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Podczas sesji Rady Gminy wójt 
przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy 

za ubiegły rok. W 2018 r. dochody 
zaplanowano w wysokości 45 mln 
948 tys. 416 zł 84 gr, ostatecznie 
wyniosły 45 mln 579 tys. 159 zł 63 
gr, co stanowiło 99,2% planu. Naj-
ważniejsze źródła dochodów gminy 
to: udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (9,2 mln zł, 
20% dochodów), podatek od nieru-
chomości od osób prawnych i osób 
fizycznych (8,6 mln zł, 19% docho-
dów), wpływy z różnego rodzaju 
usług: dostarczanie wody, odbiór 
ścieków, wstęp na halę sportową 
i  basen (6,5 mln zł, 14% dochodów). 
Dotacje i inne środki bezzwrotne 
otrzymane przez gminę (z budżetu 
państwa, z budżetów innych jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz 
dotacje z Unii Europejskiej) wynio-
sły 9 mln 172 tys. 554 zł 38 gr (20% 
ogółu dochodów).

Wydatki zaplanowano na kwotę 
47 mln 384 tys. 592 zł 24 gr, wyko-
nano je na kwotę 44 mln 74 tys. 
673 zł 2 gr, co stanowiło 93% planu. 
Wydatki majątkowe planowane 
były na 9 mln 77 tys. 83 zł 20 gr, 

wykonano je na kwotę 8 mln 173 
tys. 646 zł 17 gr (90% planu). Naj-
więcej środków pochłonęły: oświata 
i wychowanie (13,4 mln zł, 30,4% 
wydatków), pomoc społeczna (7,3 
mln zł, 16,7% wydatków), trans-
port i łączność (4,4 mln zł, 10% 
wydatków) oraz kultura fizyczna 
(3,4 mln zł, 7,8% wydatków).

Wydatki inwestycyjne wynio-
sły 8 mln 173 tys. 646 zł 17 gr 
i stanowiły 18,5% ogółu wydat-
ków. W 20,8% źródłem ich finan-
sowania były pozyskane środki 
zewnętrzne z budżetu państwa 
oraz Unii Europejskiej. Najważniej-
sze inwestycje to: przebudowa ul. 
Korfantego, Żeromskiego; budowa 
transformatora przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji; odbu-
dowa kanału deszczowego w ul. 
Powstańców Śląskich; przebudowa 
ul. Wiślnej (zadanie zakończone 
w 2019 r.); remont zabytkowego 
budynku „Górnik”; stworzenie nie-
komercyjnego miejsca aktywnego 
wypoczynku i rekreacji z eduka-
cyjnym placem zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 1; Zwiększenie 
dostępu obywateli i przedsiębior-
ców do cyfrowych usług publicz-

nych; realizacja Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji (kontynu-
owana w 2019 r.); projekty nowych 
zadań inwestycyjnych, tj. projekty 
dróg: ul. Siedlecka, łącznik ulic 
Borowinowa-Zielona, centrum 
przesiadkowe (zadania w trakcie 
realizacji).

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 
2018 r. z tytułu zaciągniętych poży-
czek i kredytów wynosiło 2 mln 85 
tys. 91 zł i stanowiło 4,6% docho-
dów gminy.

Sprawozdanie f inansowe 
gminy za 2018 r. oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu na 2018 r. 
zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Rada Gminy 12 głosami „za”, 
bez głosów przeciwnych i wstrzy-
mujących się zatwierdziła sprawoz-
danie finansowe Gminy Goczałko-
wice-Zdrój za 2018 r. wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy na 2018 r. Rada także jed-
nogłośnie udzieliła wójtowi abso-

lutorium oraz wotum zaufania. – 
Bardzo dziękuję za ten wynik gło-
sowania. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy razem ze mną realizowali ten 
budżet, radnym, moim współpra-
cownikom, kierownikom i pracow-
nikom jednostek organizacyjnych. 
Dziękuję za wszystkie cenne rady, 
spostrzeżenia. Razem wspólnie 
działamy dla dobra mieszkańców 
Goczałkowic – powiedziała po gło-
sowaniu wójt Gabriela Placha.

Podczas sesji Rady Gminy 25 
czerwca po raz pierwszy zapre-
zentowano „Raport o stanie gminy 
Goczałkowice-Zdrój”. Dokument 
przedstawiła sekretarz Maria Oża-
rowska. Przygotowanie i przed-
stawienie raportu Radzie to nowy 
obowiązek, który nakłada na samo-
rządy znowelizowana ustawa 
o samorządzie gminnym.

„Raport o stanie gminy zawiera 
najważniejsze informacje o działa-

Jednogłośne absolutorium 
dla wóJta gminY
25 czerwca wójt Gabriela Placha otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 

Wójt Gabriela Placha uzyskała absolutorium oraz wotum zaufania.

 Ul. Korfantego, Żeromskiego po przebudowie.

Przebudowa ul. Wiślnej zakończyła się w tym roku.

Budynek „Górnik” został odnowiony.
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Dwie kolorowe figury sta-
nęły w Parku Zdrojowym. 
To paw z imponującym 

ogonem, pełnym kolorowych 
kwiatów, który został ustawiony 
w okolicy budynku sanatoryj-
nego „Wrzos”, a także wielki 
kosz z pałąkiem, który znajduje 

się przy plenerowej szachow-
nicy. W okolicy skrzyżowania ul. 
Szkolnej z ul. Jeziorną stanęła 
natomiast wieża kwiatowa z ser-
wetą.

– Łącznie w tych trzech figurach 
użyto ok. 15 tys. kwiatów. Cieszę 

się, że przypadły do gustu miesz-
kańcom i kuracjuszom, którzy 
chętnie robią sobie przy nich 
pamiątkowe zdjęcia – zauważa 
wójt Gabriela Placha.

Kolorowe figury świetnie 
komponują się z otoczeniem, 
upiększając je. Wszystkie mają 

po ok. 2 m wysokości. Zdobią 
je m.in. różnokolorowe begonie, 
eszewerie, alternantery powabne 
czy starce popielne.

Zostały ustawione na zlece-
nie Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

UG

nowe figurY kwiatowe 
zachwYcaJą
Piękna wieża kwiatowa, dumny paw oraz zachwycający kosz z pałąkiem - na terenie gminy pojawiły się trzy fi gury kwiatowe.

Paw z imponującym ogonem w Parku Zdrojowym. Wielki kosz z pałąkiem przy plenerowej szachownicy.
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Jednogłośne absolutorium dla wóJta 
- ciąg dalszY...

niach lokalnego samorządu w roku 
2018. Jest spojrzeniem na aktualną 
sytuację Gminy. Jest zbiorem infor-
macji, w tym statystycznych pozy-
skanych z zasobów Urzędu Gminy 
i gminnych jednostek organizacyj-
nych przetworzonych na potrzeby 
tego dokumentu. Znajdą w nim 
Państwo najistotniejsze dane m.in. 

o finansach gminy, w tym o środ-
kach pozyskanych z zewnątrz i zre-
alizowanych inwestycjach, a także 
o realizacji programów, polityk 
i strategii oraz realizacji uchwał 
organu stanowiącego. Dzięki temu 
pozycja ta pozwala ocenić i prze-
analizować różne zagadnienia 
związane z rozwojem społeczno-

-gospodarczym Gminy Goczał-
kowice-Zdrój oraz zmiany, jakie 
zaszły w ciągu ostatniego roku 
na terenie naszej gminy. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że sze-
reg informacji zawartych w Rapor-
cie, w istocie stanowi podsumo-
wanie działań zapoczątkowanych 
w latach poprzednich i kontynu-

owanych w roku 2018” – napisano 
we wstępie do raportu.

Jest to obszerny, liczący ponad 
150 stron dokument, z którym 
można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej. W debacie 
na temat raportu na sesji wzięli 
udział także mieszkańcy gminy.

UG

Przy SP nr 1 powstał nowy plac zabaw. W 2018 r. zakończono regulację Potoku Goczałkowickiego.
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Urodził się w 1943 r. w Goczałkowicach-Zdroju. Z tą miejscowo-
ścią związany był całe życie. Był specjalistą w zakresie organizacji 
pracy i zarządzania oraz drogowcem. Z tą branżą był związany 

zawodowo przez 46 lat.
Piotr Jacek pracował w kopalni „Wesoła”, w 1965 r. rozpoczął pracę 

w pszczyńskim Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego. 
Był tam dyspozytorem, potem kierownikiem, dyrektorem filii w Pszczy-
nie i Czechowicach.

W 1999 r. objął funkcję dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pszczynie piastując to stanowisko przez 12 lat, do roku 2011. Dzia-
łał na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także 
na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej gmin powiatu pszczyń-
skiego poprzez przebudowę i modernizację dróg, budowę chodników, 
parkingów. Był niezwykle skuteczny w działaniach na rzecz pozyskania 
środków zewnętrznych na inwestycje drogowe. Zapoczątkował współ-
pracę pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi 
w zakresie realizowania wspólnych przedsięwzięć drogowych. Owo-
cem tej współpracy jest m.in. przebudowa ul. Szkolnej, ul. Uzdrowi-
skowej, ul. Jeziornej, budowa rond „Pod bocianem” czy „Nad Wisłą” 
w Goczałkowicach-Zdroju. W 2011 r. przeszedł na emeryturę.

