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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

„Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie,
w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem”
św. Jan Paweł II

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych ciepłem i radością,
niosących pokój oraz zgodę, dających wiarę i nadzieję,
a także wielu sukcesów i optymizmu w Nowym 2020 Roku
życzą
Gabriela Placha			
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek
Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Informujemy, że
we wtorek,
24 grudnia (Wigilia)
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie nieczynny

LAMPY PRZY UL.
RZEMIEŚLNICZEJ JUŻ ŚWIECĄ

16 nowych lamp pojawiło się przy ul. Rzemieślniczej. Wszystko dzięki inwestycji realizowanej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Z

akres zadania obejmował budowę sieci kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego na długości ok. 650 mb wraz
z montażem 16 słupów i opraw oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i ul. Szkolnej bocznej w Goczałkowicach-Zdroju.
– Zakończyliśmy kolejną ważną inwestycję, która znacznie
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Przy ul. Rzemieślniczej pojawiły się lampy z nowoczesnym oświetleniem, dzięki którym widoczność w tym miejscu – zwłaszcza jesienią i zimą – będzie dużo lepsza
– mówi wójt Gabriela Placha.
Prace zlecone przez Administrację Zasobów Komunalnych
w Goczałkowicach-Zdroju wykonywało Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Kazimierz Zawada z Pszczyny. Ich wartość to 148 tys.
830 zł.
UG

Nowe lampy przy ul. Rzemieślniczej (Fot. UG)
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NA SESJI O DZIAŁALNOŚCI KOPALNI
Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 listopada przedstawiciele PG Silesia przedstawili informację
na temat bieżącej i przyszłej eksploatacji górniczej.

M

aciej Kozak poinformował o kosztach poniesionych przez
spółkę do tej pory w związku ze szkodami górniczymi
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Z wyliczeń PG Silesia wynika, że w latach 2011-2018 na profilaktykę i usuwanie
szkód przeznaczono ponad 22,5 mln zł. Najwięcej, bo prawie 16,8
mln zł wydano na prace związane z budynkami prywatnymi, 2,4
mln zł – na pompownie, ponad 1 mln zł – na nadbudowę Rontoka
(lewy wał Wisły). Awaryjne naprawy pochłonęły 2,7 mln zł, zwrot
kosztów zabezpieczenia noworealizowanych obiektów – 1,1 mln zł,
a inne koszty – 1 mln zł.
Przedstawiciel PG Silesia poinformował, że jeśli chodzi o zasięg
eksploatacji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój zostały wyeksploatowane 4 ściany – w zasięgu ściany 103 było ok. 355 budynków, ściany 102 – 484 budynki, ściany 101 – 535 budynków, ściany
122 – 354 budynki, przy czym część budynków było pod wpływami
kilku kolejnych ścian. W trakcie eksploatacji na terenie gminy
wpłynęły 273 wnioski od mieszkańców o naprawę szkód. Zawarto
243 ugody, 17 umów jest w trakcie przygotowywania, w 9 przypadkach firma odmówiła zawarcia ugody, bo budynki znajdowały
się poza obszarem eksploatacji. Dokonano 36 zwrotów kosztów
zabezpieczenia nowo realizowanych budynków, 145 napraw awaryjnych na terenie posesji prywatnych, obecnie zleconych jest 11
dokumentacji. W trakcie jest 29 remontów, zakończono – 101, 2
– częściowo. Łącznie na naprawę dróg gminnych, wodociągów,
kanalizacji na podstawie umowy z AZK PG Silesia w latach 20142019 wydało 627 tys. zł.
Maciej Kozak przyznał, że w grudniu 2018 r. zakończyła się eks-

ploatacja ściany 122. W listopadzie br. rozpoczęto natomiast eksploatację ściany 123, potrwa do października 2020 r. W zasięgu jej
wpływów znajdują się ulice: Rolna, Dębowa, Letnia, Solankowa,
Staropolanka, Kryniczanka, Róż, Sołecka, Brzozowa, Jesienna,
Źródlana.
Podczas dyskusji radna Małgorzata Paszek pytała m.in. o
naprawę ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Kryniczanka. Inwestycja ma być finansowana w całości przez PG Silesia, jest w trakcie realizacji.
Radny Łukasz Hanke zauważył, że od pewnego czasu kontakt ze spółką oraz negocjacje związane z pracami remontowymi
są utrudnione. Jak podkreślił, ma podpisane porozumienie z kopalnią, ale nie zostanie zrealizowane w terminie, inni mieszkańcy
mają podobne problemy. M. Kozak przyznał, że niektóre czynniki
uniemożliwiają wykonanie zaplanowanych prac, np. brak danego
materiału na rynku.
Radnych interesowała także inwestycja związana z kanalizacją
podciśnieniową. Firma wykonała już dokumentację, jednak termin
rozpoczęcia prac zależeć będzie od dalszej eksploatacji. Jej koszt
to ok. 6 mln zł.
Podczas sesji sekretarz Maria Ożarowska poinformowała,
że gmina jest w trakcie sporządzania dokumentacji na wybór
wykonawcy monitoringu osiadań. Jeszcze w tym roku powinna
zostać podpisana umowa z wykonawcą.
PG Silesia czeka na decyzję ministra w sprawie przedłużenia
koncesji na wydobycie do 2044 r.
UG

AKCJA ZIMA – NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

Zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą oraz Parku Zdrojowego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz
z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości

A

dministracja Zasobów Komunalnych rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą oraz
Parku Zdrojowego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek parkowych z materiałów użytych
do zwalczania śliskości”.
Utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. zlecono firmie Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju. Utrzymanie alejek w Parku Zdrojowym w tym samym czasie będzie zadaniem firmy F.U.H. M & S BRUK Michał
Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju.
Umowy z wykonawcami obejmują usuwanie śniegu, błota pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej na skutek gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia, a także pozimowe sprzątanie i oczyszczenie dróg, parkingów, chodników oraz alejek parkowych i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG POWIATOWYCH

Z

imowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie 2019/2020 prowadzone będzie przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie
– tel. 501 716 376. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie – tel. 32
212 80 68.

ZIMOWE UTRZYMANIE DK 1

G

eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie poinformowała, że zimowe utrzymanie
drogi krajowej w Goczałkowicach-Zdroju w sezonie 2019/2020
prowadzone będzie przez firmę AVR SA z Obwodu Utrzymania Drogi
w Czechowicach-Dziedzicach. Numer kontaktowy do firmy – tel. 885
665 150, 32 450 74 73.
GDDKiA informuje też, że w GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzony jest całodobowy Punkt Informacji Drogowej – tel. 32 259
67 06.
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TO SĄ PARY NA MEDAL!

11 grudnia wójt Gabriela Placha nagrodziła Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary, które obchodzą w tym roku 50-lecie
ślubu. Wyróżniono też świętujących Diamentowe Gody.

„G

et Back” zespołu The
Beatles, „Honky Tonk
Women” The Rolling
Stones czy „Suspicious Minds”
Elvisa Presley'a – to według kronik najpopularniejsze przeboje w
1969 roku. W uszach uczestników
uroczystości w Urzędzie Gminy
brzmiał wtedy jednak głównie
podniosły Marsz Mendelssohna.
To wtedy, w 1969 roku miało
miejsce najważniejsze wydarzenie w ich życiu – przyrzekali sobie
„miłość, wierność i uczciwość małżeńską”.
- Mija 50 lub 60 lat od chwili,
kiedy związaliście się węzłem małżeńskim. Pewnie było w ciągu tych
lat wiele chwil radosnych, pięknych, ale też smutnych, przykrych.
Myślę, że wszystkie te przeżycia
związały Was jeszcze bardziej.
Dziękuję za Waszą miłość, ofiarność, dobre wychowanie dzieci,
za przykład życia – powiedziała
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój. Wójt pogratulowała pięknych jubileuszy,
życzyła dalszych wspaniałych
chwil w małżeństwie oraz zdrowia.
W tym roku 50-lecie pożycia
małżeńskiego obchodzi 18 par z
Goczałkowic-Zdroju, a 60-lecie –
4 pary. Jubilatów zaproszono na
uroczyste spotkanie w Urzędzie
Gminy. Świętującym Złote Gody
wójt Gabriela Placha wręczyła
przyznane przez Prezydenta RP
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Wyróżniono też pary
świętujące Diamentowe Gody.

O dobry humor jubilatów
zadbała Otylia Trojanowska, Ślązaczka Roku 2009, która opowiadała zabawne historie, dzieliła się
też wspomnieniami z lat dzieciństwa. To było bardzo radosne i
jednocześnie sentymentalne spotkanie. Jubilaci często w swoich
wspomnieniach wracali do lat
młodości, pierwszych spotkań z
przyszłym małżonkiem, do dnia,
w którym wzięli ślub.
Maria Grygier pierwszy raz
zobaczyła swojego przyszłego
męża Franciszka w tym samym
miejscu, w którym odbyła się uroczystość wręczenia medali. W sali
Urzędu Gminy organizowana była
zabawa. - Wtedy nie zwracał na
mnie uwagi. Po jakimś czasie przyszedł do mnie i zaprosił na sylwestra – opowiada początki znajomości, która przerodziła się w wielką
miłość. Ślub wzięli 29 kwietnia
1969 r. - Pogoda była piękna.
Wesele mieliśmy na ogrodzie przy
domu, grała orkiestra – wspomina.
Państwo Grygierowie mają dwie
córki oraz pięcioro wnuków. Jak
mówią, w związku najważniejsze
jest to, żeby umieć iść na kompromis.
18 stycznia 1969 r. swoją 50.
rocznicę ślubu świętowali Barbara i Edmund Maćkowiakowie.
- Było ślisko, padał deszcz. Mąż
miał takie buty, że nie umiał na
tym lodzie ustać – śmieje się pani
Barbara. Poznali się przy zwożeniu siana do stodoły, w okolicy
Bydgoszczy. W Goczałkowicach
mieszkają od 20 lat. Mają dwoje

dzieci oraz pięciu wnuków.
Pan Wiesław Maksymowicz
pochodzi ze Lwowa. Z żoną Krystyną poznali się dzięki mamie,
bo obie pracowały w szpitalu
w Goczałkowicach. - Teściowa
zawsze mówiła, że mój przyszły
mąż nie lubił Goczałkowic. Żeby

to się zmieniło kupiła mu nawet
kajak – mówi pani Krystyna. Ślub
wzięli 1 sierpnia 1959 r. - Było
bardzo gorąco. Mama się denerwowała, bo lodówek nie było.
Całe szczęście, że wcześniej padał
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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TO SĄ PARY NA MEDAL - CIĄG DALSZY...
deszcz i w piwnicy zalegała woda.
Całe jedzenie można było tam
schłodzić – opowiada. Pani Krystyna zauważa, że mężowi tak bardzo spodobały się Goczałkowice,
że nie wyobraża sobie mieszkać w
innej miejscowości!
Państwo Jadwiga i Stanisław
Nyczowie obchodzą w tym roku
rocznicę 50 lat po ślubie, dlatego
zostali uhonorowani jubileuszowym medalem. - Rodzice uczyli
nas, żeby być dobrymi ludźmi, szanować ludzi, i w ten sposób zaskarbić sobie uznanie wśród innych.
O rodzinę trzeba dbać. Rodzina
powinna trzymać się razem. Kiedyś mówiło się, że „ile czasu
poświęcisz dzieciom za młodu,
tyle one dla Ciebie poświęcą na
starość”. Wzięłam sobie do serca te
słowa. Ważne jest to, że wszystkie
problemy w małżeństwie powinny

wie, Maria i Franciszek Grygierowie, Genowefa i Łucjan Hessowie, Danuta i Bernard Jackowie,
Teresa i Mieczysław Klecowie,
Krystyna i Stanisław Klocowie,
Maria i Marian Klocowie, Barbara i Edmund Maćkowiakowie, Anna i Zygmunt Michalscy,
Gertruda i Kazimierz Mrzykowie, Stefania i Jan Nikielowie,
Jadwiga i Stanisław Nyczowie,
Aniela Pala, Halina i Tadeusz
Stankowie, Aleksandra i Józef
Władarzowie.

być rozwiązywane w gronie tych
dwóch osób. Najgorzej, jak ktoś
trzeci się wtrąci. To moja rada dla
młodych małżeństw – przyznaje
pani Jadwiga.
Paweł Komraus

W uroczystości udział wzięli
świętujący w tym roku 50-lecie
pożycia małżeńskiego:
Ewa i Kazimierz Banasiakowie, Marta i Kazimierz Boczkowie, Agnieszka i Henryk Głąbo-

W uroczystości udział
wzięli świętujący w tym roku
60-lecie pożycia małżeńskiego:
Krystyna i Wiesław Maksymowiczowie, Ingeborga i Leszek
Słomowie, Irena i Ryszard
Weszkowie.

DYSKUTOWALI O PRZEBUDOWIE
UL. ZIMOWEJ

W poniedziałek, 16 grudnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
na temat planowanej przebudowy ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju.

