosiliśmy przetarg dot. wykaszania poboczy dróg 
oraz wycinki drzew i krzewów.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lutego. Złożono 4 oferty. Usługę 
będzie realizować Dariusz Kudłacik z Andrychowa.

Przetargi ogłoszone:

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

Przedmiot zamówienia obejmuje 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, przekład-
niki napięciowe, zabudowa tablicy pomiarowej, uruchomianie stacji 
transformatorowej którą będzie zasilana: szkoła, basen, boisko orlik.

Temin składania ofert upływa 23 marca. Termin zakończenia reali-
zacji przewidziano na 30 sierpnia 2018r.

Plac zabaw przy SP 1
Pod koniec stycznia br. Urząd Gminy złożył do Lokalnej Grupy 

Działania „Ziemia Pszczyńska” wniosek o dofinansowanie zadania 
pn. „Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku 
i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw”. Wniosek został pozytywnie 
oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Zadanie polega na stworze-
niu tytułowego miejsca wypoczynku wraz z placem zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju (więcej informa-
cji str. 7.

Program ograniczenia niskiej emisji.
Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Programu 

ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie 
środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych, a także od inwestorów.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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z prac wójta gminY - ciĄg DalszY...
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych 

przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej 

ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi 
ubieganie się o dofinansowanie.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 16 kwietnia 2018r. w Urzę-
dzie Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13 w pokoju nr 3 
lub w sekretariacie.

Opracowanie programu jako niezbędnego dokumentu oraz opra-
cowanie wniosku w zakresie realizacji I etapu programu powierzy-
liśmy firmie EKOSCAN INNOWACJA I ROZWOJ z siedzibą w Świer-
klańcu, która obsługuje 12 podobnych programów za kwotę 13 000 zł 
netto. Więcej informacji str. 8.

Ogłoszone konkursy w trybie pożytku publicznego:
-pierwszy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość 
środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 130 000 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań objętych konkursem:
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy 

w oparciu o bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalek-
cyjnego życia sportowego uczniów.

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.

Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie 
walorów sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie 

uprawiania sportu, systematyczne szkolenie sportowe, organizowa-
nie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn sportowych w roz-
grywkach piłkarskich ligowych.

Wyniki konkursu:
Do konkursu przystąpiły 2 organizacje; złożono 2 oferty.
Do oceny merytorycznej dopuszczono 1 ofertę.

1. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Goczałko-
wice-Zdrój”, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 44.

Nazwa zadania – „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współza-
wodnictwo w piłce nożnej”.

Ofertę odrzucono, oferta nie spełnia kryteriów formalnych poda-
nych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Wnioskodawca – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców Śl. 3.

Nazwa zadania – „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój 
zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji progra-
mów szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym 
uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz pływania”.
Termin realizacji – od podpisania umowy do 31.12.2018r.
Całkowity koszt projektu – 75.800,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 32.100,00 zł.
Proponowana kwota dotacji – 32.100,00 zł.
Razem kwota przyznanych dotacji  –  32.100,00 zł.

Wobec rozstrzygnięć jw. w dniu 21 marca ogłosiłam drugi konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w 2018r., w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację tych zadań, w tym konkursie wynosi 97 900 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2018r.
Gabriela Placha

Wójt Gminy

Na początku tygodnia pod-
pisano umowę na reali-
zację zadania inwesty-

cyjnego pn. „Przebudowa ulicy 
Żeromskiego i ulicy Korfantego 
w Goczałkowicach-Zdroju”.

Zakres przebudowy obejmuje:
- przebudowę ulicy Żeromskiego 
na długości 582 mb wraz z posze-
rzeniem jezdni do szerokości 
6,00 m, przebudowę chodnika 
na całej długości jezdni o sze-
rokości 1,5 – 2 m oraz wykona-
nie nowych elementów odwod-
nienia, wymianę krawężników 
na nowe krawężniki kamienne 
oraz wykonanie nowych wjazdów 
indywidualnych do granic pose-
sji.Nawierzchnia jezdni zosta-
nie wykonana z asfaltobetonu, 
zaś chodnik z kostki betonowej. 
Ponadto zakres obejmuje wyko-
nanie nowej nawierzchni wraz 

z wymianą krawężników bocz-
nych odnóg ul. Żeromskiego o dłu-

gości 70,94 m i długości 70,33 m.
- przebudowę ul. Korfantego 

na całej długości tj 625 metrów. 
W szczególności zostanie wyko-
nana wymiana krawężników beto-
nowych oraz wykonanie nowych 
elementów odwodnienia oraz 
wykonanie nowej nawierzchni 
z asfaltobetonu.

Do przetargu przystąpiło 4 
oferentów. Komisja przetargowa 
dokonała sprawdzenia i oceny zło-
żonych ofert pod względem zgod-
ności z warunkami przetargu. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma 
F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł 
Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-
-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 
809, 53 zł.

Plac budowy zostanie przeka-
zany na początku przyszłego tygo-
dnia.

Planowany termin zakończe-
nia remontu – 17.08.2018r.

Urząd Gminy

przeBuDOwa ulic ŻerOmskiegO 
i kOrFantegO - pODpisanO 
umOwĘ

Fragment ul. Żeromskiego przeznaczony do przebudowy.
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sprawOzDanie z XXXiii sesji: 
pOmOc FinansOwa, pODziaŁ 
na OkrĘgi i plan

W porządku obrad zna-
lazło się dziewięć pro-
jektów uchwał. Zmie-

niono uchwałę z 19 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Goczałkowice-Zdrój 
na lata 2018-2023. W doku-
mencie zwiększono limit nie-
których wydatków i dopisano 
nowe przedsięwzięcia, m.in. 
„Boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowicach-
-Zdroju” za 700 tys. zł w 2019 r., 
budowa dwóch stacji rowero-
wych za 240 tys. zł w latach 
2018-2020, przebudowa ul. 
Siedleckiej wraz z połącze-
niem z ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie za 150 tys. zł w latach 
2018-2019 czy wyłączenie 
z innej inwestycji i dopisanie 
jako odrębnego przedsięwzię-
cia przebudowę ul. Wiślnej za 1 
mln zł w 2019 r.

Radni dokonali też zmian 
w budżecie gminy na rok 2018. 
Uwzględniono m.in. zadania, 
których dotyczyły dwie kolejne 
uchwały przyjęte podczas mar-
cowej sesji. Chodzi o uchwałę 
w s .  p r z e k a z a n i a  ś r o d ków 
f inansowych na podniesie-
nie części kosztów inwestycji 
pn. „Regulacja cieku Goczał-
kowickiego”. Gmina przeka-
zała na ten cel dodatkowo 122 
tys. 782 zł 16 gr. Radni pod-
jęli też uchwałę ws. udziele-

nia pomocy finansowej gminie 
Pszczyna. Zdecydowano tym 
samym, że w latach 2018-2020 
gmina rocznie udzieli gminie 
Pszczyna pomocy w wysoko-
ści po 80 tys. zł na realizację 
zadania pn. „Świadczenie kom-
pleksowej usługi użyteczności 
publicznej pasażerskiego trans-
portu rowerowego polegają-
cego na umożliwieniu pobra-
nia i zwrotu roweru w dowol-
nej stacji publicznego systemu 
rowerów miejskich w Pszczy-
nie i Goczałkowicach-Zdroju 
(SRM)”. Jak tłumaczyła wójt 
Gabriela Placha, przetarg ogła-
sza gmina Pszczyna, a w ramach 
zadania powstaną dwie stacje 
rowerowe w Goczałkowicach 
– przy zaporze oraz w Zdroju 
(na każdej będzie po 10 rowe-
rów).

Podczas sesji dokonano też 
zmian w uchwale określającej 
tryb udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli, 
i n ny c h  f o r m  w y c h ow a n i a 
przedszkolnego i szkół prowa-
dzonych przez osoby prawne 
i f izyczne na terenie gminy 
oraz tryb kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzysty-
wania dotacji. Radni przyjęli 
uchwałę ws. określenia for-
matu elektronicznego, warun-
ków i trybu składania formu-
larzy informacji i deklaracji 

na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny 
oraz możliwości  składania 
deklaracji na podatek od środ-
ków transportowych za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej. Dzięki temu tego typu 
deklaracje mieszkańcy będą 
mogli składać elektronicznie. 
W związku z tegorocznymi 
wyborami samorządowymi 
Rada Gminy (podobnie, jak 
inne rady) musiała podzielić 
gminę na okręgi wyborcze oraz 
ustalić ich granice, numery 
i liczbę radnych wybieranych 
w każdym okręgu. Zmiany 
w porównaniu z rokiem 2014 
będą niewielkie, gmina ponow-
nie podzielona została na 15 
okręgów jednomandatowych.

Rada Gminy 20 marca przy-
jęła jeszcze uchwały ws. przy-
stąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenów południowych gminy 
Goczałkowice-Zdrój” oraz ws. 
„Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Goczałkowice-
-Zdrój w roku 2018”.

Wó j t  G a b r i e l a  P l a c h a 
przedstawiła sprawozdanie 
z pracy wójta. Odpowiedziała 
też na interpelacje złożone 
na poprzedniej, styczniowej 
sesji. Radna Krystyna Świer-
kot-Żmij prosiła o informacje 
na temat realizacji zadań polega-
jących na rozbudowie systemu 
monitoringu oraz o dofinanso-
wanie dla mieszkańców, którzy 
chcą zmienić paliwo stosowane 
do celów grzewczych na paliwo 
przyjazne środowisku. Wójt 
poinformowała, że gmina zaan-
gażowała się w projekt montażu 
elektrofiltrów kominowych, 
ale nie uzyskał on dofinanso-
wania ze strony Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dlatego 
gmina przystąpiła do opraco-
wania „Programu ograniczenia 
niskiej emisji”, który pozwoli 

na dofinansowanie dla miesz-
kańców na wymianę kotłów, 
termomodernizację, montaż 
paneli solarnych czy ogniw 
fotowoltaicznych. G. Placha 
przyznała też, że gmina prowa-
dzi badania jakości powietrza 
na potrzeby operatu uzdrowi-
skowego. W drugiej interpela-
cji radna Świerkot-Żmij prosiła 
o wymianę oświetlenia wzdłuż 
ul. Jeziornej, od osiedla Wodo-
ciągowego w kierunku zapory 
o r a z  o  u l o k ow a n i e  k i l k u 
ławek (na odcinku od osiedla 
do ul. Głównej). Wójt przyznała, 
że gmina nie planuje wymiany 
oświetlenia ulicznego, które 
było przedmiotem moderniza-
cji w ramach inwestycji realizo-
wanej w 2011 i 2012 r. W miarę 
możliwości finansowych pla-
nowane jest wykonanie oświe-
tlenia na odcinki od ul. Szkol-
nej do korony zapory. Sprawę 
ławek przekazano kierowni-
kowi AZK.