W 2014 r. Piotr Jacek został  radnym Rady Gminy Goczałkowice-
-Zdrój na kadencję obejmującą lata 2014-2018. W Radzie Gminy pełni 
funkcję Przewodniczącego.

Piotr Jacek był wielkim miłośnikiem przyrody, miał ogromną wie-
dzę na temat zwierzyny leśnej i jej zwyczajów. Jego pasją było łowiec-
two i myślistwo. Wiele lat był związany z kołami łowieckimi. Pełnił 
wiele ważnych funkcji w okręgowych i krajowych strukturach Pol-
skiego Związku Łowieckiego. Był też Prezesem Koła Łowieckiego 

„Cyranka”, Łowczym Rejonu Pszczyńskiego, członkiem Wojewódzkiej 
Rady Łowieckiej, zastępcą członka Naczelnej Rady Łowieckiej w War-
szawie, laureatem licznych wyróżnień, odznaczeń i medali za zasługi 
dla łowiectwa. Był fundatorem i pomysłodawcą kapliczki wzniesionej 
ku czci św. Huberta, patrona myśliwych, leśników i jeźdźców, poświę-
conej w 2013 r. Kapliczka znajduje się przy ul. Bór II w Goczałkowicach.

Pogrzeb odbył się 3 czerwca w kościele pw. św. Jerzego Męczennika 
w Goczałkowicach.

UG

nie żYJe piotr Jacek
Piotr Jacek to wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w kadencji 2014-
2018.

Piotr Jacek w latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
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Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Piotra Jacka

wieloletniego samorządowca, działacza społecznego,

Przewodniczącego Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój w kadencji 2014-2018

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom

składamy wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

 wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

wraz z Radnymi

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Georges Poulet

Z wielkim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się

z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami

W imieniu samorządu gminnego
Gabriela Placha, 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek,
 przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

wraz z Radnymi

Śp. Janiny Barczyk
nauczycielki nauczania początkowego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
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Projekt, który opracowało hospicjum z 
myślą o mieszkańcach powiatu pszczyń-
skiego został bardzo wysoko oceniony. 

Dofinansowanie na tego typu działania otrzy-
mało tylko 19 spośród 32 podmiotów ubiegają-
cych się o pieniądze z województwa śląskiego, w 
tym pszczyńskie hospicjum.
- To  nasz ogromny sukces. W 2018 roku zakoń-
czyliśmy realizację podobnych działań i to 
doświadczenie utrwaliło nas w przekonaniu, jak 
bardzo taka opieka jest potrzebna. Poprzedni 
projekt trwał półtora roku, teraz otrzymali-
śmy pieniądze na trzy lata. To daje nam moż-
liwość organizowania bardzo stabilnej opieki, 
a taka jest chorym i ich opiekunom najbardziej 
potrzebna. Opieka nad osobami starszymi, nie-
samodzielnymi to działalność poszerzająca 
nasze zaangażowania w pomoc osobom tego 
najbardziej potrzebującym i stanowi od dwóch 
lat nasz nowy kierunek. Poszerza się także nasza 
opieka nad  osobami w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej �- mówi Teresa Buczak, 

prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
Z pomocy hospicjum będą mogły skorzystać 

osoby po 60. roku życia, które mają trudno-
ści przy podstawowych codziennych czynno-
ściach i wymagają obecności opiekuna (stąd 
nazywane są osobami „niesamodzielnymi” lub 
„zależnymi”). Zgodnie z założeniami projektu 
preferowane będą osoby z niepełnosprawno-
ścią, nieaktywne zawodowo, w trudnej sytuacji 
materialnej, zagrożone ubóstwem bądź wyklu-
czeniem społecznym.

Ważną częścią projektu są także możliwo-
ści, które niesie on dla opiekunów osób zależ-
nych. Będą mogli skorzystać ze szkoleń, porad i 
doświadczeń pielęgniarek, psychologów, fizjo-
terapeutów i opiekunek hospicjum.

Chorych można zgłaszać od 1 lipca. Sytu-
acja i potrzeby każdej osoby oraz jej opieku-
nów będzie rozpatrywana indywidualnie, a 
pomoc będzie niesiona w miejscu zamieszka-
nia. Każdym przypadkiem zajmie się zespół 
specjalistów: pielęgniarka koordynująca, opie-

kunka medyczna, fizjoterapeuta, psycholog/
terapeuta. Wszystkie osoby są wieloletnimi 
pracownikami hospicjum, z bardzo dużym 
doświadczeniem i umiejętnościami opieki nad 
osobami ciężko chorymi; wspólnie potrafią naj-
lepiej określić, jak skutecznie pomóc choremu i 
jego rodzinie.

Chorzy i opiekunowie zainteresowani pro-
jektem wszystkie niezbędne informacje mogą 
znaleźć na stronie hospicjum (www.Hospicju-
mOjcaPio.pl). Projekt zatytułowano „Rozwój 
usług społecznych na terenie powiatu pszczyń-
skiego”.

Polskie społeczeństwo starzeje się, a tenden-
cja ta jest szczególnie widoczna w wojewódz-
twie śląskim. Z danych Rocznika Statystycz-
nego Województwa Śląskiego (za rok 2017) 
wynika, że odsetek osób w wieku poprodukcyj-
nym będzie ciągle wzrastał, od 23,95% w roku 
2020 do 37,83% w 2050 r.

Hospicjum św. Ojca Pio 
w Pszczynie

hospicJum zdobYło 
1,5 mln zł dla chorYch
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało 1,5 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na zapewnienie bezpłat-
nej opieki niesamodzielnym seniorom w powiecie pszczyńskim. Pieniądze przyznano w drodze konkursu.

Już wkrótce ruszy przebudowa 
ul. Sołeckiej. W ramach inwe-
stycji przebudowana zostanie 

jezdnia na długości 495 mb o sze-
rokości 5 mb. Wykonane zostaną 
nowe warstwy nawierzchni 
z asfaltobetonu, planowana jest też 
wymiana warstw konstrukcyjnych, 
wymiana obustronnie krawężni-
ków wzdłuż jezdni oraz przebu-
dowa zjazdów do bram wjazdo-
wych posesji z kostki betonowej. 
Ponadto, wymienione zostaną 
zniszczony kolektor kanalizacji 
deszczowej na długości prawie 473 
mb, studnie i wpusty uliczne.

W przetargu najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Usługi Budow-
lane i Transportowe Jerzy Żukow-
ski z Pisarzowic, która zaoferowała 
cenę 1 mln 288 tys. 464 zł 6 gr.

Roboty prowadzone będą też 
na odcinku ul. Solankowej. Pla-
nowana jest przebudowa tej drogi 
na długości ok. 280 mb o szero-
kości jezdni 5 mb, a także odci-
nek ul. Rolnej na długości ok. 90 
metrów, w tym wykonanie nowej 

nawierzchni z asfaltobetonu oraz 
wymiana warstw konstrukcyjnych, 
wymiana obustronnie krawężni-
ków wzdłuż jezdni oraz przebu-
dowa zjazdów indywidualnych 
do posesji. Zakres inwestycji obej-
muje również budowę kolektora 
kanalizacji deszczowej na długo-
ści 145 mb oraz 74 mb kanaliza-
cji wraz z zabudową studni rewi-
zyjnych oraz wypustów ulicznych 
i przykanalików. W przetargu naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma 
FUH M&S „Bruk” M. Szczygieł, Sz. 
Zieleźnik, s.c., która zaoferowała 
cenę 940 tys. 698 zł 19 gr.

Obie inwestycje zostaną zre-
alizowane ze środków gminy oraz 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Gminie udało 
się otrzymać promesę na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych 
od ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. Dotacja wynosić 
będzie 1 mln 80 tys. zł, maksy-
malnie 80% wartości tych dwóch 
zadań.

Prawie 154 tys. zł pochłonie 

natomiast remont ul. Zielonej. Prace 
na odcinku ok. 300 mb tej drogi  
powiatowej  realizować będzie 
Powiatowy Zarząd Dróg, ale środki 
na inwestycję przekazała gmina 
Goczałkowice-Zdrój. Jest ona nie-
zwykle ważna, bo ul. Zielona sta-
nowi istotny ciąg komunikacyjny, 
będący dojazdem do uzdrowiska.

