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Dużym problemem w rejo-
nie Zdroju zawsze była 
niewystarczająca liczba 

miejsc parkingowych. Teraz 
to się zmieniło. Dzięki zreali-
zowanej przez Urząd Gminy 
i n w e s t y c j i  n a  o b r z e ż a c h 
uzdrowiska, w miejscu, które 
jeszcze rok temu było zanie-
d b a n e  i  p o ro ś n i ę te  c h wa -
stami, powstały parking samo-
chodowy i parking rowerowy. 
Wybudowana została również 
droga dojazdowa do centrum 
przesiadkowego, wzdłuż któ-
rej także pojawiły się miejsca 
postojowe. – Naszym celem 
b y ł o  u ł a t w i e n i e  d o j a z d u 
do Zdroju oraz tamtejszego 
dworca kolejowego, z którego 

korzystają  mieszkańcy czy 
turyści odwiedzający gminę. 
Jednocześnie porządkujemy 
ruch w tej części Goczałkowic. 
Dojazd do centrum przesiad-
kowego odbywa się od strony 
ul. Krzyżanowskiego, na ul. 
Parkowej obowiązuje zakaz 
ruchu za wyjątkiem dojazdu 
do posesji – mówi Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

W ramach inwestycji reali-
zowanej przez Urząd Gminy 
n a  o b r z e ż a c h  u z d r ow i sk a 
powstały: parking samocho-
dowy na 30 miejsc (w tym 3 dla 
niepełnosprawnych), parking 
rowerowy – wiata z 15 miej-
scami, dwie zatoki dla busów, 

dojście dla pieszych i rowerzy-
stów (prowadzące do dworca 
kolejowego i na perony – o dłu-
gości 60 mb) oraz droga dojaz-
dowa od ul. Krzyżanowskiego 
do Centrum przesiadkowego 
o długości prawie 400 mb, 
z chodnikiem dla pieszych, 
drogą rowerową i miejscami 
postojowymi.

Prace wykonała firma ANW 
z Goczałkowic-Zdroju. War-
tość inwest ycji  to prawie 5 
mln zł. Gmina Goczałkowice-
-Zdrój pozyskała dofinansowa-
nie na jej realizację w wysoko-
ści ponad 2,8 mln zł w ramach 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Ś l ą sk i e g o  2 014 - 2 0 2 0 .  A l e 
to nie koniec prac w w tym rejo-
nie. – Bardzo ważne dla nas 
jest zagospodarowanie zieleni 
w tym miejscu, w sąsiedztwie 
Parku Zdrojowego oraz uzdro-
wiska. Dlatego jeszcze w tym 
roku pojawią się nowe nasa-
dzenia przy drodze dojazdowej 
do centrum przesiadkowego. 
W rejonie samego parkingu 
prace związane z zagospoda-
rowaniem zieleni prowadzone 
będą wiosną przyszłego roku. 
Pamiętajmy, że w sąsiedztwie 
centrum przesiadkowego PKP 
wybuduje przejście podziemne 
pod torami – przyznaje wójt 
Gabriela Placha.
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Lepszy dojazd, nowe  
miejsca parkingowe
Zakończyła się budowa centrum przesiadkowego. Przy ul. Parkowej powstały parkingi, zatoki dla busów, dojście na perony oraz 
droga dojazdowa z chodnikiem i drogą rowerową. Wkrótce pojawią się nowe nasadzenia.

f o t .  w o j c i e c h  s m o l o r z



  z  ż y c i a  g m i n y   3aktualNości

Prace ruszyły w drugiej połowie października (Fot. UG)

Symbolicznego wbicia pierw-
szej łopaty dokonali wójt 
Gabriela Placha, Beata 

Migacz, dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 2, Izabela Ogier-
man, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy oraz przedstawiciel 
wykonawcy. Nowe przedszkole 
powstaje przy ul. Wisławy Szym-
borskiej, w pobliżu kompleksu 
sportowego Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1. Lokalizacja 
została wybrana w wyniku kon-
sultacji, w których swoją opinię 
wyrażali także mieszkańcy.