W styczniu radna Małgo-
rzata Paszek złożyła interpela-
cję ws. lokalizacji przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiato-
wej ul. Głównej, w rejonie skrzy-
żowania z ul. św. Anny. Wójt G. 
Placha wyraziła wolę współ-
działania z powiatem w tej 
sprawie. Na początku marca 
odbyło się spotkanie przed-
stawicieli gminy oraz powiatu 
pszczyńskiego. W jego trakcie 
wyznaczono miejsce, w którym 
powstanie przejście dla pie-
szych. Trwają procedury zwią-
zane z jego utworzeniem.

20 marca złożono dwie  
inter pelac je .  W pier wszej  
poruszono kwestię zagospoda-
rowania terenu w okolicach ul. 
Polnej i Powstańców Śląskich 
(pod mostem) na obiekt służący 
organizacji spotkań czy imprez 
dla mieszkańców. W drugiej 
zwrócono uwagę na koniecz-
ność analizy oznakowań pierw-
szeństwa i ustawienia znaków 
drogowych w obszarze ulic 
Jesiennej i Źródlanej.

Paweł Komraus
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20 marca odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jakimi uchwałami zajmowali się radni?

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 marca. 

pOmOc FinansOwa, pODziaŁ 
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ucHwaŁa nr XXXiii/256/2018
raDY gminY gOczaŁkOwice-zDrój

z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 
art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), po przepro-
wadzeniu konsultacji społecznych na wniosek Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na 15 jedno-

mandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. 
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczegól-

nych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-

-Zdrój.
§ 4. 

Na ustalony podział Gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w licz-
bie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisa-
rza Wyborczego w Bielsku-Białej w terminie 5 dni od daty podania 

uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5.

 Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisa-
rzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 6.
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Śląskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie 
internetowej Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 7. 1. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 

XXIV/153/2012 z dnia 23 października 2012 w sprawie podziału 
Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich gra-
nic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego poz. 4935) zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/237/2014 
z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. 
w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1316).

 Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 6642
Liczba wybieranych radnych: 15
Jednolita norma przedstawicielstwa: 442,8  (6642 : 15= 442,8)

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/256/2018
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 20 marca 2018 r.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 

Id: B548BB67-2FE9-4B76-B783-2A742F2840D5. Podpisany Strona 1 
 

Nr okręgu GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO LICZBA RADNYCH 

1 Borowinowa, Parkowa, Stawowa, 
Uzdrowiskowa nr 26-86, Wiosenna, Zielona 1 

2 Brzozowa, Uzdrowiskowa nr 1-23 
(za wyjątkiem nr 2), Spokojna 1 

3 Graniczna, Jesienna, Róż, Źródlana 1 

4 Dębowa, Kryniczanka, Letnia, Rolna, Solankowa, 
Sołecka, Staropolanka 1 

5 Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza, 
Warzywna, Uzdrowiskowa nr 2, Zimowa nr 1-29 1 

6 

Główna nr 2-50 parzyste,  
Główna nr 1-31c nieparzyste, Górna, Poprzeczna, 
Szkolna nr 39-51 nieparzyste, Szkolna nr 28-50 
parzyste, Św. Jerzego 

1 

7 Boczna, Krótka, Józefa Krzyżanowskiego, 
Szkolna nr 2-26 parzyste, Szkolna nr 1-37 nieparzyste 1 

8 Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika, 
Stefana Żeromskiego 1 

9 
Darwina, Wisławy Szymborskiej, Melioracyjna, 
Powstańców Śląskich nr 1-24, Rzemieślnicza, 
Juliana Tuwima, Wita Stwosza 

1 

10 PCK, Wiślna,Wojciecha Korfantego 1 

11 Szkolna nr 52-108 parzyste 
Szkolna nr 53a-119a nieparzyste 1 

12 

Bór I 
Bór II 
Polna 
Południowa 
Powstańców Śląskich nr 25-44 

1 

13 

Główna nr 33-95 nieparzyste 
Główna nr 52-124 parzyste 
Szkolna nr 121-139a nieparzyste 
Szkolna nr 110-120 parzyste 
Św. Anny 

1 

14 

Główna nr 99-111nieparzyste 
Główna nr 128-136 parzyste 
Siedlecka 
Szkolna nr 141-177 nieparzyste 
Szkolna nr 122-150 parzyste 
Zimowa nr 30-50B 

1 

15 

Aleja I 
Aleja II 
Azaliowa 
Berberysowa 
Grzebłowiec 
Jeziorna 
Wypoczynkowa 
Ignacego Łukasiewicza numery parzyste od nr 30 

1 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/256/2018
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 20 marca 2018 r.

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 6642
Liczba wybieranych radnych: 15
Jednolita norma przedstawicielstwa: 442,8  (6642 : 15= 442,8)

Id: B548BB67-2FE9-4B76-B783-2A742F2840D5. Podpisany Strona 1 
 

Nr okręgu GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO LICZBA RADNYCH 

1 Borowinowa, Parkowa, Stawowa, 
Uzdrowiskowa nr 26-86, Wiosenna, Zielona 1 

2 Brzozowa, Uzdrowiskowa nr 1-23 
(za wyjątkiem nr 2), Spokojna 1 

3 Graniczna, Jesienna, Róż, Źródlana 1 

4 Dębowa, Kryniczanka, Letnia, Rolna, Solankowa, 
Sołecka, Staropolanka 1 

5 Handlowa, Kolejowa, Lipowa, Robotnicza, 
Warzywna, Uzdrowiskowa nr 2, Zimowa nr 1-29 1 

6 

Główna nr 2-50 parzyste,  
Główna nr 1-31c nieparzyste, Górna, Poprzeczna, 
Szkolna nr 39-51 nieparzyste, Szkolna nr 28-50 
parzyste, Św. Jerzego 

1 

7 Boczna, Krótka, Józefa Krzyżanowskiego, 
Szkolna nr 2-26 parzyste, Szkolna nr 1-37 nieparzyste  

8 Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika, 
Stefana Żeromskiego 1 

9 
Darwina, Wisławy Szymborskiej, Melioracyjna, 
Powstańców Śląskich nr 1-24, Rzemieślnicza, 
Juliana Tuwima, Wita Stwosza 

1 

10 PCK, Wiślna,Wojciecha Korfantego 1 

11 Szkolna nr 52-108 parzyste 
Szkolna nr 53a-119a nieparzyste 1 

12 Bór I, Bór II, Polna, Południowa, 
Powstańców Śląskich nr 25-44 1 

13 

Główna nr 33-95 nieparzyste, 
Główna nr 52-124 parzyste, 
Szkolna nr 121-139a nieparzyste, 
Szkolna nr 110-120 parzyste, Św. Anny 

1 

14 

Główna nr 99-111nieparzyste, 
Główna nr 128-136 parzyste, Siedlecka, 
Szkolna nr 141-177 nieparzyste, 
Szkolna nr 122-150 parzyste, Zimowa nr 30-50B 

1 

15 
Aleja I, Aleja II, Azaliowa, Berberysowa, 
Grzebłowiec, Jeziorna, Wypoczynkowa 
Ignacego Łukasiewicza numery parzyste od nr 30 

1 

 

Powiat pszczyński w ramach ogólnonarodowych obcho-
dów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pla-
nuje m.in. zorganizować wystawę fotografii z lat II Rzecz-

pospolitej.

Wystawa powstanie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Prze-
ciw Nicości” oraz gminami powiatu pszczyńskiego.

Zwracamy się Państwa z prośbą o pomoc w stworzeniu wystawy 
fotografii rodzinnej i społecznej, obejmującej lata 1918 – 1939. 
Zdjęcia można dostarczyć do Urzędu Gminy (zostaną zeskano-
wane i zwrócone właścicielom) lub przesłać skan (w dobrej jako-
ści) na ze wskazany poniżej adres mailowych.

Na zdjęcia czekamy do 31 maja 2018 r.

– Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości bez wątpienia 
jest niepowtarzalną okazją do podzielenia się rodzinnym skarb-
cem wspomnień, który stanowić będzie ciekawą lekcję historii 
o latach międzywojnia na ziemi pszczyńskiej. Wybrane zdjęcia, 
które dotyczą życia rodzinnego w tym okresie, wypożyczone 
od mieszkańców naszego powiatu, zostaną powiększone, zre-
produkowane, a następnie przedstawione na wystawie – mówi 
starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Fotografie można dostarczyć do:

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój,

 ul. Szkolna 13, pokój nr 2, 

tel. 32 736 24 11; 

e-mail: ewidencjal@goczalkowicezdroj.pl

świĘtujmY  100  rOcznicĘ 
ODzYskania niepODlegŁOści
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Pod koniec stycznia br. Urząd 
Gminy złożył do Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia 

Pszczyńska” wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Stworzenie 
niekomercyjnego miejsca aktyw-
nego wypoczynku i rekreacji 
z edukacyjnym placem zabaw”.