Przypominamy, że trwa przebu-
dowa ul. Bór II. Zakres robót obej-
muje przebudowę drogi na długości 
całkowitej 2331 mb poprzez wyko-
nanie warstw konstrukcyjnych 

z asfaltobetonu (jezdnia będzie 
miała szerokość od 2,5 do 3,5 m), 
wymianę zniszczonego przepustu 
nad potokiem na nowy, wykona-
nie oświetlenia na odcinku 850 m, 
tj. montaż 25 słupów oświetlenio-
wych wraz z oprawami oraz oka-
blowaniem i montażem szafy zasi-
lania. Zadanie za kwotę 1 mln 696 
tys. 234 zł 17 gr realizuje Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Raci-
borza. Ma na to czas do końca 
lipca.

UG

dzieJe się na drogach
Drogowcy nie zwalniają tempa! Już wkrótce ruszają kolejne inwestycje na drogach gminnych w Goczałkowicach. Przebudowane 
zostaną ul. Sołecka oraz ul. Solankowa.

Ul. Sołecka zostanie przebudowana.
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Miejscem rozmnażania komarów jest 
stojąca woda. Majowe deszcze i upały 
w czerwcu stanowiły więc dla nich 

idealne warunki. Efekty widzimy niemal każ-
dego dnia. Dlatego też komary to jedne z naj-
bardziej znienawidzonych przez nas owadów. 
A wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami 
aż do jesieni.

Wiele osób twierdzi, że skutecznym sposo-
bem na walkę z komarami jest odkomarzanie, 
którego często domagają się mieszkańcy. Rze-
czywiście, wiele samorządów prowadzi takie 
zabiegi. W tym roku także w gminie Goczał-
kowice-Zdrój (w dniach 24-25 czerwca) prze-
prowadzona została akcja odkomarzania tere-
nów zielonych metodą naziemną. Specjaliści 
podkreślają jednak, że odkomarzanie należy 
przeprowadzać bardzo ostrożnie, bo – choć 
substancje zawarte w opryskach nie są szko-
dliwe dla ludzi – efektem może być nie tylko 
pozbycie się komarów, przy okazji giną też tak 
pożyteczne gatunki, jak np. pszczoły. Ponadto, 
zwraca się uwagę na to, że są takie ptaki, które 
potrafią zjeść dziennie nawet 20 tys. komarów, 
np. jerzyki. Dlatego warto pamiętać, że odkoma-
rzanie realizowane przez samorządy nigdy nie 
będzie 100-procentowo skutecznym i całkowi-
cie bezpiecznym zabiegiem przeciw komarom. 
Goczałkowice są gminą uzdrowiskową, dlatego 
najbardziej ekologicznym sposobem na walkę 

z komarami jest m.in. wykorzystanie roślin, 
które je odstraszają. Ich zastosowanie może spo-
wodować, że wieczór w ogródku czy na balkonie 
nie będzie wiązał się z licznymi pogryzieniami. 
Rośliny, które wydzielają zapach nieprzyjemny 
dla komarów to m.in. mięta, lawenda, bazylia, 
kopr włoski czy rozmaryn. Komary odstrasza 
też kocimiętka. Dzięki nim w prosty i bezpieczny 
sposób możemy wygrać z dokuczliwymi w okre-
sie wiosenno-letnim komarami!

Sami również możemy zadbać o to, aby 
owady te nie były zbyt uciążliwe dla nas. 
Główny Inspektorat Sanitarny zaleca następu-
jące metody ochrony przed komarami:
1. unikanie przebywania na zewnątrz pomiesz-
czeń w porach największej aktywności koma-
rów (poranek i wieczór),
2. stosowanie ubrań z długimi rękawami 
i nogawkami,

3. stosowanie mechanicznych barier w oknach 
i drzwiach (siatki na owady lub moskitiery), 
które będą uniemożliwiać przedostawanie się 
owadów do domów przez otwarte okna i drzwi,
4. stosowanie dostępnych w sklepach prepara-
tów odstraszających komary; środki te dostępne 
są w różnych postaciach:
– repelenty do stosowania bezpośrednio 
na ubranie lub skórę – w postaci sprayu, płynu, 
mleczka, kremu, żelu lub chusteczek,
– elektrofumigator – urządzenie przeznaczone 
do pomieszczeń; umieszcza się je w gniazdku 
elektrycznym; do urządzenia podłącza się bądź 
zbiorniczki z płynem lub płytki nasączone środ-
kiem komarobójczym; parowanie substancji 
(płynnej lub z płytek) zapewnia ochronę przez 
komarami,
– spirale, pałeczki – przeznaczone do użytku 
na zewnątrz; materiał nasączony jest środkiem 
komarobójczym, który żarząc się działa odstra-
szająco,
– lampa owadobójcza – może być stosowana 
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, 
również w niewielkich pomieszczeniach gospo-
darskich; zastosowane tu nieszkodliwe dla ludzi 
i zwierząt promieniowanie UV oraz specjalna 
siatka rażąca działają bójczo,
– środki w postaci płynu do oprysków lub 
zamgławiania – do użytku na zewnątrz.
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Jak skutecznie walczYć z komarami?
Plaga komarów znów dotarła do naszego regionu. Owady te skutecznie uprzykrzają nam życie, zwłaszcza letni wypoczynek na 
świeżym powietrzu. Jak walczyć z komarami?

Jest sporo domowych sposobów na odstraszenie komarów.

To był jeden z największych 
opadów w historii gminy. 
W godzinach popołudnio-

wych w niektórych miejscach 
w ciągu niespełna dwóch godzin 
spadło nawet 108 litrów wody 
na metr kwadratowy! Najgorsza 
sytuacja była w rejonie ulic Polnej, 
Szkolnej, Zimowej i Głównej, 
gdzie zalane były ulice, tworzyły 
się podtopienia i lokalne rozlewi-

ska. Działania w zakresie zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego 
prowadziła OSP Goczałkowice-
-Zdrój.

Mimo tak nagłych i intensyw-
nych opadów, sytuacja w krótkim 
czasie została opanowana. Dzięki 
przebudowie Potoku Goczałko-
wickiego woda szybko spływała 
do stawu Rontok. Nie zarejestro-
wano żadnych szkód w infrastruk-

turze komunalnej. Urządzenia 
hydrotechniczne w rejonie stawu 
Rontok (przepompownie i śluzy) 
działały sprawie i odprowadzały 
wodę do Rontoka i międzywala 
Wisły. OSP Goczałkowice-Zdrój 
zakończyła działania w godzinach 
wieczornych.

Regulacja Potoku Goczałko-
wickiego zakończyła się w ubie-
głym roku. Inwestycja kosztowała 

ponad 9,6 mln zł. Jej realizacja 
była możliwa dzięki przekazaniu 
na ten cel przez gminę Goczałko-
wice-Zdrój ok. 1,3 mln zł. Wyko-
nanie zadania znacznie popra-
wiło bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe w gminie, bo potok 
jest w stanie przyjąć dużo więcej 
wody. Pokazały to także ostatnie 
nawalne opady.
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woda szYbko spłYnęła
W piątek, 21 czerwca przez Goczałkowice przeszły krótkotrwałe, ale nawalne opady deszczu. Mimo zalań i podtopień, sytuacja 
szybko wróciła do normy.

Te małe ptaki wędrowne, które często mylone są z jaskółkami uznawane są za najbardziej ekologiczny sposób na walkę z koma-
rami. W Polsce gnieżdżą się prawie wyłącznie w obiektach budowlanych. Pierwsze jerzyki przylatują do naszego kraju w ostatnich 
dniach kwietnia, większość w pierwszych dniach maja, ostatnie odlatują najpóźniej we wrześniu.

Dlaczego są tak cenne? Jeden taki niepozorny ptak potrafi zjeść nawet 20 tys. komarów dziennie! Owady chwyta w locie, właściwie 
to jerzyki niemal całe swoje życie spędzają w powietrzu. W locie także kopulują, a nawet śpią.

Jerzyków – choć są gatunkiem ściśle chronionym – jest jednak w naszym kraju coraz mniej. To sprawia, że wiele osób montuje 
na budynkach specjalne budki, w których mogą przebywać. Więcej jerzyków w okolicy to mniej komarów.

na komarY – JerzYki!
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Badania jakości powietrza 
atmosferycznego dla potrzeb 
oceny właściwości leczniczych 

klimatu uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój zostały przeprowadzone 
przez Instytut Meteorologii Gospo-
darki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy, były związane z przedłu-
żeniem świadectwa potwierdzają-
cego lecznicze właściwości klimatu 
uzdrowiska. Pomiary (prowadzone 
od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2019 r.) 
stanowiły kontynuację badań z lat 
2012-2014 oraz 2014-2016.

Punkt pomiarowy znajdował się 
w Parku Zdrojowym. Celem przepro-
wadzonych badań było określenie 
faktycznych stężeń zanieczyszczeń 
pyłowych w obrębie strefy „A” Uzdro-
wiska Goczałkowice-Zdrój. Pomiary 
te są elementem badań niezbędnych 
do wydania świadectwa właściwości 
leczniczych klimatu uzdrowiska. Mie-
rzono pył PM10, PM2,5, ozon oraz 

parametry meteorologiczne, dzięki 
czemu sprawdzano wpływ warun-
ków meteorologicznych na jakość 
powietrza. – Chcę mocno podkreślić, 
że warunki meteorologiczne determi-
nują jakość powietrza. Tego niestety 
nie da się zmienić – przyznał Leszek 
Ośródka z IMGW – PIB. Zależność jest 
prosta: im słabszy wiatr i niższe tem-
peratury tym wyższe stężenia pyłów, 
co pokazano na prezentacji, którą 
autorzy badań przedstawili na czerw-
cowej sesji Rady Gminy.