– Rozpoczęliśmy dużą i tak 
ważną inwestycję. Chcemy stwo-
rzyć naszym najmłodszym miesz-
kańcom jak najlepsze warunki 
do zabawy i uczenia się. Wyko-
nawca ma rok na realizację inwe-
stycji, dlatego nowe przedszkole 
powinno być gotowe końcem 

przyszłego roku – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

Będzie to placówka pięciood-
działowa, dla 125 dzieci. Prze-

niosą się tam przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola nr 2 
przy ul. B. Prusa 7. Powierzchnia 
zabudowy budynku przedszkola 
wyniesie 806 m kw. Sale wyposa-

żone będą w zaplecze sanitarne 
oraz magazyny na leżaki, w przed-
szkolu mają znaleźć się rów-
nież sala do organizacji spotkań 
z rodzicami, kuchnia, cześć admi-
nistracyjna, szatnie, zewnętrzny 
plac zabaw. W ramach zamó-
wienia zostanie też zagospoda-
rowany teren przy przedszkolu. 
Powstaną plac zabaw, chodniki, 
dojazdy, zieleń towarzysząca, 
infrastruktura techniczna, całość 
zostanie ogrodzona. Zadaniem 
wykonawcy będzie także uzyska-
nie pozwolenia na użytkowanie.

Do przetargu ogłoszonego 
przez Urząd Gminy zgłoszono 
10 ofert. Najkorzystniejsza była 
oferta Przedsiębiorstwa Han-
dlowo-Remontowo-Budowlanego
ECCO-SYSTEM ze Spytkowic. 
Firma wybuduje przedszkole 
za 3,6 mln zł.
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ruszyła budowa 
przedszkoLa
3,6 mln zł kosztować będzie budowa nowego przedszkola w Goczałkowicach. 15 października podpisano umowę z wykonawcą.

– Jako gmina uzdrowiskowa 
w szczególny sposób dbamy 
o to, abyśmy oddychali jak naj-
lepszym powietrzem. Przystępu-
jemy do realizacji kolejnego, III 
etapu Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Do tej pory, dzięki 
dofinansowaniu do 80% umożli-
wiliśmy mieszkańcom realizację 
320 inwestycji dla poprawy jako-
ści powietrza, głównie w zakre-
sie wymiany kotłów na ekolo-
giczne – mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. 
– Zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak ważna jest walka ze smo-
giem, którego źródłem w głów-
nej mierze jest indywidualne 
ogrzewanie budynków. Dlatego 
dajemy mieszkańcom Goczał-
kowic kolejną zachętę do tego, 
aby korzystali wyłącznie z ekolo-
gicznych źródeł ciepła. To prefe-
rencyjna stawka podatku od nie-
ruchomości – dodaje.

Zachęta jest prosta: mieszka-
niec, który ma w domu wyłącz-
nie ekologiczne źródła ciepła 
zapłaci dużo niższy podatek 
od nieruchomości. Ponad 80%! 
Standardowa stawka wynosić 
będzie 0,63 zł od 1 m kw. Stawka 
dla opalających nieruchomość 
ekologicznie – 0,10 zł od 1 m kw.

Ekologiczne źródła ciepła 
to pompa ciepła, podłączenie 
budynku do sieci ciepłowniczej, 
źródło ogrzewania wykorzystu-
jące energię elektryczną, gaz, 
olej opałowy. Co ważne, wszyst-
kie zainstalowane źródła cie-
pła w budynku muszą być eko-
logiczne. Dlatego posiadanie 
kominka wyklucza korzystanie 
z niższej stawki.

Uchwałę w sprawie określe-
nia wysokości stawki podatku 
od nieruchomości stosowanej 
dla budynków mieszkalnych 
lub ich części w których zasto-

sowano wyłącznie ekologiczne 
źródła ciepła została przyjęta 
przez Radę Gminy Goczałko-
wice-Zdrój 27 października.