 Wniosek został pozytywnie oce-
niony i zakwalifikowany do realiza-
cji. Zadanie polega na stworzeniu 
tytułowego miejsca wypoczynku 

wraz z placem zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju. W ramach inwe-
stycji zostanie wykonany remont 
i rozbudowa istniejącego placu 
zabaw. Do dyspozycji dzieci i mło-
dzieży będą nowe urządzenia edu-
kacyjno-rekreacyjne oraz tzw. zie-
lona klasa. Zakres rzeczowy zada-
nia obejmuje również remont 
nawierzchni chodnika wzdłuż ist-
niejącego placu zabaw, wykona-

nie oświetlenia oraz monitoring. 
Miejsce rekreacji będzie ogólnodo-
stępne. Całkowita wartość zada-
nia wyniesie 430.588 zł. Na reali-
zację tego zadania gmina otrzyma 
dotację w kwocie 120.909 zł z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w ramach 
działania 19.2. „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
na społeczność”.

Roboty budowlane zaplano-
wano wstępnie na okres waka-
cyjny. Faktyczny termin rozpo-
częcia robót jest uzależniony 
od weryfikacji dokumentów 
przez zarząd województwa i daty 
zawarcia umowy z Urzędem Mar-
szałkowskim ponieważ refundacji 
podlegają koszty kwalifikowalne 
poniesione od dnia, w którym 
została zawarta umowa dotacji.

Maria Ożarowska

pOwstanie plac zaBaw 
z „zielOnĄ klasĄ” 

W 2017 r. gmina udzie-
liła pomocy finansowej 
Samorządowi Woje-

wództwa Śląskiego w wysokości 
1,2 mln zł na realizację zadania 
pn. „Regulacja cieku Goczałkowic-
kiego”. Wszystko po to, by oczeki-
wana przez mieszkańców inwesty-
cja po latach zapowiedzi w końcu 
ruszyła. I udało się. Prace trwają.

Na rok 2018 zaplanowano, 
że zadanie realizowane będzie 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, powiatu 
pszczyńskiego oraz z budżetu 
województwa śląskiego (środki 
przekazane przez gminę Goczał-
kowice wydatkowano w całości 
w 2017 r.). Jednak 1 stycznia br. 
wraz z wejściem w życie nowego 
Prawa wodnego, powołane 
zostało Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, które prze-
jęło zadanie do realizacji od Ślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Katowicach.

W związku z tymi zmia-
nami Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego poinformował, 

że nie ma możliwości finansowa-
nia zadania w Goczałkowicach 
i odstąpił od przekazania środ-
ków finansowych na ten cel, choć 
były one zapisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej wojewódz-
twa. W lutym PGW Wody Polskie 
wystosowało pismo do Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój doty-
czące trudności finansowych 
związanych z zakończeniem inwe-
stycji. „Konieczne jest w roku 2018 
pozyskanie brakujących środków 
finansowych w kwocie 122 tys. 
782 zł 16 gr celem zakończe-
nia realizacji zadania” – napisał 
dyrektor Andrzej Kitel. Pierwot-
nie te środki miał zapewnić samo-
rząd województwa. A. Kitel przy-
znał, że jeśli brakująca kwota się 
nie znajdzie, zakończenie inwe-
stycji w zaplanowanym terminie 
jest zagrożone. Poprosił o zabez-
pieczenie tych środków w budże-
cie gminy.

Projekt uchwały ws. pomocy 
finansowej PGW Wody Polskie 
znalazł się w porządku obrad sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 20 
marca. „Regulacja Potoku Goczał-

kowickiego jest zadaniem o cha-
rakterze priorytetowym, kluczo-
wym z punktu widzenia ochrony 
mieszkańców i bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w gminie. 
Dodatkowa partycypacja w kosz-
tach inwestycji i przekazanie PGW 
Wodom Polskim brakujących 
środków umożliwi kontynuację 
robót i dokończenie inwestycji 
w 2018 r.” – napisała sekretarz 

gminy Maria Ożarowska w uza-
sadnieniu do projektu uchwały. 
Radni jednogłośnie zgodzili się 
na przekazanie 122 tys. 782 zł 16 
gr na regulację potoku.

Całkowity koszt inwestycji to 9 
mln 719 tys. 543 zł 81 gr (do końca 
2017 r. wykonano roboty za 6,75 
mln zł). Prace powinny się zakoń-
czyć w połowie czerwca.

Paweł Komraus

gmina DOŁOŻY DO pOtOku
Gmina Goczałkowice-Zdrój przekaże dodatkowe środki na regulację Potoku Goczałkowickiego. Tym razem ponad 120 tys. zł.

W ostatnim czasie roboty prowadzone są w rejonie ul. św. Anny.

Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli 
na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony 
powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych 
środków zewnętrznych, a także od inwestorów.

Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych 
przez mieszkańców inwestycjach.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety 
(DOSTĘPNA W FORMIE WKŁADKI W KAŻDYM NR WIADOMŚCI), 
która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubie-
ganie się o dofinansowanie.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 16 kwietnia 2018r. 
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13 
w pokoju nr 3 lub w sekretariacie.

Urząd Gminy

Ankieta PONE – prosimy wypełnić do 16 kwietnia br.
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Okazało się, że zaintereso-
wanie dopłatą do wymiany 
kotłów, termomoderniza-

cji budynków, montażu kolek-
torów słonecznych do pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej 
czy ogniw fotowoltaicznych 
do produkcji energii elektrycznej 
wśród mieszkańców gminy jest 
ogromne. Sala Urzędu Gminy, 
gdzie zorganizowano spotkanie 
informacyjne na ten temat była 
wypełniona po brzegi.

Ankieta określi 
potrzeby mieszkańców
Mieszkańcy dowiedzieli się 

o najważniejszych założeniach 
obowiązującej na terenie całego 
województwa śląskiego uchwały 
antysmogowej i obowiązkach, 
jakie nakłada na właścicieli 
budynków (to m.in. koniecz-
ność wymiany starych kotłów). 
Zwracano uwagę na skutki 
zanieczyszczeń powietrza. 
Ale żeby walczyć ze smogiem, 
potrzebne są niemałe pieniądze. 
– Gmina nie ma takiego budżetu, 
by mogła sama zrealizować tego 
typu program. Musi wystąpić 
o środki zewnętrze, a wcze-
śniej musi poznać zapotrzebo-
wania mieszkańców – mówił 
Łukasz Bystrzanowski z firmy 
Ekoscan, która jest operatorem 
„Programu ograniczenia niskiej 
emisji” w gminie Goczałkowice-
-Zdrój.

Podczas spotkania zachęcano 
do wypełnienia ankiet, które 
będą niezbędne do przygoto-
wania programu. Pokażą one, 
jakie są źródła ciepła w gmi-
nie i jakich działań proekolo-
gicznych oczekują mieszkańcy 
(m.in. wymiana kotłów, termo-
modernizacja, montaż kolekto-
rów słonecznych czy ogniw foto-
woltaicznych).

Na podstawie ankiet zostanie 
opracowany „Program ograni-
czenia niskiej emisji” (PONE) 
wraz z regulaminem. To pozwoli 
wystąpić gminie do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach o pozyska-
nie środków na realizację pro-
gramu, w formie dotacji oraz 
pożyczki. Dopiero potem odbę-

dzie się nabór wniosków chęt-
nych do udziału w programie. 
– Ankieta nie jest równoznaczna 
z tym, że Państwo będziecie 
brali udział w programie. To jest 
na razie diagnoza, jakie Państwo 
macie oczekiwania – tłumaczył 
Ł. Bystrzanowski. Przed rozpo-
częciem naboru w regulaminie 
określone zostaną poziomy dofi-
nansowania na poszczególne 
działania oraz poziom wkładu 
własnego, który będzie musiał 
być wniesiony przez mieszkań-
ców. Jak podkreślano podczas 
spotkania w Urzędzie Gminy, 
dofinansowanie na wymianę 
kotłów, termomodernizację, 
montaż kolektorów słonecznych 
czy ogniw fotowoltaicznych 
mieszkańcy otrzymają w formie 
dotacji celowej, od której nie 
trzeba płacić podatku.

Potrzebne 
rozwiązania systemowe

Program realizowany będzie 
w etapach. Najpierw odbę-
dzie się kwalifikacja wniosków 
mieszkańców wraz z odpowied-
nimi dokumentami (zwracano 
uwagę m.in., że musi być uregu-
lowana sytuacja prawna na księ-
dze wieczystej, a mieszkaniec nie 
może zalegać z opłatami wobec 
gminy). Mieszkańcy sami będą 
mogli wybrać wykonawcę inwe-
stycji z listy zakwalifikowanych 
firm. Efekt ekologiczny będzie 
musiał być utrzymany przez 5 
lat – przez ten czas nie można 
wymienić czy sprzedać nowego 
źródła ciepła czy instalacji. Pro-

gram ma być rozłożony na kilka 
lat. Jego zakres ma być uzależ-
niony od możliwości finanso-
wych gminy. Udział w programie 
jest dobrowolny.

Jak podkreśla wójt Gabriela 
Placha, gmina Goczałkowice-
-Zdrój w latach 2004-2008 
realizowała już „Program ogra-
niczenia niskiej emisji”. Wtedy 
ponad połowa mieszkańców 
wymieniła stare kotły na nisko-
emisyjne, w tym na eko gro-
szek. – Okazało się, że nie 
poprawiło to jakości powietrza 
w naszej gminie. Od dłuższego 
czasu badamy jakość powietrza, 
choćby ze względu na status 
gminy uzdrowiskowej. Dlatego 
poszukiwaliśmy innych rozwią-
zań, które byłyby skuteczniejsze 
i ograniczyłyby smog. W ubie-
głym roku zaangażowaliśmy się 
w program montażu elektrofil-
trów na kominach. Uważamy, 
że to tańsze oraz skuteczniej-
sze rozwiązanie. Został zło-
żony wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinan-
sowanie programu, ale nie udało 
się pozyskać środków – przy-
znaje G. Placha.