U

l. Zimowa to droga powiatowa. Powiat pszczyński przymierza się do jej
przebudowy. – W większości
wspólnie z gminą wyremontowaliśmy drogi powiatowe
na terenie Goczałkowic. Ul.
Zimowa jest ostatnią drogą
powiatową w Waszej gminie,
która jest w stanie nieprzystającym do XXI w., głównie
ze względów bezpieczeństwa
– nie ma tam chodnika, nie jest
dobrze wykonane odwodnienie. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że chcemy tę drogę przebudować – powiedział Grzegorz Nogły, członek Zarządu
Powiatu Pszczyńskiego.
Inwestycja ma być realizowana przy udziale środków
zewnętrznych. W tym roku
wyłoniono firmę, która przygotowuje projekt przebudowy
ul. Zimowej. W kosztach sporządzania projektu inwestycji
partycypuje też gmina Goczałkowice-Zdrój.
Grzegorz Durczyński z firmy
ABS – Ochrona Środowiska,
która przygotowuje projekt

przebudowy przedstawił najważniejsze informacje na temat
planowanej inwestycji. – Celem
przebudowy będzie poszerzenie jezdni, wybudowanie
chodnika, wykonanie pobocza
po drugiej stronie, zapewnienie odpowiedniego odwodnienia, a także przebudowa
infrastruktury – mówił projektant. Jezdnia będzie miała szerokość 5,5 m. Póki co są dwa
warianty usytuowania chodnika. Jeden zakłada chodnik
po stronie północnej na całej
długości ul. Zimowej, a drugi –
częściowo po stronie północnej,
a częściowo po stronie południowej. Projekt zakłada również przebudowę wszystkich
skrzyżowań z drogami gminnymi, a także przebudowę lub
budowę zjazdów indywidualnych do posesji.
Podczas spotkania mieszk ańcy mogli zapoznać się
ze wstępną koncepcją inwestycji, zadawać pytania projektantowi oraz inwestorowi,
zgłaszać uwagi. – Wszystkie te
uwagi rozpatrzymy, następnie

zorganizujemy kolejne spotkanie w sprawie inwestycji. Mapy
z koncepcją przebudowy oraz
dokumentacja będą dostępne
na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – mówił Grzegorz Nogły.
UG
Dwie koncepcje planowanej przebudowy ul. Zimowej

w Goczałkowicach-Zdroju są
dostępne w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Pszczynie www.bip.powiat.pszczyna.
pl, w zakładce Tablica ogłoszeń -> Ogłoszenia, zawiadomienia, obwieszczenia,
oferty. Uwagi można wnosić
do 10 stycznia 2020 r.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców (Fot. UG)
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PLAGA POŻARÓW SADZY
W KOMINIE. STRAŻACY APELUJĄ

Praktycznie codziennie pszczyńscy strażacy podejmują działania ratowniczo-gaśnicze związane z sezonem grzewczym.

K

ońcem listopada interweniowali przy trzech pożarach sadzy
w kominie oraz jednym pożarze piwnicy. Na szczęście, w zdarzeniach tych nie ucierpieli mieszkańcy i obyło się jedynie na stratach materialnych i dużym strachu, związanym m.in. z ryzykiem
zatrucia tlenkiem węgla.
To właśnie ten niewyczuwalny żadnymi zmysłami ludzkimi gaz
każdego roku w całym kraju zbiera śmiertelne żniwo w trakcie sezonu
grzewczego. Niestety, bardzo często sami mieszkańcy lekceważą przepisy, które narzucają na właścicieli/zarządców/użytkowników obiektów mieszkalnych konieczność m.in. dbania o przewody kominowe,
urządzenia i instalacje grzewcze oraz właściwe składowanie opału.
Niestety, brak wiedzy na ten temat często prowadzi do poważnych
w skutkach pożarów, których finał niestety może być tragiczny.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie apeluje o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Niewłaściwie
eksploatowane piece, przewody kominowe spalinowe i dymowe mogą
doprowadzić do powstania pożaru lub silnie trującego tlenku węgla,
stanowiącego zagrożenie dla wszystkich mieszkańców!
Zapoznaj się z zasadami i bądź bezpieczny – więcej informacji jest
dostępnych na stronie pszczyna.kppsp.gov.pl.
KP PSP Pszczyna

Efekt jednego z pożarów sadzy w powiecie pszczyńskim (Fot. KP PSP Pszczyna)

SEGREGACJA MA SENS! RECYKLING
ZACZYNA SIĘ W DOMU!

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli
tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem.
Zaskoczony? Sprawdź, jak to działa.

Z

a każdym razem, kiedy otwieramy szafkę
pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne
surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe
od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się
nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy
rowerem.
Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej
za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się
odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy.
Recykling pozwala na oszczędność energii,
surowców i środowiska naturalnego. Każda
wykorzystana ponownie szklana butelka
to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4
ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej.
Poddane recyklingowi odpady to także mniej
wysypisk.
Szkło i aluminium podlegają recyklingowi
w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest
to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud
jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odna-

wiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy
ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody.
Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę
do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie
energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej
żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady
zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić
mniej.
Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę,
której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne
można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek
PET można wyprodukować bluzę z polaru.
Plastik może być też przetwarzany na innego
rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe,
powstają z niego także namioty, plecaki czy
buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy
59 kg makulatury.
Recykling to oszczędność ograniczonych
zasobów naturalnych, a także zmniejszenie
szkodliwego wpływu na środowisko. Dla przykładu, recykling aluminium pozwala ograni-

czyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi
oszczędność ropy naftowej i zużycia energii
nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też
mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt
wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż
ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki
związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.
O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę
potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj
produkty w opakowaniach, które nadają się
do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny
produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego
został wykonany, nadaje się do recyklingu.
naszesmieci.mos.gov.pl
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY.
NA LOGO TRZEBA POCZEKAĆ

Zwyciężczynią konkursu na projekt graficzny logo gminy Goczałkowice-Zdrój została Justyna Oszek.

D

o konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy zgłoszono łącznie 83 prace. 11 projektów zostało odrzuconych ze względu
na brak dołączonych dokumentów wymaganych regulaminem. Odrzucono również 9 prac, których autorzy nie są mieszkańcami gminy Goczałkowice-Zdrój. Tymczasem konkurs był przeznaczony wyłącznie do mieszkańców naszej gminy.
Komisja Konkursowa zapoznała się z 63 projektami, które spełniały wymagania regulaminowe. Biorąc pod uwagę kryteria określone w konkursie zdecydowano, że najlepsza jest praca Justyny

Oszek. Otrzyma tym samym nagrodę w wysokości 1000 zł. Komisja stwierdziła jednocześnie, że projekt wymaga kilku modyfikacji.
Zostaną one wprowadzone przy współpracy z autorką zwycięskiej
pracy.
W związku z tym, logo gminy Goczałkowice-Zdrój zostanie zaprezentowane dopiero po wprowadzeniu zaleconych modyfikacji.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział
w konkursie oraz za wszystkie zgłoszone projekty!

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI PRZYJĘTY
Na sesji 26 listopada Rada Gminy uchwaliła Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020.

Z

godnie z tym dokumentem Gmina ogłosiła otwarte
konkursy ofert na realizację
zadań publicznych w następujących
zakresach:
– w zakresie edukacji, oświata
i wychowania: organizacja
dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128
wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
wynosi 16.300 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.
– w zakresie ochrony i promocji
zdrowia:
1) prowadzenie działań z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia
mających na celu utrzymanie
i poprawę zdrowia oraz związanej
z nim jakości życia mieszkańców;
2) kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym wraz
z dowozem;
3) sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle
chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej;
4) działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z upośledzeniem umysłowym.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań

wynosi 98.150 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.
– w zakresie działalności
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
organizacja opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 sprawowanej
w formie żłobka.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
180.000 zł.
O dotację mogą ubiegać się
podmioty wymienione w art. 8
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
Termin składania ofert: do dnia

30 grudnia 2019 r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Urzędu oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
Program współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok
2020 dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce
„Uchwały Rady Gminy” – Uchwała
nr XIII/80/2019 oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Informacje o konkursach znajdują się
na stronie goczalkowicezdroj.pl.
UG

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

W

ójt Gminy ogłosił nabór na członków komisji konkursowych
powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2020
roku w następujących zakresach:
– ochrona i promocja zdrowia,
– edukacja, oświata i wychowanie,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Kandydatami na członków komisji mogą być członkowie organizacji pozarządowych, członkowie podmiotów, o których mowa w art.

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne
pełnomocnictwo.
Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Szkolnej 13, w godzinach
pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów: do dnia 20 grudnia 2019r.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
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KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Problem przemocy występuje we wszystkich państwach całego świata, bez względu na poziom rozwoju danego kraju. Przemoc
wobec członków rodziny stanowi zagrożenie dla praw, zdrowia, dobrobytu wszystkich ludzi tych biednych, jak i bogatych. Przemoc
ma wpływ na ich życie, nawet wiele lat po wyjściu z jej kręgów. W wielu krajach osoby doznające przemocy cierpią w milczeniu,
nie mając prawie żadnych szans na sprawiedliwość, pomoc czy wsparcie.

C

elem kampanii „Białej
Wstążki”, która trwa rokrocznie od 25 listopada
do 5 grudnia jest zwrócenie
uwagi całego społeczeństwa
na zjawisko przemocy w rodzinie. Skutecznych sposobów
walki z przemocą jest wiele, kampania jest jedną z nich. Podnosi
ona przede wszystkim świadomość, iż każdy z nas bez względu
na płeć, wyznanie, kolor skóry,
upodobania ma równe prawa
do zapewnienia sobie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz poszanowania własnej godności. Reagujmy gdy
widzimy osoby doznające Przemocy bądź stosujące przemoc
wobec innych. Nie bądźmy również obojętni na to, co dzieje się
wokół nas.
W Goczałkowicach-Zdroju
kampania „Białej Wstążki”
odbywa się po raz kolejny. Jest
organizowana w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy
na lata 2016-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół
Interdyscyplinarny przy współpracy z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie gminy. Założe-

Uczniów szkoły odwiedzili policjant oraz policyjna maskotka (Fot. OPS)

niem kampanii jest zwrócenie
uwagi na problem przemocy stosowanej nie tylko wobec kobiet,
ale wobec wszystkich członków rodziny. Problem, który
rozgrywa się często w czterech
ścianach.
W ramach akcji 25 listopada
2019 r. na lekcjach wychowawczych w placówkach oświatowych zostały przeprowadzane
pogadanki dotyczące tematyki przemocy w rodzinie oraz
udzielono informacji gdzie

szukać pomocy. W tym też
dniu przyozdobiono placówki
oświatowe białymi wstążkami
oraz zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie założyli element białego stroju bądź przypięli białą
wstążkę w ramach solidaryzowania się i sprzeciwu wobec
przemocy.
W ramach działań profilaktycznych Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2016-2020 18

listopada 2019 roku uczniowie
klas drugich i czwartych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyli
w spotkaniu z policjantem,
Panem Szymonem Czyżem,
który m.in. przypomniał dzieciom ważne zasady dotyczące
bezpieczeństwa, właściwego
zachowania w różnych sytuacjach życiowych, konsekwencjach niewłaściwych zachowań
dzieci i młodzieży. W ramach
odbytych zajęć uczniowie mieli
m o ż l i wo ś ć u c ze st n i c ze n i a
w zajęciach zabawowych dotyczących umiejętności radzenia
sobie z negatywnymi emocjami,
które mogą wywoływać zachowania konfliktowe, agresywne,
przemocowe. Wysłuchali także
bajki z morałem o krokodylu
Riku i małpkach Koko, Kiki
i Kaka. Niespodzianką spotkania
była policyjna maskotka – pies
Sznupek, z którym dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wspólne spotkanie zakończyło
się rozdaniem słodkich upominków i drobnych gadżetów.
W placówkach i instytucjach
gminnych zostały rozprowadzone plakaty, ulotki informacyjne.
OPS

PORTAL PODATNIKA – W PROSTY
SPOSÓB MOŻESZ ZAŁATWIĆ WIELE
URZĘDOWYCH SPRAW!

Zapraszamy mieszkańców do rejestrowania się na platformie internetowej podatnika podatnik.
goczalkowicezdroj.pl.

J

est to portal internetowy skierowany do mieszkańców gminy
Goczałkowice-Zdrój. Za jego pośrednictwem można sprawdzić
aktualne saldo zobowiązań wobec Gminy, zapłacić online lub
wygenerować druk przelewu do banku, uruchomić powiadomienia
sms lub na adres mailowy o zbliżających się płatnościach, elektronicznie złożyć deklaracje, korekty, pisma.
To narzędzie, które ułatwia kontakt z Urzędem Gminy, pozwala
bez wychodzenia z domu, siedząc przed komputerem załatwić wiele
urzędowych spraw. Zapraszamy na stronę podatnik.goczalkowicez-

droj.pl
Projekt zrealizowany przez gminę Goczałkowice-Zdrój pn.
„Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych
usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” był współfinansowany z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”,Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
UG
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GOCZAŁKOWICE KIBICOWAŁY
ŁUKASZOWI PISZCZKOWI

19 listopada pochodzący z naszej gminy Łukasz Piszczek rozegrał ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji Polski. Podczas tego
spotkania na stadionie Łukasza wspierała liczna grupa kibiców z Goczałkowic.

