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Dochody budżetu gminy 
na 2020 r. zostały zaplano-
wane w kwocie 54 mln 27 

tys. 873 zł, w tym dochody bieżące 
to 50 mln 273 tys. 336 zł (93% 
dochodów ogółem), a dochody 
majątkowe to 3 mln 754 tys. 
537 zł (7% dochodów ogółem). 
Łącznie z m.in. wolnymi środkami 
i nadwyżką z lat ubiegłych dają 
one środki w wysokości ponad 
57 mln zł do rozdysponowania 
na stojące przed gminą w 2020 
roku zadania.

Główne źródła dochodów to: 
dochody własne – 54% ogółu 
dochodów, ponad 29 mln zł 
(udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, podatek 
od nieruchomości od osób praw-
nych i osób fizycznych, wpływy 
z różnego rodzaju usług), dotacje 
i inne środki bezzwrotne otrzy-
mane przez gminę na z góry okre-
ślony cel (w tym dotacje z budżetu 
państwa, z budżetów innych jed-
nostek samorządu terytorialnego 
oraz dotacje z Unii Europejskiej) – 
30%, ponad 16 mln zł, subwencja 
ogólna z budżetu państwa – 16%, 
8,5 mln zł.

Wydatki budżetu zostały 
zaplanowane w wysokości 57 mln 
65 tys. 869 zł, z czego 85% sta-
nowią wydatki bieżące, a 15% – 
wydatki majątkowe. Najważniej-
sze wydatki budżetu to: oświata 
i wychowanie oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza (ponad 
16,5 mln zł, czyli 29% ogółu 
wydatków), pomoc społeczna 
i program wspierania rodziny 
(prawie 12 mln zł, 21%), trans-
port i łączność (ponad 7 mln zł, 
13%), kultura fizyczna (prawie 
4,5 mln zł, 8%).

Zaplanowane w budżecie 
na 2020 r. wydatki inwestycyjne to: 
budowa centrum przesiadkowego 
(wartość prac to ponad 4,8 mln zł, 
w tym dotacja unijna w wysoko-
ści ponad 2,8 mln zł), budowa 
łącznika Borowinowa-Zielona 
(zadanie rozpoczęte w 2017 r., 
wydatki w 2020 r. wyniosą 1,6 
mln zł), wykonanie umów na spo-
rządzenie dokumentacji technicz-
nej ulicy Siedleckiej, łącznika 
Źródlana-Spokojna, przedszkola, 
modernizacja gospodarki ener-
gią w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji (inwestycja z udziałem 
środków z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach), Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emi-
sji – II etap (również z udziałem 
środków z WFOŚiGW). Zabez-
pieczone zostały również środki 
własne na sporządzenie projektu 
placu zabaw w wysokości 15 tys. zł 
i 100 tys. zł na doświetlenie gminy.

– W budżecie znajdują się te 
zadania, na które gmina złożyła 
wnioski o ich dofinansowanie 
bądź ma już podpisane z insty-

tucjami finansującymi umowy. 
W trakcie roku budżetowego, 
w miarę ogłaszania nowych kon-
kursów na dotacje i pojawiania 
się nowych możliwości finanso-
wania potrzebnych gminie zadań, 
szczególnie w ramach programów 
rządowych dotyczących dofinan-
sowania dróg lokalnych, budżet 
będzie ulegał zmianom – przy-
znała wójt Gabriela Placha pre-
zentując projekt budżetu.

Planowane na koniec 2020 r. 
zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów wynosić 
będzie 3 mln 635 tys. 804 zł, co sta-
nowi 6,7% planowanych docho-
dów gminy. Projekt budżetu uzy-
skał pozytywną opinię Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Za jego 
przyjęciem głosowało 12 rad-
nych, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu. – Dziękuję radnym 
za przyjęcie budżetu, za rozmowy, 
uwagi. Dziękuję również moim 
współpracownikom za przygoto-
wanie dokumentu. Życzymy sobie, 
aby ten budżet udało się w 100% 
zrealizować – powiedziała po gło-
sowaniu wójt Gabriela Placha.

Podczas grudniowej sesji przy-
jęto także Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2020-2029. 
Dokument zakłada spadek zadłu-
żenia z tytułu kredytów i poży-
czek. Na koniec 2029 r. zadłuże-
nie ma być zerowe.

UG

budżet na Rok 2020 PRzyjĘty
30 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2020-2029. Wydatki majątkowe stanowić będą 15% wszystkich wydatków.

 Podczas sesji budżetowej 30 grudnia (Fot. UG)

Uchwała w tej sprawie została przyjęta 
przez Radę Gminy 28 stycznia. Pomoc 
finansowa w wysokości 100 tys. zł 

zostanie przeznaczona na dofinansowanie 
zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala 
w Pszczynie.

To kolejna taka pomoc udzielana przez 
gminę Goczałkowice-Zdrój szpitalowi pro-
wadzonemu przez Centrum Przedsiębiorczo-
ści CP, spółkę należącą do powiatu pszczyń-
skiego. W 2019 r. gmina przekazała na ten 
cel 150 tys. zł.

UG

100 tys. zł dla szPitala
Gmina Goczałkowice-Zdrój udzieli pomocy fi nansowej powiatowi pszczyńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
w Pszczynie.

Szpital prowadzony jest przez powiatową spółkę (Fot. Szpi-
tal w Pszczynie)                                                                                   
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Wśród mieszkańców jest 
3437 kobiet oraz 3240 
mężczyzn. Co ciekawe, 

liczba mieszkańców na koniec 
2019 r. jest dokładnie taka sama 
jak na koniec 2018 r.

W Goczałkowicach mieszka 
1213 panien, 1385 kawalerów, 
1727 zamężnych kobiet, 1669 
żonatych mężczyzn, 142 rozwie-
dzione kobiety i 114 rozwiedzio-
nych mężczyzn, 357 wdów i 70 
wdowców.

W ciągu minionych 12 mie-
sięcy urodziło się 68 dzieci (34 

dziewczynki i 34 chłopców). 
W 2018 r. urodzeń było 75. Naj-
popularniejsze imiona nada-

wane dzieciom to Hanna i Ignacy. 
Zmarło 55 mieszkańców gminy 
(10 mniej niż rok wcześniej).

Ponadto, w Urzędzie Stanu 
Cywilnego odnotowano 51 ślu-
bów (1 mniej niż w 2018 r.) 
oraz 15 rozwodów (5 więcej niż 
w roku 2018).

DANE DEMOGRAFICZNE ZA 
2019 R. 

(NA 31 GRUDNIA 2019 R.):

liczba mieszkańców: 6677
liczba urodzeń: 68
liczba zgonów: 55
liczba ślubów: 51
liczba rozwodów: 15

mieszkaŃcy goczałkowic
-zdRoju w liczbach
6677 mieszkańców liczyła gmina Goczałkowice-Zdrój na koniec 2019 roku. Przedstawiamy dane z ewidencji ludności za ubiegły 
rok.

30 grudnia wójt Gabriela 
Placha oraz skarbnik 
Barbara Kwiatoń pod-

pisały w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego 
umowę z marszałkiem Jaku-
bem Chełstowskim i wicemar-
szałkiem Wojciechem Kałużą 
w ramach działania „Niskoemi-
syjny transport miejski oraz efek-
tywne oświetlenie”. Dzięki temu 
gmina otrzyma ponad 2,8 mln zł 
na budowę centrum przesiadko-
wego.

Ul. Parkowa znajduje się 
w pobliżu uzdrowiska oraz 
dworca kolejowego. W tej oko-
licy jest problem z miejscami 
parkingowymi. Ma się to jednak 
zmienić dzięki inwestycji pn. 
„Budowa Centrum przesiadko-
wego przy ul. Parkowej w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój”. – Chcemy 
stworzyć zintegrowany węzeł 
przesiadkowy, który umożliwi 
dogodną zmianę środka trans-
portu. Np. podróżujący samo-
chodem będą mogli zostawić 
pojazd i przesiąść się do pociągu 
lub na rower. Centrum przesiad-
kowe pozwoli na uporządkowa-
nie komunikacji w tym miejscu, 

będzie dużym ułatwieniem dla 
kuracjuszy, turystów, a także 
mieszkańców gminy. Co istotne, 
w pobliżu uzdrowiska powstanie 
parking samochodowy – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Węzeł będzie tworzyć infra-
struktura niezbędna do obsługi 
podróżnych.  Wybudowane 
zostaną: parking samochodowy 
na 30 miejsc (w tym 3 dla nie-
pełnosprawnych), parking rowe-

rowy – wiata z 15 miejscami, 
dwie zatoki dla busów. Powstaną 
także dojście dla pieszych i rowe-
rzystów (prowadzące do dworca 
kolejowego i na perony – o długo-
ści 60 mb) oraz droga dojazdowa 
od ul. Krzyżanowskiego do Cen-
trum przesiadkowego o długości 
prawie 400 mb, z chodnikiem dla 
pieszych oraz drogą rowerową.

Celem projektu jest zwięk-
szenie dostępności i atrakcyjno-
ści transportu publicznego dla 

pasażerów, zwiększenie liczby 
pasażerów transportu publicz-
nego (PKP) oraz ułatwienie im 
dostępu do gminy, zmniejsze-
nie wielkości ruchu samochodo-
wego w centrum oraz na trasach 
dojazdowych do centrum, jak 
również zmniejszenie negatyw-
nych oddziaływań indywidual-
nego ruchu drogowego na środo-
wisko, poprzez redukcję emisji 
spalin i hałasu w gminie Goczał-
kowice-Zdrój.

Inwestycja będzie realizo-
wana w 2020 r. Przetarg na wyko-
nanie robót wygrała firma ANW 
z Goczałkowic-Zdroju, z kwotą 4 
mln 594 tys. 169 zł 57 gr. Gmina 
Goczałkowice-Zdrój pozyskała 
dof inansowanie na ten cel 
w wysokości 2 mln 840 tys. 719 zł 
61 gr w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020, 
Oś Priorytetowa: 4. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źró-
dła energii i gospodarka nisko-
emisyjna, Poddziałanie: 4.5.1. 
Niskoemisyjny transport miej-
ski oraz efektywne oświetlenie 
– ZIT.

UG

2,8 mln zł dofinansowania 
na centRum PRzesiadkowe
Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma dofi nansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł na inwestycję w ramach której przy ul. Parko-
wej powstaną m.in. parking samochodowy i parking rowerowy czy nowa droga dojazdowa.

Umowę na dofi nansowanie inwestycji podpisano 30 grudnia (Fot. UG)

mieszkaŃcy goczałkowic
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Przebudowa ul. Wiślnej
W 2019 r. zakończyła się przebudowa ul. Wiślnej. Inwestycja 

była prowadzona na odcinku 580 m. Obejmowała przebudowę 
drogi wraz z łącznikiem oraz budowę chodnika i kanalizacji 
deszczowej. Koszt prac to 1,7 mln zł, gmina pozyskała na ten cel 
dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości pra-
wie 300 tys. zł.

Przebudowa ul. Bór II
Asfalt na długości ponad 2300 mb w miejsce dziurawej 

nawierzchni, nowy przepust nad potokiem, a także 25 nowych 
słupów oświetleniowych – to efekty przebudowy ul. Bór II. Inwe-
stycja kosztowała prawie 1,7 mln zł.

Przebudowa ul. Sołeckiej
Inwestycja na ul. Sołeckiej obejmowała przebudowę jezdni 

na długości prawie 500 mb. Wymieniono też zniszczony kolektor 
kanalizacji deszczowej na długości prawie 473 mb. Przebudowa 
kosztowała niespełna 1,3 mln zł. Na przebudowę ul. Sołeckiej 
i ul. Solankowej gmina pozyskała dofinansowanie z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 mln 
80 tys. zł.

Przebudowa ul. Solankowej
Prace na ul. Solankowej obejmowały przebudowę drogi na dłu-

gości ok. 280 mb, a także przebudowę odcinka ul. Rolnej na długo-
ści ok. 90 m. Wybudowany został kolektor kanalizacji deszczowej 
na długości 145 mb oraz 74 mb kanalizacji. Wartość robót to ok. 940 
tys. zł. Na przebudowę ul. Sołeckiej i ul. Solankowej gmina pozyskała 
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w wysokości 1 mln 80 tys. zł.

Remont ul. Zielonej
W 2019 r. wyremontowana została droga powiatowa, ul. Zielona. 

Prace prowadzono na odcinku 300 m. Inwestycję wartą ponad 170 
tys. zł realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ale była ona 
w całości finansowana przez gminę Goczałkowice-Zdrój.

Rok ważnych inwestycji
Miniony rok 2019 był bardzo owocny jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. Przypominamy 
najważniejsze zadania, które udało się wykonać w ubiegłym roku.

Ul. Wiślna

Ul. Solankowa

Ul. Sołecka

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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Nowe lampy przy ul. Rzemieślniczej
Zakres zadania realizowanego przez AZK 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. Prace 
kosztowały prawie 150 tys. zł.

Nowe ławki przy ścieżce pieszo-rowerowej
W okolicy Boru i stawu Maciek pojawiły się nowe ławki. Trzy znaj-

dują się na odcinku ścieżki od Starego Dworca do ul. Bór II, a dwie – przy 
tablicy informacyjnej.