W ramach Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych, któ-
rych Goczałkowice są człon-
kiem występowano do ministra 
energii o to, by na terenie gmin 
uzdrowiskowych zastosować 
niższe taryfy na prąd i gaz. Mini-
ster się nie zgodził. – Czekaliśmy 
na zapowiadane rozwiązania sys-

temowe. Wydaje mi się, że to jest 
podstawa – jesteśmy jedną gminą 
wśród wielu, powietrza nie da się 
zatrzymać w danych granicach. 
To powinny być działania przy-
najmniej na poziomie regionu, 
a najlepiej całego kraju. Okazało 
się jednak, że przynajmniej teraz 
tylko 33 miasta otrzymają dofi-
nansowanie od rządu na walkę 
ze smogiem – zauważa wójt.

Zachęcają do 
przełączania na gaz

Dlatego, by zadbać o zdro-
wie mieszkańców gmina opra-
cuje „Program ograniczenia 
niskiej emisji”. – Chcemy skorzy-
stać z dostępnych źródeł, czyli 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także być 
może ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego. Ankiety 
pokażą nam, co mieszkańcy chcą 
realizować, jakie jest zapotrze-
bowanie. Jako gmina uzdrowi-
skowa chcemy preferować mon-
taż nowych kotłów gazowych 
oraz termomodernizację budyn-
ków – mówi Gabriela Placha.

Ankiet y  należy  sk ładać 
w Urzędzie Gminy (przy ul. 
Szkolnej 13 w pokoju nr 3 lub 
w sekretariacie) do 16 kwietnia. 
Można ją znaleźć w tym numerze 
„Wiadomości Goczałkowickich” 
oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy – goczalkowicez-
droj.pl. Ankietę on-line można 
wypełnić na stronie niskaemisja.
ekoscan.pl/aktualnosci-goczał-
kowice.

Na spotkaniu w Urzędzie 
Gminy obecny był także przed-
stawiciel Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa. Piotr 
Sobieraj zachęcał do przełącza-
nia się na ogrzewanie gazowe. 
Mieszkańcy otrzymali wnioski 
o przyłączenie, których złoże-
nie pozwoli określić, jaki będzie 
koszt przyłączenia do sieci i jaki 
będzie możliwy termin takiej 
operacji. Określenie tych warun-
ków jest bezpłatne. Urząd Gminy 
prowadzi rozmowy z PGNiG 
w sprawie uczestnictwa w pro-
gramie „Przełącz się na gaz”.

Paweł Komraus

OgrOmne zainteresOwanie 
Ograniczeniem niskiej emisji
Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Dokument pozwoli na pozyska-
nie środków i realizację zadań z zakresu ochrony powietrza. 13 marca zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Spotkanie na temat walki ze smogiem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
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W 2017 roku Gmina Goczał-
kowice-Zdrój nawiązała 
współpracę w gminą 

Pszczyna w zakresie realiza-
cji wspólnego przedsięwzięcia 
pn. „Świadczenie kompleksowej 
usługi użyteczności publicznej 
pasażerskiego transportu rowe-
rowego polegającego na umożli-
wieniu pobrania i zwrotu roweru 
w dowolnej stacji publicznego sys-
temu rowerów miejskich w

Pszczynie i Goczałkowicach-
-Zdroju (SRM)”. Na sesji w dniu 
20 marca Rada Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju podjęła uchwały, 
które umożliwią Wójtowi Gminy 
zawarcie stosownych umów 
i zaciągnięcie zobowiązań. Ofi-
cjalna nazwa przedsięwzięcia jest 
dość skomplikowana lecz w isto-
cie chodzi o uruchomienie 8 sta-
cji rowerowych, w tym 6 na tere-
nie gminy Pszczyna i 2 – na tere-
nie Goczałkowic-Zdroju, w któ-
rych będzie można wypożyczać 

rowery. Każda ze stacji będzie 
wyposażona w 10 rowerów, 12 
stojaków rowerowych oraz termi-
nal z panelem informacyjnym i ste-
rującym. W ramach usługi zosta-
nie uruchomiony serwis interne-
towy z modułem rejestracji, logo-
wania, mapą i aktualnościami. 
Wykonawca będzie zobowiązany 
do obsługi całego systemu, w tym 
napraw, konserwacji, serwiso-
wania, czyszczenia sprzętu, nad-
zoru, obsługi systemu łączności 
oraz wszelkich rozliczeń z klien-
tami, a także monitorowania 
liczby rowerów na poszczególnych 
stacjach i przewożenia rowerów 
ze stacji, gdzie występuje kumu-
lacja sprzętu do stacji, na których 
występuje deficyt rowerów.

Współpraca z sąsiednią gminą 
umożliwi klientom wypożyczenie 
roweru w dowolnej stacji na terenie 
jednej gminy i jego zwrot na tere-
nie drugiej gminy, bez koniecz-
ności powrotu do miejsca, gdzie 

nastąpiło wypożyczenie. System 
wypożyczania rowerów będzie 
funkcjonował w sposób ciągły 
przez całą dobę, we wszystkie dni 
tygodnia, w tzw. sezonie rowero-
wym tj. w okresie maj-wrzesień, 
w latach 2018-2020. Na terenie 
Goczałkowic-Zdroju planuje się 
uruchomić stacje w rejonie Korony 
zapory oraz w Uzdrowisku, w rejo-
nie starego dworca kolejowego.

Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania jednej stacji wynosi 
ok. 40 tys. zł, przy czym osta-
teczny koszt będzie znany po roz-
strzygnięciu przetargu. Zadanie 
będzie realizowane przez gminę 
Pszczyna, która przyjęła na sie-
bie również obowiązki wynika-
jące z ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Maria Ożarowska

pOwstanie sYstem rOwerów 
miejskicH

System rowerów miejskich w Pszczynie.

W dniu 15 marca w Urzę-
dzie Gminy odbyło się 
spotkanie na temat 

nabycia przez gminę nierucho-
mości na potrzeby budowy przy-
szłego Centrum przesiadkowego 
w Goczałkowicach-Zdroju oraz 
dzierżawy budynku dworca kole-
jowego Goczałkowice przy ul. 
Szkolnej. Ze strony PKP w spo-
tkaniu uczestniczyli: Pan Jaro-
sław Padlowski – Zastępca Dyrek-
tora ds.

Obrotu Nieruchomościami 
PKP SA Oddziału Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w Katowi-
cach oraz Pani Ewa Wiśniewska – 
Naczelnik Wydziału Współpracy 
z Samorządami PKP SA Gminę 
reprezentowały: Wójt Gminy 
Gabriela Placha, Sekretarz 
Gminy Maria Ożarowska oraz 
główny specjalista ds. gospo-
darowania nieruchomościami 
Gabriela Zipser.

Jak już informowaliśmy, 
gmina Goczałkowice-Zdrój jest 
zainteresowana przejęciem 
od PKP działek w Uzdrowisku, 
w rejonie parku oraz ul. Par-

kowej na potrzeby wspomnia-
nego Centrum przesiadkowego. 
W ramach tej inwestycji planuje 
się zagospodarowanie terenu 
przylegającego do linii kolejowej 
zarówno od strony wschodniej 
jak i zachodniej, w tym budowę 
dróg dojazdowych, miejsc posto-
jowych, chodników oraz ścieżki 
rowerowej. Pod koniec stycznia 
br. zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
oraz wykonawczej. Zlecenie 
obejmuje również pozwolenie 
na realizacje inwestycji w try-
bie specustawy drogowej. Reali-

zacja tych zamierzeń wiąże się 
z pozyskaniem środków unijnych 
w ramach obecnej perspektywy 
finansowej. Regulacja kwestii 
własnościowych z PKP wiąże się 
z tzw. gotowością projektu, którą 
gmina musi wykazać aplikując 
o środki finansowe.

W tej kwestii ustalono, że PKP 
SA będzie kontynuowała prace 
związane z przygotowaniem nie-
ruchomości do zbycia na rzecz 
gminy, przy czym konkretne 
decyzje co do warunków zbycia 
zostaną podjęte po uzyskaniu sto-
sownych zgód i decyzji admini-

stracyjnych. Z kolei PKP jest zain-
teresowana przekazaniem gmi-
nie w formie dzierżawy, za odpłat-
nością, budynku dworca przy 
ul. Szkolnej celem zapewnienia 
poczekalni dla podróżnych ocze-
kujących na połączenia kolejowe.

Mając na względzie oczeki-
wania Mieszkańców i zapotrze-
bowanie społeczne oraz aspekty 
wizer unkowe, Wójt  Gminy 
podtrzymała wolę nieodpłat-
nego nabycia budynku dworca 
na własność gminy, przedsta-
wioną Zarządowi Nieruchomości 
PKP SA w 2016r. Oprócz samego 
budynku gmina jest również 
zainteresowana przejęciem drogi 
wzdłuż torów kolejowych od ul. 
Szkolnej do ul. Wiślnej oraz łącz-
nika pomiędzy ul. Szkolną a ul. 
Główną.

O s t a t e c z n i e  u s t a l o n o , 
że gmina sporządzi i przekaże 
PKP wstępną koncepcję zagospo-
darowania terenu, która to kon-
cepcja posłuży PKP do wydziele-
nia działek i zlecenia podziałów 
geodezyjnych.

Maria Ożarowska

O centrum przesiaDkOwYm 
i przejĘciu DwOrca przY ul. szkOlnej
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Radar stoi na budynku Eko-
centrum, gdzie urucho-
miono właśnie Terenowe 

Centrum Badawcze, będące czę-
ścią Parku Technologicznego Eko-
energia – Woda – Bezpieczeń-
stwo w Katowicach. Goczałko-
wicka placówka jest pierwszym 
tego typu obiektem w tej części 
kraju. Ma stwarzać pełną osłonę 
hydrometeorologiczną liczącego 
blisko 3,5 tys. hektarów Jeziora 
Goczałkowickiego. Radar usta-
wiony na kilkumetrowym masz-
cie umożliwi rozpoznawanie oraz 
prognozowanie wszelkich zjawisk 
meteorologicznych dziejących się 
w pobliżu jeziora oraz w zasięgu 
ponad 100 km. To pozwoli na sku-
teczne ostrzeganie mieszkańców 
przed zbliżającymi się wichurami, 
ulewnymi opadami, burzami czy 
gradobiciem. Placówka kładzie 
także duży nacisk na współpracę 
z naukowcami oraz studentami.