P

onad 200 kibiców z Goczałkowic pojechało do Warszawy, by na PGE Narodowym wspierać pochodzącego
z naszej gminy piłkarza w jego
ostatnim reprezentacyjnym
meczu. Mieli ze sobą koszulki
i czapki z napisem „Piszczek” oraz
banery. Duży udział w organizacji wyjazdu miał Jerzy Sodzawiczny, prezes OSP.
Łukasz Piszczek zagrał niemal
całą pierwszą połowę meczu Pol-

ska-Słowenia. W ostatnich minutach, kiedy został zmieniony piłkarze obu drużyn na pożegnanie utworzyli dla niego szpaler,
kibice na stadionie dziękowali
owacją na stojąco. „Dziękujemy! Dziękujemy!” – skandowali. Przed rozpoczęciem meczu
Zbigniew Boniek, prezes PZPN
wręczył piłkarzowi pamiątkową
koszulkę i paterę.
„Emocje wciąż nie opadły.
Ten wieczór był wyjątkowy. Czas

Goczałkowiccy kibice wyróżniali się na stadionie (Fot. Wojciech Smolorz)

kiedy reprezentowałem Polskę
był wspaniały, nigdy tych chwil
nie zapomnę. Spełniłem swoje
marzenia! Dziękuję wszystkim!” – napisał Łukasz na Facebooku po meczu. W reprezentacji Polski wystąpił łącznie 66
razy – strzelił 3 gole i zanotował
9 asyst. Wziął udział w mistrzostwach Europy 2008, 2012
i 2016 oraz w mistrzostwach
świata 2018. Już po zakończeniu kariery reprezentacyjnej pił-

karz z Goczałkowic znalazł się
w Reprezentacji 100-lecia przygotowanej przez Polski Związek
Piłki Nożnej. To piękne podsumowanie jego występów w biało-czerwonych barwach!
Na stronie goczalkowicezdroj.pl można obejrzeć galerię
zdjęć z tego wyjątkowego meczu,
wykonanych przez Wojciecha
Smolorza z Goczałkowic-Zdroju,
który uzyskał akredytację fotograficzną PZPN.

Pożegnanie Łukasza Piszczka z kadrą (Fot. Wojciech Smolorz)

GOCZAŁKOWICE DZIĘKUJĄ PISZCZKOWI

Z

okazji zakończenia reprezentacyjnej kariery zachęcamy
mieszkańców Goczałkowic do podzielenia się swoimi wspomnieniami dotyczącymi tego wybitnego piłkarza. Może macie
jakieś ciekawe, archiwalne zdjęcia z młodym Piszczkiem, kiedy
grał jeszcze w Goczałkowicach, uczył się tu, albo już przyjeżdżał
jako wielki piłkarz, ale zawsze chętnie spotykał się ze swoimi
fanami? Wyślijcie nam je, napiszcie o nich kilka zdań! Zachęcamy
też do podzielenia się wspomnieniami dotyczącymi Łukasza: jak
go zapamiętacie, jakie macie wspólne przeżycia, doświadczenia,
co w nim lubicie?
Zdjęcia wraz z opisem (okoliczności, data), wspomnienia prosimy przesyłać mailowo na adres promocja@goczalkowicezdroj.

pl (prosimy o podanie swojego numeru telefonu) lub przynosić
do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 13, pokój nr 102,
I piętro). Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną oddane właścicielom.
Swoimi materiałami, wspomnieniami, emocjami można podzielić się także na Facebooku, z hashtagiem #GoczałkowiceDziękująPiszczkowi
Wybrane materiały zostaną wykorzystane w specjalnej publikacji poświęconej Łukaszowi Piszczkowi, którą planuje wydać Urząd
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Będzie to swego rodzaju podziękowanie dla Łukasza, a także cenna pamiątka dla mieszkańców naszej
gminy.
UG

Na mecz pojechała liczna grupa kibiców z Goczałkowic (Fot. UG)
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LODOWATA WODA IM
NIESTRASZNA!

Na stawie Maciek Mały w Goczałkowicach-Zdroju rozpoczęły się spotkania morsów. Każdy może spróbować niezwykłej kąpieli!
Zapraszamy w soboty i niedziele.

P

ierwsza kąpiel w lodowatej wodzie, która odbyła się 30 listopada
zgromadziła nie tylko morsów (ponad 20 osób), ale też mieszkańców, którzy śledzili ich poczynania. Ubrani w ciepłe kurtki, szaliki
i czapki obserwowali śmiałków, którzy nieraz w samych kąpielówkach
weszli do wody mającej 4 st. C!
Wśród uczestników pierwszego spotkania byli zarówno ci, którzy morsowali po raz pierwszy, jak i stali miłośnicy tego typu kąpieli. Wszyscy
podkreślali, że to niezwykłe przeżycie!
Waldemar Czenczer z Goczałkowic-Zdroju jest morsem od sześciu
lat. – Do morsowania skłoniły mnie choroby: angina, zapalenie oskrzeli
dwa razy w roku. Usłyszałem gdzieś, że dzięki morsowaniu przestaje się
chorować. I u mnie tak się właśnie stało. Zdarza się jakiś katar, ale to nie
jest już to, co kiedyś – mówi.

Z reguły do zimnej wody wchodzi raz w tygodniu. Jego rekord to kąpiel
trwająca aż 28 minut! Co poradzi osobom, które boją się morsowania?
– Trzeba się przełamać. Pierwsze i drugie wejścia są trudne. Nie wiesz,
co się dzieje, to szok dla organizmu. Potem już żałuje się, że nie robiło się
tego wcześniej – śmieje się.
Kąpiele w zimnej wodzie w Goczałkowicach organizowane są przez
WakePark przy współpracy z Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój. –
Spotkania morsów na WakeParku i wspólna kąpiel odbywają się w każdy
weekend, w soboty o godz. 15.00, a w niedziele o godz. 12.00. Zapraszamy wszystkich śmiałków. Dla stałych morsów przygotowaliśmy zniżki
na WakeParku – mówi Marcin Cecherz z WakeParku.
UG

Pierwsze spotkanie zgromadziło ponad 20 morsów (Fot. UG)

Wszyscy chętni mogą wejść do lodowatej wody w każdy weekend (Fot. UG)

AKTUALNOŚCI

 z życia gminy 

11

DBAJMY O NASZ JĘZYK OJCZYSTY!
Z tekstem pt. „Quasi-wakacje we Francji” zmierzyli się uczestnicy XVI Gminnego Dyktanda Rodzinnego, które w środę, 27 listopada odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

U

czestnicy imprezy organizowanej przez SP nr 1 – 12 drużyn
składających się z ucznia szkoły i do dwóch osób towarzyszących – mieli za zadanie napisanie tekstu dyktanda zatytułowanego „Quasi-wakacje we Francji”. Jak podkreślali, łatwo nie było,
bo trzeba było zmierzyć się z wieloma wyrażeniami, których często
używamy w mowie, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak
prawidłowo je napisać.
Po ocenie wszystkich prac okazało się, że nie było tekstów bezbłędnych, a poziom był bardzo wyrównany. Ostatecznie I miejsce
i Nagrodę Wójta Gminy otrzymała rodzina Kramerów, II miejsce –
Nagrodę Dyrektora Szkoły zdobyła rodzina Mączewskich, a III miejsce i Nagrodę Przewodniczącego Rady Rodziców – rodzina Włodków. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział w dyktandzie.
W skład zwycięskiej drużyny weszły: Julia Kramer, uczennica
kl. I, mama Katarzyna Kramer oraz babcia Aurelia Gogol. – Tekst
dyktanda może nie był najtrudniejszy, ale z pewnością był podchwytliwy. Najwięcej problemów miałyśmy nie z ortografią, a z przed-

rostkami, łączeniem wyrazów – mówią laureatki. Jak podkreślają,
na co dzień polszczyzna nie sprawia im większych trudności. Najmłodsza przedstawicielka rodziny przyznaje, że bardzo lubi język
polski.
Autorką tegorocznego tekstu była dr Renata Jankowska, mieszkanka Goczałkowic, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To także kilkukrotna zwyciężczyni poprzednich edycji dyktanda. Chwali pomysł organizowania tego typu wydarzeń. – Uważam, że to olbrzymie kalectwo, że dzieci już od najmłodszych lat piszą tylko na komputerze. Powinny natomiast dużo pisać
ręcznie, dużo czytać. Warto dbać o nasz język ojczysty. Zauważam,
że mamy z nim coraz większe problemy – skracamy, używamy słów
obcych, tworzymy neologizmy. Po to tu jesteśmy, aby przekonywać
najmłodszych, że nasza polska pisownia jest bardzo ważna – mówi.
Tekst tegorocznego Gminnego Dyktanda Rodzinnego można znaleźć na stronie goczalkowicezdroj.pl.
UG

Nagrodzeni uczestnicy tegorocznego dyktanda (Fot. UG)

W dyktandzie udział wzięło 12 rodzinnych drużyn (Fot. UG)

WYBIORĄ
NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Z

adaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej
pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub
ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy
tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność
i ogólne wrażenie estetyczne.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Goczałkowicach-Zdroju. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VI, uczniowie
kl. VII-VIII.
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez orga-

nizatorów specjalnie do tego celu. Szopki będą oceniane według
następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność
pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
(w szczególności naturalnych); wkład pracy; estetyka pracy oraz
trwałość konstrukcji; walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka,
dodatki).
Wykonane prace należy składać do 20 grudnia do s. Katarzyny
Gulczyńskiej SDS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2020
roku. Szczegółowy regulamin jest dostępny na www.strona.sp1goczalkowice.pl.
SP nr 1
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LUDZIE LISTY PISZĄ...

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju włączyli się w międzynarodową akcję, Maraton Pisania Listów. 9
grudnia zwarci i gotowi zebrali się po południu pod opieką K. Bienioszek, M. Iskrzyckiej, J. Sobkowiak, by ratować obrońców i
dobroczyńców praw człowieka z 10 państw.

C

zym w ogóle jest całe
przedsięwzięcie? Maraton Pisania Listów odbywa
się co roku na początku grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Podczas tego wydarzenia mobilizuje się ludzi na całym świecie do wspólnego i solidarnego
przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. Jak twierdzą organizatorzy akcji, iskra
odwagi jest w każdym z nas
i możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać
tweeta. Możemy protestować.
Możemy napisać list. Możemy
działać razem ramię w ramię
z obrońcami i obrończyniami
praw człowieka, by walczyć
z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy
świat. Warto dodać, że w Polsce
Maraton działa od 2001 roku
i urósł do rangi największego

na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka.
W tym roku w szkole w akcji
wzięło udział 17 uczniów z różnych klas. Napisano łącznie aż
139 listów. Do akcji włączyli się
także absolwenci, dzięki czemu
całe przedsięwzięcie zyskało
charakter środowiskowy. Listy
zostały napisane w języku polskim. Maraton został poprzedzony warsztatami na temat
historii praw człowieka, które
poprowadził Łukasz Hanke.
Na spotkaniu poprzedzającym pisanie listów uczniowie
mieli także okazję zapoznać się
z losami bohaterów tegorocznej
maratonu.
Wszy stkim uczestnikom
dziękujemy za udział w Maratonie, za zaangażowanie i dojrzałą postawę, za włączenie
się w tę szlachetną inicjatywę,
za poświęcony dla drugiego

Uczniowie chętnie zaangażowali się w pisanie listów (Fot. SP nr 1)

człowieka swój wolny. Już teraz
zachęcamy do wzięcia udziału
w Maratonie Pisania Listów
w przyszłym roku, bo z pewnością iskra odwagi jest w każdym

z nas, znów będziemy chcieli
zabrać głos w słusznej sprawie i zawalczyć o sprawiedliwy
świat!
M. Major

NAUCZYCIELE Z SP NR 1 SZKOLĄ
SIĘ, DZIELĄ WIEDZĄ I WYGRYWAJĄ!
Nauczyciele z SP nr 1 szkolą się, dzielą wiedzą i wygrywają – tak w skrócie można opisać uczestnictwo nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w XIII Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Ustroniu organizowanym przez magazyn „TIK w Edukacji”.

W

icedyrektor szkoły/
nauczyciel informatyki
Agnieszka Niwińska,
nauczyciel biologii Jolanta Sobkowiak oraz nauczyciel chemii Kamila
Bienioszek w dniach 6-7 grudnia
2019 r. wzbogacały swoją wiedzę
biorąc udział w wykładach cenionych edukatorów oraz w warsztatach prowadzonych przez uznanych praktyków.
Celem pakietu szkoleń było
zaprezentowanie kreatywnych
i innowacyjnych rozwiązań TIK
dla szkół. „Cyberprzemoc, patotreści w Sieci – szkodliwe wzorce
dla dzieci i młodzieży”, „Druk
3D w szkole – uczniowski projekt „Szczęście z plastiku””, „VR –
immersyjne nauczanie. Pokaz możliwości zastosowania zestawu VR
w edukacji”, „Wykorzystaj poten-

cjał Windows Ink na monitorach
interaktywnych” – to tylko niektóre
ciekawie zaprezentowane zagadnienia.
Zlot był również doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń
w zakresie świadomego stosowania technologii w procesie edukacyjnym.
W programie zlotu przewidziano warsztaty i zadania
do wykonania przez uczestników,
co zaowocowało zajęciem I miejsca
i wygraniem głównej nagrody dla
szkoły – wycieczki dla całej klasy
(40 osób) do Historylandu w Krakowie! Kto pojedzie na wycieczkę, Dzięki zaangażowaniu nauczycielek SP nr 1 uczniowie pojadą na ciekawą wycieczkę
jeszcze nie wiadomo. Jedno jest (Fot. SP nr 1)
pewne – będą to uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1.
nia nauczycieli. Dziękujemy Wój- w projekcie.
Udział w ogólnopolskim zlo- towi Gminy i Dyrektorowi Szkoły
Agnieszka Niwińska, Jolanta
cie jest jedną z form doskonale- za umożliwienie uczestnictwa Sobkowiak, Kamila Bienioszek

OŚWIATA
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„ŁOWIMY” MŁODE
TALENTY W PIŁCE NOŻNEJ

Z inicjatywy nauczycieli wf-u oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju 5 grudnia na hali sportowej GOSiR-u odbył się jubileuszowy X Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej klas II i III.