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji
W ramach I etapu odebrano i rozliczono 180 inwestycji. Dzięki dofi-

nansowaniu dla mieszkańców do 80% udało się zrealizować 30 inwestycji 
obejmujących docieplenie, 20 inwestycji obejmujących wymianę okien 
oraz 130 inwestycji zakładających wymianę kotłów. W 2019 r. ruszyła 
II etap, który obejmuje łącznie 140 inwestycji. Jego planowany koszt 
to prawie 1,8 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowić będzie pożyczka 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa nowego przedszkola przy ul. Wisławy Szymborskiej
W 2019 r. rozpoczęły się prace związane z planowaną budową nowego 

przedszkola przy kompleksie szkolno-sportowym. Wyłoniono wyko-
nawcę dokumentacji projektowej inwestycji. W projektowanym przed-
szkolu ma być miejsce na 5 oddziałów (25 dzieci na jeden oddział). Sale 
w placówce wyposażone będą w zaplecze sanitarne oraz magazyny 
na leżaki, w przedszkolu mają znaleźć się również sala do organizacji spo-
tkań z rodzicami, kuchnia, cześć administracyjna, szatnie, zewnętrzny 
plac zabaw.

Rok ważnych inwestycji-ciąg dalszy...

Nowe lampy przy ul. Rzemieślniczej

Ul. Bór II

Ul. Zielona

Nowe ławki przy ścieżce  pieszo-rowerowej
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Na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój regularnie 
prowadzone są kontrole 

palenisk. Posiadający upoważ-
nienia wójta pracownicy Urzędu 
Gminy, często razem z policjan-
tami, odwiedzają posesje, gdzie 
sprawdzają, czym mieszkańcy 
palą w piecach i kominkach.

W ramach działań mających 
na celu poprawę jakości powie-
trza 14 stycznia również prowa-
dzono kontrole, ale w nieco inny 
sposób. Tym razem paleniska 
skontrolowano z góry, z użyciem 
drona firmy Fly&Watch. – Dron 
wyposażony jest w kamerę i czuj-
nik do badania spalin. Widząc 

dym podlatujemy nad taką pose-
sję, a dron poprzez pompkę 
zaciąga spaliny, które wydoby-
wają się z komina. W czasie rze-
czywistym na laptopie widzimy 
wynik, pokazujący czy i w jakim 
stopniu przekroczone są normy 
jakości powietrza w tym miejscu. 
Na tej podstawie sugerujemy, 
żeby w tym miejscu przeprowa-
dzić tradycyjną kontrolę na pose-
sji – mówi Łukasz Bartlewski, 
operator w firmie Fly&Watch.

W ten sposób skontrolo-
wano kilka miejsc na terenie 
gminy, m.in. okolice Urzędu 
Gminy, rejon ulic: Aleja II, Zimo-
wej, Źródlanej, Brzozowej czy 

Powstańców Śląskich. Kontrole 
przy pomocy drona odbyły się 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem, w obecności dzielnico-
wych oraz pracowników Urzędu 
Gminy.

– To bardzo skuteczna metoda 
kontroli palenisk, bo z góry bardzo 
dużo widać. Coraz więcej miejsco-
wości decyduje się na takie kon-
trole. Przy jednym wylocie drona, 
w krótkim czasie można skontro-
lować sporą powierzchnię, nawet 
500 m kw. Takie kontrole mają 
też efekt medialny, bo mieszkańcy 
często wiedząc, że prowadzone 
są akcje przy pomocy dronów 
zwracają większą uwagę na to, jak 

i czym palą – dodaje Łukasz Bar-
tlewski.

Kontrole palenisk przy pomocy 
drona to kolejne działanie, któ-
rego celem jest poprawa jakości 
powietrza. Od 2018 r. w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój realizo-
wany jest Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Poprzez dotacje 
w wysokości do 80% miesz-
kańcy zachęcani są do wymiany 
kotłów na nowoczesne, docie-
plenia ścian oraz stropu/dachu 
i wymiany okien. W pierwszym 
etapie zrealizowano 180 inwe-
stycji ekologicznych, trwa drugi 
etap.

UG

dRon sPRawdzał, czym 
Palimy w Piecach
W Goczałkowicach wykonany był pilotażowy oblot, w ramach którego przy pomocy drona badano dym z kominów.

Paleniska kontrolowano przy użyciu drona (Fot. UG) Operator na bieżąco śledził obraz z kamery zamontowanej na dronie (Fot. UG)

jakie PotRzeby w zakResie ŹRódeł 
ciePła? wyPełnij ankietĘ!
Zachęcamy mieszkańców Goczałkowic do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb w zakresie dofi nansowania do wymiany źródeł 
ciepła (piece), wymiany okien czy docieplenia budynków.

Do tej pory ankieta była przeprowadzana w trakcie kontroli palenisk 
przez pracowników Urzędu Gminy. Teraz każdy mieszkaniec, który 
jeszcze jej nie wypełnił może ją pobrać ze strony internetowej lub 

znaleźć na kolejnej stronie „Wiadomości Goczałkowickich”. Wypełnioną 
ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście lub wysłać pocztą 
na adres: Urząd Gminy, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

W ankiecie należy podać najważniejsze informacje o budynku, sposo-
bie ogrzewania, zużyciu paliwa czy planowanych działaniach, tj. wymianie 
źródła ciepła, okien czy dociepleniu ścian lub dachu.

– Zachęcam mieszkańców do wypełnienia ankiety. Informacje w niej 
przekazane pokażą nam, jakie jest zapotrzebowanie jeśli chodzi o realizację 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na jakie inwestycje proekologiczne 

mieszkańcy chcieliby pozyskać dotacje. Na ich podstawie będziemy przy-
gotowywać założenia kolejnych etapów Programu – mówi wójt Gabriela 
Placha.

Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W ramach I etapu w gminie 
Goczałkowice-Zdrój zrealizowano 180 inwestycji z dofinansowaniem 
do mieszkańców w wysokości do 80%, w tym 30 inwestycji obejmujących 
docieplenie, 20 inwestycji obejmujących wymianę okien oraz 130 inwe-
stycji zakładających wymianę kotłów. Trwa II etap – zaplanowano 140 
inwestycji (110 wymian kotłów, 10 dociepleń ścian, 10 dociepleń stropów/
dachów, 10 wymian okien).

UG
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ANKIETA  dla  MIESZKAŃCA 
 
Goczałkowice-Zdrój,.................................................................................  
                                                                 ulica i nr domu 
  
 Rodzaj budynku/lokalu  
         - jednorodzinny  
         - mieszkanie w budynku wielorodzinnym 
         - mieszkanie w budynku wielorodzinnym/blok  
         - mieszkanie w budynku wielorodzinnym/kamienica  
  Rodzaj konstrukcji  
         - drewniana  
         - murowana 
  Rok budowy: ........................ 
  Powierzchnia użytkowa: ................................ m2  
  Sposób ogrzewania:  
         - indywidualny kocioł węglowy   
         - indywidualny kocioł gazowy   
         - indywidualny kocioł olejowy   
         - indywidualne ogrzewanie elektryczne   
         - piec kaflowy 
         - kotłownia w budynku wielorodzinnym  
         - ciepło sieciowe 
         - odnawialne źródła energii (OZE): ..................................................   
  Źródło do celu przygotowania ciepłej wody użytkowej:  
         - takie samo jak ogrzewanie  
         - elektryczne    
         - gazowe   
         - kolektory słoneczne   
         - inne: ................................................. 
 Czy w budynku jest kominek?  
         - Tak   
         - Nie     
 Zużycie paliwa w budynku/lokalu (typ paliwa: wegiel, gaz, olej, drewno,..):  

     - paliwo nr 1: .................................................., roczne zużycie: ........................ (ton/rok lub m3/rok) 
     - paliwo nr 2: .................................................., roczne zużycie: ........................ (ton/rok lub m3/rok) 

 Planowana jest wymiana źródeł ciepła na:  
       - gazowe   
       - nowoczesne węglowe    
       - olejowe   
       - elektryczne    
       - OZE   
       - sieciowe    
       - nie planuję     

 Czy zostały wymienione okna?  
         - Tak   
         - Nie     
         - Nie, ale planuję     
 Czy zostały ocieplone/docieplone ściany?  
         - Tak   
         - Nie     
         - Nie, ale planuję    
 Czy zostało wykonane docieplenie dachu/stropu?  
         - Tak   
         - Nie 
         - Nie, ale planuję     
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych w Urzędzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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Głównym źródłem zanie-
c z y s z c z e n i a  p y ł a m i 
z a w i e s z o n y m i  P M 10 

w  w oj e w ó d z t w i e  ś l ą s k i m 
są gospodarstwa domowe – 
55%, kolejne źródła to prze-
mysł – 20% oraz transport dro-
gowy – 13%. 

Dlatego na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój prowa-
dzone są kontrole palenisk, 
których celem jest sprawdze-
nie, czym mieszkańcy ogrze-
wają swoje domy i uświadamia-
nie, że każdy z nas powinien 
dbać o jakość powietrza, rów-
nież poprzez odpowiednie opa-
lanie budynków.

W 2019 r. przeprowadzono 
200 kontroli,  a od 1 do 25 
stycznia 2020 r. – 44 kontrole. 
Od listopada 2019 r. przy oka-
zji kontroli przeprowadzane 
są również ankiet y mające 
na celu rozpoznanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie dofi-
nansowania do wymiany źródeł 
ciepła (piece), wymiany okien 

czy też docieplenia budynków.
K o n t r o l e  p r o w a d z o n e 

są przez upoważnionych pra-
cowników Urzędu Gminy, czę-
sto w obecności dzielnicowych. 
Kiedy kontrolerzy zauważają 
nieprawidłowości w budyn-
kach mieszkalnych (np. opa-
lanie mokrym drewnem, nie-
dozwolonym opałem czy śmie-
ciami) pouczają właściciela 
nieruchomości. Jednocześnie 
informują, że przeprowadzona 
zostanie rekontrola. W zde-
cydowanej większości takie 
pouczenie daje efekt – przy 
następnej kontroli nieprawi-
dłowości zostają usunięte. 

Na rekontrolę pracownicy 
Urzędu Gminy jadą zawsze 
w obecności dzielnicowych, 
którzy w razie braku działań 
ze strony mieszkańca (tzn. jeśli 
sytuacja nie ulega poprawie) 
mogą wystawić mandat karny.

W styczniu na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój przepro-
wadzono także pilotażowe 

kontrole z  użyciem drona, 
w y p o s a ż o n e g o  w  k a m e r ę 
i czujnik do badania spalin. 
W budynkach, w których dron 
wykazał przekroczenie norm 
przeprowadzone zostały trady-
cyjne kontrole przez dzielni-
cowych i pracowników Urzędu 
Gminy. Pomimo przekroczenia 
norm, na miejscu nie stwier-
dzono spalania śmieci czy też 
innych odpadów. Każdorazowo 
był to opał kupiony w skład-
nicy opału lub bezpośrednio 
na kopalni, oraz suche drewno.

Często widząc gęsty dym 
unoszący się nad kominem 
myślimy, że to efekt palenia 
śmieci, mułu czy innych zabro-
nionych paliw. Niestety, nie 
zawsze to jest przyczyną. Jak 
podkreślają kontrolerzy, często 
okazuje się, że w kołtowniach 
jest porządek, nie ma zabro-
nionych paliw, a właściciele 
posesji kupili opał z legalnie 
działających na rynku składów. 
Przedstawiają rachunki czy 

faktury potwierdzające zakup. 
Mimo tego, nierzadko okazuje 
się, że paliwo jest złej jakości. 
Ustawa o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości 
paliw nakazuje przedsiębior-
com posługiwanie się świa-
dectwem jakości paliwa, dla-
tego przed zakupem opału 
zapytajmy sprzedawcę o ten 
dokument, żeby nabyć paliwo 
naprawdę dobrej jakości!

Z d a r z a j ą  s i ę  s y t u a c j e , 
że osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji finansowej przy-
znają, że nie mają środków 
n a  z a k u p  o d p ow i e d n i e g o 
opału. Wtedy kontrolerzy dora-
dzają zwrócenie się o pomoc 
do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

Kontrole palenisk na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój 
są kontynuowane. Co istotne, 
zgodnie z  ar t.  379 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, 
m i e s z k a ń c y  m a j ą  o b ow i ą -
zek wpuścić kontrolujących 
na teren nieruchomości. Apelu-
jemy do mieszkańców o umoż-
liwienie dokonywania kon-
troli, które prowadzone są dla 
dobra nas wszystkich.

 Kontrolujący w razie utrud-
niania wejścia na teren nie-
r uchomości  mogą poprosić 
o pomoc Policję, która w takich 
sytuacjach wystawia mandat 
za utrudnianie wykonywania 
przez urzędników swoich usta-
wowych obowiązków.

Apelujemy również o stoso-
wanie się do zapisów obowią-
zującej na terenie wojewódz-
twa śląskiego uchwały anty-
smogowej. 

Pr zypomnijmy:  uchwała 
wprowadziła zakaz używa-
nia paliw, których stosowanie 
powoduje wysoką emisję tru-
jących substancji do atmosfery, 
czyli węgla brunatnego, mułów 
i f lotokoncentratów oraz wil-
gotnego drewna. Apelujemy 
też o prawidłowe rozpalanie 
w kotłach.