Przy zaporze pojawił się nie tylko 
radar, ale także ogródek meteoro-
logiczny. To specjalistyczne cen-
trum wyposażone przez Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie w najno-
wocześniejszy sprzęt do pomiaru: 
temperatury i wilgotności powie-
trza, opadu atmosferycznego, 
ciśnienia atmosferycznego, pręd-
kości oraz kierunku wiatru, tem-
peratury gruntu, pionowego roz-
kładu temperatury i prędkości 
wiatru, promieniowania całkowi-
tego, a także wysokości pokrywy 
śnieżnej.

Terenowe Centrum Badaw-
cze ma też do dyspozycji drona, 
który będzie badał stan roślinno-
ści i zjawisk ekologicznych zacho-
dzących w jeziorze i w jego oto-
czeniu. Dron będzie też kontro-
lował stan zbiornika i jego dopły-
wów oraz sprawdzał, czy zbiornik 
generuje jakieś zagrożenia. Jak 
ważne są szybkie i sprawdzalne 
informacje meteorologiczne 
w zarządzaniu takimi obiektami 
hydrologicznymi przekonano 
się już 2010 r., gdy dzięki m.in. 
dokładnym informacjom pogodo-
wym zapory w Goczałkowicach 
i w Kozłowej Górze, mimo rekor-
dowo dużych opadów, potrafiły 
zredukować o ponad 70% wielkość 
fali powodziowej. W 2014 r. zaś, 
podczas majowej powodzi, zapora 
w Goczałkowicach dziesięciokrot-
nie zredukowała falę wezbraniową 
i spłaszczyła ją o połowę.

Nowoczesne urządzenia nie-
przypadkowo zostały zamon-
towane właśnie w Goczałko-
wicach. – Ten zestaw urządzeń 
poprawi bezpieczeństwo wodne 
zarówno samorządów, jak i miesz-
kańców. Znajdujemy się w miej-
scu, w którym natura lubi płatać 
figle, i to mało przyjemne. Biały 
szkwał, gwałtowne burze czy 
wiatry nie są tutaj czymś wyjąt-
kowym. Dotychczas byliśmy ska-
zani na pogodynki. Od dziś mamy 
szansę polegać na naukowo spraw-
dzonych danych, mieć do nich 
dostęp z odpowiednim wyprze-

dzeniem, przygotować się i reago-
wać – zabezpieczyć domy, majątki 
czy ujęcia wodne – zauważa Łukasz 
Czopik, prezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów. 
W planach jest mobilna aplikacja, 
która pozwoli na sprawdzanie, 
czy nie nadciągają niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Wkrótce 
dane z goczałkowickiego radaru 
będzie można sprawdzać na stro-
nie internetowej www.radardla-
slaska.pl.

Jak podkreśla wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Gabriela 
Placha, nowoczesne urządzenia 
zamontowane przy zaporze będą 
służyły mieszkańcom. – Do tej 
pory mieliśmy informacje z rada-

rów czeskich. Teraz wydaje się, 
że będziemy mieli u siebie dokład-
niejsze informacje. Gmina w ostat-
nich latach wielokrotnie doświad-
czona była powodziami, nawal-
nymi deszczami czy gradobiciem, 
dlatego skorzystają przede wszyst-
kim mieszkańcy. Także rolnicy czy 
ogrodnicy, którzy zakupili działa 
antygradowe. Ale żeby zadzia-
łały, informacja o zbliżających się 
zjawiskach musi być wcześniej. 
Radar pozwoli też przygotować 
się odpowiednim służbom na tego 
typu zjawiska, ostrzec mieszkań-
ców. Myślę, że takie urządzenia 
w tym rejonie są jak najbardziej 
potrzebne – dodaje wójt.

Paweł Komraus

raDar OstrzeŻe przeD 
pOwODziĄ

Urządzenie zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się 21 marca. Wzięli w niej 
udział m.in. od lewej: wójt Gabriela Placha, prezes GPW – Łukasz Czopik oraz prezes spółki 
Ekoenergia Silesia w grupie GPW – Tomasz Kowalski. 

Na terenie Goczałkowic-Zdroju 
znajduje się zaledwie kilka 
oznakowanych przejść dla 

pieszych. Miejscowość, choć nie 
należy do największych posiada 
kilka newralgicznych i ruchliwych 
miejsc, gdzie przejście z jednej strony 
drogi, na drugą może być uciążliwe. 
Jednym z nich jest skrzyżowanie ul. 
św. Anny z ul. Główną. Okoliczni 

mieszkańcy, uskarżając się na nasi-
lony ruch za pośrednictwem Rady 
Gminy, zwrócili się do Wójt Gminy 
z prośbą o interwencję w tej sprawie.

W związku z powyższym, 1 
marca 2018 r. odbyło się spotka-
nie w terenie w którym uczestni-
czyli przedstawiciele: Powiatowego 
Zarządu Dróg, Starostwa Powiato-
wego oraz Administracji Zasobów 

Komunalnych. W trakcie przepro-
wadzonej wizji ustalono, że przej-
ście będzie można zlokalizować 
w rejonie istniejącej zatoczki parkin-
gowej. Dla wykonania tzw. „zebry” 
we wskazanym miejscu konieczne 
będzie wcześniejsze ustalenie wła-
sności terenu na którym zlokali-
zuje się drogę dojścia do przejścia. 
Ponadto do końca marca zostanie 

podjęta decyzja w zakresie prowa-
dzonego równolegle postępowania 
związanego z lokalizacją w okolicy 
zatoczki nowego przystanku auto-
busowego.

Ostateczne rozwiązanie sprawy 
nastąpi na kolejnym spotkaniu 
zaplanowanym na początek 
kwietnia br.

Urząd Gminy

nOwe przejście Dla pieszYcHnOwe przejście Dla pieszYcHnOwe przejście Dla pieszYcHnOwe przejście Dla pieszYcH
Na wniosek mieszkańców powstanie nowe przejście dla pieszych. Gmina, przy współpracy z powiatem podjęła pierwsze kroki 
w celu jak najszybszego zrealizowania przedsięwzięcia.
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W przededniu Światowego Dnia Wody zaprezentowano nowoczesny radar meteorologiczny, który stanął przy zaporze. Dzięki 
niemu mieszkańcy mają być ostrzegani przed wichurami, ulewami, burzami czy gradobiciem.
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Zgodnie z tym dokumentem współpraca dotyczy następujących 
obszarów:
1. ochrona i promocja zdrowia,

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży,
4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5. turystyka i krajoznawstwo,
6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-
wszechniania i ochrony praw dziecka.

Na realizację Programu w tegorocznym budżecie gminy zabezpie-
czono kwotę 367.590 zł.

W I kwartale 2018r. przeprowadzono 4 konkursy przyznając dotacje 
6 podmiotom na łączną kwotę 269.474 zł.Zawarto umowy o dofinanso-
wanie z następującymi podmiotami:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualnąKoło w Pszczynie z siedziba w Piasku, 43-211 Piasek ul. Dwor-
cowa 27;
dotacja w kwocie 43.670 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa 
pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umy-
słowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem”
2. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa, 
43-200 Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4;
dotacja w kwocie 8.300 zł na realizację projektu pn. „Działania na rzecz 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledze-
niem umysłowym”
3. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio 43-200 Pszczyna ul. Skło-
dowskiej 1;
dotacja w kwocie 17.500 zł na realizację projektu pn. „Sprawowanie 
opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami 
z terminalnym okresie choroby nowotworowej”
4. Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki, 43-230 Goczałkowice-
-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 38;

dotacja w kwocie 91.584 zł na realizację zadania pn.: „Żłobek „Cherubi-
nek” Sióstr Salwatorianek”
5. Agnieszka Homa-Kurczab 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Stefana 
Żeromskiego 2A;
dotacja w kwocie 76.320 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja opieki 
nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku MAJA w Goczałkowicach-
-Zdroju”.
6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, 43-230 Goczałkowice-
-Zdrój ul. Powstańców Śl. 3; dotacja w kwocie 32.100,00 zł na realiza-
cję projektu pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój zainteresowań m.in. 
poprzez wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych 
dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier spor-
towych oraz pływania”.

W dniu 22 marca ogłoszono kolejny konkurs. Konkurs ten dotyczy 
realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej, i jest drugim konkursemz tego obszaru działalności. Termin składa-
nia ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2018r.Wysokość środków przezna-
czonych na realizację zadań wynosi 97.900 zł. Ogłoszenie jest dostępne 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Maria Ożarowska

OtrzYmali DOtacje 
z BuDŻetu gminY
W listopadzie 2017r. Rada Gminy uchwaliła Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2018. 

20 marca Rada Gminy przyjęła „Pro-
gram opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój w roku 2018”.

Celem przyjętego programu jest zapo-
bieganie bezdomności zwierząt i zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie na terenie gminy. Jak zapisano 
w dokumencie, w tym roku za zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsc w schroni-
sku, obligatoryjną sterylizację lub kastrację 
zwierząt w schronisku, poszukiwanie właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypia-
nie ślepych miotów odpowiedzialne będzie 
schronisko dla zwierząt przy ul. Jaworznic-

kiej 67 w Chełmku. Odławiać bezdomne 
zwierzęta, dostarczać je do schroniska oraz 
zapewniać im całodobową opiekę wetery-
naryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt będzie Gabinet Wetery-
naryjny Animal-Vet „Zasole” z Oświęcimia.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz 
zwierzęta gospodarskie odebrane właścicie-
lom decyzją wójta trafią do Przystani Ocale-
nie w Ćwiklicach. Usługi w celu zapewnienia 
opieki nad wolno żyjącymi kotami polega-
jące na ustaleniu miejsca ich pobytu, zakupie 
karmy i ich dokarmianiu świadczyć będzie 
Fundacja „Zwierzęca Arkadia”.

Informacje o zwierzętach do adopcji znaj-
dujących się na terenie gminy umieszczane 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy – 
goczalkowicezdroj.pl, w zakładce „Zwierzęta 
do adopcji”.