W

rozgr ywkach piłkarskich wzięło udział 7
drużyn. Każda drużyna
składała się z 6 zawodników plus
1 rezerwowy. Zainteresowanie
było tak duże, że na poziomie klas
wychowawczynie musiały dokonać selekcji i wybrać najlepszych
uczniów, którzy reprezentowali
swoje oddziały szkolne.

Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej został uroczyście rozpoczęty przez dyrektor SP nr 1

Goczałkowice-Zdrój, Beatę Smolarek. Zawodnicy grali systemem
„każdy z każdym”. Organizatorzy postanowili, aby każda drużyna zagrała 6 meczy, co dało
w sumie 21 spotkań, i o losie
zwycięzcy zadecydowały zdobyte punkty. Za zwycięstwo klasa
otrzymywała 2 punkty, za remis
– 1 punkt, porażka nie dawała
żadnego punktu.
Po zaciętej walce drużyny
zdobyły następujące miejsca: I –

2a, II – 3c, III – 2c, IV – 3b, V –
2b, VI – 3a, VII – 3d. Cały turniej wygrała drużyna 2a, która
zdobyła tą samą liczbę punktów
co drużyna z 3c i z którą zremisowała. O zwycięstwie zadecydowała różnica strzelonych bramek.
Organizatorzy wspaniałej
sportowej imprezy szkolnej pragną podziękować Radzie Rodziców za nagrody. Wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani meda-

lami, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,
a uczniowie biorący udział uzupełnili utracone kalorie słodkim
poczęstunkiem. Dziękujemy pracownikom GOSIR-u za pomoc
w przygotowaniu obiektu i przeprowadzeniu imprezy oraz rodzicom i wszystkim kibicom. Atmosfera, jaką wytworzyli na trybunach dodawała młodym zawodnikom „skrzydeł”.
SP nr 1

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju angażują się w wiele cennych akcji.

W

olontariusze z SP nr 1 wzięli udział w kweście na rzecz
Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie (zebrano wraz z innymi
wolontariuszami ok. 8300 zł),w sadzeniu żonkili w ramach
akcji Pola Nadziei na potrzeby hospicjum (posadzono ok. 120 cebulek żonkili, w zbiórce pluszaków i materiałów szkolnych dla fundacji
„Mam Marzenie” (podopiecznymi są dzieci z oddziałów onkologicznych, zebrano dla nich 120 różnych pluszaków), w zbiórce gier dla
dzieci z oddziałów onkologicznych, a także w ramach współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w akcji „Zostań świętym Mikołajem”
(zebrano 73 różne gry, puzzle itp.).
Uczniowie zaangażowali się także w Maraton Pisania Listów – Amnesty
International, wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz dla Hospicjum
Św. Ojca Pio w Pszczynie, wykonanie upominków dla seniorów ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii pw. św. Jerzego w Goczałkowicach oraz w akcję Góra Grosza.

SP nr 1

Wolontariusze z Goczałkowic angażują się w wiele wartościowych projektów (Fot. SP nr 1)

 z życia gminy 

14

WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA NR 1
ŚWIĘTOWAŁY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRAW DZIECKA WSPÓLNIE Z UNICEF
Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wzięło udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa, 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W

1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła
uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim
dzieciom na świecie ich prawa.
Chronią one dzieci, ale i wspierają
je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi
niebezpieczeństwami. Z drugiej
strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach
podejmowania decyzji, które ich
dotyczą. Rolą dorosłych jest nie
tylko dbanie o to, aby prawa
dziecka były przestrzegane, ale
także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie
dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie
i inicjuje różne projekty, których
celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka z UNICEF to wydarzenie,
które jednoczy wszystkie dzieci
na świecie. W tym dniu w wielu
krajach dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.
To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół

Dzieci z balonami UNICEF odwiedziły Urząd Gminy (Fot. PP nr 1)

i przedszkoli zdecydowały się
uczcić 30. rocznicę uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka.
Do akcji przystąpiła także nasza
placówka, która zorganizowała
w ramach tego wydarzenia zajęcia przybliżające przedszkolakom pojęcia związane z prawami
dziecka oraz kształtujące empatię na potrzeby dzieci z całego
świata. Przedszkolaki tworzyły
prace plastyczne, których motywem przewodnim były prawa
dziecka, a kolorem dominującym był kolor niebieski, kolor
UNICEF.

W środę, 20 listopada dzieci
z wszystkich grup wiekowych
przybyły do przedszkola ubrane
na niebiesko. Wspólne świętowanie rozpoczęła zabawa z niebieskimi wstążkami, następnie
dzieci zobaczyły prezentację
i bajkę o prawach dziecka, wysłuchały również wiersza i piosenki
związanej z tematem. Aby pamiętać o wydarzeniach i przesłaniu
tego wyjątkowego dnia przedszkolaki zabrały do domu baloniki z niebieskim logo UNICEF.
Akcja została zauważona
również w pobliskim Urzę-

dzie Gminy, dokąd w radosnych nastrojach zawędrowały
przedszkolaki z grupy Kotków,
aby swoją dziecięcą radością
podzielić się z pracującymi tam
osobami. Dzieci z uśmiechem
na ustach odwiedzały pracowników urzędu, aby zaakcentować
wagę uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka, przedszkolaki recytowały krótki wierszyk
a na pamiątkę obdarowywały
przyniesionymi balonikami.
Dziękujemy za słodki poczęstunek i ciepłe przyjęcie.
Maria Jaworska-Nowok
(PP nr 1),
koordynator akcji UNICEF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Grono Pedagogiczne oraz zespół wychowawców świetlicy
składają serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie
i współpracę przy organizacji kiermaszu świątecznego,
który odbył się w dniu 28 listopada br.
Podczas kiermaszu można było nabyć oryginalne ozdoby choinkowe
kartki świąteczne, przepyszne pierniczki,
drobiazgi pod choinkę oraz kalendarze na 2020 rok.
Wszystko zostało przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
Jak co roku piękne przedmioty cieszyły oko, a pomysłowość twórców zachwycała.

ODPADY KOMUNALNE
W 2020 ROKU
- INFORMATOR
Od nowego roku zmiany w odbiorze śmieci
Nowa frakcja odpadów, limity na niektóre śmieci, PSZOK po nowemu,
wyższa stawka za śmieci oraz ulga dla osób, które kompostują – to
najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia.

P

odczas sesji Rady Gminy, która odbyła
się 10 grudnia radni przyjęli szereg
uchwał wprowadzających zmiany
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania przepisów do wymagań
związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Od 1 stycznia w Goczałkowicach-Zdroju
wprowadzona zostanie nowa frakcja selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – ulegające biodegradacji. To odpady
kuchenne z wyłączeniem odpadów zielonych (trawa, gałęzie, itp.). Mieszkańcy
otrzymają kubły na te śmieci. Będą one
odbierane spod posesji raz na dwa tygodnie, według harmonogramu znajdującego
się na kolejnej stronie. Co istotne, odpadów
ulegających biodegradacji nie należy wrzucać do kubłów w workach foliowych.
Zmiany obejmują także odbiór odpadów
wielkogabarytowych. Spod posesji będą
one odbierane raz w roku. Ponadto, wprowadzono limit tego typu odpadów, które
można oddawać w PSZOK-u – od przyszłego
roku to 0,5 tony odpadów wielkogabarytowych i budowlanych na nieruchomość
rocznie oraz 4 opony z samochodów do 3,5
tony rocznie z nieruchomości. PSZOK dla
mieszkańców gminy będzie funkcjonował
przy ul. Bolesława Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach. To także efekt zmian
w ustawie, które uniemożliwiają organizowanie mobilnych PSZOK-ów. Od stycznia do marca oraz w grudniu 2020 r. punkt
będzie dostępny we wtorki w godz. 7.0017.00, w czwartki w godz. 7.00-15.00 oraz
w soboty w godz. 7.00-13.00, a od kwietnia
do listopada – od wtorku do soboty. Szczegółowy harmonogram jest na kolejnych
stronach.
Podwyższona została też stawka
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy

Goczałkowice-Zdrój wynosić będzie 20 zł
miesięcznie za osobę. Konieczność wprowadzenia wyższej stawki wynika z czynników niezależnych od gminy.
Podobny problem mają samorządy
w całym kraju. Wszystko przez m.in.
zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, które nakładają
na gminy nowe obowiązki. Wyższe stawki
dla mieszkańców to także efekt drastycznego wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska
(w ciągu trzech lat aż o 263%!), wzrostu cen
energii, wzrostu płacy minimalnej, większych wymagań technicznych w stosunku
do miejsc magazynowania odpadów. Warto
podkreślić, że system gospodarki odpadami
musi być systemem samofinansującym się.
To oznacza, że gmina nie może na tym systemie zarabiać, nie może też do niego dopłacać. Ustawodawca zdecydował, że wszystkie koszty z tego tytułu muszą ponosić
mieszkańcy w opłacie za odbiór śmieci.
W Goczałkowicach udało się uniknąć
jeszcze większej podwyżki. Do pierwszego
przetargu na „Świadczenie usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Goczałkowice-Zdrój, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunal-

nych zebranych podczas prac porządkowych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz usługi likwidacji dzikich wysypisk”
zgłoszono tylko jedną ofertę. Na jej podstawie wyliczono, że miesięczna stawka
dla mieszkańca powinna wynieść ok. 25 zł
miesięcznie.
Żeby uniknąć tak drastycznej podwyżki
zdecydowano się ogłosić nowy przetarg,
już na nowych zasadach. Najważniejsza
zmiana jest taka, że wynagrodzenie dla
wykonawcy usługi będzie zależało od rzeczywistej liczby odebranych od mieszkańców i zagospodarowanych odpadów. Tym
samym odchodzi się od systemu zryczałtowanego, w którym firma otrzymywała
takie samo wynagrodzenie, bez względu
na ilość odpadów. W drugim przetargu
ponownie ofertę złożyła tylko jedna firma.
Cena była niższa niż poprzednio, co pozwoliło na wprowadzenie niższej niż pierwotnie zakładano opłaty. Umowa z wykonawcą, firmą Sanit Trans z Międzyrzecza
Górnego (to ta sama firma, która obecnie
odpowiada za odbiór śmieci) będzie obowiązywała rok.
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy
wprowadzono też zwolnienie z części
opłaty za odbiór odpadów dla nieruchomości, w których kompostowane będą
bioodpady (kuchenne i zielone) stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosić
będzie 1 zł za jedną osobę miesięcznie.
Zmiany ustawowe zlikwidowały możliwość oświadczenia, że mieszkaniec nie
będzie segregował odpadów. Wprowadzono natomiast wyższą stawkę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny – to 60 zł miesięcznie
za osobę.
Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.
UG

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2020
BIODEGRADOWALNE
13, 27 STYCZEŃ
10, 24 LUTY
9, 23 MARZEC
6, 20 KWIECIEŃ
4, 18 MAJ
1, 15, 29 CZERWIEC
13, 27 LIPIEC
10, 24 SIERPIEŃ
7, 21 WRZESIEŃ
5, 19 PAŹDZIERNIK
2, 16, 30 LISTOPAD
14, 28 GRUDZIEŃ

BIODEGRADOWALNE
16, 30 STYCZEŃ
13, 27 LUTY
12, 26 MARZEC
9, 23 KWIECIEŃ
7, 21 MAJ
4, 18 CZERWIEC
1, 16, 29 LIPIEC
13, 27 SIERPIEŃ
10, 24 WRZESIEŃ
8, 22 PAŹDZIERNIK
4, 18 LISTOPAD
2, 16 30 GRUDZIEŃ

BIODEGRADOWALNE
2, 20, 31 STYCZEŃ
14, 28 LUTY
13, 27 MARZEC
10, 24 KWIECIEŃ
8, 22 MAJ
5, 19 CZERWIEC
2, 17, 30 LIPIEC
14, 28 SIERPIEŃ
11, 25 WRZESIEŃ
9, 23 PAŹDZIERNIK
5, 20 LISTOPAD
3, 17 GRUDZIEŃ

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE
10*, 20 STYCZEŃ
3, 17 LUTY
2, 16, 30 MARZEC
13, 27 KWIECIEŃ
11, 25 MAJ
8, 22 CZERWIEC
6, 20 LIPIEC
3, 17, 31 SIERPIEŃ
14, 28 WRZESIEŃ
12, 26 PAŹDZIERNIK
9, 23 LISTOPAD
7, 21 GRUDZIEŃ

13, 27 STYCZEŃ
10, 24 LUTY
9 ,23 MARZEC
6, 20 KWIECIEŃ
4, 18 MAJ
1, 15, 29 CZERWIEC
13, 27 LIPIEC
10, 24 SIERPIEŃ
7, 21 WRZESIEŃ
5, 19 PAŹDZIERNIK
2, 16, 30 LISTOPAD
14, 28 GRUDZIEŃ