W latach 2013-2017 w Goczałko-
wicach średnie stężenie roczne pyłów 
tylko w 2017 r. było w dopuszczal-
nych normach. W 2017 roku dopusz-
czalny poziom zanieczyszczeń był 
przekroczony średnio dobowo przez 
34 dni (normy dopuszczają 35), ale 
już np. w 2018 r. – przez 96 dni.

–  G o c z a ł k o w i c e  n i e 
są odosobnione. Podobna sytuacja 
jest w Tychach, podobna, a nawet 

bardziej groźna – w Pszczynie. Gdy-
byśmy spojrzeli na cały region, który 
jest na południe od Katowic i na pół-
noc od Bielska, stężenia zanieczysz-
czeń pyłowych na całym tym obsza-
rze są zawsze przekroczone i nie-
wiele różnią się od siebie – podkreślił 
Leszek Ośrodka. Okazuje się na przy-
kład, że na 109 przekroczeń stężeń 
w Goczałkowicach, tylko 2 wystąpiły 
jedynie na terenie gminy, pozostałe 
– w niemal całym regionie. – Jaki 
z tego wniosek? Cokolwiek byśmy 
sami robili w zakresie poprawy jako-
ści powietrza, i tak jesteśmy ska-
zani na porażkę. To musi być dzia-
łanie wspólne, nie tylko dla regionu 
pszczyńskiego, ale dla wojewódz-
twa, a nawet całej Polski południowej 
– zauważył specjalista z IMGW – PIB. 
Jako przykład podał Kraków, z któ-
rym współpracuje. Po ograniczeniu 
liczby kominów w mieście z 40 tys. 
do ok. 12 tys. jakość powietrza nie 

poprawiła się. – Tylko działania nakie-
rowane na szeroką skalę mogą dopro-
wadzić do poprawy jakości powietrza 
– stwierdził L. Ośródka.

– Kolejny raz potwierdza się to, 
o czym mówimy od lat. Walka o czy-
ste powietrze nie może być walką 
jedynie pojedynczych samorządów. 
Tutaj konieczne są działania na pozio-
mie całego regionu lub nawet kraju. 
Powietrze nie ma przecież granic – 
zauważa wójt Gabriela Placha.

Przedstawiciel IMGW – PIB, który 
zaprezentował wyniki badań na sesji 
Rady Gminy jest ekspertem Minister-
stwa Zdrowia do spraw tworzenia 
świadectw potwierdzających lecz-
nicze właściwości klimatu uzdrowi-
ska. – Wasza gmina jest w czołówce 
tych, które starają się zadbać o odpo-
wiednie właściwości lecznicze kli-
matu. I tego Waszej gminie gratuluję 
– stwierdził.
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Jakość powietrza poprawią tYlko działania 
na szeroką skalę!
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy przedstawiono wyniki badania jakości powietrza w strefi e „A” ochrony uzdrowiskowej 
w gminie Goczałkowice-Zdrój.

Wójt Gabriela Placha, 
dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Zofia 

Szołdra oraz chór Semper Commu-
nio i przedstawiciele OSP Goczał-
kowice-Zdrój do Plossberg przyje-
chali w piątek, 28 czerwca. Gości 
przywitali burmistrz Lothar Muller 
oraz radni.

Jubileuszowe obchody rozpo-
częły się w sobotę, kiedy to odbył się 
przemarsz ulicami Plossberg straży 
pożarnych, władz oraz mieszkań-
ców w towarzystwie orkiestry 
dętej. Lokalną tradycją jest wizyta 
w domu Panny, która jest opie-

kunką sztandaru na czas imprezy. 
Złożono też kwiaty pod pomnikiem 
ofiar I i II wojny światowej.

W niedzielę miały miejsce dal-
sze obchody. Po mszy św. odbyła się 
część oficjalna. Strażacy z Goczał-
kowic przekazali przygotowaną 
specjalnie na tę okazję statuetkę, 
a wójt Gabriela Placha – list gratu-
lacyjny z okazji 150-lecia jednostki. 
– Dzięki Waszej pracy i zaangażo-
waniu przez kolejne dziesięciolecia 
społeczność gminy Plossberg może 
zawsze liczyć na Waszą gotowość 
do niesienia pomocy. Ta codzienna, 
ochotnicza służba na rzecz bez- pieczeństwa budzi nasz podziw 

i szacunek – powiedziała G. Pla-
cha składając życzenia w imieniu 
samorządu gminnego i mieszkań-
ców Goczałkowic.

Dalsze świętowanie odbyło 
się w bawarskich klimatach. Chór 
Semper Communio świetnie zapre-
zentował się w europejskim reper-
tuarze. Godnie prezentowali się 
też strażacy z Goczałkowic, którzy 
wzięli udział w niedzielnej pre-
zentacji jednostek OSP. Łącznie 
w wydarzeniu uczestniczyło ok. 2 
tys. strażaków!

W trakcie wizyty delegacja 
z naszej gminy odwiedziła też 
lokalne, nowoczesne gospodar-
stwo rolne nastawione na produk-
cję mleka, które wykorzystuje bio-
energię.

Współpraca Goczałkowic 
z gminą leżącą w Bawarii trwa 
od 2012 r., umowę partnerską 
podpisano w 2016 r. Partnerstwo 
jest okazją do rozwijania kontak-
tów między instytucjami, organi-
zacjami, stowarzyszeniami na róż-
nych płaszczyznach.

UG

na Jubileuszu w gminie partnerskieJ
W ostatni weekend czerwca delegacja z Goczałkowic-Zdroju wzięła udział w obchodach 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w niemieckim Plossberg, gminie partnerskiej.

Wójt Gabriela Placha z okazji 150-lecia OSP przekazała list gratulacyjny.

Do gminy partnerskiej pojechała 32-osobowa delegacja z Goczałkowic.
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zostawili w szkole 
cząsteczkę siebie
84 uczniów klas ósmych oraz 59 uczniów ostatniej klasy gimnazjum 19 czerwca zakończyło edukację w Szkole Podstawowej nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju.

W uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego 
2018/2019, która odbyła 

się w hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji udział 
wzięli m.in. wójt gminy Gabriela 
Placha, Tadeusz Lazarek, prze-
wodniczący Rady Gminy, człon-
kowie Rady Rodziców, ucznio-
wie szkoły, rodzice, nauczyciele, 
a także przyjaciele placówki. 
– Po 20 latach ponownie żegnamy 
absolwentów klas ósmych, i po 20 
latach żegnamy ostatniego, 1551. 
absolwenta gimnazjum. Szcze-
gólny rok, szczególna akademia 
– powiedziała Beata Smolarek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Goczałkowicach-Zdroju.
– Dziś ostatni dzień roku szkol-
nego 2018/2019. Jak to w życiu 
bywa, coś się dla Was kończy, 
ale coś się też zaczyna. Kończy 
się kolejny etap Waszej eduka-
cji. Jestem przekonana, że dobrze 
wykorzystaliście dany Wam tutaj 

czas, aby zdobyć nową wiedzę, 
umiejętności, doświadczenia 
oraz – co bardzo ważne – nawią-
zywać więzi koleżeńskie, przy-
jacielskie. Każdy z Was zostawił 
w tej szkole cząsteczkę siebie – 
przyznała wójt Gabriela Placha. 
Dziękowała całej społeczności 
szkolnej, dyrekcji, nauczycie-
lom, wychowawcom oraz rodzi-
com uczniów.

Wójt wręczyła czterem absol-
wentom nagrody za osiągnięcia 
naukowe oraz czterem – za osią-
gnięcia sportowe. Absolwentami 
Roku  wśród  klas  VIII  zostali 
Albert Mastrowski i Tymoteusz 
Młodzik, w oddziałach gimnazjal-
nych: Patrycja Kozik i Lidia Pająk. 
Najlepszymi sportowcami okazali 
się Weronika Bolek i Michał Ploch 
oraz Alicja Wandzel i Kacper Fur-
tok. Pięcioro absolwentów otrzy-
mało nagrody za 100% frekwen-
cję w drugim okresie kształcenia 
(kl. VI-VIII). Nagrody otrzymali: 

Ryszard Górczak, Miłosz Kędzior, 
Anna Kozik, Maciej Suchodolski 
i Patrycja Kurtok.

Uczniowie podczas akademii 
zaprezentowali ciekawy program 
artystyczny.