Paweł Komraus

jak pOmóc BezDOmnYm 
zwierzĘtOm?

z udziałem zwierząt będzie Gabinet Wetery-
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12.03.2018 r. przedszko-
laki z wszystkich grup 
w i e kow yc h  w z i ę ł y 

udział w warsztatach ekspery-
mentalnych pt. „Bio – Zakręceni” 
zorganizowanych przez Fabrykę 
Kreatywności.

Misją Fabryki Kreatywno-
ści jest zaprzyjaźnienie dzieci 
z naukami ścisłymi, udowod-
nienie, że chemia, biologia, czy 
fizyka nie musi być wcale nudna, 
a wręcz przeciwnie,  może 
zachwycać, dostarczać rozwią-
zań dla wielu codziennych pro-
blemów, wreszcie dawać wiele 
radości podczas obcowania 
z poszczególnymi zagadnie-
niami, szczególnie, gdy są one 
tłumaczone za pomocą prak-
tycznych doświadczeń dopra-
wionych odpowiednią ilością 
humoru.

Fabryka Kreatywności pra-
gnie być motorem działań twór-
czych dzieci i młodzieży, miej-
scem inspiracji, w którym dzieci 
będą mogły zrealizować swoje 
marzenia i wykazać się pomy-
słowością. Placówka ta dba 
zarówno o rozwój intelektu-
alny, jak również emocjonalny 
swoich podopiecznych. Pomaga 
dzieciom odnaleźć ich talenty, 
ujawnia zalety i predyspozycje, 
a wszystko po to, aby wskazać 
młodzieży optymalną ścieżkę 
doskonalenia swoich umiejęt-
ności i pokazać, jak właściwie 
je wykorzystać.

Na wstępie spotkania przed-
szkolaki wspólnie z prowa-
dzącym zastanawiały się, kto 

to jest ekolog. Doszły do wnio-
sku, że to osoba, która kocha 
przyrodę i Ziemię, dba o nią. Jed-
nym ze sposobów troski o przy-
rodę i lasy jest zbieranie maku-
latury. I tutaj Pan Przemek 
zapoznał dzieci z recyklingiem 
papieru – etapami odzyskiwania 
kartki. Podczas zabawy w sepa-
rator dzieci oddzielały metalowe 
śmieci od makulatury za pomocą 
magnetycznej gąbki. Innym spo-
sobem dbania o naszą planetę 
jest segregowanie śmieci. Pre-
zentując poszczególne rodzaje 
odpadów dzieci zastanawiały 
się, do jakiego rodzaju worka 
należy je wrzucić.

Podczas pokazu przedszko-
laki miały możliwość obserwo-
wania i bezpośredniego ekspe-
rymentowania. W czasie pierw-
szego eksperymentu „Magiczny 
ekolog” w menzurkach znajdo-
wała się zabarwiony na różowo 
ciecz. Dzieci wlewały specjalny 
płyn do menzurek – ciecz robiła 
się bezbarwna, bądź znów przy-
bierała różowy kolor. Drugim 
eksperymentem były „Kolorowe 
napoje”. Do szklanek dzieci wle-
wały sok malinowy, miód i olej. 
Utworzyły się trzy warstwy: 
miód opadł na dno, sok pozostał 
w środku, olej wypłynął na sam 
wierzch. Ten eksperyment poka-
zał dzieciom gęstość cząsteczek 
w danym produkcie. Następnym 
eksperymentem było wykry-
wanie witaminy „C”.” W czte-
rech szklankach znajdował się 
krochmal. Do krochmalu dzieci 
dodały parę kropli jodyny- sub-

stancja zabarwiła się na grana-
towo. Po dodaniu witaminy C 
i soku z cytryny krochmal zro-
bił się bezbarwny, soku poma-
rańczowego – substancja lekko 
zbladła, soku jabłkowego- nie 
zmieniła koloru. Jaki stąd wnio-
sek? Najwięcej witaminy C jest 
w soku z cytryny i pastylkach 
z witaminą C. Zachęcamy zatem 
dzieci do picia soku z cytryny – 
naturalnego źródła witaminy C. 
Podczas eksperymentu „Bomba 
kaloryczna” dzieci obserwowały 
nacisk balonu leżącego na 200 
gwoździach. Zdziwione zasta-
nawiały się, dlaczego balon nie 
pęka? Dowiedziały się, że siła 
nacisku rozłożyła się na wszyst-
kie gwoździe. Kończąc ekspery-
ment położono na desce dociska-
jącej balon 2kg cukru. Po naci-
sku z dużą siłą balon pękł. Przed-
szkolaki obserwowały jeszcze 

eksperyment „Piankowe wul-
kany”, gdzie w reakcję wcho-
dziły ze sobą soda oczyszczona 
i ocet oraz „Wyczarowywanie 
pasty do zębów”. Prowadzący 
zademonstrował przedszkola-
kom dwie kości: kość maczaną 
w  m l e k u  i  ko ś ć  m a c z a n ą 
w coli. Dzieci zauważyły, że kość 
maczana w mleku jest zdrowa, 
natomiast maczana w coli zro-
biła się gąbczasta. Wysnuły 
zatem wniosek, że mleko jest 
zdrowe i należy go jak najwięcej 
pić, by mieć zdrowe kości, nato-
miast coli należy unikać.

Dzieci bardzo żywo reagowały 
na przeprowadzane doświadcze-
nia i eksperymenty, z zaangażo-
waniem zgłębiały zagadnienia 
fizyczno – chemiczne i zaspaka-
jały swoją ciekawość świata.

Aleksandra Kołodziejczak
Publiczne Przedszkole nr 2

FaBrYka kreatYwnOści 
„BiO – zakrĘceni”

Historia Julii mogłaby zaczynać się tak:

usiadłam we wrześniu w ławce szkolnej, była akurat lekcja języka 
polskiego. Wszystko wokół mnie było nowe, więc patrzyłam przed 
siebie.

Dostrzegłam cytat:
„Granice mojego języka są granicami mojego świata”.
Pomyślałam, że warto sprawdzić, gdzie kończy się mój świat…
Czy tak było naprawdę? O to trzeba by zapytać samą Julię Loskę, 

uczennicę klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju, która zdobyła tytuł Laureatki Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

W czasach kryzysu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w cza-
sach, w których język zmienia się, dążąc do nieustannego uproszcze-
nia, na krańcu (językowego) świata może znaleźć się tylko człowiek 
o wielkiej determinacji. Przygotowania do kolejnych etapów konkursu 
to próba odczarowania opinii o literaturze i gramatyce naszego języka 
ojczystego.

Dla Julii Język Polski okazał się wdzięcznym przeciwnikiem – 
swoim osiągnięciem zapewniła sobie stuprocentowy wynik z Egza-
minu Gimnazjalnego z Języka Polskiego.

Sukces Julii daje nadzieję na przyszłość – humanistyka ma się 
dobrze!!!

Anna Kołacińska

mŁODa gOczaŁkOwiczanka 
w wielkim świecie!!! 
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Od października klasa III d 
Szkoły Podstawowej bie-
rze udział w programie 

promującym zdrowy styl życia, 
organizowanym przez Fundację 
BOŚ, pod honorowym patrona-
tem żony Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser – Dudy. Dzieci 
w nieszablonowy sposób zdo-
bywają wiedzę na temat zdro-
wego odżywiania i roli aktyw-

ności ruchowej. Celem prowa-
dzonych zajęć jest wyrabianie 
w uczniach właściwych postaw 
i  nawyków żywieniowych, 
poczucia odpowiedzialności 
za własne zdrowie.

Za nami kolejny etap – 
zimowy. Poruszał on tematykę 
wpływu soli i cukru na orga-
nizm dziecka. Udaliśmy się 
do „Białej krainy”. Analizowa-
liśmy etykiety różnych produk-
tów spożywczych. Dzieci doszły 
do wniosku, że należy wybierać 
te produkty, które mają krótkie 
listy składników. Hasłem tego 
dnia zostało zdanie – „Będziemy 
czytać etykiety!”. Wiedza dzieci 
na temat wpływu soli i cukru 
na nasze organizmy okazała się 
zaskakująco duża. Świadczy 
to o coraz większej świadomo-
ści rodziców na temat zdrowego 
odżywiania. 

Uczniowie klasy IIId wspól-
nie ze swoimi rodzicami chętnie 
zaangażowali się w zabawę, któ-
rej celem było wymyślenie prze-
pisu na zdrowy słodycz. Pomy-
słów było sporo, wybrane prze-
pisy prezentujemy na gazetce 
szkolnej na pierwszym piętrze. 

Niektórzy uczniowie przygoto-
wali je w domach z rodzicami 
i przynieśli do szkoły aby każdy 

mógł ich spróbować. Było pysz-
nie!

Jolanta Szczygieł

zDrOwO jem, wiĘcej wiem
– „w BiaŁej krainie”

zapisY DO szkOŁY 
pODstawOwej na rOk 

szkOlnY 2018/19
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju 
ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/19 do klasy pierwszej 
przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 r.):

- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie karty 
zgłoszenia wypełnionej przez rodziców i złożonej 

w sekretariacie Szkoły w terminie 
od 12 marca do 13 kwietnia 2018 r.

- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 
na wniosek rodziców złożony

 w sekretariacie Szkoły w terminie 
12 – 13 kwietnia 2014 r. 

(w ramach wolnych miejsc w oddziałach).
- Karty zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły należy:

- pobierać w sekretariacie Szkoły lub ze strony www 
Szkoły (https://strona.sp1goczalkowice.pl/)

- złożyć w sekretariacie Szkoły – do 13 kwietnia 2018.