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE

POPIÓŁ
10*, 20 STYCZEŃ
3, 17 LUTY
2, 16, 30 MARZEC
13, 27 KWIECIEŃ
25 MAJ
22 CZERWIEC
20 LIPIEC
17 SIERPIEŃ
14, 28 WRZESIEŃ
12, 26 PAŹDZIERNIK
9, 23 LISTOPAD
7, 21 GRUDZIEŃ

POPIÓŁ

7, 21 STYCZEŃ
4, 18 LUTY
3, 17, 31 MARZEC
14, 28 KWIECIEŃ
12, 26 MAJ
9, 23 CZERWIEC
7, 21 LIPIEC
4, 18 SIERPIEŃ
1, 15, 29 WRZESIEŃ
13, 27 PAŹDZIERNIK
10, 24 LISTOPAD
8, 22 GRUDZIEŃ

14, 28 STYCZEŃ
11, 25 LUTY
10, 24 MARZEC
7, 21 KWIECIEŃ
5, 19 MAJ
2, 16, 30 CZERWIEC
14, 28 LIPIEC
11, 25 SIERPIEŃ
8, 22 WRZESIEŃ
6, 20 PAŹDZIERNIK
3, 17 LISTOPAD
1, 15, 29 GRUDZIEŃ

7, 21 STYCZEŃ
4, 18 LUTY
3, 17, 31 MARZEC
14, 28 KWIECIEŃ
26 MAJ
23 CZERWIEC
21 LIPIEC
18 SIERPIEŃ
1, 15, 29 WRZESIEŃ
13, 27 PAŹDZIERNIK
10, 24 LISTOPAD
8, 22 GRUDZIEŃ

8, 22 STYCZEŃ
5, 19 LUTY
4, 18 MARZEC
1, 15, 29 KWIECIEŃ
13, 27 MAJ
10, 24 CZERWIEC
8, 22 LIPIEC
5, 19 SIERPIEŃ
2, 16, 30 WRZESIEŃ
14, 28 PAŹDZIERNIK
13*, 25 LISTOPAD
9, 23 GRUDZIEŃ

3*, 15, 29 STYCZEŃ
12, 26 LUTY
11, 25 MARZEC
8, 22 KWIECIEŃ
6, 20 MAJ
3, 17 CZERWIEC
1, 15, 29 LIPIEC
12, 26 SIERPIEŃ
9, 23 WRZESIEŃ
7, 21 PAŹDZIERNIK
4, 18 LISTOPAD
2, 16, 30 GRUDZIEŃ

8, 22 STYCZEŃ
5, 19 LUTY
4, 18 MARZEC
1, 15, 29 KWIECIEŃ
27 MAJ
24 CZERWIEC
22 LIPIEC
19 SIERPIEŃ
2, 16, 30 WRZESIEŃ
14, 28 PAŹDZIERNIK
13*, 25 LISTOPAD
9, 23 GRUDZIEŃ

OD DK1 DO RUDOŁTOWIC
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE

POPIÓŁ

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC
BIODEGRADOWALNE
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ

2, 20, 31 STYCZEŃ
9, 23 STYCZEŃ
2, 16, 30 STYCZEŃ
14, 28 LUTY
6, 20 LUTY
13, 27 LUTY
13, 27 MARZEC
5, 19 MARZEC
12, 26 MARZEC
10, 24 KWIECIEŃ
2, 16, 30 KWIECIEŃ
9, 23 KWIECIEŃ
8, 22 MAJ
14, 28 MAJ
7, 21 MAJ
5, 19 CZERWIEC
12*, 25 CZERWIEC
4, 18 CZERWIEC
2, 17, 30 LIPIEC
9, 23 LIPIEC
2, 16, 30 LIPIEC
14, 28 SIERPIEŃ
6, 20 SIERPIEŃ
13, 27 SIERPIEŃ
11, 25 WRZESIEŃ
3, 17 WRZESIEŃ
10, 24 WRZESIEŃ
9, 23 PAŹDZIERNIK
1, 15, 29 PAŹDZIERNIK
8, 22 PAŹDZIERNIK
5, 20 LISTOPAD
12, 26 LISTOPAD
5, 19 LISTOPAD
3, 17 GRUDZIEŃ
10, 24 GRUDZIEŃ
3, 19, 31 GRUDZIEŃ
*zmiana terminu wywozu odpadów, w związku z przypadającym świętem

9, 23 STYCZEŃ
6, 20 LUTY
5, 19 MARZEC
2, 16, 30 KWIECIEŃ
28 MAJ
25 CZERWIEC
23 LIPIEC
20 SIERPIEŃ
3, 17 WRZESIEŃ
1, 15, 29 PAŹDZIERNIK
12, 26 LISTOPAD
10, 24 GRUDZIEŃ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Czechowice-Dziedzice, ul. Prusa 33, tel. 33 214 53 25, 604 961 034. Godziny otwarcia:
1 stycznia -

1 kwietnia -

1 października -

1 grudnia -

31 marca

30 września

30 listopada

31 grudnia

(godz.)

(godz.)

(godz.)

(godz.)

7.00 – 17.00

7.00 – 17.00

8.00 – 16.00

7.00 – 17.00

-

12.00 – 18.00

7.00 – 16.00

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 – 15.00

Piątek

-

7.00 – 17.00

7.00 – 16.00

-

Sobota

7.00 – 13.00

7.00 – 13.00

7.00 – 13.00

7.00 – 13.00

Wtorek
Środa
Czwartek

7.00 - 15.00

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
meble, wózki dziecięce, dywany, materace, rowery
● wystawiamy przed posesję w terminach określonych w harmonogramie:

1.
2.
3.
4.

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 25 września
OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 – 22 września
OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 23 września
OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC – 24
września

● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK

ZUŻYTE OPONY (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg)
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 4 sztuk rocznie z nieruchomości)
PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH
● wrzucamy do pojemników znajdujących się w:
- Aptece Pod Eskulapem, ul. Boczna 2d
- Aptece Św. Stanisława, ul. Szkolna 72
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE Z REMONTU BUDYNKU
LUB MIESZKANIA
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)
ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY
● dostarczamy do punktu zbiórki znajdującego się w Urzędzie Gminy
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
ODPADY NIEBEZPIECZNE, W TYM CHEMIKALIA
świetlówki, żarówki energooszczędne,
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
ODPADY ZIELONE
trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, rozdrobnione gałęzie
● kompostujemy we własnym zakresie
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
● w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odpady dostarczamy do punktów :
- ul. Jeziorna (parking przy zaporze) w każdy czwartek od 16.00 do 17.00
- ul. Uzdrowiskowa 61 (przy Gminnym Ośrodku Kultury) w każdy czwartek od 17.30 do 18.30
- ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) w każdy piątek od 16.00 do 17.00
- Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) w każdy piątek od 16.00 do 17.00
- przy ul. Powstańców Śl. 3 (teren Szkoły Podstawowej nr 1) w każdy piątek od 17.30 do 18.30
Przypominamy, że odpady zielone t.j. trawa, liście, itp. są zbierane selektywnie i nie należy
ich mieszać z innymi odpadami.
Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami odbioru w punktach.

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK dostępny na stronie: www.odpady.goczalkowicezdroj.pl.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

PLASTIK/
METAL/
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
worek żółty

SZKŁO BIAŁE
I KOLOROWE

WRZUCAJ:

NIE WRZUCAJ:

● butelki PET
● plastikowe naczynia, nakrętki
● opakowania z tworzyw sztucznych
po kosmetykach
i środkach czystości
● opakowania wielomateriałowe ( po
mleku, sokach itp.)
● plastikowe torebki, woreczki i
reklamówki
● puszki po napojach
● puszki po produktach spożywczych
( np. konserwy)
● drobny złom
● kapsle, metalowe pokrywki ze
słoików
● tekstylia

● zabrudzonych torebek śniadaniowych
● pampersów
● puszek po farbach
● opakowań po cieczach
niebezpiecznych
● zabawek
● pojemników ciśnieniowych
( dezodorantów)
● butelek, pojemników
i kartonów z zawartością
● opakowań po olejach spożywczych i
samochodowych,
● folii aluminiowych
● folii budowlanych

● szklane butelki
● słoiki bez pokrywek
● inne opakowania ze szkła
( np. po kosmetykach)

worek zielony

PAPIER
worek niebieski

POPIÓŁ

● papier, gazety, czasopisma
kolorowe
● katalogi i prospekty
● kartony, pudełka, tektura falista
● papier pakowy
● stare zeszyty i książki

● popiół z palenisk domowych

● zakrętek, kapsli, korków
● porcelany i fajansu
● szyb samochodowych
● kineskopów
● świetlówek, żarówek i innych źródeł
światła
● luster i szkła zbrojonego
● szkła okiennego
● szkła łączonego z innymi materiałami
● zabrudzonego i tłustego papieru
● kalki, folii
●opakowań, kartonów po sokach, mleku
● pieluch jednorazowych
i artykułów higienicznych
● opakowań po klejach
i zaprawach budowlanych
● tapet
● opakowań po mrożonkach
● odpadów zmieszanych,
● innych odpadów objętych segregacją

kubeł

ODPADY
ZMIESZANE
kubeł

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
(kuchenne)
kubeł brązowy

● odpady nie objęte segregacją
● pampersy i artykuły higieniczne
● zabawki
● butelki i opakowania po olejach
spożywczych
● tłusty i zabrudzony papier
( np. opakowanie po maśle)
● porcelanę i fajans
● szkło stołowe ( np. szklanki)

● odpadów objętych segregacją
● przeterminowanych lekarstw
● baterii i akumulatorów
● zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
● odpadów niebezpiecznych
● świetlówek, żarówek
● odpadów zielonych i
biodegradowalnych
● odpadów budowlanych np. gruzu

● resztki żywności,
● resztki i obierki z warzyw
i owoców,
● fusy po kawie i herbacie,
● skorupki z jaj i orzechów,
● papier zanieczyszczony
produktami spożywczymi, w tym
papierowe filtry z kawą oraz zużyte
papierowe ręczniki,
● niewykorzystane wyroby
piekarnicze (np. suchy chleb)

● woreczków foliowych,
● kości, ości,
● odchodów zwierzęcych,
● resztek żywności pochodzenia
zwierzęcego
● popiołu,
● odpadów zielonych np. trawy, liści,
gałęzi, kwiatów, spadów owocowych,
● ziemi, kamieni,
● leków,
● oleju jadalnego

OŚWIATA

 z życia gminy 
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ
CHOINKOWĄ W PRZEDSZKOLU
25 prac wpłynęło do konkursu na najpiękniejszą bombkę choinkową, który został zorganizowany w Publicznym Przedszkolu nr 2.

O

zdoby choinkowe w kształcie koła symbolizują harmonię. Ich obecność
na drzewku ma dać ludziom
nadzieję, że wszystko na świecie toczy się według kosmicznego porządku i w pełnej harmonii. Z Niemiec przyszła tradycja pierwszych choinek, a wraz
z nią zaczęto masowo produkować bombki choinkowe. Pierwsze
bombki powstały w dziewiętnastym wieku właśnie w Niemczech.
Takie bombki były w tych czasach
nawet tańsze od ozdób z orzechów i jabłek. Legenda mówi,
że pewien biedny rzemieślnik nie
mógł pozwolić sobie na ozdobienie choinki orzechami i jabłkami,
więc wydmuchał ozdoby ze szkła.
W ten sposób powstały piękne
ozdoby choinkowe, które spodobały się wielu osobom.
Zainteresowanie tymi ozdobami było tak duże, że przyniosło
duże dochody temu rzemieślnikowi, który wkrótce stał się bardzo bogaty. W ten sposób narodziła się tradycja bombek. Z czasem oczywiście zaczęto produkować bombki o różnych kształtach,
nie tylko okrągłych, ale to właśnie
okrągłe bombki uważane są za najbardziej tradycyjne, bo przywodzą na myśl te pierwsze okrągłe
ozdoby z orzechów i jabłek symbolizujące harmonię kosmosu.
„Konkurs na najpiękniejszą
bombkę choinkową” organizowany przez Publiczne Przed-