Szkołę Podstawową nr 1 

w Goczałkowicach-Zdroju opu-
ściło 84 uczniów klas ósmych 
oraz 59 uczniów klas trzecich 
gimnazjum. W związku z reformą 
oświaty, była to ostatnia klasa 
gimnazjum.
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laureaci nagród w ramach promocJi młodYch talentów:

Wójt Gminy gratulowała absolwentom, a tym wyróżniającym się wręczyła nagrody.

Patrycja Kozik – uzyskała 
bardzo wysokie wyniki w nauce, 
godnie reprezentowała szkołę 
w wielu konkursach przedmio-
towych i humanistycznych; zdo-
była m.in. wyróżnienie za zaję-
cie 13. miejsca w ogólnopolskim 
konkursie Multitest z matema-
tyki w 2016 i 2017 r., 1. miejsce 
w szkolnym konkursie Anglista 
Roku 2016/2017 w kategorii klas 
pierwszych,1. miejsce w powia-
towym konkursie na opowia-
danie kryminalne organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Arty-
styczne „take tam...” i Pszczyń-
skie Centrum Kultury (2017), 2. 
miejsce w wewnątrzszkolnym 
konkursie Germanista Roku 
2017. Patrycja przez trzy lata 
czynnie uczestniczyła w życiu 
biblioteki szkolnej, była człon-
kinią Koła Modelarskiego, Koła 
Bibliotecznego.

Lidia Pająk – uzyskała bar-
dzo wysokie wyniki w nauce, 
zajęła m.in. 2. miejsce w szkol-
nym konkursie literackim „Dom 
– bezpieczną przystanią”, 1. 
miejsce w powiatowym konkur-

sie na opowiadanie kryminalne 
organizowanym przez Stowarzy-
szenie Artystyczne „take tam...” 
i Pszczyńskie Centrum Kultury 
(2017), zdobyła wyróżnienie 
za zajęcie 15. miejsca w ogólno-
polskim konkursie Albus 2017 
z matematyki, dyplom laureata 
za zajęcie 8. miejsca w ogólno-
polskim konkursie Albus z mate-
matyki w 2018 r., zajęła 3. miej-
sce w V Konkursie Filozoficz-
nym „Jak żyć” organizowanym 
w 2018 r. przez POPP. Lidia przez 
trzy lata czynnie uczestniczyła 
w życiu biblioteki szkolnej, była 
członkinią Koła Modelarskiego, 
Koła Bibliotecznego.

Tymoteusz Młodzik – uzy-
skał bardzo wysokie wyniki 
w nauce, pełnił funkcję przewod-
niczącego klasy; laureat w ogól-
nopolskim konkursie literackim 
„Listy do przyszłości” w 2018 r., 
uczestnik wielu zawodów spor-
towych i konkursów wiedzy, 
w których zdobył wysokie lokaty 
i wyróżnienia

Albert Mastrowski – uzyskał 
bardzo wysokie wyniki w nauce, 

w tym najwyższą średnią w kla-
sach ósmych; zdobył dyplom 
laureata za zajęcie 7. miejsca 
w ogólnopolskim konkursie 
Albus z matematyki oraz za zaję-
cie 6. miejsca w ogólnopolskim 
konkursie Multitest z matema-
tyki oraz I nagrodę w Konkursie 
Wiedzy o Stanach Zjednoczo-
nych U.S. Challenge „Zoom in on 
America”, zajął 3. miejsce w eta-
pie rejonowym XXIII Wojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
w roku szkolnym 2017/2018.

Alicja Wandzel – przez 3 lata 
reprezentowała szkołę w zawo-
dach lekkoatletycznych na szcze-
blu rejonowym i powiatowym 
uzyskując bardzo dobre wyniki 
zarówno w biegach przełajo-
wych, jak i sprincie; regularnie 
uczęszczała na zajęcia SKS, sta-
jąc się ważnym ogniwem repre-
zentacji dziewcząt w piłce ręcz-
nej i koszykówce; zajęła m.in. 2. 
miejsce w Igrzyskach Młodzieży 
w Drużynowych Rejonowo-
-Powiatowych Biegach Przeła-
jowych 2018/2019, 3. miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach Mło-

dzieży  w koszykówce 2018/2019.
Kapcer Furtok – ważna 

postać w reprezentacji drużyny 
w biegach przełajowych, z którą 
w tym roku szkolnym wywalczył 
3. miejsce w powiecie, przez 3 lata 
reprezentował szkołę w rywa-
lizacji drużynowej z lekkoatle-
tyki, biegach przełajowych oraz 
w licznych turniejach piłki ręcz-
nej; systematycznie uczestniczył 
w zajęciach SKS; zdobył m.in. 2. 
miejsce w drużynie w XIII edycji 
Pszczyńskiej Gimnazjalnej Ligii 
LA 2016/2017.

Weronika Bolek – angażo-
wała się w większość imprez 
sportowych w szkole, zajmowała 
czołowe lokaty w zawodach 
w biegach przełajowych, biegu 
Hubertusa, piłce ręcznej, piłce 
nożnej, koszykówce.

Michał Ploch – reprezento-
wał szkołę w kilkunastu impre-
zach sportowych, jego mocną 
stroną są biegi długodystansowe 
oraz gry zespołowe, uczestni-
czył w Czwartkach Lekkoatle-
tycznych stając wielokrotnie 
na podium.
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Organizatorem  projektu 
prowadzonego pr zez 
Stowarzyszenie Lokalna 

G r u p a  D z i a ł a n i a  „ Z i e m i a 
Pszczyńska” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 jest Stowarzy-
szenie Przyjaciół Goczałkowic-
-Zdroju, prowadzące Muzeum 
Regionalne Goczałkowic-Zdroju.

Celem projektu, realizowa-
nego w obszarze Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju, było przeprowa-
dzenie cyklu warsztatów i wykła-
dów historycznych związanych 
z historią Goczałkowic-Zdroju, 
dla zwiększenia stopnia integra-
cji i aktywizacji mieszkańców 
gminy.

Warsztaty składały się z sze-
ściu modułów: dzieje najdawniej-
sze, czasy pruskie, okres XX-lecia 
międzywojennego, II wojna świa-
towa, powojenne półwiecze, 3D 
Videomapping.

Uczniowie szkoły wzięli udział 
w wykładach i warsztatach, 
które poprowadzili m.in. dr hab. 
Marian Małecki, mgr Grzegorz 
Maćkowski,  mgr Sławomir 
Pastuszka, Jerzy Urbańczyk.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia poprowadzone 
przez mgr Grzegorza Maćkow-
skiego, które dotyczyły historii 

Goczałkowic-Zdroju na prze-
strzeni wieków. Odbyły się one 
wraz z pokazem uzbrojenia 
rycerskiego. Uczniowie poznali 
kodeks rycerski, zasady walki, 
a także mogli zobaczyć i dotknąć 
elementów zbroi rycerskiej, które 
zaprezentowali członkowie Brac-
twa Rycerskiego.

Te m a t e m  p r z e w o d n i m 
wykładu, który poprowadził 
mgr Sławomir Pastuszka, był 
okres powstania i funkcjonowa-
nia uzdrowiska goczałkowic-
kiego do 1922 roku. Prelegent 
przedstawił życiorysy założy-
cieli zdrojowiska i omówił histo-
rie poszczególnych budynków 
uzdrowiskowych. Wykład roz-
szerzony został o zagadnienie 
kultury judaistycznej na ziemi 
pszczyńskiej.

W kolejnym wykładzie, który 
zaprezentowa Jerzy Urbańczyk, 
uczniowie poznali losy funkcjo-
nariuszy Policji Województwa 
Śląskiego w okresie międzywo-
jennym i w czasie II wojny świa-
towej.

Z kolei prof. Marian Małecki 
poprowadził wykład dotyczący 
okresu II wojny światowej na tere-
nie Goczałkowic-Zdroju. Tema-
tem była działalność w ruchu 
oporu mieszkanki Goczałkowic, 

Gertrudy Świerczek.
Pokaz 3D Videomappingu, 

zaprezentowany w maju na hali 
sportowej, ukazał możliwości 
wykorzystania nowoczesnych 
technologii w połączeniu z mate-
riałem historycznym.

Wizyty uczniów w siedzibie 
Muzeum Regionalnego cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem. 
Podobała się wystawa zabawek. 
Szczególnych wrażeń dostar-

czyło zwiedzanie aresztu z okresu 
międzywojennego.

Zajęcia były ciekawe, umoż-
liwiły bliższe poznanie historii 
naszej Małej Ojczyzny. Dzięki 
nim poznaliśmy ciekawych ludzi, 
którzy przybliżyli historię miejsc, 
w których codziennie przeby-
wamy i sylwetki bohaterów zwią-
zanych z Goczałkowicami.

I. Szewczyk, A. Jeruzel, 
G. Maćkowski, Ł. Hanke

współpraca sp nr 1 
z muzeum regionalnYm 
wgoczałkowicach-zdroJu
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju i Muzeum Regionalne w Goczałkowicach-Zdroju 
podjęły współpracę w zakresie realizacji projektu „Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna na obszarze Goczałkowic-
-Zdroju z wykorzystaniem zasobów historycznych”.