Szczegółowe informacje na stronie 
www szkoły https://strona.sp1goczalkowice.pl/

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 
w Goczałkowicach- Zdroju informuje, 

że Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na rok 
szkolny 2018/2019 dla dzieci z następujących roczników;

2015 – 6 miejsc
2013 – 4 miejsc

2012 – 3 miejsca
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 

w dniach od 7 maja do 9 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii 
Przedszkola lub pod numerem telefonu; 32 2107267

Ewa Chojkowska

wOlne miejsca 
w przeDszkOlu nr 1
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Pisanki, bo o nich mowa 
to  zwyczajowa nazwa 
zdobionego różnymi spo-

sobami jajka. Wbrew powszech-
nym opiniom zwyczaj ten nie 
wywodzi się z tradycji chrze-
ścijańskiej. Najstarsze, pocho-
dzą z sumeryjskiej Mezopota-
mii. Z czasem, rozpowszech-
niły się także w obrębie cesar-
stwa rzymskiego. Wspominają 
o nich m.in. Owidiusz i Pliniusz 
Starszy. Na ziemiach polskich 
pojawiły się stosunkowo późno. 
Wykopaliska archeologiczne 
z okolic Opola datują te naj-
starsze na ok. X wiek. Zostały 
odnalezione w obrębie domu, 
co może sugerować, że już 
w tedy ich symbolika była zwią-
zana z odrodzeniem i nowym 
życiem. Podobne relikty dość 
powszechnie odnajdowano 
na terenie całego kraju jesz-
cze w XIX wieku. Jest to zatem 
dowód, na przenikanie staro-
żytnych wpływów pogańskich 
do tradycji chrześcijańskiej. 
Tego typu praktyki nie powinny 
dziwić. Pomimo zmiany reli-
gii, wśród ludności zwyczaje 
znane i praktykowane od setek 
lat nie mogły zniknąć z dnia 
na dzień. Prościej było „oswa-
jać” wówczas obce wierzenia, 
powszechnymi i codziennymi 
praktykami.

Zacierania  s ię  kultowo-
-magicznej roli pisanki związane 
było z rozpowszechnieniem się 
ponad 100 lat temu tzw. sztuki 
ludowej. Narodziły się wówczas 
różnorodne metody i techniki 
zdobienia jajek. Do najpopular-
niejszych, należała metoda bati-
kowa, która polegała na nałoże-
niu na czystą skorupkę rozto-

pionego wosku. Następnie cien-
kim lejkiem, gwoździem lub igłą 
otrzymywało się zamierzony 
wzór. Tak przyozdobione jajko 
wkładano do roztworu z farbą. 
W ten sposób powstały pisanki.

Pośród innych technik do naj-
popularniejszych należą m.in.:
– drapanki – powstają przez dra-
panie barwionej powierzchni 
jajka ostrym narzędziem,
– kraszanki (określane także 
malowankami lub byczkami) – 
wytwarzane przez gotowanie 
jajka w wywarze z naturalnych 
składników, takich jak:
łupiny cebuli (kolor brązowy), 
kora dębu, olchy lub łupiny orze-
cha włoskiego (kolor czarny), 
kora młodej jabłonki lub kwiat 
nagietka (kolor żółtozłocisty), 
płatki kwiatu bławatka (kolor 
niebieski), płatki kwiatu ciem-
nej malwy (kolor fioletowy), 
pędy młodego żyta lub listki 
barwinka (kolor zielony), sok 
z buraka (kolor różowy),
– oklejanki (naklejanki) przy-
ozdobione są sitowiem, płat-
kami bzu, skrawkami koloro-
wego, błyszczącego papieru, 
tkaniny, również nicią, włóczką 
wełnianą itp.
–  n a l e p i a n k i  –  p o p u l a r n e 
zwłaszcza w dawnym woje-
wództwie krakowskim i w oko-
licach Łowicza. Powstaje przez 
ozdabianie skorupki jajka róż-
nobar wnymi  wycinank ami 
z papieru.
– ażurki – pisanki ażurowe – 
są wykonywane z wydmuszek 
jaj  kurzych, kaczych, gęsich 
i  str usich.  Technik a polega 
na nawiercaniu w skor upce 
otworów, a następnie malowa-
niu wydmuszki najczęściej farbą 

akrylową.
Zależnie od rysunku wyko-

nanego na jajku, pisanki nosiły 
dodatkowo nazwy własne: „wia-
traczki”, „grabki”, „pazurki”, 
„jedlinki”, „serduszka”. Auto-
rzy „Sztuki Ludowej w Polsce” 
z 1988 r. podają, że „termino-
logia taka, kojarząca wszystkie 
znaki ornamentalne uważane 
za ładne i utrwalone w trady-
cji z symbolicznymi ujęciami 
drzew, roślin, czy narzędzi 
ludzkiej pracy (...), przywo-
dzi porównanie z analogicz-
nymi określeniami stosowa-
nymi przez śląskich snyce-
rzy i kowali”. W tym miejscu 
warto dodać, że przywilej zdo-
bienie jajek nie był dany każ-
demu. Przez długie lata była 
to wyłączna domena kobiet 
i  młodych dziewcząt, które 
pisanki ofiarowały chłopcom 
i małym dzieciom. Czasem zda-
rzało się wykonać jednej pan-
nie po 120 szt. pisanek. Obda-
rowywani często używali ich 
do zabawy, tocząc je i zbijając. 
Do najpopularniejszych gier 
należała –walatka- uderzanie 
pisanki o pisankę. W czasopi-
śmie „Wisła” z 1897 r. zamiesz-
czono następującą wzmiankę: 
„W pisanki bawi się młodzież 
wiejska od Wielkiej Niedzieli 
do Zielonych Świątek. Dora-
stający chłopak, poczuwszy 
wolę bożą do której z dziew-
cząt, czeka uroczystości Zmar-
t w y c h w s t a n i a  P a ń s k i e g o , 
wtedy wyraża jej swoje uczu-
cia miłosne przez doręcze-
nie pisanki. Jeżeli dziewucha 
przyjmie pisankę i w zamian da 
swoją, to każe tym się domy-
ślać, że będzie wzajemna”.

Dawniej, szczególne zna-
czenie przypisywano również 
wspomnianym powyżej bar-
wom pisanek. Kolor żółty, zie-
lony i różowy oznaczał radość 
i nadzieję płynącą ze zmar-
twychwstania Chrystusa, fio-
letowy utożsamiano z końcem 
wielkopostnej żałoby, a czer-
wony identyfikowano z krwią 
Z b a w i c i e l a .  P e w n a  s t a r a 
legenda opowiada, że przed 
wiekami, w trakcie świąt wiel-
kanocnych Tatarzy wymor-
dowali ludność zgromadzoną 
na cmentarzu. Przelana krew, 
miała zabarwić jajka niesione 
do poświęcenia.

Z tradycją zdobienia pisanek 
wiąże się także kilka interesu-
jących ciekawostek. Rosyjskie 
pisanki były inspiracją do wyko-
nania w końcu XIX w., przez 
petersburskiego jubilera Petera 
Carla Faberge, na zamówienie 
cara niezwykłych jajek z metali 
szlachetnych i drogocennych 
kamieni. Również z terenów 
Rosji pochodzą znane w Polsce 
lakierowane, drewniane imita-
cje pisanek.

Współcześnie pisanki pełnią 
głównie formę estetyczną. Dla 
leniwych i nieco miej zdolnych 
zakłady przemysłowe, wytwa-
rzają gotowe produkty,a trady-
cyjne ludowe odmiany można 
w  n i e k t ó r y c h  r e g i o n a c h 
p o l sk i  o g l ą d a ć  w y ł ą c z n i e 
w muzeach. Najpopularniejsze 
z nich znajduje się w Kołomyi, 
na Huculszczyźnie gdzie zoba-
czyć można m.in. 13 metrową 
pisankę

 Opracowanie: GOK
Źródło: „Sztuka Ludowa 

w Polsce”; Wikipedia.

pisanki, kraszanki 
i inne malOwanki
Zdobią wielkanocne koszyki i stoły. Są jednym z najpiękniejszych, polskich zwyczajów bez których nie wyobrażamy sobie świąt 
Wielkiej Nocy. Cieszą dorosłych i dzieci, a ich przygotowanie to okazja do wspólnie spędzonego czasu w rodzinnym gronie.
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¯yczenia
Radosnych

Œwi¹t Wielkanocnych,
wype³nionych nadziej¹

budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia!

Pogody w sercu
i radoœci p³yn¹cej z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego Œwiêconego
w gronie najbli¿szych osób

sk³adaj¹:
Dyrekcja i Pracownicy

Gminnego Oœrodka Kultury 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gocza³kowicach-Zdroju

Wielkanoc 2018

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje 1-dniową wycieczkę 

 
Moszna - zespół pałacowo-parkowy,         

Góra Św Anny, Rogów Opolski,                  
rejs po Kanale Gliwickim 

 

 
 

dnia 24.05.2018 (czwartek) 
 

odpłatność od osoby wynosi: 
członkowie  75 zł  
sympatycy  85 zł 

 
Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek                                                    

w  godz. 9.30 – 12.30  

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje 1-dniową wycieczkę 

 
Słowacja + Zakopane 

 

 
 

dnia 10.07.2018 (wtorek) 
 

W programie: zwiedzanie ścieżki w koronach drzew Bachledka (Słowacja), 
Zakopane - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wielka Krokiew, kościół         
i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki, kaplica w Jaszczurówce 
  

odpłatność od osoby wynosi: 
członkowie  80 zł  
sympatycy  90 zł 

 
Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie 

 
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek                                                    

w  godz. 9.30 – 12.30  

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną 
życzliwość.