Aby skorzystać z preferencyj-
nej stawki podatnik powinien 
złożyć w Urzędzie Gminy druk 
informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych IN-1 

wraz z oświadczeniem. Druk 
wraz z oświadczeniem zostaną 
w najbliższym czasie opubliko-
wane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy – www.goczal-
kowicezdroj.pl. Preferencyjna 
stawka zacznie obowiązywać 1 
stycznia 2021 r.
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w goczałkowicach ekoLogiczne 
opaLanie się opłaca!
To konkretna zachęta do stosowania wyłącznie ekologicznych źródeł ciepła! Od 1 stycznia właściciele takich nieruchomości 
w Goczałkowicach zapłacą ponad 80% niższy podatek od nieruchomości.
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Zlecenie dokumentacji pro-
jektowych jest konieczne, 
żeby móc przeprowadzić 

kolejne duże inwestycje. Plano-
wane jest przygotowanie pro-
jektu budowy drogi wzdłuż DK 
1 do ronda przy zakładach mię-
snych wraz z przedłużeniem ul. 
Robotniczej do ronda. Kolejne 
projekty dotyczyć będą przebu-
dowy ul. Powstańców Śląskich 
z mostem i regulacją pasa drogo-
wego oraz podziałami, budowy 
drogi rowerowej w kierunku 
Jeziora Goczałkowickiego – przez 
Bór II wzdłuż Kanaru oraz gro-
blą do Wisły, a także budowy par-

kingu przy ul. Zielonej i Borowi-
nowej. Propozycje takich zadań 
projektowych na 2021 rok wójt 

Gabriela Placha przedstawiła 
radnym Rady Gminy. Były one 
przedmiotem dyskusji podczas 

posiedzeń Komisji Gospodarki 
i Finansów.

– Chcemy przygotować doku-
mentację projektową czterech 
ważnych dla mieszkańców inwe-
stycji. Łączny, szacowany koszt 
dokumentacji to ponad 450 
tys. zł. Dzięki posiadanym pro-
jektom będziemy mogli ubiegać 
się o dofinansowanie na reali-
zację tych prac – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój. – Środki zewnętrzne 
to duże wsparcie do budżetu 
gminy, dlatego staramy się korzy-
stać z tych możliwości – dodaje.
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nowe inwestycje 
w przygotowaniu
Urząd Gminy chce zlecić przygotowanie dokumentacji projektowych kolejnych ważnych inwestycji. To budowa i przebudowa 
dróg, budowa ścieżki rowerowej, a także parkingu.

Gmina planuje budowę drogi wzdłuż DK 1 do ronda przy zakładach mięsnych (Fot. UG)

szansa na prawie 12 mLn zł dofinansowania
Gmina Goczałkowice-Zdrój złożyła wnioski o dofinansowanie pięciu inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Łączna wnioskowana wartość dofinansowania to prawie 12 mln zł.

– Wiele inwestycji może ruszyć szybciej dzięki środkom zewnętrz-
nym. Jest to duże wsparcie i szansa na realizację kolejnych, ważnych dla 
naszej gminy zadań. Dlatego korzystamy z tych możliwości. W ramach 
naboru o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złoży-
liśmy wnioski o dofinansowanie pięciu inwestycji w Goczałkowicach 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone 
są na wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19.

Gmina Goczałkowice-Zdrój złożyła wnioski o dofinansowanie 

na następujące zadania: budowa zbiornika przeciwpowodziowego 
w rejonie ul. Zimowej, remont i rozbudowa szkolnej infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, budowa nowego przedszkola, 
a także kolejne etapy budowy centrum przesiadkowego (rozbudowa 
ul. Krzyżanowskiego oraz budowa węzła przesiadkowego przy ul. 
PCK wraz z parkingiem, drogą dojazdową i drogą dla pieszych oraz 
rowerzystów).

Łączna wnioskowana wartość dofinansowania inwestycji to 11 
mln 873 tys. 655 zł. W przypadku pozyskania środków realizacja tych 
zadań planowana jest na lata 2020-2022.
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Chodniki i parking są już wybrukowane, gotowe jest oświetlenie, wyko-
nawca kładzie podbudowę bitumiczną – to efekty dotychczasowych 
robót związanych z budową łącznika ulic Borowinowej i Zielonej. 

Już wkrótce gotowa będzie nowa droga w Goczałkowicach-Zdroju, która 
poprawi komunikację w tej części gminy.