Dla uczniów przygotowano tematyczne warsztaty nawiązujące do historii Goczałkowic.

turnieJ szachowY o puchar wóJta 
rozstrzYgniętY

W niedzielę, 9 czerwca w ramach Dni Goczałkowic rozegrano 
Turniej szachowy o Puchar Wójta.

W rozgrywkach udział wzięło 18 graczy. Ostatecznie 
I miejsce zajął Grzegorz Przemyk, II miejsce – Kazimierz Mchórzew-
ski, a III – Dariusz Miszczak.

Najlepszą kobietą została Oliwia Czerwińska (UKS Ognisko Ryduł-
towy), a najlepszym mieszkańcem Goczałkowic – Grzegorz Macha-
lica.

Turniej został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.
UG
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Słoneczna pogoda i ciekawy 
program zachęciły miesz-
kańców, kuracjuszy oraz 

turystów do spędzenia drugiego 
weekendu czerwca w Goczałko-
wicach, na święcie gminy. XXIV 
Dni Goczałkowic rozpoczęły się 
w sobotę od prezentacji dzieci i 
młodzieży z naszej gminy. Mimo 
początkowych problemów tech-
nicznych wspaniale zaprezen-
towali się uzdolnieni ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1, a 
barwna parada przedszkolaków 
z Publicznego Przedszkola nr 1 
i Publicznego Przedszkola nr 2 
zgromadziła prawdziwe tłumy. 
Pięknie przygotowane dzieci 
przeszły do hali sportowej, gdzie 
zaśpiewały dla zebranych swoje 
ulubione piosenki, za co otrzy-
mały gromkie brawa. Oklaski 
zakończyły też pokaz Dance Kids 
(GOK).

Ale nie były to wszystkie atrak-
cje dla młodszej części widowni w 
ramach Dni Goczałkowic! Dużo 
radości, tańca oraz interaktywnej 
rozrywki było podczas programu 
w wykonaniu sióstr Wajs i Sto-
nogi. A koncert My3 zgromadził 
rzesze fanów popularnego tria, 
którzy przyszli nawet z transpa-
rentami. Pierwszy dzień imprezy 
zakończył występ uczestnika 
programu „The Voice of Poland”. 
Michał Szczygieł rozruszał 
publiczność swoimi rytmicznymi 
piosenkami, w tym hitowym „Nic 
tu po mnie”.

Niedziela rozpoczęła się od 
Goczałkowickich spotkań z folk-
lorem. Wspaniale zaprezento-
wały się lokalne zespoły: Goczał-
kowicka Orkiestra Dęta oraz 
Zespół Folklorystyczny Goczał-
kowice. Dużo humoru i śląskich 
żartów było podczas występów 

Kapeli z Naszego Miasteczka, 
a także Grzegorza Poloczka z 
zespołem. Także w niedzielę 
odbył się finał tegorocznych 
Goczałkowickich Potyczek 

Rodzinnych. Rodziny mogły zgła-
szać się do udziału w zabawie, w 
której sprawdzały swoją wiedzę o 

tak bawiliśmY się na  
dniach goczałkowic
Dwudniowe święto gminy za nami. Weekend 8-9 czerwca był pełen radości i dobrej zabawy!

Młodą widownię zachwycił występ popularnego zespołu My3. Dzieci do wspólnej zabawy zachęcił program artystyczny Siostry Wajs&Stonoga.

Na goczałkowickiej scenie jak co roku zaprezentowała się utalentowana młodzież. "Parada Przedszkolaków" przygotowana specjalnie na tegoroczne święto gminy.

Na XXIV Dniach Goczałkowic nie mogło zabraknąć występów uczniów SP1.

DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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Goczałkowicach. Dla najlepszych 
przygotowano ciekawe nagrody, 
a wśród wszystkich uczestników 
rozlosowano nagrodę główną – 
tablet. Nagrody wręczyła wójt 
Gabriela Placha. Wieczorem na 
włoską ucztę zaprosił Stefano 
Terrazzino. Popularny w naszym 
kraju Włoch zaśpiewał znane 
włoskie przeboje, pokazał też, że 
jest bardzo dobrym tancerzem. 
Zatańczył nie tylko ze swoją 
partnerką Pauliną Biernat, tan-
cerz i piosenkarz niespodziewa-
nie wszedł wśród publiczność i 
zaprosił do tańca spotkane panie. 
Dni Goczałkowic zakończyły się 
pokazem laserowym.

Podczas święta gminy sporo 
działo się też poza sceną. Przez 
cały weekend na Starym Dworcu 
dostępna była wystawa unikal-
nych lamp witrażowych, wyko-
nanych przez Zbigniewa Kowa-
lonka metodą Tiffan'ego. Roze-
grane zostały Turniej szachowy 
o Puchar Wójta oraz Turniej siat-

kówki o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy. W niedzielę 
w Parku Zdrojowym można było 
podziwiać imponujące wido-
wisko w wykonaniu Mażore-
tek Nemezis, w trakcie występu 
grała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kóz. Duże wrażenie na 
publiczności zrobił pokaz akro-
bacji rowerowych w wykonaniu 
Piotra Bielaka. Dla najmłodszych 
miłośników dwóch kółek przy-
gotowano miasteczko rowerowe. 
Tradycyjnie ogromnym powo-
dzeniem cieszyły się dmuchańce, 
z których dzieci mogły korzystać 
bezpłatnie.
- Za nami kolejne Dni Goczałko-
wic. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, kuracjuszom oraz tury-
stom za wspólną zabawę. Cieszę 
się, że tak licznie spotkaliśmy się 
przy Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Przygotowany pro-
gram był na tyle atrakcyjny, że 
każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie – mówi wójt Gabriela Placha. 

Za wspólną zabawę dzię-
kują także współorganiza-
torzy: Gminny Ośrodek Kul-
tury, Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Publiczne Przed-

szkole nr 1, Publiczne Przed-
szkole nr 2, Szkoła Podstawowa 
nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna.

UG

tak bawiliśmY się na dniach 
goczałkowic - ciąg dalszY...

Jedną z atrakcji tegorocznych obchodów było pokazy akrobacji rowerowych. Sobotnią gwiazdą Dni Goczałkowic był Michał Szczygieł 

Na deptaku uzdrowiskowym i w parku zaprezentowały się mażoretki "Nemezis". Na święcie gminy tradycyjnie zaprezentował się Zespół Folklorystyczny Goczałkowice.

Występ Goczałkowickiej Orkiestry Dętej.
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tak bawiliśmY się na dniach 
goczałkowic - ciąg dalszY...

"Kapela z naszego miasteczka" zaprosiła widownię do wspólnej biesiady. Już po raz VII w ramach Dni Goczałkowic zorganizowano Goczałkowickie Potyczki Rodzin.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, m.in. darmowe dmuchańce. W ramach XXIV Dni nie mogło zabraknąć śląskich akcentów - na scenie G. Poloczek. 

Imprezę zakończył występ gwiazdy - Stefano Terrazzino wraz z partnerką taneczną. Publiczność świetnie się bawiła.

Dni Goczałkowic zwieńczył pokaz laserów świetlnych.
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Kwiaty na wystawê przekazali:
SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO OGRODNICZE MAREK DZIDA,
HURTOWNIA KWIATÓW RÓ¯A,
ZAK£AD OGRODNICZY JACEK MUSZYÑSKI, 
ZAK£AD OGRODNICZY DANUTA, MARIAN I SEWERYN SPYCHA£A,
Aran¿acja altanek: OGRODY POKAZOWE KAPIAS.

PARTNER TECHNOLOGICZNY:GRODA-ARAN¯ACJA REALIZACJA ŒWIAT£A

* 6.07.  OD GODZ.10 00 GOK, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

IMPREZÊ WSPIERAJ¥:
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Goczalkowicki    Festiwal Ró¿,
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REALIZATORZY PROJEKTU:

6.07-7.07. 2019 r. 6.07-7.07. 2019 r. 
park ,stary dworzecW PROGRAMIE:

SOBOTA
6.07.  GODZ. 10.00 - 20.00 (STARY DWORZEC) - WYSTAWA KWIATÓW,
6.07   GODZ. 11.00 i 12.30  (GOK) - WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI (ZAPISY*),
6.07.  GODZ. 14.00 i 15.30  (GOK) - WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DOROS£YCH (ZAPISY*),

6.07   GODZ. 15.00  (STARY DWORZEC) - POKAZ FLORYSTYCZNY - ATELIER FLORYSTYCZNE ALESSANDRO,  
6.07.  GODZ. 16.00 - 21.00 (PRZY STARYM DWORCU) - KONCERTOWY SPACER,
6.07.  GODZ. 19.00 - 23.00 (PRZY BARZE MAKUŒ) - RÓ¯ANA POTAÑCÓWKA,
6.07.  GODZ. 21.00 (PRZY STARYM DWORCU) - KONCERT “BALLADOWO” - MQuartet,
6.07.  PO ZMROKU ARAN¯ACJE ŒWIETLNE PRZY STARYM DWORCU.
NIEDZIELA
7.07.   GODZ. 10.00 - 20.00 (STARY DWORZEC) - WYSTAWA KWIATÓW,
7.07.   GODZ. 16.00  (SCENA-PARK) - PREZENTACJE MUZYCZNE DZIECI I M£ODZIE¯Y,
7.07    GODZ. 
7.07.   GODZ. 17.15  
7.07.   GODZ. 18.00  (SCENA-PARK) - PRZEGL¥D CHÓRÓW,
7.07.   GODZ. 20.00  (SCENA-PARK) - RECITAL STANIS£AWA SOYKI,
7.07.   PO ZMROKU ARAN¯ACJE ŒWIETLNE PRZY STARYM DWORCU.
PONADTO:
5.07.   GODZ. 19.00 (GOK) - WYK£AD Heleny Dobranowicz “RÓ¯E WYSPIAÑSKIEGO”,
6.07.   