Jury przyznało 25 równorzędnych nagród za udział w konkursie (Fot. PP nr 2)

szkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju skierowany był do wszystkich rodzin dzieci uczęszczających do placówki. Przedmiotem
konkursu była ozdoba w formie
przestrzennej, którą można udekorować bożonarodzeniową choinkę – można było wykorzystać
dowolną technikę ozdabiania.
Wpłynęło aż 25 przepięknych
prac wykonanych ze szczególną
starannością i ogromną pomysłowością. Wszystkie ozdoby
zostały wyeksponowane w szatniach naszych budynków przedszkolnych, aby cała społeczność
przedszkolna mogła podziwiać
rodzinne dzieła naszych podopiecznych.
11 grudnia odbyło się spotkanie
jury, w skład którego weszli przed-

stawiciel Rady Rodziców, jeden
z autorów projektu, a także pani
katechetka. Jury oceniało m.in.
wkład dziecka w wykonaną pracę,
pomysłowość autora, kolorystykę,
oryginalność, materiały i technikę
wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, zgodność
z założeniami – bombka choinkowa jako forma przestrzenna.
Jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom
wykonania i nakład pracy jaki
włożono w wykonanie bombek
był bardzo wysoki. Dlatego też
postanowiono o przyznaniu 25
równorzędnych nagród za udział
w konkursie. Wszystkie ozdoby
dzieci biorących udział w konkursie będą upiększały jedną
z choinek, będących dekoracją

bożonarodzeniową w kościele
parafialnym pod wezwaniem
św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.
Jako organizatorzy bardzo
się cieszymy, że przeprowadzony przez nas konkurs cieszył
się tak ogromnym zainteresowaniem – przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Oglądając prace naszych podopiecznych
nie można wyjść z podziwu nad
ich pomysłowością, oryginalnością i starannością. Szczególnie
przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wszystkim nam
brakuje czasu i ciągle gdzieś
się śpieszymy, rodzice naszych
przedszkolaków znaleźli wolną
chwilę i wraz ze swoimi dziećmi
wykonali przepiękne małe arcydzieła, które będą cieszyły oko.
Z serca dziękujemy wszystkim
rodzicom, którzy czynnie wzięli
udział i pomogli w realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja
regionalna – kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci
w wieku przedszkolnym”. Mamy
również nadzieję, że zainteresowaliśmy nasze przedszkolaki
polskimi tradycjami okresu świąt
Bożego Narodzenia, a tym samym
mamy swój wkład w popularyzację folkloru.
Autorzy projektu
„Edukacja regionalna”:
Edyta Smejkal, Małgorzata
Władarz, Anna Szmajduch

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW
DZIECKA Z UNICEF W PRZEDSZKOLU NR 2
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

P

olska może poszczycić się
bogatą tradycją związaną
z promowaniem praw
dziecka, począwszy od postaci
Janusza Korczaka, cenionego
na świecie działacza na rzecz
godnego traktowania dzieci,
po Ludwika Rajchmana, pomy-

słodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej
na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem
powstania Konwencji o Prawach Dziecka, gdyż przedłożyła
Komisji Praw Człowieka ONZ jej
pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym
kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały
one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Dziecko powinno znać swoje
prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo

powinno traktować dziecko
podmiotowo i bezwzględnie
przestrzegać przysługujących
mu praw. Upowszechnianie
wiedzy o prawach dziecka nie
jest wymierzone przeciwko
DOKOŃCZENIE NA STR. 20 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW
DZIECKA - CIĄG DALSZY ...
rodzicom. Zarówno rodzice,
opiekunowie, jak i nauczyciele
powinni mieć świadomość,
że prawa dziecka nie kolidują
z prawami dorosłych, lecz się
uzupełniają. Zapisy zawarte
w Konwencji o Prawach Dziecka
są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania,
aby stanowiły one kanon zasad
etycznych i standardów międzynarodowych postępowania
wobec dzieci.
20 listopada we wszystkich
grupach w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
i tym samym przyłączyliśmy
się do akcji „Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.
Przedszkolaki przyszły ubrane
na niebiesko. Każda z nauczyc i e l e k g r u p p r z yg otowa ł a
swój scenariusz na świętowanie tego dnia – skorzystaliśmy
także z materiałów dostępnych

na stronie UNICEF. Najmłodsza grupa „Misie” pod opieką
pani Oli bawiła się pod hasłem
„Dziecko wie, że wszyscy ludzie
mają równe prawa” – maluszki
wysłuchały wiersza pt. „Murzynek” oraz brały udział w zabawie „Różni, a jednak podobni”,
„Mamy prawo do...”, „Czarodziejskie pudło”.
Grupy średnie „Pszczółki”
i „Wiewiórki” celebrowały ten
dzień zastanawiając się podczas burzy mózgów „kim jest
dziecko?”, rozróżniały prawa
od zachcianek, na podstawie zdjęć przyporządkowały
prawa do konkretnych ilustracji, bawiły się w zabawę
ruchową pt. „Miś ma prawo
do...”, a także napisały „List
do bohatera”.
Grupa najstarsza „Sowy”
na początku zajęć wybrała się
w wyimaginowaną podróż przy
piosence Majki Jeżowskiej pt.
„Wszystkie dzieci nasze są”

Dzieci w radosny sposób świętowały dzień swoich praw (Fot. PP nr 2)

i wysłuchały opowiadania
nauczycielki o niewłaściwym
postępowaniu chłopca o imieniu Alex, następnie ustaliły
kodeks norm postępowania.
W grupie „Sowy” po zabawie
tanecznej dzieci wysłuchały
wiersza „O prawach dziecka”
M . B r y kc z y ń sk i e g o i r o z -

mawiały o prawach dziecka
przedstawionych w wierszu,
przyporządkowały też rysunki
do określonego napisu.
Wszyscy w tym dniu wspaniale się bawiliśmy obchodząc
Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka.
Anna Szmajduch

GÓRNIK W PRZEDSZKOLU

Z okazji Barbórki do Publicznego Przedszkola nr 2 zaproszono wyjątkowego gościa – górnika.

4

grudnia to dla mieszkańców Górnego Śląska i innych górniczych
regionów jeden z najważniejszych dni w roku. Wtedy kościół
wspomina świętą Barbarę, patronkę gwarków – ludzi pracujących
pod ziemią.
Wraz z nadejściem Barbórki, w domach górników od rana panuje
wielkie poruszenie. Świętujący zakładają eleganckie mundury galowe
i czapki z pióropuszem. Odświętne ubrania obowiązkowo wkładają
również żony i dzieci górników.
Tradycyjnie święto zaczyna się od uroczystej mszy. Potem odbywa
się pochód, w którym najważniejszą rolę odgrywa orkiestra dęta. Podczas przemarszów ulicami i osiedlami miast na Śląsku słychać dostojny
hymn górniczy.
Niestety, z roku na rok tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem
Barbórki powoli ulegają zapomnieniu. Mało kto dzisiaj wie, co to są spotkania gwarków czy akademia górnicza, jak wygląda uroczysty mundur
górnika, czy jaki jest jego hymn. Symbole Barbórki znane są najczęściej
jedynie z przedszkola, szkoły, choć i tutaj o święcie mówi się coraz mniej.
Aby przybliżyć tradycje związane z obchodami barbórkowego
święta oraz poznać ciężką pracę na kopalni, dzieci z grupy „Sowy”
oraz „Pszczółki” zaprosiły do przedszkola górnika, pana Janusza Witosza. Po prezentacji programu artystycznego, dzieci z zaciekawieniem
wysłuchały wspaniałej opowieści naszego gościa.
Opowiedział on dzieciom jak wygląda jego praca, jakimi narzędziami posługują się górnicy, przybliżył im etapy wydobywania węgla
oraz zaprezentował górniczy galowy strój. Przedszkolaki zadawały górnikowi wiele ciekawych pytań, i z pewnością pogłębiły swoją wiedzę
na temat kopalni. Dodatkową atrakcją była prezentacja multimedialna.
Na zakończenie dzieci w dowód wdzięczności podarowały górnikowi
prezent – album z pracami na temat kopalni. Wszystkie grupy wykonały

Górnik opowiedział dzieciom o swojej pracy (Fot. PP nr 2 )

pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy panu Januszowi Witoszowi za zorganizowanie ciekawego spotkania, a wszystkim górnikom życzymy spokojnej pracy, sukcesów zawodowych i osobistych, wszelkiej pomyślności
i wytrwałości. Święta Barbara niech nieprzerwanie otacza ich ochroną,
dając poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas
i zaangażowanie oraz przekazujemy pozdrowienie: Szczęść Boże!
Małgorzata Władarz,
Anna Szmajduch 
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„RODZINNE KOLĘDOWANIE” W SP NR 1
12 grudnia już po raz trzeci społeczność goczałkowicka zgromadziła się na świątecznym koncercie zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 1.

„Pomódlmy się w
Noc Betlejemską
w noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko nam
się rozplątało
węzły, konflikty i powikłania”

B

a r d z o s i ę c i e s z y m y,
że zaproszeni goście i licznie przybyli rodzice znaleźli czas na „Rodzinne kolędowanie”. Koncert z pewnością
był okazją, by wyciszyć myśli,
wsłuchać się w odgłos naszej
duszy i podumać nad Miłością, która niebawem narodzi
się w Betlejem i w naszych sercach…
Te g o r o c z n e p r z e d ś w i ą teczne spotkanie było okazją
do zaprezentowania uczniowskich talentów. Podczas koncertu mieliśmy okazję wysłuchać tradycyjnych kolęd oraz
utworów muzycznych i lirycznych związanych z Bożym Narodzeniem. Mogliśmy także podzi-

KULTURA

wiać występy taneczne i pokazy
gry na różnych instrumentach
do świątecznych melodii.
Wspólne kolędowanie było
także okazją do zaprezentowania się uczniów i grup, które
działają w ramach współpracy szkoły z zaprzyjaźnionymi instytucjami, czyli m.in.
Powiatowym Ogniskiem Pracy
Pozaszkolnej. Szczególnie miło,
że wśród występujących pojawili się także nasi absolwenci
„dla których zawsze będzie
wolne miejsce przy stole…”, jak
zapewniali prowadzący.
Rodzinnemu kolędowaniu
towarzyszyły przygotowany
przez Radę Rodziców kiermasz ciast i ciasteczek oraz
świąteczna loteria, nad którą
czuwali nauczyciele świetlicy
szkolnej.
Występy dzieci, magiczna
dekoracja, ukochane melodie i ważne słowa przyczyniły się do radosnej atmosfery,
przedświątecznych wzruszeń.

Świąteczny koncert to okazja do obejrzenia talentów naszych dzieci. (Fot. Paweł Kanik)

Wierzymy, że każdy wracając do domu z dziecinnym
entuzjazmem odliczał już dni
do tej wyjątkowej nocy, w której
„gasną wszelkie spory”.
Na koniec głos zabrali dyrektor Beata Smolarek oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Lazarek, którzy podzięko-

wali za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu koncertu
występującym, ich opiekunom
oraz organizatorom, a także
złożyli wszystkim zebranym
świąteczne życzenia zdrowych,
spokojnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia.
M. Major
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WYJĄTKOWA „BAJKA NA NIEPOGODĘ”
ZAPREZENTOWANA W GOCZAŁKOWICACH
Sala Urzędu Gminy była wypełniona po brzegi! W sobotę, 23 listopada w Goczałkowicach można było obejrzeć charytatywny
spektakl pt. "Bajka na niepogodę" w wykonaniu samorządowców z powiatu pszczyńskiego.

„B

ajka na niepogodę” to rzecz o przyjaźni małego Mirka
i smoka – jarosza, którego, przez powierzchowną ocenę
chcą skrzywdzić dorośli. W Parasolkowie zwycięża jednak przyjaźń i życzliwość, a spektakl to wspaniała zabawa dla
całych rodzin.
Na scenie pojawili się m.in. starosta pszczyński, Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski, Grzegorz Wanot, członek zarządu powiatu pszczyńskiego, skarbnik powiatu, Marek
Dutkowski, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy, kierownicy
i pracownicy jednostek samorządowych. Scenariusz napisała
Marta Kwiek, aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek, a reżyserią
zajęła się Mirosława Gad z Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla szpitala w Pszczynie. Spektakl prezentowany był we wszystkich gminach powiatu pszczyńskiego.
W Goczałkowicach obejrzało go ok. 120 osób – pełna sala Urzędu
Gminy.
Udało się zebrać kwotę 2 077 zł.
UG

Po spektaklu w Goczałkowicach (Fot. GOK)
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FERIE ZIMOWE Z GOK I GBP

Już za chwilę, za godzinę, za minutę, sekund parę… ferie, ferie - super chwile!

K

ochane dzieci, Gminny
Ośrodek Kultury
wraz z
Gminną
Biblioteką Publiczną na czas
przerwy zimowej przygotował
dla Was szereg ciekawych atrakcji. W skład oferty kulturalnej
weszły zarówno propozycje stacjonarne, jak i wyjazdowe. W siedzibie GOK i GBP będą odbywać
się zajęcia warsztatowe. Miłośników sztuk pięknych, malarstwa i rękodzieła zapraszamy
do udziału w spotkaniach Kreatywnej Pracowni, a dzieci

lubiące ruch, taniec i zabawę
zachęcamy do udziału w zajęciach Dance Kids. Dodatkowo
w naszych placówkach będą
odbywać się tzw. ferie z angielskim w bibliotece, a dla miłośników przygody przygotowaliśmy
maratony filmowe w kinie sferycznym, które gościło w naszej
placówce na tegorocznym pikniku rodzinnym.
Nie zapomnieliśmy także
o naszych najmłodszych podopiecznych. Wszystkie przedszkolaki zapraszamy do udziału

w karnawałowym balu przebierańców.
To oczywiście nie koniec.
W czasie ferii zaplanowaliśmy
także dwa wyjazdy do Multikina w Starej Kablowni oraz dwa
wyjazdy rodzinne.
Pierwszy odbędzie się do jedynego w Polsce, interaktywnego
muzeum pszczelarstwa – Apilandii, który zostanie połączony
ze zwiedzaniem w pobliskich
Wadowicach muzeum Ojca św.
i degustacją słynnych kremówek.

Drugi skierujemy w stronę
Krakowa, gdzie wszyscy uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć
w teatrze „Groteska” przedstawienie o tajemniczym tytule
„Aksamitny królik” oraz zwiedzić muzeum historyczne „pod
płytą rynku”.
S e rd e c z n i e z a p r a s z a my
i przypominamy, że na każdą
z propozycji (również tych bezpłatnych) należy zapisać się osobiście w biurze GOK-u lub telefonicznie pod nr 32 210 70 88.
Ewelina Sowa-Mrzyk

KARP NIE TYLKO NA
WIGILIJNYM STOLE

Koło Gospodyń Wiejskich w Goczałkowicach-Zdroju zajęło III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych, który
odbył się 20 października w Pielgrzymowicach.