UG

PRawie 250 Palenisk 
skontRolowanych
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzone są intensywne kontrole palenisk. Od początku 2019 r. skontrolowano 244 
posesje.
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Celem przyjętego przez Radę Gminy 
w czerwcu 2018 r. Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 
Cały program ma być realizowany do 2023 r., 
a jego łączny szacowany koszt wynosi ponad 
6,7 mln zł.

W ramach bieżącego etapu Programu miesz-
kańcy mają możliwość uzyskania dofinansowa-
nia w formie dotacji celowej wynoszącej do 80% 
na zakup i montaż kotłów gazowych, wymianę 
okien, docieplenie ścian, docieplenie stropu/
dachu, a także do 60% na zakup i montaż auto-
matycznego kotła węglowego min. V klasy.

I etap zakończył się w sierpniu 2019 r. Wymie-
niono 130 kotłów na terenie gminy, wykonano 
też 30 inwestycji obejmujących docieplenie i 20 
inwestycji obejmujących wymianę okien.

Trwa realizacja II etapu Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji. Do 28 stycznia podpisano 
21 umów z mieszkańcami. Na początek lutego 
zaplanowano odbiory pierwszych inwestycji. 
W ramach II etapu łącznie zaplanowano 140 
inwestycji, w tym wymianę 110 kotłów, 10 docie-
pleń ścian, 10 dociepleń stropów/dachów i 10 

wymian okien. Termin zakończenia tego etapu 
to 31 października. Program jest realizowany 
z udziałem środków pozyskanych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Gmina planuje kolejne etapy Programu. Żeby 

sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie miesz-
kańców w zakresie dofinansowania do wymiany 
źródeł ciepła, wymiany okien czy docieplenia 
budynków, wśród mieszkańców prowadzona 
jest ankieta.

UG

Pone: Ruszyły PieRwsze 
inwestycje w Ramach ii etaPu
Trwa realizacja II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Goczałkowice-Zdrój. Do końca października zostanie 
wykonanych 140 inwestycji ekologicznych.



  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie

Oto najważniejsze zmiany:

– Wprowadzona została nowa 
frakcja selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych – ulega-
jące biodegradacji. To odpady 
kuchenne z wyłączeniem odpa-
dów zielonych (trawa, gałęzie, 
itp.). Mieszkańcy otrzymali kubły 
na te śmieci. Będą one odbierane 
spod posesji raz na dwa tygo-
dnie. Co istotne, odpadów ulega-
jących biodegradacji nie należy 
wrzucać do kubłów w workach 
foliowych.
– Odpady wielkogabarytowe 
będą odbierane spod posesji raz 
w roku.
– Wprowadzono limit odpa-
dów wielkogabarytowych, które 
można oddawać w PSZOK-
-u – to 0,5 tony odpadów wiel-
kogabarytowych i budowlanych 
na nieruchomość rocznie oraz 4 
opony z samochodów do 3,5 tony 
rocznie z nieruchomości.
–  PSZOK dla mieszkańców 
gminy funkcjonuje przy ul. Bole-
sława Prusa 33 w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Od stycznia 
do marca oraz w grudniu 2020 r. 
punkt będzie dostępny we wtorki 
w godz. 7.00-17.00, w czwartki 

w godz. 7.00-15.00 oraz w soboty 
w godz. 7.00-13.00, a od kwiet-
nia do listopada – od wtorku 
do soboty.
– Mieszkańcy nie otrzymują wor-
ków do kubłów na odpady zmie-
szane – śmieci można wrzucać 
bezpośrednio do pojemników. 
Takie worki to kolejny, zbędny 
odpad, a poza tym, generują 
dodatkowe koszty, które musie-
liby ponosić mieszkańcy.
– Podwyższona została stawka 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Od 1 stycznia 
2020 r. na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój wynosi 20 zł mie-
sięcznie za osobę. Konieczność 
wprowadzenia wyższej stawki 
wynika z czynników niezależ-
nych od gminy.
– Wprowadzono zwolnienie 
z części opłaty za odbiór odpa-
dów dla nieruchomości, w któ-
rych kompostowane są biood-
pady (kuchenne i zielone) sta-
nowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomo-
wym. Zwolnienie wynosi 1 zł 
za jedną osobę miesięcznie.
– Zmiany ustawowe zlikwido-
wały możliwość oświadczenia, 
że mieszkaniec nie będzie segre-

gował odpadów. Wprowadzono 
natomiast wyższą stawkę, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny – to 60 zł mie-
sięcznie za osobę.

Harmonogram odbioru odpa-

dów w 2020 r. wraz z zasadami 
prawidłowej segregacji odpa-
dów zostały opublikowane 
w poprzednim numerze „Wiado-
mości Goczałkowickich”. Mate-
riały te znajdują się też na stro-
nie internetowej www.odpady.
goczalkowicezdroj.pl

zmiany w odbioRze odPadów
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje kilka zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują, 
że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, 
w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów 

i wzrostu obowiązkowych obciążeń finansowych naszych mieszkań-
ców, absolutnie nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpa-
dami w najbliższych latach.

Główne przyczyny problemów to m.in.: wzrost stawek za przyjęcie 
odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie regionalizacji RIPOK, 
niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów 
i brak możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów nie 
nadających się do recyklingu, nieszczelność systemu i ograniczone 
możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.

Zarząd Stowarzyszenia działając w imieniu gmin uzdrowiskowych 
postuluje do Rządu RP o:

1. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów 

celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach zespołów 
gmin.

2. Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinanso-
wania budowy instalacji termicznej utylizacji RDF.

3. Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego celem 
zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych.

4. Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu 
wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, cyklu życia, 
eksploatacji i utylizacji.

6. Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy.
7. Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.
8. Edukację społeczną.

Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP

sgu aPeluje do PRemieRa ws. 
odPadów komunalnych
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, którego Goczałkowice-Zdrój są członkiem, wystosował do Prezesa Rady Mini-
strów, Mateusza Morawieckiego stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi 
i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów. Publikujemy informację SGU w tej sprawie.
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Gala jubileuszowa w Pod-
okręgu Tychy odbyła się 23 
stycznia w Suszcu. Udział 

wzięli w niej działacze, trenerzy, 
sportowcy oraz samorządowcy. 
Związek liczy prawie 700 klubów 
i ponad 70 tys. zawodników, któ-
rzy odnoszą znaczące sukcesy. 
Podczas gali wspomniano m.in. 
o dokonaniach pochodzącego 
z Goczałkowic Łukasza Piszczka 
czy LKS-u Goczałkowice-Zdrój. 
Dziękowano za pracę wszystkim 
zaangażowanym w rozwój lokal-
nego sportu oraz sportowcom. 
Wyróżniono zasłużonych działa-
czy, w tym także Jerzego Sodza-
wicznego z Goczałkowic.

Podczas jubileuszowej gali 
wręczono również Medale 100-
lecia Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej samorządowcom, którzy 
wspierają piłkę nożną. Medal 
otrzymała także Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój. – Moi drodzy samorzą-
dowcy. Ja wam naprawdę bar-
dzo, bardzo serdecznie dziękuję. 
Bez samorządu i waszych dotacji 
na sport dzieci i młodzieży ślą-

skiej piłki by nie było. Za to wam 
serdecznie dziękuję i obiecuję, 
że każdą złotówkę, którą nam 

dajecie oglądamy dwa razy 
zanim wydamy, żeby do tych 
reprezentantów, których już 

tyska piłka wychowała dołączyli 
następni – powiedział Henryk 
Kula, prezes Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej.
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medal za wsPieRanie sPoRtu
Wójt Gabriela Placha otrzymała Medal 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Wśród nagrodzonych Medalem 100-lecia ŚlZPN była wójt Gabriela Placha (FOT. UG)

Portal podatnika został udostępniony mieszkańcom dzięki 
realizowanemu przez gminę Goczałkowice-Zdrój projek-
towi pn. „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców 

do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój”. 
Jest to strona internetowa poprzez którą można szybko i łatwo 
załatwić wiele urzędowych spraw – bez wychodzenia z domu, 
siedząc przed komputerem, bez konieczności wizyty w urzędzie!

Jak to działa? Poprzez portal każdy zarejestrowany mieszkaniec 
może sprawdzić aktualne saldo zobowiązań wobec gminy, zapła-
cić online lub wygenerować druk przelewu do banku, uruchomić 
powiadomienia sms lub na adres mailowy o zbliżających się płat-
nościach, a także elektronicznie złożyć deklaracje, korekty, pisma.

To duże ułatwienie kontaktu z Urzędem Gminy. Projekt 
ma na celu także zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców i przedsiębiorców.

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców do zarejestrowania 
się w Portalu podatnika. Jak to zrobić? Wniosek można złożyć tra-
dycyjnie (wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się na stro-
nie internetowej www.goczalkowicezdroj.pl oraz złożyć go osobi-
ście w Urzędzie Gminy w celu potwierdzenia danych) lub drogą 
elektroniczną. W tym wypadku wymagany jest profil zaufany lub 
podpis kwalifikowany.

Portal podatnika – www.podatnik.goczalkowicezdroj.pl

Projekt zrealizowany przez gminę Goczałkowice-Zdrój pn. 
„Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfro-
wych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój” był 
współfinansowany z funduszy unijnych, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

PoRtal Podatnika 
– załatw szybko uRzĘdowe sPRawy!
Załatwianie urzędowych spraw jeszcze nigdy nie było takie proste! Dzięki Portalowi podatnika jest to możliwe także przez internet.
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Spółka Wodna Goczałko-
wice-Zdrój obejmuje swym 
zasięgiem obszar całej 

gminy, w tym obszar zmelioro-
wany wynosi 740,40 ha grun-
tów ornych i użytków zielonych. 
Długość rowów melioracyjnych 
wynosi 6,1 km.

Zgodnie z ustawą Prawo 
Wodne do zadań spółki należy 
utrzymanie i konserwacja urzą-
dzeń melioracyjnych, tj. rowów 
melioracyjnych i odwadniają-
cych, drenażu gruntów i użyt-
ków rolnych, wylotów drenar-
skich.

Zadaniem Spółki Wodnej 
jest działanie służące utrzy-
maniu w dobrym stanie tech-
nicznym istniejących urządzeń 
melioracji wodnych szczegóło-
wych, czyli rowów otwartych 
wraz z powiązanym z nim syste-
mem rurociągów drenarskich, 
poprzez ich bieżącą konser-
wację oraz usuwanie powsta-
łych awarii na sieci drenarskiej. 
Od drożności tych urządzeń 
w dużej mierze zależy sprawne 
odprowadzenie wód opado-
wych, roztopowych i utrzyma-
nie w glebie pożądanego zwier-
ciadła wody gruntowej.

Na terenie Goczałkowic-
- Z d roj u  m a my  c o r a z  w i ę -
cej terenów zabudowanych, 
powierzchni utwardzonych 
i wody opadowe zamiast wsią-
kać w grunt, bezpośrednio spły-
wają do rowów melioracyjnych, 
które wymagają bieżącej kon-
serwacji.

Utrzymanie urządzeń melio-
racyjnych w należytym stanie 
leży w naszym wspólnym inte-
resie, niezależnie od tego, czy 
mieszkamy wyżej czy niżej, bli-
żej czy dalej od odbiornika.

Spółka Wodna Goczałko-
wice-Zdrój realizuje swoje zada-
nia z pieniędzy pochodzących 
z wpłat dokonanych w danym 
roku przez jej członków oraz 
dotacji z Urzędu Gminy Goczał-

kowice-Zdrój i Urzędu Woje-
wódzkiego udzielanych zgod-
nie z przepisami ustawy o finan-
sach publicznych. Do wyko-
nania zadań postawionych 
przed Spółką Wodną zgroma-
dzono środki w wysokości 74 
tys. 946 zł 36 zł, w tym dota-
cja Urzędu Gminy wynosiła 40 
tys. zł, dotacja z Urzędu Woje-
wódzkiego – 17 tys. 700 zł, 
a składki członkowskie i inne 
– 17 tys. 246 zł 36 gr.

Z g r o m a d z o n e  ś r o d k i 
z o s t a ł y  w y k o r z y s t a n e 
do następujących działań:

1. Konserwacja bieżąca Kanaru 
poniżej ulicy Powstańców Ślą-
skich w kierunku dworca PKP;
2. Wykonanie wykopów poszu-
kiwawczych na polu ornym 
w rejonie Kanaru;
3. Wykonanie konserwacji bie-
żącej rowu R-2 – przez lasek 
brzozowy na długości 28 mb 
w rejonie przepustów;
4. Wykonanie wykopów poszu-
kiwawczych na polu ornym 
w rejonie ulicy Zimowej (tory 
kolejowe) oraz przekładka dre-
nów;
5. Wykonanie konserwacji bie-
żącej rowu R-4 wzdłuż ulicy 
Źródlanej na długości 232 mb;
6. Wykonanie konserwacji rowu 
R-A i R-A-1 od ulicy Brzozowej 
do ulicy Dębowej na długości 
700 mb (w ramach porozumie-
nia z kopalnią);
7. Wykonanie konserwacji bie-
żącej Kanaru na długości 200 
mb w rejonie ulicy Uzdrowisko-
wej wraz z oczyszczeniem prze-
pustu okularowego pod tą ulicą;
8.  Konser wacja gr untowna 
rowu R-B-1, rejon ulicy Robot-
niczej na długości 1014 mb;
9. Konser wacja gr untowna 
rowu R-B, rejon ulicy Robotni-
czej na długości 490 mb;
10. Wykonanie konser wacji 
gruntownej rowu melioracyj-

nego R-3 od DK 1 w kierunku 
ulicy Spokojnej na długości 244 
mb;
11. Udział w kosztach konser-
wacji kanału Kanar w km: 1 
+ 550 – 2 + 300 na długości 
750 mb w ramach porozumie-
nia z Lasami Państwowymi, 
Uzdrowiskiem, Urzędem Gminy 
i Dzierżawcą Stawów Rybac-
kich;
12.  Wykonanie  konser wa-
cji gruntownej Kanaru od ul. 
Powstańców Śląskich w kie-
runku zapory na długości 140 
mb.

Wartość wszystkich wykona-
nych robót wynosi 73 tys. 821 zł 
8 gr brutto.

Podczas zebrania Zarząd 
z w r ó c i ł  u w a g ę  n a  f a k t , 
że znaczna część zgromadzo-
nych pieniędzy jest przezna-
czana na notoryczne i ciągłe 
usuwanie zatorów tworzących 
się, szczególnie po wichurach 
na Kanarze oraz jego konserwa-
cję. Z uwagi na minimalny spad 
na całej długości Kanaru musi 
on być drożny, by nie nastąpiło 
spiętrzenie wody i w konsekwen-
cji uniemożliwienie odpływu 
wód ze zbieraczy drenarskich 
odwadniających tereny upra-
wiane rolniczo i tereny zabu-
dowy mieszkaniowej. Utrzyma-
nie drożności Kanaru to pro-
blem, z którym borykamy się 
od wielu lat.

Drugim poruszanym proble-
mem był rów R-A, tzw. rów bez 
nazwy, biegnący od ul. Brzo-
zowej (równolegle do ul. Let-
niej) przepustem po ul. Dębową 
do pompowni przy ul. Stawo-
wej. Jest to bardzo ważny rów, 
który zbiera i odprowadza wody 
z bardzo dużego obszaru naszej 
gminy. Prawidłowy spływ wód 
w tym rowie utrudnia osiadanie 
terenu na skutek eksploatacji 
górniczej oraz systematyczna 
działalność bobrów budują-
cych swoje tamy na końcowym 

odcinku tego rowu (na wysoko-
ści złóż borowiny).

Wa ż n y m  o s i ą g n i ę c i e m 
wypracowanym w ubiegłym 
roku w kwestii utrzymania tego 
rowu jest podpisana 8 stycznia 
2019 r. umowa pomiędzy PG 
Silesia a Spółką Wodną Goczał-
kow i c e - Z d ró j .  Po ro z u m i e -
nie to reguluje zasady prowa-
dzenia prac profilaktycznych, 
zabiegów oraz prac budowla-
nych i naprawczych na rowie 
R-A w celu zapewnienia swo-
bodnego spływu wód do pom-
powni przy ul. Stawowej, admi-
nistrowanej przez PG Silesia, 
dla ochrony złoża torfu leczni-
czego oraz utrzymania bezpie-
czeństwa powodziowego tere-
nów przyległych.

W roku 2019 wykonano kon-
serwację rowów od ul. Robotni-
czej do lasu Remiza w okolicy 
Zakładów Mięsnych „Kania”, 
na bardzo dużym terenie użyt-
kowanym rolniczo. Rowy w tej 
okolicy zostały wyczyszczone 
kompleksowo.  Rolnicy  już 
od dłuższego czasu zgłaszali 
taką potrzebę, z uwagi na zale-
wanie pól, niszczenie plonów, 
a czasem wręcz brak możliwości 
wjazdu na pola.

W y s o k o ś ć  s k ł a d k i 
na rok 2020 nie uległa zmia-
nie i wyniesie ona, tak jak 
w latach poprzednich, 16 zł 
od nieruchomości do 1 ha + 
12 zł za każdy następny roz-
poczęty hektar. Jak co roku, 
wraz z decyzjami podatkowymi 
każdy członek spółki otrzyma 
przekaz płatniczy i będzie zobo-
wiązany do jego uregulowania.

W roku 2021 Spółka Wodna 
planuje kontynuację działań 
na Kanarze, na rowach drenar-
skich w tym rowie R-A, w lasku 
Brzezina i przy ul. Źródlanej, 
bieżące naprawy awarii zgła-
szane przez członków spółki.

Krystyna Gimel

sPółka wodna 
Podsumowała Rok 
i okReśliła Plany
28 stycznia odbyło się spotkanie członków Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju. 
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Szkody górnicze wynikają z działalności PG Silesia. Przedsta-
wiciele kopalni wzięli udział w sesji Rady Gminy, która odbyła 
się 26 listopada 2019 r. Poinformowali wówczas, że w listopa-

dzie 2019 r. rozpoczęła się eksploatacja kolejnej ściany – nr 123. 
Potrwa do października 2020 r. Z informacji przekazanej przez PG 
Silesia wynika, że w zasięgu wpływów tej ściany znajdują się ulice: 
Rolna, Dębowa, Letnia, Solankowa, Staropolanka, Kryniczanka, 
Róż, Sołecka, Brzozowa, Jesienna, Źródlana.

Informujemy mieszkańców, że szkody górnicze w zakresie dróg 
gminnych, kanalizacji i wodociągów są usuwane na bieżąco przez 
Administrację Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, 
na podstawie porozumienia AZK z PG Silesia. Usunięcie szkód 
górniczych w zakresie dróg powiatowych (ul. Brzozowa jest drogą 
powiatową) leży w zakresie zarządcy, czyli Powiatowego Zarządu 
Dróg w Pszczynie.

Numery telefonów, na które mieszkańcy mogą zgłaszać 
przypadki wystąpienia szkód górniczych:

Szkody w nawierzchni drogowej dróg gminnych – tel. 692 211 
198

Awarie sieci wodociągowej – tel. 605 288 662
Awarie sieci kanalizacyjnej – tel. 603 779 645
Informacje o awariach można także przekazywać do administra-

tora sieci wodno-kanalizacyjnej i dróg gminnych – Administracja 
Zasobów Komunalnych, tel. 32 212 70 21 (w godzinach urzędo-
wania AZK)

Szkody w nawierzchni drogowej dróg powiatowych (ul. Brzo-
zowa) – Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, tel. 32 212 80 68 
(w godzinach urzędowania PZD).

Informacje o szkodach można zgłaszać również bezpośred-
nio do PG Silesia:
– dyspozytor kopalni: tel. 32 215 24 51 wew. 5400 lub 5500,
– Oddział Ochrony Terenu Górniczego: tel. 32 215 24 51 wew. 5406 
lub 32 737 34 06 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 
do 14.00).

Więcej informacji o zgłaszaniu szkód górniczych można znaleźć 
na stronie internetowej PG Silesia – www.pgsilesia.pl.

UG

infoRmacja w związku 
ze szkodami góRniczymi
W ostatnim czasie na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój, tym razem na ul. Brzozowej, pojawiły się kolejne szkody górnicze.

Obiekt powstanie w miejscu, w którym co roku, w okre-
sie niskiego poziomu wód, tworzą się wyspy na któ-
rych gniazdują rybitwy rzeczne oraz śmieszki. W czasie 
wiosennych i letnich opadów deszczu wyspy te razem 

z gniazdami ptaków są zalewane przez wody opadowe. Dzięki 
zaplanowanym działaniom ptaki będą mogły bezpiecznie wypro-
wadzać lęgi. Prace odtworzeniowe powinny zakończyć się 
do końca tego roku.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu zacho-
wania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególno-
ści ślepowrona i rybitwy rzecznej. Działania pn. „Ochrona siedlisk 
ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” prowadzone 
są w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Krakowie, Towarzystwem na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskim 
Kołem Ornitologicznym, w województwach śląskim i małopol-
skim. Ich łączna wartość to ponad 4,3 mln euro. Projekt realizo-
wany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej i Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

na jezioRze 
goczałkowickim Powstanie 

wysPa dla Ptaków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach realizacji projektu LifeVistula.pl odtworzy wyspę dla ptaków 
na Jeziorze Goczałkowickim.

Widok na zaporę goczałkowicką z lotu ptaka. (FOT. A. Siudy)
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Spotkanie w formie warsz-
t a t u  m u l t i m e d i a l n e g o 
zat ytułowane „Wombat 

M a k s y m i l i a n ”  p o ś w i ę c o n e 
zostało trzyczęściowej serii inte-
raktywnych książek podróż-
niczych nagrodzonej prestiżo-
wym Magellanem 2016 roku 
dla najlepszego przewodnika 
dla dzieci. Wszędobylski wom-
bat Maks odwiedza w kolejnych 
częściach serii najpierw oso-
bliwe i tajemnicze Królestwo 
Bhutanu w Himalajach, póź-
niej pobliski Nepal, a na końcu 
wędruje przez Chiny.

Autor w niezwykle intere-
sujący, często bardzo zabawny 
sposób, prezentował zgroma-
dzonym na widowni uczniom 
klas drugich, trzecich i czwar-
tych ciekawostki z życia pocho-
dzącego z Australii głównego 
bohatera swoich książek – 
wombata.  Swoją opowieść 
pisarz uatrakcyjniał własnymi 
fotografiami i filmikami przy-
wiezionymi z niecodziennych 
wypraw. Dzieci z wielkim entu-

zjazmem uczestniczyły w spo-
tkaniu. Żywo reagowały, chęt-
nie odpowiadały na pytania 
autora i same zadawały pisa-
rzowi pytania. Niewątpliwie 
zostały przez autora zachę-
cone do lektury prezentowa-
nych książek i  podróżowa-
nia po świecie za ich pośred-
nictwem, razem z tytułowym 
wombatem Maksymilianem.

Na zakończenie spotkania 
Marcin Kozioł zaprezentował 
uczniom również inne książki 
swojego autorstwa – lekturę 
szkolną „Skrzynia Władcy Pio-
runów” i jej kontynuację zaty-
tułowaną „Tajemnica przeklętej 
harfy”. Wspomniał też o napisa-
nych razem z Bartkiem Jędrze-
jakiem książkach „Pogoda dla 
puchaczy” na cztery pory roku 
oraz trzyczęściowej „Stajni 
pod tęczą” napisanej wspólnie 
z Katarzyną Dowbor.

Wszyscy zgromadzeni otrzy-
mali pamiątkowe ulotki z wize-
runkiem, autografem i adresem 
strony internetowej pisarza. 

Wśród uczestników nie brako-
wało też chętnych do zakupie-
nia wybranych pozycji książ-
kowych opatrzonych imienną 
dedykacją i własnoręcznym 
podpisem Marcina Kozioła.

Mamy nadzieję, że wielu 
młodych czytelników naszej 

szkoły dzięki wyjątkowemu 
gościowi odkryło bądź przy-
pomniało sobie, że „Czytanie 
to najlepszy sposób uczenia 
się”, jak napisał kiedyś A. Pusz-
kin i chętniej będzie sięgało 
w wolnym czasie po książki.

Elżbieta Beczała

PisaRz i PodRóżnik  
maRcin kozioł w sP nR 1
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” zorganizowała 19 grudnia 2019 r. spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem Marcinem Koziołem.

Marcin Kozioł zachęcił uczniów do czytania książek (Fot. SP nr 1)

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy:

1. w dniach od 03.02.2020 r. do 17.02.2020 r., w godzinach pracy przedszkola, pobrać w kancelarii Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju lub Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju wniosek o przy-
jęcie dziecka do przedszkola,

2. do 17.02.2020 r. złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w kancelarii Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju lub Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój (na rok 
szkolny 2020/2021) znajduje się w Zarządzeniu Nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. (dostęp-
nym na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.goczalkowicezdroj.pl), a także na stronie internetowej Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju lub Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju.

UG

Ruszyły zaPisy do Publicznych 
PRzedszkoli na Rok szkolny 

2020/2021
Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju ogłaszają 
zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
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W dwutygodniowej ofercie 
znalazło się sporo inte-
resujących propozycji, 

zarówno tych stacjonarnych, jak 
i wyjazdowych. W siedzibie goczał-
kowickich instytucji kultury odbyły 
się warsztaty Kreatywnej Pra-
cowni, na których dzieci poznały 
(w pierwszym tygodniu) technikę 
zdobienia przedmiotów metodą 
decoupage oraz (w drugim) tech-
nikę filcowania „na mokro”. Efek-
tem tych spotkań były piękne, 
ręcznie wykonane prace, które naj-
młodsi mogli ofiarować swym bab-
ciom i dziadkom.

Dodatkowo zaprosiliśmy 
wszystkich zainteresowanych 
na zajęcia z języka angielskiego 
oraz energetyczne spotkania grupy 
Dance Kids, czyli zumby w dziecię-
cym wydaniu. Z kolei dla miłośni-
ków nauki i techniki w nieco innym, 
nowoczesnym wydaniu przygoto-
wano wyjątkowe seanse eduka-
cyjne, dostosowane do dwóch grup 
wiekowych w Kinie Sferycznym, 
które jest swego rodzaju przeno-
śnym planetarium.

Ponadto biblioteka zaprosiła 
maluchy na spotkanie autorskie 
z Aliną Przydatek, autorką bajek 
„Kici Nici”, która wspólnie z uczest-
nikami warsztatów wyruszyła 
w wykreowany przez siebie świat, 
gdzie głównymi bohaterkami były 
myszka Soniulinda oraz króliczka 
Matilda – postacie, które pomagają 
dzieciom odnaleźć w sobie artystę, 
rozwijają pasję czytania oraz moty-
wują do nauki języków obcych.

Wśród propozycji wyjazdowych 
znalazły się wyprawy do Multikina 
w Starej Kablowni, gdzie obejrzeli-
śmy dwie premiery filmowe. Bajkę 
„Urwis” opowiadającą o przygo-
dach małego pieska, wychowa-
nego w luksusach, który nagle stał 
się bezdomny i musiał sobie pora-
dzić z życiem na ulicy oraz kolejną 
ekranizację książki, opowiadającej 
o życiu niezwykłego doktora Dolit-
tle, wybitnego specjalisty, rozumie-
jącego mowę zwierząt.

W trakcie minionych dwóch 
tygodni zorganizowaliśmy także 
kulturoznawcze wyjazdy rodzinne. 
Pierwszy oferował wizytę w Api-
landii – interaktywnym centrum 
pszczół i pszczelarstwa, gdzie 
uczestnicy poznali, jak wygląda 
codzienne życie tych niezwykłych 
i pożytecznych owadów oraz zwie-
dzanie oddanego po remoncie 
w 2010 r. muzeum – domu rodzin-
nego Ojca Świętego, w którym, 
w nowoczesny i bardzo pomy-
słowy sposób ukazano życie pry-
watne i pontyfikat jednego z naj-
większych Polaków.

Drugi wyjazd był do krakow-
skiego Teatru Groteska, na deskach 
którego wystawiano sztukę pt. 
„Aksamitny Królik”, opowiada-
jącą o pięknej przyjaźni małego 
chłopca i pluszowej maskotki, 
która w oczach dziecka była praw-
dziwym zwierzątkiem, a nie tylko 
szmacianą zabawką. Podsumowa-
niem wycieczki do miasta królów 
było zwiedzanie muzeum histo-
rycznego „Podziemia Rynku”, 

gdzie odwiedzający na własne oczy 
mogli przekonać się, jak wyglądały 
realia życia w średniowiecznym 
Krakowie.

Łącznie z oferty na Ferie Zimowe 
przygotowanej przez GOK i GBP 

skorzystało prawie 400 osób. Dzię-
kujemy za tak duże zainteresowa-
nie i zachęcamy do zapoznania się 
ze stałymi propozycjami warsztato-
wymi naszych instytucji.

Ewelina Sowa-Mrzyk

Radosne feRie zimowe  
z gok-iem i biblioteką
Za nami koniec zimowego szaleństwa, a właściwie należałoby powiedzieć wiosennego, bo tegoroczna aura zupełnie odbiegała 
od typowych, styczniowych temperatur. Na szczęście w górach można było znaleźć nieco białego puchu (bo u nas jak na lekar-
stwo), a dla tych, którzy niekoniecznie preferują typowo aktywny (czytaj sportowy) wypoczynek, Gminny Ośrodek Kultury wraz 
z goczałkowicką biblioteką przygotowały szereg ciekawych atrakcji na spędzenie wolnego czasu.

Na balu karnawałowym pojawiły się pięknie przebrane maluchy. (Fot. GOK)

W krakowskim Teatrze Groteska na przedstawieniu "Aksamitny Królik".  (Fot. GOK)

Apilandia i interaktywne centrum pszczelarstwa.  (Fot. GOK)

Zajęcia DANCE KIDS - grupa starsza. (Fot. GOK)
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Niedziela, 12 stycznia mimo 
niskiej temperatury była 
niezwykle gorącym dniem 

w całym kraju, i nie tylko! Tego 
dnia odbył się 28. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
niezwykłej akcji charytatywnej, 
podczas której zbierane są środki 
na rzecz potrzebujących. W tym 
roku - dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostycz-
nych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej.

Tradycyjnie sztab WOŚP 
funkcjonował także w Goczał-
kowicach-Zdroju. Od wczesnych 
godzin porannych na terenie miej-
scowości można było spotkać 17 

wolontariuszy z charakterystycz-
nymi puszkami. Zuzia i Natalia 
były wolontariuszkami po raz 
pierwszy. - Zdecydowałyśmy się 
pomóc dzieciom, które zmagają 
się z różnymi chorobami. Chcemy 
dać cząstkę siebie, by poczuły się 
choć trochę lepiej – przyznają. Jak 
podkreślają, mieszkańcy Goczał-
kowic chętnie wrzucali datki do 
puszek.

Po południu w budynku „Gór-
nik” rozpoczął się koncert fina-
łowy. W siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury wystąpili: uta-
lentowana młodzież szkoląca się 
w GOK-u, Szkole Podstawowej 
nr 1, Powiatowym Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej, chór parafialny 
Semper Communio oraz młodzie-
żowy zespół „Offbeat”. Gościnnie 
na akordeonie zagrał utalento-
wany muzyk Andrzej Caniboł.

Pomiędzy występami odby-
wały się licytacje cennych przed-
miotów. Za 550 zł wylicytowana 
została koszulka Łukasza Piszczka 
z autografem piłkarza, za 250 zł – 
voucher na weekend dla dwóch 
osób w spa w goczałkowickim 
uzdrowisku, a za łącznie 500 zł – 
dwa orkiestrowe torty. Można było 
nabyć też m.in. figury ceramiczne, 
ręcznie wykonane maskotki czy 
gadżety WOŚP. Na uczestników 
koncertu czekały też pyszne ciasta.

Łącznie w Goczałkowicach 
podczas finału WOŚP zebrano 20 
tys. 61 zł 14 gr, w tym wolonta-
riusze zebrali 13 tys. 819 zł 9 gr, 

w goczałkowicach zagRała 
oRkiestRa wielkich seRc
Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Goczałkowicach zebrano łącznie 20 tys. 61 zł 14 gr.

Na scenie w siedzibie GOK-u zaprezentowała się utalentowana młodzież (Fot. UG)

Nie mogło zabraknąć pysznych ciast na rzecz orkiestry (Fot. UG)Popisy muzyczne dzieci śledziła licznie zgromadzona publiczność (Fot. UG)

W trakcie 28. finału WOŚP na ulicach Goczałkowic kwestowało 17 młodych i zaangażowanych wolontariuszy. (Fot. GOK)
DOKOŃCZENIE NA STR.  17 
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oRkiestRa wielkich seRc - ciąg dalszy...

W tym roku do wspólnego kolędowania Gminny Ośrodek Kul-
tury i Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiły śląski zespół 
Carrantuohill, który od ponad 30 lat czerpie inspiracje 

z muzyki irlandzkiej i celtyckiej oraz żorski chór kameralny – AF Music.
Jak wspomniał, witając licznie przybyłych gości, ksiądz proboszcz 

Lesław Przepłata, twórczość zespołu jest mu bliska od lat, na prze-
strzeni lat zawsze z uwagą śledził dorobek artystyczny muzyków.

W ramach koncertu widownia usłyszała wyjątkowe aranżacje 
najpiękniejszych kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, utrzyma-
nych w duchu muzyki północy, które wprawiły zebraną widownię 

w magiczny nastrój minionych świąt.
Na zakończenie tego wyjątkowego wieczoru podziękowania 

w stronę zespołu, licznie zgromadzonych w kościele mieszkańców oraz 
gospodarza świątyni ks. Lesława, skierowała dyrektor GOK-u Zofia 
Szołdra. – Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszy koncert, 
zorganizowany przy pięknej, goczałkowickiej stajence. Życzę jedno-
cześnie by narodzone dziecię swoją miłością i łaskami obdarzyło naszą 
parafię. Niech ta mała bezbronna dziecina przyniesie pokój i szczęście 
do naszych domów i serc – powiedziała.

Ewelina Sowa-Mrzyk

Koszulka Łukasza Piszczka została wylicytowana za 550 zł. Nabywcami zostali Igor Nowak 
z siostrą Zuzią (Fot. GOK)

 Przygotowano także licytacje ciekawych przedmiotów (Fot. UG)

w świątecznym nastRoju 
z caRRantuohill
6 stycznia, w święto Trzech Króli po raz kolejny spotykaliśmy się w świątecznej scenerii goczałkowickiego kościoła parafi alnego, 
by pokłonić  się nowo narodzonej dziecinie i wysłuchać noworocznego koncertu.

Podczas koncertu wystąpili zespół Carrantuohill oraz chór kameralny – AF Music (Fot. GOK) Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców (Fot. GOK)

z licytacji udało się pozyskać 3 
tys. 442 zł. Kilka dni przed fina-
łem w Goczałkowicach pojawiły 
się puszki stacjonarne, do których 
można było wrzucać datki. Znaj-

dowały się na hali GOSiR, w Ogro-
dach Kapias oraz w siedzibie GOK-
u. Z tych puszek zebrano łącznie 2 
tys. 800 zł 5 gr.

UG

Organizatorzy goczałkowic-
kiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy składają 
podziękowania dla: Łukasza 
Piszczka, goczałkowickiego Uzdro-
wiska, Piekarni-cukierni „Englert”, 

restauracji „Kapias”, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani 
Alinie Rajdzie, pani Renacie Załuc-
kiej oraz Danucie Rabaszowskiej, 
pani Joannie Rabaszowskiej-
-Grzyb.
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W r o k u  s p r awo z d aw-
czym 2019 zrealizowa-
liśmy 20 imprez kultu-

ralnych, z których skorzystało 
1147 osób – członków Koła oraz 
sympatyków.

W ś r ó d  r ó ż n o r o d n y c h 
f o r m  z a g o s p o d a r o w a n i a 
wolnego czasu znalazły się 
wycieczki tur yst yczno-kra-
joznawcze,  spotkania oko-
licznościowe, imprezy bie-
siadne, wyjazdy rekreacyjne 
i wypoczynkowe pielgrzymka 
o r a z  w y j a z d  d o  t e a t r u .

Zimą przeżyliśmy śnieżną 
przygodę udając  s ię  trasą 
kuligu na saniach wiodącą 
z Przełęczy Kubalonka na Ste-
cówkę, a w drodze powrotnej 
do koliby, gdzie biesiadowali-
śmy przy palącym się ognisku 
i góralskiej muzyce.

Udając  s ię  z  wycieczk ą 
do stolicy województwa świę-
tokrzyskiego zwiedziliśmy naj-
starsze na ziemiach polskich 
Opactwo Cystersów w Jędrze-
jowie z Sanktuarium bł. Win-
centego Kadłubka. W Kielcach 
nawiedziliśmy Bazylikę kate-
dralną p.w. Wniebowzięcia 
NMP z obdarzonym szczegól-
nym kultem obrazem Matki 
Bożej Łaskawej Kieleckiej. Spa-
cerowaliśmy ulicą Sienkiewi-
cza-najdłuższym deptakiem 
i najbardziej reprezentacyjną 
ulicą Kielc, której początek 
wyznacza pomnik Noblisty. 
Podziwialiśmy znajdujące się 
przy niej zabytkowe kamienice 
oraz pomniki przypominające 
o bogatej historii miasta i jego 
mieszkańców. Zwiedziliśmy 
Dworek – Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, 
który z uwagi na atrakcyjność 
turystyczną, rangę i zbiory sta-
nowi ważny obiekt dziedzic-
twa narodowego. Odbyliśmy 
wycieczkę w Góry Świętokrzy-
skie.

Naw i e d z i l i ś my  S a n k t u -
arium Relikwii Krzyża Świę-
tego na Łysej Górze. Zwiedzi-
liśmy Muzeum Przyrodnicze 
prezentujące najciekawsze 

przyrodniczo partie Święto-
krzyskiego Parku Narodowego 
z jego osobliwością gołobo-
rzem. W Muzeum Minerałów 
w miejscowości Święta Kata-
rzyna podziwialiśmy związaną 
z terenem Gór Świętokrzyskich 
ekspozycję kamieni i minera-
łów.

Po raz kolejny udaliśmy się 
na Dolny Śląsk i Karkonosze. 
Tym razem zwiedziliśmy naj-
większą na świecie drewnianą 
barokową świątynię – Kościół 
Pokoju w Świdnicy oraz nazy-
waną „perłą baroku” bazylikę 
Wniebowzięcia NMP w Opac-
twie pocysterskim w Krze-
szowie. Poznaliśmy historię 
Zamku Książ w okresie od „Pia-
stów do tajemnic II Wojny Świa-
towej”. W Szklarskiej Porębie 
obejrzeliśmy muzealną kolek-
c ję  minerałów i  skamielin 
z niemal całego świata. Odby-
liśmy spacer do Wodospadu 
Szklarki, zwiedziliśmy najbar-
dziej atrakcyjne miejsca tury-
styczne położone na terenie 
Karkonoskiego Parku Narodo-
wego. Szczęśliwie pokonaliśmy 
Zakręt Śmierci – ostry i niebez-
pieczny zakręt drogi sudeckiej 
prowadzący do Świeradowa 
Zdroju, do którego udaliśmy 
się dla relaksu i zdrowia. Nie-
zapomniane wrażenia sprawiło 
nam zwiedzanie miasta Harra-
chov w Czechach i znajdującej 
się Huty Szkła. Obejrzeliśmy 
w niej tradycyjny ręczny spo-
sób produkcji wyrobów szkla-
nych oraz wspaniałą muzealną 
ekspozycję opisującą ponad 
300 lat historii produkcji szkła 
na tym terenie. Degustowali-
śmy piwa tradycyjnie warzone 
w lokalnym browarze.

Z wycieczką udaliśmy się 
na Jurę Krakowsko-Często-
c h ow s k ą  d o  O j c ow s k i e g o 
Parku Narodowego. Zwiedzi-
liśmy m.in. Grotę Łokietka 
oraz górujący nad malowni-
czą doliną Prądnika Zamek 
Pieskowa Skała. Podziwiali-
śmy przyrodę o wyjątkowym 
bogactwie oraz takie atrakcje 

Parku, jak: Brama Krakowska, 
Kaplica na Wodzie, Maczuga 
Herkulesa.

Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy 
w Beskid Śląski. Wycieczkę 
do Szczyrku i Wisły Czarne 
w z b o g a c i l i ś m y  u d z i a ł e m 
we mszy św. w Sanktuarium 
MB Szczyrkowskiej na Górce. 
Spacer i zwiedzanie Ustronia 
uwieńczyliśmy biesiadą przy 
ognisku na Równicy.

W przedświąteczną atmos-
ferę wprowadził  nas pobyt 
we Wrocławiu,  do którego 
udaliśmy się na Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Zwiedziliśmy 
przy tym najciekawsze zabytki 
miasta: Ostrów Tumski, Kate-
drę św. Jana Chrzciciela, zabyt-
kowe obiekty i uliczki.

P i e l g r z y m o w a l i ś m y  d o
Wadowic  i   Kalwarii Zebrzy-
d o w s k i e j ,  z w i e d z i l i ś m y 
Muzeum „Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II", doku-
mentujące Jego życie i dzia-
łalność kapłańską. Udając się 
na Podhale  nawiedzi l iśmy 
Sanktuarium Maryjne w Ludź-
mierzu.

Czterokrotnie wy jeżdża-
liśmy do parków wodnych: 
Bukowiny Tatrzańskiej, Białki 
Tatrzańskiej oraz dwukrotnie 
do Chochołowa. Przy tej okazji 
zwiedziliśmy również skansen 
w Zubrzycy Wielkiej.

Z o rg a n i zowa l i ś my  l et n i 
w y p o c z y n e k  n a d  m o r z e m 
w miejscowościach Niechorze 
oraz Władysławowo. Bawili-
śmy się na imprezach biesiadno 
– plenerowych: bardzo licznej 
biesiadzie przy ognisku w Leśni-
czówce „Cyranka” w Porębie, 
gali biesiadnej w dniu Święta 
Niepodległości, piekliśmy kieł-
baski nad ogniskiem na Rów-
nicy w Ustroniu, gościliśmy 
w Agroturystyce na Podzam-
czu. Spotykaliśmy się z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Jubile-
uszu 10 – lecia działalności Koła 
oraz na Spotkaniu Wigilijnym. 
Obejrzeliśmy jeden z najwięk-
szych przebojów komediowych 
Teatru Polskiego w Bielsku – 

Białej -  spektakl „Mayday”, 
wysłuchaliśmy przebojów lat 
60. podczas koncertu „To tylko 
twist”. Aktywnie spędzali czas 
amatorzy wycieczek rowero-
wych i spacerów z kijkami poko-
nując okoliczne szlaki turystyki 
rowerowej i pieszej. 

Uczestnictwo członków Koła 
i sympatyków w zrealizowa-
nych imprezach przedstawia 
się następująco:
– Wycieczki i pielgrzymka: 441 
osób
– Wyjazdy na baseny termalne: 
184 osoby
– Turnusy wczasów: 66 osób
– Spotkania okolicznościowe 
411 osób
– Spektakl teatralny i koncert 
45 osób

W minionym roku złożyli-
śmy życzenia urodzinowe sied-
miu jubilatom na okoliczność 
ukończenia 80 lat, obdarowu-
jąc ich z tej okazji upominkami. 
Zgodnie z tradycją, Zarząd Koła 
w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia odwiedził honorowych 
członków obdarowując smako-
łykami.

Podsumowując, założony 
i przyjęty uchwałą Zarządu 
plan działalności na rok 2019 
został w pełni zrealizowany.

Na dzień 12 grudnia 2019 
roku Koło liczy 227 pełnopraw-
nych członków.

W  c i ą g u  r o k u  w s t ą p i ł o 
do Koła 27 nowych członków, 
13 odeszło głównie z przyczyn 
zdrowotnych.

Zarząd Koła serdecznie dzię-
kuje Kierownictwu i pracowni-
kom Urzędu Gminy za życzli-
wość, okazaną pomoc i współ-
pracę. Podziękowania skła-
damy sponsorom oraz naszym 
członkom za bezinteresowną 
pomoc na rzecz naszego Koła. 
Życzymy, aby rok 2020 przy-
niósł wiele okazji do dalszych 
spotkań.

Sekretarz Koła 
Helena Wycisk,

 Przewodnicząca Koła 
 Małgorzata Paszek

s P R a w o z d a n i e
z  działalności  PzeRii  koło  

w  goczałkowicach -  zdRoju  
za  Rok  2019
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STYCZEŃ
22.01.2020 - kolędowanie z okazji Dnia Babci i Dziadka (sala UG).
27.01.2020 - wyjazd na baseny termalne do Oravicy – Słowacja.

LUTY
- Kulig w górach Jaworze – Nałęże.
19.02.2020 - wyjazd na baseny termalne Gorący Potok Szaflary.

MARZEC
11.03.2020 - spotkanie z okazji Dnia Kobiet „u Norberta”.
23.03.2020 - wyjazd na baseny termalne do Chochołowa.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

KWIECIEŃ
02.04.2020 - wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie 
na „Misterium Męki Pańskiej”.
20.04.2020  - Katowice – Nikiszowiec.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

MAJ
14-15.05.2020 -  2-dniowa wycieczka Łódź – Łowicz – Nieborów.
-Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

CZERWIEC
- Wczasy nad morzem – miejscowość Darłówko, DW „Waterside 
Resort” – termin 22.06 – 04.07.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

LIPIEC
13.07.2020 - 1-dniowa wycieczka Bobolice – Żarki – Jura Krakowsko- 
Częstochowska.

- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

SIERPIEŃ
05.08.2020 - 1-dniowa wycieczka Czechy: Valaska – Ścieżka  w chmu-
rach + Kunin.

20.08.2020  - spotkanie biesiadne przy ognisku Koło Łowieckie 
Cyranka w Porębie.
- Wczasy nad morzem – miejscowość Darłówko, DW „Waterside 
Resort” – termin 23.08 – 04.09.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

WRZESIEŃ
17-18.09.2020 - 2-dniowa wycieczka Czechy – Opawa, Jeseniki, Velke 
Losiny z noclegiem w Polsce.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

PAŹDZIERNIK
05.10.2020 - 1-dniowa wycieczka w góry.
19.10.2020 - wyjazd na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

LISTOPAD
- Wyjazd do Teatru, operetki.
- Spacery z kijkami, wycieczki rowerowe.

GRUDZIEŃ
10.12.2020 - wyjazd na Jarmark Świąteczny do Wiednia.

17.12.2020 - spotkanie Opłatkowe.

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Szczegółowy program wycieczek dostępny 
dla zainteresowanych w biurze Koła.

Do udziału serdecznie zapraszamy!!!

Oferta     Kulturalna
Polskiego  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów    

Zarządu  Koła   w   Goczałkowicach  -  Zdroju   na   rok   2020
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Wnuczka Jana Parandow-
skiego (autora Mitologii), 
córka popularnego aktora 

– Andrzeja Szczepkowskiego, jak 
sama twierdzi, swą wrażliwość 
artystyczną wyniosła w genach. 
Od małego związana była ze świa-
tem kultury, co wyraźnie ukształto-
wało jej charakter. Ukierunkowało 
poglądy na życia.

Ta kwestia stała się punktem 
wyjścia autorskiego spotkania, 
które13 stycznia odbyło się w sie-
dzibie GOK-u. Wydarzenie popro-
wadziła znana w lokalnym środowi-
sku polonistka Weronika Grzanka, 
która zgłębiając życiorys aktorki, 
w trakcie spotkania ukazała życie 
wyjątkowej, wrażliwej, wybitnie 
utalentowanej, a przy tym niezwy-
kle skromnej osoby, która na prze-
strzeni lat zawsze była wierna wła-
snym ideałom i za żadne korzyści 
nie zbaczała z obranej przez siebie 
drogi. Najpierw jako aktorki, która 
miała okazję zagrać u największych 

mistrzów polskiej sceny, a póź-
niej jako spełnionej pisarki, która 
została obdarzona wielkim darem 
literackim.

„Aktorką zostałam nieco wbrew 
własnej osobowości. Zawsze byłam 
bardzo nieśmiałym dzieckiem, ale 
w pewnym momencie doszłam 
do wniosku, że moja prywatna 
natura, to jaka jestem na co dzień 
nie musi mieć wpływu na aktor-
stwo. Na scenie wcielałam się 
w rolę, byłam kimś innym, nie 
Joanną Szczepkowską. Pisarką 
zostałam niejako przy okazji. 
Pierwsze kroki stawiałam w piśmie 
„Goniec Teatralny”, później przy-
szedł czas na Gazetę Wyborczą, 
Wysokie Obcasy, a dalej na książki”.

W trakcie spotkania poruszono 
także kwestię politycznego zaanga-
żowania artystki, która była zwią-
zana w latach 80. XX w. z ruchem 
Solidarności. Nie mogło zabraknąć 
także odniesienia do okoliczności 
wypowiedzenia przez nią słynnego 

zdania „Proszę państwa, 4 czerwca 
1989 roku skończył się w Polsce 
komunizm”.

Spotkanie przebiegło w wyjąt-
kowo ciepłej i klimatycznej atmos-
ferze. A dla wszystkich słuchaczy 

było okazją do poznania prawdzi-
wej artystki, z ogromnym warsz-
tatem i doświadczeniem, co w dzi-
siejszych czasach jest coraz rzadziej 
spotykane.

Ewelina Sowa-Mrzyk

takich aRtystów już nie ma...
Wybitna polska aktorka, pisarka i felietonistka Joanna Szczepkowska 13 stycznia na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
odwiedziła Goczałkowice.

Joanna Szczepkowska opowiedziała w Goczałkowicach o swojej twórczości (Fot. GOK)

W programie wycieczki znalazła się wizyta w Teatrze Grote-
ska, gdzie dzieci miały okazję obejrzeć spektakl „Aksamitny 
królik”, który powstał na kanwie klasyki literatury dziecięcej 

autorstwa Margery Williams. Historia wystawiona na deskach krakow-
skiej sceny była opowieścią o wielkiej miłości małego chłopca i królika, 
a także odpowiedzią na nurtujące pytania: „jak zabawki stają się praw-
dziwe” i co następuje „w życiu po życiu”.

Kolejny miejscem, jakie w dawnej stolicy kraju odwiedzili pod-
opieczni (po wcześniejszym zjedzeniu pysznego obiadu) było Muzeum 
Historyczne „Podziemia Rynku”, gdzie pod opieką miejscowego prze-
wodnika uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, jak wyglądało codzienne 
życie mieszczan, ich praca i obyczaje w czasach średniowiecza.

W trakcie wycieczki dzieci pozostawały pod opieką wychowawczyni 
Klubu Środowiskowego 

GOK

PodoPieczni klubu śRodowiskowego 
z wizytą w kRakowie

"Integracja-tolerancja"

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

23 stycznia 2020 r., 15 podopiecznych Klubu Środowiskowego, działającego w ramach realizacji projektu „Integracja – Tolerancja” 
wybrało się na wyjazd edukacyjny do Krakowa.

Dzieci miały okazję po raz pierwszy obejrzeć atrakcje, jakie oferuje Kraków.  (Fot. GOK)
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Pierwszym etapem wyjazdu 
było zwiedzenie na wskroś 
nowoczesnego Muzeum Ślą-

skiego w Katowicach, które znaj-
duje się w kompleksie gmachów, 
przeszklonych matowym szkłem, 
wzniesionych na terenach po byłej 
kopalni „Katowice”. Zostało ono 
otwarte w 2015 roku. W Muzeum 
tym znajdują się zbiory przenie-
sione ze Starego Muzeum, które 
istniało od roku 1929. Zwiedzanie 
Muzeum odbywało się w towarzy-
stwie doświadczonej pani przewod-
nik, która w ciekawy sposób przed-
stawiała historię Górnego Śląska. 
Uczestnicy wycieczki z dużym 
zainteresowaniem oglądali piękne 
ekspozycje oraz liczne wystawy 
poświęcone ważnym okresom 
historycznym w dziejach Górnego 
Śląska. Muzeum swoim rozma-
chem, przestrzenią i nowoczesno-
ścią robi ogromne wrażenie i jest 

warte obejrzenia.
W godzinach wieczornych 

Seniorzy i Seniorki udali się na prze-
piękny koncert muzyki klasycz-
nej, który odbył się w Narodowej 
Orkiestrze Symfonicznej Polskiego 
Radia. Lawrence Foster, światowej 
klasy dyrygent wraz z Plamena 
Mangova, bułgarską pianistką 
wprowadzili nas w świat muzyki 
Ferenza Liszta i symfonii Roberta 
Schumanna. W trakcie wieczoru 
uczestnicy wycieczki mieli okazję 
prześledzić rozwój symfonii jed-
nego z najbardziej cenionych nie-
mieckich kompozytorów, Roberta 
Schumanna. Plamena Mangova 
niezwykle utalentowana pianistka 
przedstawiła słuchaczom dzieła 
Ferenza Liszta, węgierskiego kom-
pozytora i pianisty, jednego z najwy-
bitniejszych postaci romantyzmu 
w muzyce. Duża sala koncertowa 
z bardzo dobrą akustyką wprowa-

dzała w odpowiedni muzyczny 
nastrój. Po zakończeniu koncertu 
członkowie Klubu Seniora wrócili 
w godzinach wieczornych autoka-
rem do Goczałkowic – Zdroju.

Dzięki realizacji projektu 
„Integracja – tolerancja” Senio-

rzy i Seniorki z Gminy mogą brać 
udział w interesujących zajęciach, 
aktywnie spędzać czas integrując 
się oraz odwiedzać ciekawe miej-
sca w ramach organizowanych 
wycieczek.

OPS

wycieczka klubu senioRa do muzeum 
śląskiego i naRodowej oRkiestRy 
symfonicznej Polskiego Radia
16 stycznia 2020 r. w ramach realizacji projektu współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej członkowie Klubu Seniora 
mieli udać się na kolejną wycieczkę. Seniorzy i Seniorki z Goczałkowic – Zdroju w godzinach popołudniowych wybrali się auto-
karem do Katowic, gdzie mieli okazję zwiedzić Muzeum Śląskie oraz posłuchać najwyższej klasy muzyki w Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia.

 Podopieczeni Klubu Seniora odwiedzili wystawy Muzeum Śląskiego. (Fot. OPS)

W jasełkach wystąpili podopieczni ośrodka, pracownicy oraz gość 
specjalny – aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Anita Jan-
cia-Prokopowicz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych, instytucji wspierających ośrodek, przyjaciele centrum, 
rodzice. Było ono okazją do podziękowań i złożenia noworocznych życzeń.

Ośrodek w Rudołtowicach udziela świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji 
i opieki dzieciom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełno-
sprawnością. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 
do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, 
znacznym, głębokim) ze sprzężeniem. Dzieci przebywają w systemie cało-
dobowym i dziennym.

Wśród podopiecznych są także mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju. Gmina 
wspiera działalność Zameczku, m.in. poprzez dotacje na realizację zadań 
publicznych. Ponadto, w ubiegłym roku odbyła się I edycja Goczałkowic-
kiego Biegu Charytatywnego „Rycerska Dyszka dla Zameczku”, z którego 
całkowity dochód został przekazany na rzecz ośrodka. W ramach wydarzenia 
zebrano ponad 13 tys. zł.               

       UG

na jasełkach w zameczku
W piątek, 10 stycznia w PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach zaprezen-
towane zostały piękne jasełka.

Podopieczni ośrodka przygotowali piękne jasełka (Fot. UG)
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GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

GoK

GoK

GoK

DANCE KIDSDANCE KIDS
PONIEDZIA£EK, GODZ.17.00-18.00 (dzieci 4-6 lat)

Informacja:
GOK Gocza³kowice - Zdrój, Uzdrowiskowa 61,

tel. 322107088

DANCE BABYDANCE BABY
WTOREK, GODZ.16.00-16.45 (dzieci 2-4 lat)

GMINNY OŒRODEK KULTURY
zaprasza na zajêcia taneczne

DANCE JUNIORDANCE JUNIOR

ZUMBAZUMBA

PONIEDZIA£EK, GODZ.18.00-19.00 (dzieci 7-9 lat)

DANCE CREWDANCE CREW
ŒRODA, GODZ.18.00-19.00 (dzieci 10-14 lat)

PONIEDZIA£EK, GODZ.19.00-20.00 (doroœli)
ŒRODA, GODZ. 19.00-20.00 (doroœli)
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GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

GoK

GoK

GoK

OFERTA 2020

ZAPROPONOWANE DNI I GODZINY MOG¥ ULEC ZMIANIE

Gminny Oœrodek Kultury
oraz Gminna Biblioteka Publiczna

zapraszaj¹ do udzia³u
w zajêciach warsztatowych: 
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Informacja:
GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739

PONIEDZIA£EK
Warsztaty Rêkodzie³a (filcowanie, decoupage, ceramika itp.)
godz. 15.00-17.15
Dance Kids (taneczne zajêcia dla dzieci)
godz. 17.00-18.00 I grupa (4-6 lat)
Dance Junior  (taneczne zajêcia dla dzieci)
godz. 18.00-19.00 II grupa (7-9 lat)
ZUMBA dla doros³ych
godz. 19.00
AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA

Robotyka Lego
godz. 16.00-17.00 (5-7 lat)

Programowanie z Minecraftem
godz. 17.00-18.00 (8-12)

WTOREK 
Zajêcia z muzykoterapii (nauka gry na gitarze i pianinie)
godz. 14.00-18.00 (godz. indywidualne)
Baby Dance (zajêcia taneczno-ruchowe)
godz. 16.00-16.45 (2-3 lata)

KARATE
godz. 17.00-18.00 (5-7 lat)
godz. 18.00-19.00 (8-12 lat)
Jêzyk Angielski dla doros³ych
godz. 17.30-19.00 (gr. pocz¹tkuj¹ca)
godz. 19.00-20.30 (gr. zaawansowana)

ŒRODA
Warsztaty artystyczne (plastyka, malarstwo, ceramika itp.)
godz. 15.30-17.45
Dance Crew (warsztaty taneczne - kontynuacja Dance Kids)
godz. 18.00-19.00 (10-14 lat)

CZWARTEK
Jêzyk Angielski dla dzieci
godz. 16.00-17.30 (gr. pocz¹tkuj¹ca)
godz. 17.30-19.00 (gr. zaawansowana)

PI¥TEK
Zajêcia z muzykoterapii (nauka gry na gitarze i pianinie)
godz. 14.30-18.00 (godz. indywidualne)

AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA

ZUMBA dla doros³ych
godz. 19.00
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Cykl zimowych wydarzeń 
rozpoczął się od Między-
klasowego Turnieju Fut-

salu, w którym zaprezentowały 
się klasowe reprezentacje Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju. Ze zwycięstwa 
w zawodach cieszyła się klasa 7a, 
która okazała się lepsza od trzech 
pozostałych startujących zespo-
łów.

Z myślą o rodzinach przygo-
towany został wyjazd na kulig. 
W bajkowej, zimowej scenerii 
60-osobowa grupa, w większo-
ści mieszkańców Goczałkowic-
-Zdroju, wzięła udział w kuligu, 
który przebiegał po przepięknych 
terenach Przełęczy Kubalonka, 
jednym z lepiej znanych miejsc 
w Beskidzie Śląskim.

Dzieci i młodzież szkolna 
wzięła również udział w wyjaz-
dach na lodowisko w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Wyjazdy 
zostały przygotowane zarówno 
w pierwszym, jak i drugim tygo-
dniu ferii.

Klienci pływalni wzięli z kolei 
udział w pokazach nurkowania 
organizowanych przez zaprzy-
jaźnione Centrum Nurkowe Eden 
Sport.

W drugim tygodniu ferii 
20-osobowa grupa brała udział 
w zimowych zajęciach z koszy-
kówki. Zajęcia odbywały się 
w hali „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju codziennie przez 

pięć dni. W tym czasie uczestnicy 
pod okiem Piotra Dąbkowskiego 
i Joanny Dziedzic, nauczycieli 
wychowania fizycznego SP nr 1 
Goczałkowice-Zdrój, mieli tre-
ningi koszykarskie, ale również 
zajęcia rekreacyjne na pływalni 
i wyjazd na lodowisko w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Zimowe 
zajęcia z koszykówki zakończył 
turniej trójek koszykarskich.

Ostatnim akcentem akcji 
„Ferii z Goczusiem 2020” był III 
Goczałkowicki Turniej Futsalu 
Orlików. W hali „Goczuś” zagrało 
sześć drużyn z roczników 2009 
i młodsi. W tym gronie byli repre-
zentaci Goczałkowic-Zdroju: LKS 
i UMKS oraz Iskra Pszczyna, 
UMKS Ruły United, LKS Miedźna 
i Leśnik Kobiór. Turniej rozgry-
wany był systemem „każdy z każ-
dym”, ale nie była prowadzona 
oficjalna klasyfikacja.

W sumie w imprezach przygo-
towanych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju w ramach akcji 
„Ferie z Goczusiem 2020” wzięło 
udział 305 uczestników.

W czasie ferii zimowych dzieci 
oraz młodzież szkolna i studencka 
mogła skorzystać z promocyjnego 
wejścia na pływalnię „Goczuś”. 
Z tej propozycji skorzystało 240 
osób. Pływalnia „Goczuś” jest 
również popularnym obiektem 
wśród grup kolonijnych i półkolo-
nijnych, które w czasie ferii odby-

wają się w naszym regionie. Pod-
czas zimowej przerwy od nauki 
goczałkowicką pływalnię odwie-
dziły grupy z m.in. Bielska-Bia-

łej, Jasienicy, Grodźca, Pszczyny, 
Łąki, Kobióra – w sumie 22 grupy 
(448 uczestników).

GOSiR

takie były „feRie z goczusiem”!
W czasie zimowej przerwy od nauki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przygotował dla uczniów i mło-
dzieży szkolnej akcję „Ferie z Goczusiem 2020”. Jak przebiegała?

 Dzieci zaproszono m.in. na lodowisko (Fot. GOSiR)

W kuligu udział wzięło 60 osób (Fot. GOSiR)

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju 
działa w formie jednostki budżetowej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój, której przedmiotem działania jest rozwój kultury 

fizycznej oraz organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji 
ruchowej. Siedziba Ośrodka mieści się w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Szymborskiej 1. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi: 
halą sportową, krytą pływalnią, Kompleksem Sportowym „Moje 
Boisko – Orlik 2012”.

W 2019 roku Ośrodek zorganizował bądź współorganizował 
zawody sportowe i rekreacyjne w 17 dyscyplinach sportowych. 
Imprezy te mają zasięg: gminny, powiatowy, wojewódzki, ogól-
nopolski. W sumie zorganizowanych zostało 40 imprez sportowo-
-rekreacyjnych, 4 akcje, 1 liga amatorska (w dyscyplinie futsal, 
w której bierze udział ponad 330 zawodników), zaś na boisku 
„Orlik” przy GOSiR-ze odbyło się kilkanaście meczów ligowych dru-
żyn dziecięcych LKS-u Goczałkowice-Zdrój oraz UMKS-u Goczał-

kowice-Zdrój.
Głównym zadaniem Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Goczałkowicach-Zdroju jest administrowanie obiektami sporto-
wymi: halą, basenem, boiskiem „Orlik” oraz siłownią zewnętrzną. 
Z obiektów korzystają uczniowie szkoły podstawowej, mieszkańcy 
gminy, kluby i sekcje sportowe, organizacje, klienci indywidualni 
oraz grupy nieformalne. W 2019 roku z wszystkich obiektów sko-
rzystało w sumie 202 604 osób. Z poszczególnych obiektów sko-
rzystała następująca liczba osób:

– kryta pływalnia: 158121 osób,
– hala sportowa: 31923 osoby,
– boisko „Orlik”: 10319 osób,
– siłownia w hali sportowej: 1346 osób,
– salka fitness w hali sportowej: 895 osób.

GOSiR

Ponad 200 tys. użytkowników!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju podsumował działalność merytoryczną w 2019 roku. 
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W zmaganiach rywalizowali przedstawiciele trzech okręgów 
piłkarskich zrzeszonych w strukturach Polskiego Związku 
Piłki Nożnej: Podokręgu Tyskiego, Okręgu Beskidzkiego 

i Małopolskiego. Uczestnicy turnieju w rozgrywkach związkowych 
występują od klasy B do IV ligi. W tym gronie znalazły się dwa składy 
gospodarzy, czyli LKS-u Goczałkowice-Zdrój.

Po emocjonujących spotkaniach zwycięzcą turnieju została dru-
żyna LKS-u Jawiszowice ogrywając w półfinale goczałkowicką ekipę 
2:1, a w finale Sołę Rajcza, również 2:1. Goczałkowicka jedynka 
w spotkaniu o 3. lokatę przegrała z Ogrodnikiem Cielmice, a drugi 
nasz zespół swoją przygodę w turnieju zakończył na ostatniej pozy-
cji.

Na zakończenie piłkarskich zmagań Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, wspólnie z Kazimierzem Piszczkiem, wicepre-
zesem LKS-u Goczałkowice-Zdrój wręczyła uczestnikom dyplomy, 
puchary oraz nagrody indywidualne.

Turniej został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju oraz LKS Goczałkowice-Zdrój.

GOSiR

17. Turniej Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, hala sportowa „Goczuś” 
w Goczałkowicach-Zdroju, 19 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja końcowa
1. LKS Jawiszowice
2. LKS Soła Rajcza
3. LKS Ogrodnik Cielemice

4. LKS Goczałkowice-Zdrój 1
5. LKS Pasjonat Dankowice
6. LKS Wilamowiczanka Wilamowice
7. OKS JUWe Jaroszowice
8. LKS Goczałkowice-Zdrój 2
Najlepszy Bramkarz: Dominik Syc (LKS Soła Rajcza)
Najlepszy Strzelec: Daniel Kabara (LKS Jawiszowice)
Najlepszy Zawodnik: Grzegorz Chrząścik (LKS Ogrodnik Ciele-
mice).

jawiszowice z PuchaRem wójta
Osiem drużyn 19 stycznia wzięło udział w XVII Turnieju Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
który został rozegrany w hali sportowej „Goczuś”.

W zawodach udział wzięło osiem drużyn (Fot. GOSiR)

Pod szyldem Nexxu Goczał-
kowice-Zdrój grają pił-
karze, którzy na dużych 

boiskach reprezentują barwy 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój 
i Iskry Pszczyna. W futsalu 
występują amatorsko w Lidze 
Fu t s a l u  P s z c z y n a - S u s z e c -
-Goczałkowice w dwóch druży-
nach: Gaz Robi Gaz Pszczyna 
i Stado Goczałkowice-Zdrój. 
W sezonie 2019/2020 Nexx 
zgłosił się do udziału w Pucha-
rze Polski w Futsalu. W grud-
niu 2019 r. goczałkowicka ekipa 
rozegrała turniej eliminacyjny 
w Pawłowicach. Po dwóch zwy-
cięstwach 9:2 z All Stars Jastrzę-
bie i 5:4 z GSM Nasz Dom Ruda 
Śląsk, drużyna z Goczałko-
wic-Zdroju wywalczyła awans 
do 1/32 finału rozgrywek.

Na tym etapie los przydzieli 
goczałkowicko-pszczyńskiej za 
rywala GKS Berland Komprach-

cice, który należy do czołowych 
zespołów I ligi futsalu (drugi 
szczebel rozgrywkowy w Pol-
sce). Spotkanie rozgrywane było 
6 stycznia 2020 r. w hali POSiR 
w Pszczynie. To był niesamo-

wity wieczór w święto Trzech 
Króli. W wypełnionej po brzegi 
hali POSiR-u, dzięki bramce 
w ostatniej sekundzie dogrywki 
strzelonej przez Michała Pru-
ska, amatorski Nexx Goczałko-

wice-Zdrój pokonał pierwszoli-
gowca 4:3! Należy dodać, że 7 
sekund wcześniej to goście nie 
wykorzystali przedłużonego 
rzutu karnego.

Kolejnym rywalem Nexx-
-u Goczałkowice-Zdrój będzie 
AZS Profi-Sport Wrocław, rów-
nież pierwszoligowiec. Mecz 
odbędzie się 9 lutego o godzinie 
17.00 w hali POSiR-u w Pszczy-
nie.

Zespół Nexx Goczałkowice-
-Zdrój tworzą: Łukasz Mrzyk, 
Jakub Benek, Adam Grygier, 
Wojciech Dragon, Błażej Gry-
gier (wszyscy LKS Goczał-
kowice-Zdrój),  Marek Ski-
pioł (Wanda Kraków), Mate-
usz Pławecki, Wojciech Mor-
kisz, Michał Prusek, Mateusz 
Dragon, Radosław Rakowski, 
Kamil Komraus (wszyscy Iskra 
Pszczyna).

GOSiR

gRają o PuchaR Polski
Piłkarze z Goczałkowic-Zdroju sprawili niespodziankę w Pucharze Polski w Futsalu. Zespół, który występuje jako Nexx Goczałko-
wice-Zdrój, awansował do 1/16 rozgrywek.

Nexx Goczałkowice-Zdrój (Fot. Andrzej Puchała)
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Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, 
stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających 
na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, 

gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć 
pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego 
(materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy 
przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym 
uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Wydarzenie składa się z trzech bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, 
przedsiębiorczość oraz zajęcia prozdrowotne (w tym: dietetyka, pszcze-
larstwo, uważność i koncentracja oraz sport to zdrowie) oraz wydarzenia 
„Święto Akademii”, które odbędzie się na zakończenie projektu, jako pod-
sumowanie tegorocznych działań Akademii Ziemi Pszczyńskiej.

Zajęcia w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej realizowane będą 
w okresie luty – czerwiec 2020 r. Każdy uczestnik Akademii otrzyma 
gadżety promocyjne związane z projektem. Na całe wydarzenie przewi-

dziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 9-12 lat.
Zajęcia odbywać się będą w Bojszowach (jedna grupa), Ornontowi-

cach (jedna grupa) oraz w Pszczynie (2 grupy). Na każdą grupę prze-
widziany jest limit 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział 
w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest bezpłatny!

Uczestnikiem zajęć w Akademii Ziemi Pszczyńskiej mogą być tylko 
dzieci w przedziale wiekowym od 9. do 12. roku życia (uczestnicy z rocz-
ników 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 – na dzień składania formularza 
zgłoszeniowego dzieci z tego rocznika powinny mieć nieukończony 12. 
rok życia). Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie dzia-
łania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. gminy: Ornontowice, 
Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczał-
kowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 5 lutego 2020 r. Szcze-
gółowe informacje są dostępne na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl.

LGD

akademia ziemi PszczyŃskiej 
- Ruszyły zaPisy!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zachęca do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyń-
skiej, który właśnie rusza.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie dwóch 
zadań konkursowych, w tym: Upowszechnienie progra-
mów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub 

o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych 
oraz Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych 
i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach 
lub dowiedzionej skuteczności.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące działalność zgodną 
z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa 
śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą 
spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu 
publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 
do dnia 24.02.2020 roku, w zaklejonych i opieczętowanych koper-
tach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Ślą-
skiego w Katowicach. Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania 
można znaleźć na stronie internetowej rops-katowice.pl.

ROPS Katowice

konkuRs dla oRganizacji 
PozaRządowych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profi laktyki uzależnień w wojewódz-
twie śląskim w 2020 roku.

Szkolenie odbędzie się w piątek, 6 marca 2020 r. o godz. 10.00 
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W programie:

Płatności obszarowe 2020, działanie „Dobrostan zwierząt” – pro-
gram dofinansowania dobrostanu krów i trzody,

Bieżące informacje instytucji współpracujących (Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa),

Warunki uzyskania wsparcia finansowego do wapnowania gleb 
w gospodarstwie rolnym, znaczenie wapnowania gleb.

Zapraszamy na szkolenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR 
w Pszczynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
BP w Pszczynie oraz Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój zapraszają 
na szkolenie dla rolników.

ODBIORĄ ŚMIECI

Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 10.02, 24.02, 9.03

segregowane: 3.02, 17.02, 2.03
zmieszane: 10.02, 24.02, 9.03

popiół: 3.02, 17.02, 2.03
Od przejazdu kolejowego do DK 1

biodegradowalne: 13.02, 27.02, 12.03
segregowane: 4.02, 18.02, 3.03
zmieszane: 11.02, 25.02, 10.03

popiół: 4.02, 18.02, 3.03
Od DK 1 do Rudołtowic

biodegradowalne: 14.02, 28.02, 13.03
segregowane: 5.02, 19.02, 4.03
zmieszane: 12.02, 26.02, 11.03

popiół: 5.02, 19.02, 4.03
Od przejazdu kolejowego do zapory, 

Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 14.02, 28.02, 13.03

segregowane: 6.02, 20.02, 5.03
zmieszane: 13.02, 27.02, 12.03

popiół: 6.02, 20.02, 5.03
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Bezpłatne szkolenie 
komputerowe lub językowe 

 

 
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia 
ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 lub językowych (niemiecki lub angielski) 
dla osób, które spełniają poniższe kryteria: 
 

 w wieku 25+, 
 wykształcenie co najwyżej średnie, 
 zamieszkujących teren gmin subregionu centralnego woj. śląskiego 
 zatrudnionych, 
 chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy. 

 
 

Oferujemy: 
 bezpłatne szkolenie komputerowe i/lub językowe przygotowujące do zaliczenia 

egzaminu certyfikującego, 
 bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, 
 materiały dydaktyczne, 
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 
 możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, 
 serwis kawowy, 
 wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych, 12 osobowych grupach. 

 
 

Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje! 

Rekrutacja już trwa, zatem pilnie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do 
uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 

Tel. 32210 7088 
 

Organizator: 

Centrum Szkoleniowe Norton płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, 31-534 Kraków 
www.norton.edu.pl  

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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maRiuszek czeka na twój 1%
kRs 0000121785 z doPiskiem maRiusz cebula

Mariuszek jest ślicznym 
małym chłopcem.

Zawsze uśmiechnięty, 
pomimo choroby z jaką się zmaga.

Achondrodysplazja to potwór, 
który nie daje Mariuszkowi nor-
malnie żyć, odebrał mu możliwość 
chodzenia, mówienia, słyszenia, 
a także widzenia.

Ten mały chłopczyk to mój syn 
i ja od momentu jego urodzenia 
walczę o jego lepsze jutro.

Kiedy urodziłam Mariuszka 31 
maja 2006 r. słyszałam jak płacze, 
wyglądał jak normalne maleństwo 
jakich pełno na oddziale noworod-
kowym, niestety moja radość nie 
trwała długo. Po niecałym tygodniu 
Mariuszek zaczął mieć problemy 
z oddychaniem. Na Oddziale Inten-
sywnej Opieki Medycznej w Kato-
wicach walczył o życie. Skończyło 
się to założoną rurką tracheoto-
mijną, którą ma do dziś.

Z jednej strony dobrze bo oddy-
cha, ale niestety przez to, że ją ma nie 
mówi. Serce się kraje kiedy na placu 
zabaw słyszę jak inne dzieci mówią 
do swoich rodziców,,mamo”.

Kocham swoje dziecko i wiem, 
że ono mnie również. Z czasem 
nauczyłam się co chce mój mały 
chłopczyk, on sam mi pokazuje 
np. wyciąga rączki (chce żeby go 
przytulić), siedząc w foteliku poka-
zuje, że chce jeść.

Życie nauczyło mnie jak kochać 
i być kochaną przez mojego syna. 
Małymi kroczkami budujemy naszą 
przyszłość.

Zdrowe dzieci wyciągają rączki 
żeby się przytulić, kiedy mają kilka 
miesięcy, mój syn przytulił mnie 
kiedy miał kilka lat.

Choroba odebrała mu wiele, 
zbyt wiele.

Pragnę aby był szczęśliwy 
na swój sposób. Wiem, że nie pój-
dzie z tornistrem przerzuconym 
przez ramię do szkoły, muszę go 
tam zawieźć.

Mariuszek bardzo się cie-
szy kiedy może zrobić coś sam, 
np. chwyta podaną mu szczoteczkę 
elektryczną i śmieje się, potem 
powoli próbuje (bo nie widzi) trafić 
nią do buzi i myje ząbki jest wtedy 
taki zadowolony. Jest wiele rzeczy, 
które małymi kroczkami próbuję go 
nauczyć, by kiedyś sam mógł sobie 
poradzić.

Dzięki waszej pomocy udało 
nam się zakupić specjalistyczny 

fotelik, dzięki któremu Mariusz 
może się sam poruszać.

Jeśli chcą państwo pomóc 
mojemu synowi w specjalistycz-
nym leczeniu i rehabilitacji: można 
podarować 1% podatku

KRS 0000121785 z dopiskiem 
Mariusz Cebula

lub można podarować pewną 
kwotę na konto Fundacji Dar Serca 
ul. Powstańców Śląskich 6 Bielsko 

Biała nr konta 49 1050 1070 1000 
0022 6906 4552 z dopiskiem 
Mariusz Cebula.

Razem możemy więcej, razem 
pomóżmy Mariuszkowi by mógł 
być samodzielny:-)

Podarujmy chociaż cząstkę nor-
malnego życia.

Bożena Cebula, mama malut-
kiego chłopczyka o pięknym imie-
niu Mariuszek. Wszystkim życzę 
Szczęśliwego Nowego Roku. Dzię-
kuję!

O G Ł O S Z E N I A  B E Z P Ł A T N E
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WAŻNE ADRESY

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

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

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 

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

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

WÓJT PRZYJMUJE 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.

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

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

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

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

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

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

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

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

Czynna: poniedziałek-czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek 7.00-15.00.

POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 

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

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

POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

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

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

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany 

i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

Adres redakcji i wydawcy: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, 
ul. Szkolna 13, tel. 210 71 85, 
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Redakcja nie zwraca materiałów 
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

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

Kontakt telefoniczny:
 727 032 494; 727 032 493

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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

PUNKT NIEODPŁATNEJ 
 POMOCY PRAWNEJ

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,

Centrum Usług Społecznych, II piętro.

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

DZIELNICOWI

Czynny: 
środa; piątek w godz. 11.00-15.00

Nr do rejestracji: 32 449 23 78.

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