GODZ. 17.00 (PARK) - FESTIWAL OBRAZÓW - STOWARZYSZENIE “TAKE TAM...”,
6.07.   GODZ. 19.00 (GOK) - PRELEKCJA Slaviany Holc “AROMATERAPIA”,
6 - 7.07.  (GWAREK) WYSTAWA - KONKURS PLASTYCZNY “RÓ¯ANE INSPIRACJE”,
6 - 7.07. ARAN¯ACJE ALTANEK W PARKU,
6 - 7.07. ATRAKCJE DLA DZIECI,
6 - 7.07. FESTIWALOWY RÓ¯ANY MELEX NA TRASIE GWAREK - STARY DWORZEC.

17.00  (SCENA-PARK) - FINA£  KONKURSU PLASTYCZNEGO,
(SCENA-PARK) - RECITAL FORTEPIANOWY,

GODZ. 16.00 (GALERIA WERANDA) - WERNISA¯ WYSTAWY”W OGRODZIE WYOBRA¡NI”
                                                                               - STOWARZYSZENIE “PRZECIW NICOŒCI”,
6.07.   

FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Rozpoczęły się wakacje. 
Dla uczniów to czas odpo-
czynku od nauki szkolnej, 

ale także możliwość skorzysta-
nia z licznych atrakcji, które 
przygotowano w gminie Goczał-
kowice-Zdrój. Gminny Ośro-
dek Kultury, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oferują szereg 
ciekawych wyjazdów, turniejów, 
promocji oraz wydarzeń!

Już w pierwszym tygodniu 
lipca na krytej pływalni „Goczuś” 
dostępny będzie wodny tor prze-
szkód. Do 30 sierpnia na base-
nie obowiązuje też promocja, 
w ramach której bilet dla dzieci, 
młodzieży i studentów do 26. 
roku życia z gminy Goczałko-

wice-Zdrój  (za okazaniem 
legitymacji) od poniedziałku 
do piątku kosztuje 2 zł za 67 
minut (dla grup zorganizowa-
nych – 4,50 zł). Ponadto, w waka-
cje GOSiR zaprasza do „Pływania 
na medal”.

Miłośnicy sportu będą mogli 
również wziąć udział w waka-
cyjnych turniejach sportowych, 
a także w spływie pontonowym 
na Dunajcu oraz spływie kajako-
wym na Skawie. W niedzielę, 25 
sierpnia odbędzie się X Goczał-
kowicki Rodzinny Rajd Rowe-
rowy.

Będzie też coś dla fanów 
wycieczek. W wakacyjnej ofer-
cie GOK-u znajdują się wyjazdy 
do Śląskiego Ogrodu Zoologicz-

nego, JuraParku w Krasiejowie, 
Ogrodu Zoologicznego w Ostra-
wie, Śląskiego Wesołego Mia-
steczka Legendia, do Krakowa, 
Zakopanego czy kina w Czecho-
wicach-Dziedzicach. W dniach 
6-7 lipca odbędzie się natomiast 
Goczałkowicki Festiwal Róż. 
GOK organizuje również Kre-
atywne Półkolonie – dwa tur-
nusy, w dniach 8-12 lipca oraz 
15-19 lipca.

Na wakacje Gminna Biblio-
teka Publiczna organizuje kon-
kursy. W IV edycji konkursu 
fotograficznego „Moje waka-
cje z książką” dzieci i młodzież 
do lat 16 mogą przesłać zdjęcia 
przedstawiające jak i gdzie czy-
tają książki na wakacjach. Ter-

min składania prac mija 23 sierp-
nia. Konkurs plastyczny „Waka-
cyjna przygoda z książką” prze-
znaczony jest do dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów klas 
I-III. W pracach należy przedsta-
wić ilustrację z ulubionej bajki 
lub wakacyjną przygodę.

Szczegółowe infor macje 
na temat akcji „Goczałkowic-
kie wakacje” można znaleźć 
na plakatach, na stronach inter-
netowych organizatorów – www.
gok.goczalkowicezdroj.pl, www.
gosir.goczalkowicezdroj.pl oraz 
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
lub telefonicznie: GOK – 32 210 
70 88, GOSiR – 32 212 74 24, GBP 
– 32 210 77 39.

UG

czas na „goczałkowickie 
wakacJe”!
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach przygotowanych w ramach akcji „Goczałkowickie wakacje”.

Lokalne gospodarstwa ogrodnicze po raz kolejny udowodnią, 
że róże to wyjątkowe kwiaty! W sobotę i niedzielę w godz. 
10.00-20.00 na Starym Dworcu będzie można podziwiać 

zachwycające wystawy kwiatów. Ale to nie wszystko. Będą pokazy 
florystyczne, warsztaty florystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury, 

koncerty, wykłady, wystawy.
W niedzielę na scenie w parku zaprezentują się dzieci i młodzież, 

odbędzie się również przegląd chórów. O godz. 20.00 wystąpi Sta-
nisław Soyka. Każdego dnia po zmroku będzie można podziwiać 
aranżacje świetlne przy Starym Dworcu.

Szczegółowy program imprezy organizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną jest dostępny 
na plakatach.

UG

festiwal róż - zapraszamY 
w pierwszY weekend lipca
Zachwycające wystawy kwiatów, warsztaty, konkursy oraz koncerty na najwyższym poziomie - to wszystko czeka nas w ramach 
tegorocznego Goczałkowickiego Festiwalu Róż, który odbędzie się w dniach 6-7 lipca.

Festiwal Róż to przede wszystkim piękne kwiaty, których wystawę będzie można obejrzeć 
na "Starym Dworcu".

Co roku, w ramach imprezy odbywa się przegląd chórów amatorskich.



  z  ż y c i a  g m i n y   15kULtURa   z  ż y c i a  g m i n y   15



  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   17SPoRt   z  ż y c i a  g m i n y   17



  z  ż y c i a  g m i n y  18 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  18 wiadomości goczałkowickie

Z aplikacji skorzystasz również w sklepach i punktach usługo-
wych, które posługują się mWeryfikatorem. Pobierz aplikację 
i sprawdź, jak działa usługa mTożsamość. mObywatel to ofi-

cjalna rządowa aplikacja na smartfony. Jest bezpłatna. Dzięki niej 
masz szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i usług.

mTożsamość to usługa dostępna w rządowej aplikacji mobilnej 
mObywatel. Pobierzesz ją bezpłatnie na swój telefon. By ją aktywo-
wać, potrzebujesz profilu zaufanego. Dzięki niej możesz potwierdzić 
swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wystarczy okazać dokument 
ze zdjęciem oraz nie trzeba mieć dowodu osobistego czy paszportu. 
Na przykład na poczcie, siłowni, w sklepie, a także gdy wyrabiasz 
kartę lojalnościową lub korzystasz z usług medycznych czy hote-
larskich.

Możesz też przekazać swoje dane innym użytkownikom aplikacji 
mObywatel – by potwierdzić swoją tożsamość. Dane możecie wymie-
niać, wyłącznie jeśli macie aplikacje na smartfonach z tym samym 
systemem (na przykład Android – Android).

Dzięki mTożsamości możesz przekazać dane na przykład sprze-
dawcy usług czy recepcjoniście w przychodni. Obsługa klienta może 
je sprawdzić tradycyjnie (jak każdy inny dokument) lub w aplikacji 
mWeryfikator. Upoważniona osoba dzięki mWeryfikatorowi zoba-
czy na swoim smartfonie twoje imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej 
rozdzielczości. Może też sprawdzić ważność twojej mTożsamości.