W

te g o r o c z n ej e d yc j i oraz śledzie, śledzie i jeszcze walorami smakowymi i wartowzięły udział gospo- raz śledzie przygotowane na ściami odżywczymi.
dynie z siedmiu KGW, różne sposoby, według różnoJeszcze przed rozpoczęr e p r e z e n t uj ą c e w s z y s t k i e rodnych przepisów. Jednym ciem oceny konkursowych dań
gminy naszego regionu. Tema- słowem, wszystko to, co można o historii karpia, jego pochotem przewodnim imprezy były przyrządzić z naszych wod- dzeniu i zasadach hodowli
„Ryby i potrawy z ryb na Ziemi nych przyjaciół. Zresztą, jak zgromadzonej widowni opoPszczyńskiej”. Według zasad podkreślali organizatorzy kon- wiedział znawca tematu, dr
konkursu każda drużyna miała kursu, czyli powiat pszczyński ichtiologii - Henryk Białowąs,
za zadanie przygotować dwie oraz Ośrodek Doradztwa Rol- który wraz z Gabrielą Gwiszcz,
konkursowe potrawy: danie niczego, poświęcenie IV edycji Janem Dudką i Jakubem Mrozgłówne – rybę lub zupę rybną rybom podyktowane było tra- kiem wszedł w skład 4-osobooraz rybną przystawkę.
dycją hodowli tych zwierząt na wego jury.
Koło Gospodyń Wiejskich z okolicznych terenach oraz ich
Komisja po wnikliwej i
Goczałkowic-Zdroju, w skład
którego weszły Łucja Fijoł,
Danuta Jacek oraz Teresa Furczyk do oceny przygotowały
wędzonego karpia oraz leszcza w marynacie.
Jak podkreśla Pani Danuta
„sekret dobrze uwędzonej ryby
tkwi w drobnych szczegółach,
które są dopracowywane w jej
rodzinie od 30 lat”. Dodatkowo
na stole naszej gminy pojawiły
się przystawki ze śledzia, zupa
rybna z klopsikami, pasta z
makreli, tymbaliki z dorsza,
tradycyjna sałatka jarzynowa,
sałatka śledziowa oraz sernik
na zimno i ciasteczka z nadzieniem jabłkowym.
Na sąsiednich stoiskach królowały karpie pieczone, karpie w galarecie, sumy i pstrągi Nasze gospodynie podczas konkursu kulinarnego (Fot. GOK)

dogłębnej degustacji, ocenie
strony estetycznej prezentowanych dań i stoisk oraz związku
potraw z tradycją regionu
postanowiła przyznać pierwsze miejsce KGW z Pielgrzymowic, które przygotowało karpia
w pierzynce kapuścianej z grzybami leśnymi oraz żurek rybny.
Ex aequo na najwyższym stopniu podium znalazło się KGW z
Frydku, które zaprezentowało
zupę rybną na maślance oraz
pieczonego karpia. Srebro, za
karpia w miodzie z plackami z
kiszonej kapusty oraz pstrąga
w galarecie wywalczyło KGW
z Kobióra.
W trakcie trwania imprezy
nie mogło zabraknąć również
części artystycznej, na którą
złożył się koncer t Zespołu
Folklorystycznego Pielgrzymowianie oraz występ grupy
teatralnej, działającej przy
miejscowej szkole podstawowej w przedstawieniu zatytułowanym „Baśń o ryboku i złotyj rybce”.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów kulinarnych,
bowiem wszyscy wiemy, że za
wybitnym daniem zawsze stoi
ręka genialnej gospodyni.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gocza³kowice - Zdrój W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

GoK

23

g

Goczalkowice - Zdrój
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FERIE ZIMOWE 2020
13.01.2020 r. (poniedzia³ek)
KREATYWNA PRACOWNIA
godz. 10.00-11.30 gr. 5-7lat, godz. 11.30-13.00 gr.8-12lat (udzia³ bezp³atny).
14.01.2020 r. (wtorek)
WYJAZD DO MULTIKINA W CZECHOWICACH
wyjazd godz. 10.00 (koszt: 20 z³.).
15.01.2020 r. (œroda)
FERIE Z ANGIELSKIM W BIBLIOTECE
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny).
BAL KARNAWA£OWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
godz.16.00 (udzia³ bezp³atny).
16.01.2020 r. (czwartek)
WYJAZD DO APILANDII I WADOWIC
godz.9.30 (koszt: 40/50 z³.).
17.01.2020 r. (pi¹tek)
DANCE KIDS
godz. 10.00-11.30 gr. 5-7lat, godz. 11.30-13.00 gr.8-12lat (udzia³ bezp³atny).
20.01.2020 r. (poniedzia³ek)
KREATYWNA PRACOWNIA
godz. 10.00-11.30 gr. 5-7lat, godz. 11.30-13.00 gr.8-12lat (udzia³ bezp³atny).
21.01.2020 r. (wtorek)
WYJAZD DO MULTIKINA W CZECHOWICACH
wyjazd godz. 10.00 (koszt: 20 z³.).
22.01.2020 r. (œroda)
FERIE Z ANGIELSKIM W BIBLIOTECE
godz. 10.00-12.00 (udzia³ bezp³atny).
KINO SFERYCZNE
godz.10.00-14.00 (udzia³ bezp³atny).
23.01.2020 r. (czwartek)
WYJAZD DO KRAKOWA I TEATRU GROTESKA
godz.9.30 koszt: 40/50 z³.).
24.01.2020 r. (pi¹tek)
DANCE KIDS
godz. 10.00-11.30 gr. 5-7lat, godz. 11.30-13.00 gr.8-12lat (udzia³ bezp³atny).

INFORMACJA I ZAPISY W BIURZE GOK-u,
UL. UZDROWISKOWA 61, TEL. 32 210 70 88.
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GoK Najserdeczniejsze ¿yczenia szczêœliwych,

g

pe³nych ciep³a i mi³oœci
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów
w nadchodz¹cym roku wraz z podziêkowaniami
za dotychczasow¹ wspó³pracê
sk³adaj¹
Gminny Oœrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Gocza³kowicach -Zdroju

Gocza³kowice - Zdrój

,

Goczalkowice - Zdrój
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Wesolych Swiat

,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku
w imieniu Zarządu życzymy
wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności,
ciepła rodzinnego i pięknie przeżytych dni.
Niechaj ten magiczny czas pozwoli zapomnieć na chwilę
o troskach dnia codziennego,
niech upłynie w spokoju i radości,
przy dźwiękach staropolskich kolęd.
Niechaj w Nowym Roku wszystko
stanie się prostsze i łatwiejsze.
Niechaj spełnią się marzenia zarówno
te zawodowe, jak i te osobiste.
Zarząd Koła
Emerytów Rencistów i Inwalidów

28.FINA£ WOŒP
GMINNY OŒRODEK KULTURY
w GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
12.01.2020r. GODZ.16.00
SALA GOK, UZDROWISKOWA 61
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ZESPÓŁ
CARRANTUOHILL
W KOLĘDOWYM
REPERTUARZE
Święto Trzech Króli to dzień, w którym tradycyjnie Gminny
Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, dzięki uprzejmości księdza proboszcza, organizują w kościele parafialnym
doroczny koncert świąteczny.

25

KONCERT KOLÊDOWY
GoK
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Gocza³kowice - Zdrój

Goczalkowice - Zdrój
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Gminny Oœrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
serdecznie zapraszaj¹
na koncert kolêdowy

zespo³u CARRANTUOHILL,

T

ym razem do wspólnego kolędowania został zaproszony zespół Carrantuohill, który w swej twórczości sięga do irlandzkich i szkockich
korzeni oraz muzyki celtyckiej. Grupa założona w 1987 r. wielokrotnie podróżowała do Irlandii, poszukując inspiracji do swej muzyki
i własnych aranżacji.
W 1998 r. na zaproszenie Czesława Miłosza koncertowała w Stanach
Zjednoczonych, a w 2007 r. zespół otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród Polskiego Przemysłu Fonograficznego – Fryderyka 2006
w kategorii Album Roku Etno-Folk za album „Session Natural Irish &
Jazz”.
To nie pierwszy występ zespołu Carrantuohill w Goczałkowicach.
Grupa kilkakrotnie gościła w naszej miejscowości, m.in. na Dniach Goczałkowic. Występ odbędzie się 6 stycznia o godz. 17.00 w kościele pw. św.
Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.
GOK

który odbêdzie siê
6 stycznia 2020 roku
o godz.17.00
w Koœciele Parafialnym
w Gocza³kowicach.

CO SŁYCHAĆ W PRACOWNI
ŚW. MIKOŁAJA?

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiły dzieci do udziału w mikołajkowym przedstawieniu.
3 grudnia w goczałkowickich instytucjach kultury najmłodsi mogli na własne oczy zobaczyć piękną, świąteczną historię, która
wydarzyła się w samej „Pracowni św. Mikołaja”.

Z

acznijmy jednak
od początku. Jak głoszą legendy, na dalekiej
północy wraz z pomocnikami
mieszka niezwykły święt y,
który raz w roku obdarowuje
najmłodszych pięknymi prezentami. Magiczne elfy przez
wiele długich dni pracują
w pocie czoła, żeby przygotować podarki, które w grudniową
noc Mikołaj wraz z czerwononosym reniferem Rudolfem rozwozi po całym świecie.
Mało kto jednak wie, jak
wygląda prawdziwa fabryka
świętego, w której co roku
powstają wyjątkowe podarki.
W magicznym przedstawieniu ponad 90 dzieci dowiedziało się, że cała historia
zaczyna się w starym kredensie, który po dwunastu uderzeniach zegara ożywa i zamienia się w wyjątkowe miejsce,
w którym produkuje się naj-

wspanialsze, świąteczne pre-

zenty. I tak było co roku. Nie-

Po przedstawieniu dzieci otrzymały od św. Mikołaja prezenty (Fot. GOK)

stety, zgoda i harmonia jaka
panowała wśród jego mieszkańców nie spodobała się pewnemu złemu czortowi – Lucjanowi, który postanowił zniszczyć znajdujące się w pracowni
urządzenia i na zawsze uśpić
św. Mikołaja, żeby cały świat
zapomniał o świętach. Na szczęście, na ratunek Mikołajowi
pośpieszyła Pozytywka – lalka
z porcelany i jego wierny druh
– renifer Rudolfina, które przechytrzyły wszystkie złe istoty,
w tym okropnego, czarnego
pająka i odzyskały magiczną
kulę, której czarodziejska moc
pomogła przywrócić zburzony
ład i uratować święta.
Piękny, muzyczny spektakl,
który zakończył się wręczaniem
prezentów został przygotowany
przez aktorów Agencji Artystycznej Prym Art, która ponownie gościła w Goczałkowicach.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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DZIECI „GODAŁY”
W GOCZAŁKOWICACH

21 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie XXII konkursu gwarowego „Pogodejmy po
naszymu”.

D

oroczny przegląd skierowany jest do uczniów klas
II i III szkół podstawowych z powiatu pszczyńskiego.
Jego celem i głównym założeniem jest utrwalanie wśród najmłodszego pokolenia tradycji
regionalnych, śląskiej kultury
i rodzimej gwary, którą coraz
rzadziej nasze dzieci posługują
się w codziennym życiu.
W tegorocznej edycji wzięło
udział 13 uczestników, którzy
zaprezentowali teksty gwarowe
poruszające różnorodną tematykę. Do najcenniejszych należały te autorskie, pisane od serca,
które przytaczają historie z życia
wzięte, rodzinne wydarzenia
i nietuzinkowe sytuacje. Duże
znaczenie przy ocenie kładzie
się również na styl gwary, dostosowanie tekstu do wieku uczestnika, wyraz ogólny oraz strój.
Biorąc pod uwagę te kryte-

ria, jury postanowiło przyznać
jedno wyróżnienie I stopnia,
które otrzymał uczeń Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju – Florian Bałuch.
Chłopiec zaprezentował tekst
własny pod tytułem „Moplik”
(dla niewtajemniczonych, chodzi o motor). Dodatkowo wręczono trzy wyróżnienia stopnia
II oraz osiem stopnia III.
Decyzją jur y przyznano
także wyjątkowe wyróżnienie
– nagrodę Dyrektora GOK-u,
którą wręczono Hannie Garus
z Kryr. Jej występ zachwycił
formą wyrazu i treścią przygotowanego utworu pt. „Tako żech
je i tako łostana”.
Organizatorzy konkursu
dziękują wszystkim dzieciom,
które wzięły udział w przeglądzie oraz nauczycielom, którzy
przygotowali dzieci do udziału
w występie. Mamy nadzieję,

Przegląd skierowany jest do uczniów z całego powiatu pszczyńskiego (Fot. GOK)

że pomimo zaniku dawnych
zwyczajów i praktyk ludowych
naszą piękną „śląską godkę”
będzie można ciągle słyszeć

w domach i na ulicach. Niech
wszyscy wiedzą, że Ślązacy nie
gęsi, że swój język mają.
Ewelina Sowa-Mrzyk

KLUB ŚRODOWISKOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU
Od września 2019 r. w Goczałkowicach-Zdroju w ramach realizacji projektu „Integracja-tolerancja” działa Klub Środowiskowy
dla dzieci i młodzieży. Instytucja zlokalizowana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i funkcjonuje w dni powszechne, od
poniedziałku do piątku.

W

ramach działania, prowadzona jest świetlica środowiskowa oraz
tematyczne zajęcia stacjonarne. W projekcie bierze udział 15
uczestników, wyłonionych w trakcie przeprowadzonej rekrutacji,
opartej na regulaminie projektowym.
Dzieci, które zakwalifikowały się do projektu mogą codziennie korzystać z usług świetlicy w godz. od 14.00 do 19.00. W tym czasie pozostają
pod opieką wykwalifikowanego personelu, który organizuje im czas wolny,
a na każdego z nich czeka posiłek.
Jak podkreśla Karolina Lech – wychowawczyni w klubie „nasi podopieczni w ramach pobytu w placówce mają okazję do wspólnej zabawy,
integracji, ale dbamy także o to, aby na miejscu odrobiły lekcje i rozwijały
swoje pasje i zamiłowania.”

Na zainteresowanych czekają warsztaty rękodzieła i warsztaty artystyczne, na których dzieci ćwiczą swoje umiejętności. Poznają techniki
decoupagu, filcowania, ceramiki i malarstwa. Ponadto, mogą korzystać
z zajęć języka angielskiego, brać udział w spotkaniach akademii tańca
i ruchu oraz muzykoterapii, na której doskonalą swoje umiejętności gry
na instrumentach.
Dodatkowo, zarówno dzieci, jak i rodzice mają możliwość udziału
w grupowych i indywidualnych sesjach z psychologiem, który służy poradą
i rozwiązuje różnorodne problemy z jakimi borykają się najmłodsi.
Udział w programie jest bezpłatny, a Klub Środowiskowy w ramach projektu „Integracja i tolerancja” będzie działał do końca 2020 roku.
Ewelina Sowa-Mrzyk

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

„ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W MOIM DOMU,
GMINIE, REGIONIE - PIERWSZA GWIAZDKA”
10 grudnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim
domu, gminie, regionie – pierwsza gwiazdka”. Na konkurs wpłynęło 141 prac plastycznych. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 25
uczestników (6 nagród, 19 wyróżnienia) . Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy odbyło się w Gminnym Ośrodku
Kultury 20 grudnia 2019 r.

SPORT

 z życia gminy 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA
W SIATKONODZE ROZSTRZYGNIĘTE
24 pary wzięły udział w IV Mistrzostwach Śląska w Siatkonodze, które odbyły się 14 grudnia w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Tytuł mistrzowski zdobyli Krzysztof Kozik i Daniel Fabisiak.

W

czwartej edycji Mistrzostw Śląska w Siatkonodze (a ósmej
edycji turnieju siatkonogi w Goczałkowicach-Zdroj w ogóle)
wzięła udział rekordowa liczba 24 drużyn. W tym gronie znaleźli się piłkarze znani z boisk Ekstraklasy, I, II i III ligi, a także klas
niższych. Pod dachem goczałkowickiej hali grali również trenerzy pracujący w śląskich klubach, sporo było piłkarskiej młodzieży, pojawili
się również – po raz pierwszy w historii – przedstawiciele sędziów.
Wśród uczestników byli również: Wojciech Dragon i Adam Grygier,
reprezentanci LKS-u Goczałkowice-Zdrój oraz Michał Puchała, pomysłodawca zawodów, który występował w parze z Patrykiem Sikorą
z Ruchu Chorzów.
W sumie rozegrano 168 meczów, z których każdy trwał 7 minut.
Każdy z zespołów rozegrał 14 meczów, czyli w trakcie gry spędził
na boisku 98 minut. Po ponad sześciogodzinnej rywalizacji Mistrzostwo Śląska zdobył duet Krzysztof Kozik (były bramkarz m.in.
RKS-u Radomsko, GKS-u Bełchatów, Piasta Gliwice, BKS-u Stal Bielsko-Biała) i Daniel Fabisiak (obecnie piłkarz Polonii Łaziska Górne,
a wcześniej m.in. Podbeskidzia Bielsko-Biała i LKS-u Czaniec). Obaj
zawodnicy są z kolei wychowankami Unii Bieruń Stary. W rundzie
finałowej dokonali imponującego wyczynu, bo zaliczyli komplet siedmiu zwycięstw. Drugie miejsce wywalczyła para Sebastian Dudek –
Krzysztof Markowski, czyli ubiegłoroczni zwycięzcy. Na trzecim miejscu zawody ukończył Michał Puchała z Patrykiem Sikorą. Wysokie

6. miejsce zajęli również reprezentanci LKS-u Goczałkowice-Zdrój,
Wojciech Dragon i Adam Grygier.
Organizatorami zawodów byli Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju oraz Michał Puchała.
GOSiR

Na zdjęciu goczałkowicki pojedynek: Wojciech Dragon i Adam Grygier (w niebieskich
koszulach), a po drugiej stronie siatki Michał Puchała (w koszulce Bayernu Monachium),
w tle - Patryk Sikora (Fot. GOSiR)

28
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ŚWIETNE WYNIKI PŁYWACKIEGO
TESTU COOPERA

710 metrów - taki dystans był najlepszym wynikiem Pływackiego Testu Coopera, który odbył się 16 listopada na krytej pływalni
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Co ciekawe, taką odległość osiągnęło dwóch uczestników.

M

yśląc o Teście Coopera
mamy w pamięci
przede wszystkim lekcje wychowania fizycznego
w szkole, w czasie których raz
na jakiś czas trzeba było pokonać jak najdłuższy dystans
nieprzerwanie biegnąc przez
12 minut. Istnieją jednak inne
odmiany Testu Coopera. Jedną
z nich jest pływacki, ale główna
zasada jest ta sama – chodzi
o jak najdłuższy dystans w ciągu
12 minut. Różnica polega tylko
na tym, że się pływa.
W P ł y w a c k i m Te ś c i e
Coopera, który zorganizowany
został przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju wzięło udział
29 osób. Każda z nich startowała dla siebie, a osiągnięty
wynik można było porównać

Uczestnicy musieli pokonać jak najdłuższy dystans w 12 minut (Fot. GOSiR)

z tabelami, na podstawie której w zależności od wieku i płci
oceniana jest kondycja człowieka.

Zdecydowana większość
uczestników osiągnęła wynik
bardzo dobry (12 osób) lub
dobry (11 osób). Najdłuższy

dystans, po 710 metrów, przepłynęło dwóch uczestników:
Marcin Marks i Adam Horak.
Najlepszy wynik wśród pań
zaliczyła Monika Grygier (675
metrów). W sumie wszystkie
osoby biorące udział w Pływackim Teście Coopera przepłynęły 16735 metrów. Gratulacje należą się wszystkim pływakom!
Wszyscy uczestnicy Pływackiego Testu Coopera otrzymali
pamiątkowe certyfikaty oraz
medal. Z uwagi, że goczałkowicki test odbywał się w 100lecie Powstań Śląskich, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach przygotował również specjalne czepki,
w których uczestnicy wykonywali swoje próby.
GOSiR

NAJMŁODSI PIŁKARZE W AKCJI

Prawie 80 najmłodszych adeptów futbolu 23 listopada opanowało halę sportową„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Wzięli udział
w rozgrywkach z cyklu Ligi Maluchów.

W

gronie uczestniczących
drużyn znalazły się reprezentacje rocznika 2012
i młodsi: Bambini Sport, Akademia BVB im. Łukasza Piszczka,
LKS Goczałkowice-Zdrój, UMKS 3
Czechowice-Dziedzice, LKS Przełom Kaniów, AMP Pszczyna, UMKS
Ruły United. W rolę gospodarza
zmagań wpisał się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
Hala „Goczuś” została podzielonanatrzyczęści,dziękiczemurównocześnie rozgrywane były po trzy
mecze. W sumie każdy z zespołów
zagrał po siedem spotkań. W Lidze
Maluchów nie ma punktacji, rozgrywki mają na celu oswajanie
się z rozgrywkami turniejowymi
i zabawę poprzez grę piłką nożną.
Organizatorami zmagań byli:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, LKS
Goczałkowice-Zdrój oraz Bambini
Sport.
GOSiR

W zawodach udział wzięło udział prawie 80 sportowców (Fot. GOSiR)

SPORT
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PRZEDSIĘBIORCO! CO MUSISZ
WIEDZIEĆ O BDO?

Do końca 2019 r. zobligowane podmioty powinny zarejestrować się w Rejestrze-BDO.

B

DO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest narzędziem, które umożliwi skuteczną
kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym
samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony
środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym
sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r.
uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.
Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko
podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych
odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty
w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy
i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy
podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż
w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.
Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy,

to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych
w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy
tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).
Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?
Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać
tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma
transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca
2019 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.
gov.pl.

PUNKT ZNÓW CZYNNY

Działalność wznowił Punkt Obsługi Klienta (POK) w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
POK jest czynny we wtorek w godzinach 9.00 – 15.30 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (parter).
W ramach POK osoby zakwalifikowane do Programu mogą przekazywać wstępne opinie kominiarskie, karty inwentaryzacyjne do uproszczonego audytu lub uproszczone audyty, kosztorysy planowanych prac oraz podpisywać umowy trójstronne.
Operatorem II etapu Programu jest firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. z siedzibą w Świerklańcu przy ul.
Błękitnej 12.
Szczegółowe informacje w zakresie Programu można uzyskać pod numerami tel.:

kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 719 - Operator
kom. +48 794 243 787 - Operator
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój – tel. 32 736 24 12
e-mail: niskaemisja@ekoscan.pl
Przesyłanie kosztorysów: goczalkowicezdroj@ekoscan.pl
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PODZIĘKOWANIE

P

racownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju dziękują wszystkim razem i każdemu z osobna, którzy
otworzyli serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Z bardzo wielkim zaangażowaniem wsparli Państwo akcję
„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” ofiarowując: zabawki,
puzzle, artykuły szkolne, gry, książki, klocki i inne skarby, które
sprawią, że na twarzach dzieci z oddziału Onkologi, Hematologi i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach pojawi się uśmiech i zadowolenie, które przyniosą
choć krótkotrwałą ulgę w cierpieniu i trudach dnia codziennego.
Staliście się przyjaciółmi małych pacjentów okazując zainteresowanie i dobroć. Pamiętajcie, że dobroć dawana innym, zawsze
do nas powraca.

woju „CETiR” w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i uczniów oraz grona pedagogicznego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łące,
Rodziców i uczniów oraz grona pedagogicznego Publicznego
Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i uczniów oraz grona pedagogicznego Niepublicznego Żłobka Maja w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i uczniów oraz grona pedagogicznego Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju,
Strażaków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach, którzy zainicjowali akcję i przekażą zebrane dary małym pacjentom,

Szczególne podziękowania dla:
Chóru parafialnego SEMPER COMMUNIO w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i dzieci ze Żłobka Sióstr Salwatorianek „Cherubinek”
w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju,
Rodziców i uczniów Śląskiego Centrum Edukacji, Terapii i Roz-

Indywidualnym darczyńcom.
Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują
pomocy, za bezinteresowną chęć czynienia dobra, za pomoc i życzliwość – DZIĘKUJEMY!

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”
św. Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

K

ierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju składa serdeczne podziękowania strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej Goczałkowice-Zdrój za pomoc w corocznej akcji szukania osób bezdomnych na terenie naszej Gminy.
Wasza pomoc jest dla nas nieodzowna.

BRAK OBSŁUGI KASOWEJ
W URZĘDZIE SKARBOWYM
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że od dnia 2 grudnia 2019 r. nie ma obsługi kasowej Banku Spółdzielczego
w Pszczynie w siedzibie Urzędu Skarbowego.
Obsługa kasowa będzie realizowana w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Pszczynie przy ulicy Dobrawy 4.
Najbliższe placówki banków znajdują się:
– w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10
– w placówce Poczty Polskiej w Pszczynie, ul. Batorego 1

Urząd Skarbowy w Pszczynie

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 r. w godz.
8.30-11.00 w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ul. Uzdrowiskowej 61 (budynek „Górnik”) dyżur pełnić
będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udzieli informacji na temat świadczeń ZUS.

Będzie można zapytać m.in. o uzyskanie prawa do świadczenia 500+, emerytury, renty, dodatku pielęgnacyjnego lub
ustalenia kapitału początkowego. Spotkania te będą odbywać się cyklicznie jeden raz w miesiącu, o czym będziemy
informować. Serdecznie zapraszamy.
OSP
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE STRONY w sprawie skarg i wniosków w czwartki
w godz. 13.30 - 15.00 (I piętro, pokój nr 107), po wcześniejszym umówieniu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

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

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 -15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88.
Godziny urzędowania biura: poniedziałek – czwartek 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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

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

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 77 39.
Czynna: poniedziałek-czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek 7.00-15.00.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

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

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

Urząd Gminy informuje, że powstające
w gospodarstwach rolnych odpady takie jak: folie,
sznurki, opony można za odpłatnością dostarczyć do:
Instalacji Komunalnej KOMART Sp. z o.o. Knurów
44-194 Knurów, ul. Szybowa 44
tel. 32 235 11 83 wew. 1,2
email: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl
tel. 32 335 50 60
email: składowisko@komart.pl

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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