Zarząd Koła Emerytów

Przewodnicząca

Małgorzata Paszek



  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  16 wiadomości goczałkowickie

Nagrody:
1. Agata Bolek, 5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice- Zdrój
2. Zuzanna Folek, kl. VI – SP Nr 18 Pszczyna
3. Julia Pysz, 12 lat – SP Nr 8 Rudołtowice

Wyróżnienia:
1. Julia Głąb, 5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój
2. Faustyna Okręta, 4 lata – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój
3. Kamila Okręta, 4 lata – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój
4. Martyna Głąb, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój
5. Karolina Herma, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój

6. Amelia Milewska, 12 lat – ZSP Krzyżowice
7. Tobiasz Faruga, kl. VI – SP NR 18 Pszczyna
8. Martyna Rajca, 12 lat – SP NR 18 Pszczyna
9. Anna Łebek, kl. III – SP Nr 7 Ćwiklice
10. Julia Folek, kl. III – ZSP Kryry
11. Bartosz Lebioda, kl. I – ZSP Kryry
12. Oskar Maroszek, 7 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
13. Tomasz Gątarz, 10 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
14. Antonina Solarska, 8 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
15. Alicja Anderko, 8 lat – SP Nr 8 Rudołtowice
16. Agnieszka Dembończyk, 36 lat – Zbrosławiec

wielkanOcnY kOnkurs 
plastYcznY 2018
Dnia 23 marca 2018r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty „Wielkanocny Konkurs Plastyczny”. Na konkurs wpłynęło 
145 prac. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 19 uczestników. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy odbyło się 27 
marca 2018 (wtorek) o godz. 13.00 w galerii „Starego Dworca”. Wystawę można oglądać w godzinach pracy CORT.

  z  ż y c i a  g m i n y  sPort   z  ż y c i a  g m i n y  

Drugi konkurs na realizację 
zadań publicznych w dzie-
dzinie wspierania i upo-

wszechniania kultury fizycznej.
Wójt Gminy Goczałkowice-

-Zdrój ogłosił drugi otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018r., w zakre-
sie wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej. Wyso-
kość środków przeznaczonych 
na realizację tych zadań wynosi 
97.900 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.

Zakres zadań objętych kon-
kursem:
1. organizowanie zajęć sporto-
wych dla uczniów z terenu gminy 
w oparciu o bazę sportową przy 
ul. Powstańców Śl. 3 oraz poza-
lekcyjnego życia sportowego 
uczniów,
2. zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Goczałkowice-
-Zdrój oraz rozwój ich zaintere-
sowań m.in. poprzez wspieranie 
realizacji programów szkolenio-
wych w różnych dyscyplinach, 

ze szczególnym uwzględnieniem 
zespołowych gier sportowych 
oraz pływania,
3. wspieranie działań mających 
na celu pełniejsze wykorzysta-
nie walorów sportowo-rekre-
acyjnych gminy poprzez organi-
zowanie uprawiania sportu, sys-
tematyczne szkolenie sportowe, 
organizowanie współzawodnic-
twa sportowego i udział drużyn 
sportowych w rozgrywkach pił-
karskich ligowych.

Oferty należy składać na for-
mularzu określonym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

17 sierpnia 2016r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzo-
rów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych 
zadań; opublikowane w Dz. U. 
poz. 1300; wzór oferty -załącz-
nik nr 1.

Ter min składania ofer t: 
do dnia17 kwietnia 2018r. Miej-
sce składania ofert: Sekreta-
riat Urzędu Gminy w Goczałko-
wicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 
Oferty będą oceniane przez 
Komisję Konkursową powo-
łaną przez Wójta Gminy.

Maria Ożarowska

Drugi kOnkurs na realizacjĘ 
zaDaŃ puBlicznYcH w DzieDzinie 
wspierania i upOwszecHniania 
kulturY FizYcznej
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W sobotę 17.03.2018r. na krytej pływalni „Goczuś” w Goczałko-
wicach – Zdroju, po raz drugi odbyły się Powiatowe Zawody 
Pływackie Ochotniczych Straży Pożarnych. Do wodnych 

konkurencji przystąpili pływacy reprezentujący OSP Jankowice, OSP 
Wisła Mała, OSP Wola, OSP Ćwiklice oraz OSP Studzionka. Zawodnicy 
rywalizowali w sześciu konkurencjach oraz w sztafecie.

Klasyfikacja ogólna:
Grupa młodsza 50m styl dowolny chłopcy:
I Miejsce – Kaca Piotr OSP Jankowice czas: 31,28s.
II Miejsce – Ziebura Jakub OSP Wisła Mała czas: 42,00s.
III Miejsce – Wiera Kamil OSP Jankowice czas: 46,82s.
Grupa młodsza 50m styl dowolny dziewczyny:
I Miejsce – Pałka Aleksandra OSP Wola czas: 33,97s.
II Miejsce – Piech Zofia OSP Jankowice czas: 36,76s.
III Miejsce – Wiera Weronika OSP Jankowice czas: 43,40s.
Grupa młodsza 50m styl klasyczny chłopcy:
I Miejsce – Kaca Piotr OSP Jankowice czas: 38,22s.
II Miejsce – Bryła Łukasz czas: 54,52s.
Grupa młodsza 50m styl klasyczny dziewczyny:

I Miejsce – Pałka Aleksandra OSP Wola czas: 40,25s.
II Miejsce – Piech Zofia OSP Jankowice czas: 45,21s.
Grupa OPEN 50m styl dowolny:
I Miejsce – Baron Radosław OSP Studzionka czas: 28,44s.
II Miejsce – Konieczny Damian OSP Wisła Mała czas: 30,05s.
III Miejsce – Hrapeć Mikołaj OSP Studzionka czas: 30,48s.
Grupa OPEN 50m styl klasyczny:
I Miejsce – Konieczny Damian OSP Wisła Mała czas: 38,40s.
II Miejsce – Tetłak Maciej OSP Wisła Mała czas: 39,76s.
III Miejsce – Baromn Radosław OSP Studzionka czas: 41,07s.

W kategorii sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym najlepszą okazała 
się drużyna OSP Studzionka z czasem 2,06.21s. Na miejscu drugim 
uplasowała się ekipa z Wisły Małej z czasem 2,15.97s. Ostatnie miej-
sce na podium wypływała sobie drużyna OSP Jankowice z czasem 
2,47.39s.

Na zakończenie pływackich zmagań Pan Tomasz Piszczek wręczył 
zwycięzcom dyplomy, medale oraz puchar za wygraną w sztafecie.

Organizatorem zawodów byli OSP Goczałkowice – Zdrój oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju.

GOSiR

ii pOwiatOwe zawODY 
pŁYwackie Osp

I Miejsce – Pałka Aleksandra OSP Wola czas: 40,25s.
II Miejsce – Piech Zofia OSP Jankowice czas: 45,21s.

krYtej pŁYwalni / Hali spOrtOwej 

31.03.2018r. (Sobota) 7.00 – 13.00
(wejście ostatniego klienta do godz. 12.00)

01.04.2018r. (Niedziela) – Nieczynne

02.04.2018r. (Poniedziałek) 7.00 – 15.00
(wejście ostatniego klienta do godz. 14.00)
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HARMONOGRAM
06.04.2018 (piątek)

16.00– 17.30 Gabinet Weterynaryjny ul. Brzozowa 52

07.04.2018 (sobota)
11.15 – 11.45 Osiedle Wodociągowe
12.00 – 13.00 przed OSP
13.15 – 14.45 boisko szkolne
15.00 – 16.30 plac przy barze „U Makusia”

telefon kontaktowy 502 300 658 

akcja szczepienie psów 
przeciwkO wściekliźnie

o g ł o s z e n i a  p ł a t n e

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój we współpracy z PGNiG Obrót 
Detaliczny sp. z o.o. zaprasza na dyżur pracowników, dnia 24 
kwietnia 2018 r., w godzinach od 10.00 do 14.00, ws. kom-

pleksowej wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym. Dyżur 
odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Szkolnej 13, pokój 
nr 3.

Pracownicy PGNiG pomogą i udzielą wszelkich, szczegółowych 
informacji na każdym etapie:
– wypełniania dokumentów,
– zawierania umów,
– procesu inwestycji zmiany ogrzewania.

Proponujemy kompleksową pomoc, która umożliwi rozpoczęcie 
użytkowania gazu ziemnego.

Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego, komfort zwią-
zany z ciągłością dostaw (bez potrzeby transportu, magazynowania 
surowca oraz usuwania stałych produktów spalania), nieskompli-
kowana obsługa urządzeń gazowych powodują, że zainteresowanie 
wykorzystaniem gazu ziemnego do celów socjalno-bytowych, grzew-
czych oraz technologicznych stale wzrasta.

O terminach kolejnych dyżurów poinformujemy z wyprzedze-
niem.

Dziękujemy.
Kontakt:

zmien.ogrzewa-
nie@pgnig.pl

Biura Obsługi Klienta zlokalizowane 
w m. Tychy, Bielsko-Biała, Skoczów.

OgŁOszenie

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

Adresy i godziny otwarcia punktów:
– ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00,
– ul. Uzdrowiskowa 61 (przy GOK) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30,
– ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00,
– ul. Powstańców Śląskich 3 (teren SP1) w każdy piątek od 17.30 do 18.30,
– Aleja I,II (obok tablicy ogłoszeń) w każdą sobotę od 10.00 do 11.00.

W punktach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone i biodegradowalne (np. trawę, liście, obierki z owoców i warzyw, odpady 
z pielęgnacji ogrodu).

Punkty będą czynne od kwietnia do listopada. Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punk-
tów.

pszOk czYnnY OD kwietnia!!!

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
10 – 13 kwietnia 2018r. odbędzie się zbiórka odpadów wiel-

kogabarytowych.

Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 
7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

10 kwietnia 2018 r. – od przejazdu kolejowego do DK1;
11 kwietnia 2018 r. – od DK1 do Rudołtowic;
12 kwietnia 2018 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, Aleja 

I,II, Grzebłowiec;
13 kwietnia 2018 r. (piątek) – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór 

I, Bór II;

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

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

Urząd Gminy

„wYstawka” ODpaDów 
wielkOgaBarYtOwYcH
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WAŻNE ADRESY

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

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

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 

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

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

WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki

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

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

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 32/7362421. 

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.

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 74,

Czynna: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, tel. 605 100 006.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

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

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

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

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

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

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
210 70 88, Fax: 210 73 06,
e-mail: „gazeta@
goczalkowicezdroj.pl
Redaguje zespół.
Nakład: 1200 egzemplarzy.

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

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

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT  INFORMACJI 
 TURYSTYCZNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

centrum OBsŁugi rucHu 
turYstYcznegO 
"starY DwOrzec"

CZYNNY W GODZ.:

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)

NIECZYNNY NA CZAS REMONTU

BUDYNKU "GÓRNIK"

DZIELNICOWI