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które 
znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty 
urodzenia, numeru PESEL – czyli danych z rejestru PESEL, a także 
zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał 
dokument — czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Te dane 

możesz w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.
Kto może korzystać z mTożsamości? Każdy, kto jest pełnoletni 

i ma ważny dowód osobisty, profil zaufany (eGo), smartfon, wypo-
sażony w Bluetooth i aparat fotograficzny, z systemem operacyjnym: 
Android w wersji 6.0 lub nowszej, iOS w wersji 11.0.3 lub nowszej 
(minimalny model telefonu to iPhone 5s), aktywną aplikację mOby-
watel, połączenie z internetem. Nie możesz korzystać z mTożsa-
mości, jeśli twój zwykły dowód jest nieważny – na przykład został 
zastrzeżony z powodu kradzieży.

mTożsamość możesz potwierdzić wszędzie tam, gdzie proszą cię 
o dokument ze zdjęciem. Jednak ta usługa nie zastępuje dowodu 
osobistego. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych 
i działania mTożsamości można znaleźć na stronie www.mc.bip.
gov.pl. Potrzebujesz pomocy technicznej? Masz kłopot z aplikacją? 
Zadzwoń pod numer (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, 
z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Ministerstwo Cyfryzacji

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

segregowane: 8.07, 22.07, 5.08, 31.08
zmieszane: 1.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08

popiół: 8.07, 5.08

Od przejazdu kolejowego do DK 1

segregowane: 9.07, 23.07, 6.08, 20.08
zmieszane: 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08

popiół: 9.07, 6.08

Od DK 1 do Rudołtowic

segregowane: 10.07, 24.07, 7.08, 21.08
zmieszane: 3.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08

popiół: 10.07, 7.08

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec

segregowane: 11.07, 25.07, 8.08, 22.08
zmieszane: 4.07, 18.07, 1.08, 16.08, 29.08

popiół: 11.07, 8.08

mdokumentY: potwierdzaJ 
tożsamość smartfonem
Chcesz sprawdzić tożsamość innej osoby lub potwierdzić swoją? Możesz to zrobić za pomocą darmowej aplikacji mObywatel na 
smartfon — wszędzie tam, gdzie do potwierdzenia tożsamości wystarczy dokument ze zdjęciem, na przykład na poczcie, w skle-
pie, punkcie usługowym. Nawet gdy masz stłuczkę lub podpisujesz z kimś umowę.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

informuje
 o wakacyjnej zmianie godzin pracy:

 
Poniedziałek 8 - 17

Wtorek 8 - 18

Środa 8 - 17

Czwartek 8 - 17

Piątek 7 - 15
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Pula środków będzie podzie-
lona na zadania wojewódz-
kie (2,5 mln zł) oraz pod-

regionalne (7,5 mln zł). Woje-
wództwo podzielono na sie-
dem podregionów, każdy z nich 
będzie miał do dyspozycji okre-
śloną kwotę. Powiat pszczyń-
ski znalazł się w podregionie nr 
2 (razem z powiatem bieruń-
sko-lędzińskim oraz miastami 
na prawach powiatu: Katowice, 
Mysłowice, Tychy). Do podziału 
jest 1 mln 125 tys. zł.

War tość poszczególnych 

projektów w przypadku zadań 
wojewódzkich nie może być niż-
sza niż 100 tys. zł, ale nie wyższa 
niż 50% dostępnych w puli środ-
ków (czyli 1 mln 250 tys. zł), 
w przypadku zadań podregio-
nalnych nie może być niższa 
niż 50 tys. zł, ale nie wyższa niż 
50% dostępnych w puli środków 
dla danego podregionu.

Zgodnie z harmonogramem 
I edycji, propozycje zadań można 
zgłaszać od 1 do 26 lipca br. For-
mularz będzie trzeba wypeł-
nić w generatorze wniosków, 

dostępnym na stronie bo.sla-
skie.pl (w zakładce Zgłoś zada-
nie). Osobami uprawnionymi 
do składania wniosków są wszy-
scy mieszkańcy województwa 
śląskiego. Zadania mogą mieć 
charakter wojewódzki (wów-
czas powinny służyć rozwo-
jowi całego województwa) lub 
podregionalny (wówczas ich 
wpływ powinien dotyczyć mini-
mum dwóch powiatów z danego 
podregionu). Obowiązkowym 
załącznikiem przy zgłaszaniu 
propozycji zadania jest lista 

poparcia, która będzie zawie-
rała odpowiednio 50 podpisów 
– dla zadania podregionalnego, 
lub 100 podpisów mieszkańców 
województwa śląskiego – dla 
zadania wojewódzkiego.

Do 19 lipca organizowane 
będą spotkania informacyjne 
z mieszkańcami wojewódz-
twa. Głosowanie na zgłoszone 
projekty odbędzie się w listo-
padzie. Szczegóły Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatel-
skiego można znaleźć na stro-
nie bo.slaskie.pl.

10 mln zł do rozdYsponowania na śląsku 
w ramach budżetu obYwatelskiego
Rozpoczęła się pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydują, na 
co wydać 10 mln zł.

Wnioski o przyznanie 
świadczenia na nowych 
zasadach można skła-

dać online od 1 lipca 2019 r. 
(poprzez kanał bankowości elek-
tronicznej, portal Emp@tia lub 
portal PUE ZUS), a od 1 sierp-
nia 2019 r. drogą tradycyjną 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
lub listownie pocztą.

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych zasa-
dach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, 
na które obecnie nie pobiera tego 
świadczenia, musi złożyć wnio-
sek w okresie od 1 lipca 2019 r. 
do 30 września 2019 r. Oznacza 
to, że tylko złożenie wniosku 
do końca września 2019 r. gwa-
rantuje takiemu rodzicowi, 
że świadczenie wychowaw-
cze na nowych zasadach zosta-
nie wypłacone z wyrównaniem 
od lipca. Jeśli rodzic dziecka 
złoży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie przysługiwać 
od miesiąca złożenia wniosku.

To, kiedy zostaną wypłacone 
pierwsze pieniądze na nowych 
zasadach, zależy od miesiąca, 
w którym zostanie złożony wnio-
sek. Złożenie wniosku w okresie 
lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem 
od lipca, zostanie wypłacone naj-

później do 31 października 2019 r. 
Złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem  od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 30 listo-
pada 2019 r. Złożenie wniosku 
w październiku 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od października, zosta-
nie wypłacone najpóźniej do 31 
grudnia 2019 r. Złożenie wnio-
sku w listopadzie 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wyrówna-
niem jedynie od listopada, zosta-
nie wypłacone najpóźniej do 31 
stycznia 2020 r. Złożenie wnio-
sku w okresie od 1 grudnia 2019 r. 
do 31 stycznia 2020 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od miesiąca złożenia 
wniosku, zostanie wypłacone naj-
później do 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie 

przyznane świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dzieci 
do 30 września 2019 r., składają 
od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny 
wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia na wszystkie 
dzieci. W ten sposób otrzymają 
od 1 lipca prawo do świadczenia 
na pierwsze dziecko (na które 
obecnie nie pobierają 500+), 
natomiast od 1 października br. 
na pozostałe dzieci (na które 
świadczenia są już przyznane 
do 30 września 2019 r.). Uwaga! 
Rodzice ci muszą pamiętać, aby 
złożyć wniosek do 30 września 
br., jeśli chcą otrzymać świadcze-
nie wychowawcze na pierwsze 
dziecko z wyrównaniem od lipca 
br.

Zniesione zostaje kr yte-
rium dochodowe. To oznacza, 
że rodzice nie będą już musieli 

dokumentować swojej sytuacji 
dochodowej. Formularz wniosku 
zostanie więc znacznie uprosz-
czony i skrócony. Dzięki temu 
łatwiej także będzie można skła-
dać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń 
proceduralnych. Od 1 lipca 
2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego nie będzie już 
uzależnione od ustalenia ali-
mentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wnio-
sków składanych przez rodzi-
ców samotnie wychowujących 
dziecko. Odpada więc czaso-
chłonna weryfikacja wymogu 
ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych 
świadczeń odbywać się będą szyb-
ciej, gdyż zlikwidowany zostanie 
obowiązek rozstrzygania o przy-
znaniu świadczenia wychowaw-
czego w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

Wnioski od sierpnia 2019 r. 
można pobrać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 
61 – budynek „Górnik” (ponie-
działek, środa, czwartek, pia-
tek w godz. 7.00-15.00, wtorek 
w godz. 7.00-17.00), tel. 32 212 
70 55, wew. 12.

ŚUW Katowice, OPS

co się zmienia w rozszerzonYm 
programie rodzina 500+?
Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki 
tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.
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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.

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

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

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88. 

Godziny urzędowania biura: poniedziałek – czwartek 8.00 -18.00; piątek 8.00-15.00.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.

STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.

POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.

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

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

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

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 77 39.

Czynna: poniedziałek-czwartek w godz. 8.00-17.00, piątek 7.00-15.00.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

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

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

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

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

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

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

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

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

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

Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
 POMOCY PRAWNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Centrum Usług Społecznych, II piętro.

centrum obsługi ruchu 
turYstYcznego 
"starY dworzec"

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10.00 - 18.00

SOBOTA - NIEDZIELA
9.00 - 19.00

Tel. 603-330-240

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

DZIELNICOWI

Czynny: 
środa; piątek w godz. 11.00-15.00

Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

OD MAJA CZYNNY W GODZ.:


