
GOGOLIN
Miasto,w którym żyje się najlepiej!



Herb
Herb przedstawia na czerwonej
tarczy biały piec wapienny, po
jego bokach dwa kłosy zboża, a
na tle pieca biały pomnik Karolinki
i Karlika.
piec wapienny -  odnośnik do
pieców wapiennych

pomnik Karolinki i Karlika –
będący symbolem Śląskiej Pieśni
ludowe

łany zboża -symbol rozwoju



Flaga Gogolina
Na bazie kolorystyki herbu miasta Gogolin
powstała jego trójkolorowa czerwono -
żółto - biała flaga miasta, którą można
zobaczyć na budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Gogolinie i w innych punktach
miasta.



Hymn Gogolina
Ważną rzeczą o której nie sposób nie wspomnieć,
, która pierwsza, zawsze i każdemu kojarzy się z
nazwą Gogolin jest piosenka "Poszła Karolinka do
Gogolina". Fakt jej istnienia tej pieśni ludowej jest
znany każdemu, co cieszy i raduje.
 
Prawnie piosenka ta uznana została za hejnał
miasta Gogolin i rozlega się każdego dnia w samo
południe z wieży Urzędu Miasta i Gminy Gogolin,
ale to nie wszystko. Dla mieszkańców jest ona
czymś więcej, jest ona powszechnie uznawana
przez nich za hymn i jest z nimi od zawsze i na
zawsze z nimi pozostanie.



Gogolin i
jego 

początki

1223

Pierwsza wzmianka
pod nazwą Gogolino

1864

Został wybudowany
szpital 

1921

Pod gogolinem
toczyły się walki

1967

Uzyskanie praw
miejskich



W skład Gminy
Gogolin wchodzi:
miasto Gogolin z

dwoma dzielnicami
oraz 9 sołectw.

Gmina Gogolin jest gminą miejsko-wiejską



Owocowy ogród
miejski 

Owocowy Ogród Miejski w
Gogolinie powstał na

terenie pomiędzy ulicą
Szpitalną i Powstańców Śl.

Pomnik Karlika i
Karolinki

Został odsłonięty  28 maja
1967 roku a budowany był

od 1963 roku. 
 

Plac Benedyktyński 

Plac jest położony w
bezpośrednim sąsiedztwie

kościoła, nieczynnego
hotelu i

wyremontowanych
zabytkowych pieców

Dombrovsk’ego.

Ciekawe miejsca



Zbudowany w latach 1899-1901

pierwszym proboszczem został
mianowany ksiądz Karol Lange

Obecnym proboszczem jest
ksiądz Aleksander Sydor 

Kościół p.w.
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa



Kościół św. Anny i
Joachima 
zbudowany w latach 1985-1987

Obecny proboszcz Stanisław
Kołodziej



1. PSP nr 2 w
Gogolinie

oddana do użytku 1
września 1986 rok

2. PSP nr 3 w
Gogolinie

oddana do użytku
1945 roku.

3. PSP nr 3 / liceum
ogólnokształcące

oddana do użytku
1948

Szkoły w Gogolinie 



Stacja

Stacja PKP i
Gminna
biblioteka Biblioteka

W wrześniu 2022 roku prace
remontowe skończyły się po otwarciu

przejścia podziemnego.
 

Dworzec jest bardzo rozbudowany i
nowoczesny. W tym samym budynku

znajduje się Gminna Biblioteka
Publiczna.

 
Prace remontowe trwały od 2016

roku 

W Gogolinie znajduje się
Gminna Biblioteka Publiczna
która posiada wiele książek,
jest ona odnowiona i bardzo

nowoczesna 



Pływalnia miejska w
Gogolinie 

Pływalnia była budowana od
1992 do 1995 roku. 

 Obecnie otwarta jest tylko
strefa wewnętrzna a strona

zewnętrzna czeka na remont 

Korty tenisowe i pole
do squasha  

 hale zostałe otwarte 31-
03-2017, na terenie kortu
jest nieczynna restauracja

MKS Gogolin

Klub piłki nożnej
Posiada merch 

Aktywność w Gogogolinie



imprezy w Gogolinie



Wapienniki
Dombrovskyego
W Gogolinie łącznie funkcjonowało 47 pieców
szybowych. Większość z nich została
zburzona. Te miały sporo szczęścia – w roku
2011 zostały wyremontowane, pozostawiając
je jako symbol dawnej przemysłowej
świetności Gogolina.
uW samym centrum Gogolina znajdują się trzy
stare, odrestaurowane szybowe piece
wapiennicze, zwane Wapiennikami
Dombrovskyego (pierwotnie było ich cztery).
Wzniesione zostały w roku 1874 i były
użytkowane do 1988 roku. Stanowią one
ostatnią pozostałość dużego zakładu
wapienniczego.



Ciekawe miejsca w gogolinie

Park Bioróżnorodności 

Otwarty w 2021 roku
powstały w byłym

kamieniołomie.
Jest to świetne miejsce na
spacery i spędzanie czasu. 

Występuje tam około 12
gatunków zwierząt.



Park Miejski przy ul.Ligonia 

Park miejski przeszedł
renowację wybudowano nowy
plac zabaw, ławki oraz nową
altankę. Obecnie znajdujący

się tam budynek "Zielonej
Chatki" czeka na swoje

przekształcenie w siedzibę
Młodzieżowej Rady Miejskiej

oraz w harcówkę. 



Najstarszym
budynkiem w
Gogolinie jest
Budynek Poczty
zbudowany w
1845 roku.



Gogolin w tym roku
obchodzi 800-lecie



Dziękujemy za
uwagę
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