W ramach zadania inwestycyjnego powstaje droga o szerokości 6 m 
i długości 263 mb – od końca ul. Borowinowej do ul. Zielonej, gdzie powsta-
nie nowe skrzyżowanie. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika 
o długości 240 mb, parkingu z 54 miejscami postojowymi, zatoki autobuso-
wej, a także wykonanie oświetlenia drogi, odwodnienie na długości prawie 
300 mb oraz przykanaliki (prawie 100 mb).

Prace za 1 mln 561 tys. 908 zł 74 gr wykonuje firma Drogród z Ćwi-
klic. Budowa łącznika w 50% finansowana jest ze środków zewnętrznych. 
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości prawie 800 tys. zł.                                                          UG

duże postępy przy budowie łącznika
Połączenie ulic Borowinowej i Zielonej coraz bliżej. Prace są na zaawansowanym etapie. Wszystko ma być gotowe do końca listopada.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała 50% dofinansowania (Fot. UG)
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Do ogłoszonego przez Urząd Gminy przetargu na odbiór odpadów 
zgłoszona została jedna oferta – firmy Sanit Trans, która obecnie 
odbiera odpady od mieszkańców Goczałkowic. Jej wartość to 1 

mln 999 tys. 316 zł 41 gr. Chodzi o wykonanie usługi w okresie od 1 
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zielone odbierane spod posesji
Choć wykonawca się nie zmieni, modyfikacji ulegną niektóre zasady 

odbioru odpadów. Najważniejsza dotyczy odpadów zielonych. Od 1 
stycznia 2021 r. nie będą funkcjonowały punkty odbioru odpadów zielo-
nych. Suche liście, skoszoną trawę, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy 
będzie trzeba umieszczać w brązowych pojemnikach na odpady biode-
gradowalne, razem z odpadami kuchennymi. Tego typu odpady będą 
odbierane spod posesji, od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy 
w miesiącu, a od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu. Jeśli nie 
wszystkie odpady biodegradowalne zmieszczą się w pojemniku, miesz-
kaniec ma możliwość oddania ich nieodpłatnie do PSZOK-u w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Stosowne uchwały w tej sprawie zostały przyjęte 
przez Radę Gminy podczas sesji 27 października.

Co istotne, odpadów biodegradowalnych przed wrzuceniem 
do pojemnika nie należy pakować do worków! Wykonawca nie będzie 
odbierał śmieci leżących luzem wokół pojemników. Przypominamy też, 
że odpady biodegradowalne mogą oddawać jedynie osoby, które nie 
zadeklarowały, że będą je kompostować.

Kompostujesz? Płacisz mniej!
Kompostowanie bioodpadów wiąże się bowiem ze zwolnieniem 

z części opłaty za odbiór odpadów. Rada Gminy przyjęła uchwałę, 
dzięki której zwolnienie wynosić będzie 3 zł miesięcznie za jedną osobę 
(do tej pory wynosi 1 zł). Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców 
do kompostowania. Jak widać, kompostowanie się opłaca, a do tego 
jest ekologiczne. Dlaczego? Jest to najlepszy sposób, żeby uzyskać wła-
sny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, 
które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegrado-
walne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostow-
nika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych 
po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, 
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby 
w ogrodzie czy w doniczkach.

Nowa stawka
System gospodarki odpadami jest systemem, który musi się samofi-

nansować. To oznacza, że gmina nie może do niego dokładać, nie może 
też czerpać z niego zysków. Wszystkie środki z opłat za odbiór śmieci 
od mieszkańców muszą finansować tę usługę. Dlatego też – ze względu 
na wynik przetargu i coraz wyższe koszty – od 1 stycznia 2021 r. mie-
sięczna stawka za odbiór śmieci w gminie Goczałkowice-Zdrój będzie 
wyższa. Wyniesie 25 zł od osoby, jeśli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. Bez zmian pozostaje stawka opłaty podwyższonej 
(stosowanej jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny). Wyniesie 60 zł.

Wszystkie te zmiany w zakresie odbioru odpadów zaczną obowią-
zywać 1 stycznia 2021 r.
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od stycznia zmiany 
w odbiorze odpadów
Od przyszłego roku nie będzie mobilnych punktów odbioru odpadów zielonych. Takie odpady będą odbierane spod posesji, 
w pojemnikach brązowych na odpady biodegradowalne. Zmienia się też stawka za odbiór śmieci.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku nie będą odbierane odpady segregowane oraz popiół z obszaru: od przejazdu 
kolejowego do zapory, Aleja I,II, Grzebłowiec.

Nieruchomości dla których termin wywozu odpadów komunalnych przypada na czwartek, 24 grudnia będą obsługiwane 
w piątek, 18 grudnia br.

Gmina Pszczyna przekazała działkę o powierzchni 0,3230 
ha. Zostanie ona przeznaczona pod budowę drogi łączącej 
ul. Źródlaną w Goczałkowicach z drogą powiatową – ul. 

Spokojną.
Gmina Goczałkowice-Zdrój  planuje budowę łącznika, 

by usprawnić komunikację w tej części miejscowości. – Zlecili-
śmy wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Chodzi 
o budowę nowej drogi o długości ok. 900 m. Przekazanie działki 
przez gminę Pszczyna to dla nas duża pomoc – mówi wójt Gabriela 
Placha.
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gmina pszczyna przekazała działkę
pod budowę drogi
29 października wójt Gabriela Placha i Dariusz Skrobol, bur-
mistrz Pszczyny podpisali akt notarialny dotyczący przekazania 
działki w Ćwiklicach.

 Akt notarialny podpisano 29 października (Fot. UM Pszczyna)
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Duży dzienny przyrost liczby 
nowych zakażeń korona-
wirusem spowodował, 

że rząd wprowadza nowe ograni-
czenia. Od 24 października cały 
kraj jest czerwoną strefą. To ozna-
cza wiele obostrzeń, do których 
stosowania jesteśmy zobowią-
zani. Są one zaprezentowane 
na grafice obok.

– Sytuacja jest poważna, 
nie powinniśmy bagatelizować 
wydawanych przez Ministerstwo 
Zdrowia ostrzeżeń i zaleceń. 
Utrzymujmy dystans społeczny, 
pamiętajmy o dezynfekcji, bez-
względnie zasłaniajmy usta i nos. 
Te czynności pozwalają ograni-
czyć ryzyko zakażenia koronawi-
rusem. Dbajmy o osoby starsze, 
znajdujące się w grupie ryzyka, 
jeśli możemy zostańmy w domu. 
Zróbmy to w trosce o zdrowie 
nasze i naszych bliskich – ape-
luje Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Rząd uruchomił program 
Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów, dzięki któremu 
pomoc seniorom w okresie pan-
demii koronawirusa i działania 
podejmowane w tym zakresie 
przez rząd, samorządy, ośrodki 
pomocy społecznej i wolontariu-
szy będą przebiegały sprawniej, 
a osoby starsze uzyskają nie-
zbędną pomoc w trudnym cza-
sie. Koordynatorem programu 

jest Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej.

W ramach Korpusu urucho-
miona została specjalna, bez-
płatna infolinia przeznaczona 
dla seniorów (22 505 11 11). 
Za jej pośrednictwem osoby star-
sze będą mogły poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają 
wyjścia z domu, a które utrud-
nione są przez pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszają-
cego się seniora będą przekazy-
wane do właściwego terytorialnie 
ośrodka pomocy społecznej, które 
będą się kontaktować z osobą 
zainteresowaną w celu ustalenia  

zakresu pomocy. W takie wspar-
cie seniorów będą zaangażo-
wani wolontariusze i organizacje 
pozarządowe, a także Ochotnicza 
Straż Pożarna, Wojska Obrony 
Terytorialnej i harcerze.

Jeśli chcesz pomagać potrze-
bującym osobom starszym, zgłoś 
się! Jak to zrobić?

Zadzwoń na infolinię, wypeł-
nij ankietę dostępną na stro-
nie www.wspierajseniora.pl lub 
przyjdź do ośrodka pomocy spo-
łecznej w Twojej gminie – ich lista 
znajduje się na stronie gov.pl/
web/koronawirus/wolontariat.

Korzystanie z infolinii, a także 

udzielenie pomocy, np. zrobie-
nie i dostarczenie zakupów jest 
bezpłatne. Senior korzystający 
ze wsparcia w ramach Korpusu 
pokrywa jedynie koszty ewentu-
alnych zakupów.

Pomoc   skierowana jest 
do osób powyżej 70. roku życia. 
W szczególnych przypadkach 
wsparcie otrzymają też młodsi 
seniorzy. Realizacja usługi 
w postaci dostarczenia zakupów 
nie przysługuje jednak osobie, 
która korzysta z usług opiekuń-
czych, bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych.

UG, gov.pl

stosujmy się do 
obowiązujących zasad!
DDMA + W (D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka, A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe, W jak wietrzenie) 
to zasada, dzięki której chronimy siebie i swoich bliskich. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ 
na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana.

PSZOK jest czynny:

• w okresie od 1 października 
do 30 listopada oraz od 1 kwiet-
nia do 30 czerwca:

– wtorki w godz. 14.30-21.00,
– środy w godz. 14.30-21.00,
– czwartki w godz. 14.30-21.00,

– piątki w godz. 14.30-21.00,
– soboty w godz. 8.00-14.00.

• w okresie od 1 grudnia 
do 31 marca:

– wtorki w godz. 14.30-21.00,
– czwartki w godz. 14.30-21.00,
– soboty w godz. 8.00-14.00.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
pszczyńskiemu Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła jed-
nogłośnie podczas sesji, która odbyła się 29 września.

- Po raz drugi w tym roku wspieramy finansowo działalność szpi-
tala. Na początku roku przekazaliśmy 100 tys. zł, również na zakup 
sprzętu medycznego. Pszczyński szpital jest bardzo ważny dla zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańców Goczałkowic i okolicznych gmin 
- mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

UG

zmiana godzin
 otwarcia pszok
W związku z przebudową ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach 
zmianie uległy godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych.

gmina wspiera 
szpitaL powiatowy

Gmina Goczałkowice-Zdrój przekaże 100 tys. zł na dofi nanso-
wanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie.

• w okresie od 1 grudnia 
U
tala. Na początku roku przekazaliśmy 100 tys. zł, również na zakup 
sprzętu medycznego. Pszczyński szpital jest bardzo ważny dla zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańców Goczałkowic i okolicznych gmin
- mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

 otwarcia pszok
W związku z przebudową ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach 
zmianie uległy godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbiera-
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Na miejscu prosimy o załatwianie tylko pilnych spraw, które 
wymagają obecności w urzędzie. Przed wizytą należy umó-
wić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym – kon-
takt do sekretariatu tel. 32 210 71 85.

W portierni urzędu przygotowano odpowiednio zabezpieczone 
stanowisko, w którym – po użyciu dzwonka – można porozmawiać 
z danym pracownikiem urzędu lub przekazać dokumenty do specjal-
nego pojemnika, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Podczas wizyty w urzędzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek 
ochronnych, należy też stosować dostępne środki do dezynfekcji oraz 
zachować dystans społeczny.

Urzędnicy cały czas wykonują swoje zadania, realizują zgłoszenia 
i wnioski składane w formie papierowej (wysyłane pocztą lub składane 
w urzędzie), elektronicznie oraz telefonicznie.

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników zachęcamy do zała-
twiania spraw telefonicznie lub elektronicznie (za pomocą Elektro-
nicznej Skrzynki Podawczej, platformy ePUAP oraz Portalu podat-
nika).

Najważniejsze numery kontaktowe 
do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Sekretariat – 32 210 71 85
mail: sekretariat@goczalkowicezdroj.pl
Numery wewnętrzne:
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – 111
Odpady komunalne i Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 112
Podatki – 114
AZK (woda) – 205
Ochrona środowiska – 214

Portal podatnika
Poprzez portal (podatnik.goczalkowicezdroj.pl)  każdy zarejestrowany 

mieszkaniec może sprawdzić aktualne saldo zobowiązań wobec gminy, 
zapłacić online lub wygenerować druk przelewu do banku, uruchomić 
powiadomienia sms lub na adres mailowy o zbliżających się płatnościach, 
a także elektronicznie złożyć deklaracje, korekty, pisma.

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców do zarejestrowania się 
w Portalu podatnika. Jak to zrobić? Wniosek można złożyć tradycyjnie 
(wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się na stronie podatnik.
goczalkowicezdroj.pl oraz złożyć go osobiście w Urzędzie Gminy w celu 
potwierdzenia danych) lub drogą elektroniczną. W tym wypadku wyma-
gany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

ePUAP
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 

to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunika-
cję obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala rów-
nież komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą.

Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi 
w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki 
ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące 
zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci 
elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego. 
Korzyści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług oby-
watele i przedsiębiorcy – mogą konto w jednym systemie wykorzystać 
do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach. Dostęp do usług 
świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń geograficz-
nych – z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma dostęp 
do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość. Szcze-
góły: epuap.gov.pl 

UG

załatw urzędowe 
sprawy przez internet!
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój pracuje od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach. Z powodu pandemii zmienił 
się sposób obsługi klientów. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych przez internet.

Ponownie do dyspozycji 
miłośników jednośladów 
były dwie stacje samoob-

sługowej wypożyczalni rowerów 
na terenie gminy Goczałkowice-
-Zdrój: przy Starym Dworcu oraz 
przy koronie zapory. System 
prowadzony był we współpracy 
z gminą Pszczyna (tam znajdo-
wało się 6 stacji), od maja do paź-
dziernika.

W tym roku najwięcej wypo-
życzeń odnotowano na stacji 
znajdującej się na pszczyńskim 
rynku (1402). Drugą najpo-
pularniejszą była ta przy koro-
nie zapory w Goczałkowicach-
-Zdroju, gdzie rowery wypo-

życzono łącznie 1159 razy. 
Na stacji przy Starym Dworcu 

odnotowano 790 wypożyczeń. 
Na wszystkich ośmiu stacjach 

wypożyczeń było w sumie 5822. 
To mniej niż w poprzednim 
sezonie, jednak spadek wynika 
z sytuacji związanej z epide-
mią (operator systemu, firma 
Nextbike, prowadził regularną 
dezynfekcję sprzętu).

Pomimo tego, o popularności 
usługi świadczy fakt, że w 2020 r. 
przybyło aż 1059 nowych użyt-
kowników systemu. Łącznie 
jest ich 5006, to głównie osoby 
w wieku 30-39 (prawie 32%) 
oraz 40-49 (25%). Średni czas 
wypożyczeń to prawie 50 minut. 
W ramach systemu pierwszych 
30 minut było darmowe.

UG

goczałkowicki rower z dwoma 
tysiącami wypożyczeŃ
Za nami kolejny sezon z Goczałkowickim Rowerem. W tym roku jedną z najpopularniejszych stacji była ta znajdująca się przy 
koronie zapory.

 Jedna ze stacji znajdowała się przy Starym Dworcu (Fot. UG)
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21 października rozpo-
czął się nabór wnio-
sków w drugiej czę-

ści programu „Czyste Powie-
trze”, przygotowanej dla Pola-
ków o niższych dochodach. Aby 
dostać wyższą dotację – nawet 
do 37 tys. zł – na wymianę kopciu-
cha i termomodernizację domu, 
potrzebne będzie zaświadcze-
nie o dochodach wydane przez 
gminę. W gminie Goczałkowice-
-Zdrój zaświadczenia są wyda-
wane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wniosek można zło-
żyć dostarczając go osobiście,wy-
słać pocztą na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Uzdrowi-
skowa 61, 43-230 Goczałkowice-
-Zdrój lub wysłać elektronicznie 
– taki wniosek musi być podpi-
sany elektronicznym podpisem. 
Wzór wniosku został ustalony 
w rozporządzeniu ministra kli-
matu, które publikujemy na stro-
nie goczalkowicezdroj.pl. Szcze-
gółowe informacje są udzielane 
pod numerem telefonu 32 212 
70 55

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przygotował też nowe udogod-
nienia: kalkulator dotacji, wydłu-
żenie realizacji przedsięwzięcia 
o dodatkowe pół roku oraz listę 
urządzeń i materiałów zgodnych 
z programem.

Opierając się na obowiązują-
cych od 15 maja 2020 r. nowych 

zasadach w programie „Czyste 
Powietrze” 2.0, osoby fizyczne 
(właściciele lub współwłaści-
ciele domów jednorodzinnych) 
o dochodach miesięcznych 
do 1400 zł/os. (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1960 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe), 
mają szansę na dotację do 60% 
poniesionych kosztów realizacji 
eko-inwestycji (maksymalnie 37 
tys. zł). Nabór do drugiej części 
programu, zakładającej podwyż-
szony poziom dofinansowania, 
ruszył 21 października 2020 r.

Pozostali beneficjenci „Czy-
stego Powietr za”,  z  rocz-

nym dochodem do 100 tys. zł, 
są uprawnieni do podstawowego 
poziomu dofinansowania (część 
pierwsza programu). To ozna-
cza, że mogą starać się o wsparcie 
do 25 tys. zł przy wymianie źró-
dła ciepła oraz montażu instalacji 
fotowoltaicznej (a nawet do 30 
tys. zł jeśli inwestycja obejmuje 
pompę ciepła oraz instalację PV). 
Ponadto dla wszystkich – w roz-
liczeniu PIT – dostępna jest ulga 
termomodernizacyjna (do 53 
tys. zł).

„Czyste Powietrze” to program 
z budżetem 103 mld zł na lata 2018-
2029. Jego celem jest poprawa 

jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplar-
nianych przez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Do 16 
października 2020 r. – za pośred-
nictwem wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej – złożono w sumie 
ponad 172 tys. wniosków o dofi-
nansowanie, na łączną kwotę 
prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji o programie 
„Czyste Powietrze”: www.czyste-
powietrze.gov.pl

UG, gov.pl

weŹ dotację na wymianę kopciucha 
i termomodernizację domu
Gmina Goczałkowice-Zdrój realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, dzięki któremu mieszkańcy mogą prowadzić ekolo-
giczne inwestycje z dofi nansowaniem do 80%. Możliwości daje także program Czyste powietrze, realizowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace są częścią projektu 
LIFE.VISTULA.PL. Jego 
g ł ó w n y m  c e l e m  j e s t 

zabezpieczenie siedlisk ptaków 
w obszarach Natura 2000 poło-
żonych w Dolinie Górnej Wisły.

Na Zbiorniku, w rejonie 
ujścia Wisły, powstaje wyspa 
dla ptaków, o powierzchni 

około 450 m2. Co roku kilka-
set gniazd rybitwy rzecznej 
ulega zatopieniu w okresie lip-
cowych deszczy, kiedy poziom 
wody na Zbiorniku podnosi się. 
Dzięki budowie wyspy będące 
pod ochroną ptaki będą mogły 
b e z p i e c z n i e  w y p rowa d z a ć 
swoje lęgi.

Budowa wyspy zakończy się 
w listopadzie. Działanie to jest 
realizowane przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach w porozumieniu 
ze Starostwem Powiatowym 
w Pszczynie oraz Górnośląskim 
Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów. Jest ono f inansowane 

ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Cały projekt jest finanso-
wany głównie ze środków Unii 
Europejskiej  i  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

RDOŚ Katowice

na zbiorniku goczałkowickim 
powstaje wyspa dLa ptaków
Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach na Zbiorniku Goczałkowickim trwają prace związane z zabez-
pieczeniem siedlisk rybitwy rzecznej, która od wielu lat gniazduje w tym rejonie.
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Z wydanego przez Minister-
stwo Środowiska Krajo-
wego Programu Ochrony 

Powietrza do roku 2020 (z per-
spektywą do 2030) wynika, 
że to my sami, paląc niskiej jako-
ści opałem czy nawet śmieciami 
w największym stopniu przy-
czyniamy się do powstawania 
smogu.

Zanieczyszczenie powietrza 
ma szereg bardzo negatywnych 
skutków dla zdrowia człowieka. 
Zaczynając od mniej lub bar-
dziej dotkliwego kaszlu, podraż-
nienia oczu czy gardła, na uda-
rach, demencji i nowotworach 
kończąc. Szereg prowadzonych 
na całym świecie badań dostar-
cza na ten związek niezbitych 
dowodów.

Powikłania zdrowotne na sku-
tek zanieczyszczenia powietrza 
są bardzo zróżnicowane i dotyczą 
różnych obszarów organizmu:

– układ krążenia: powikłania 
zakrzepowo-zatorowe, zaburze-
nia rytmu serca, choroba niedo-
krwienna serca, niewydolność 
serca, udar mózgu, miażdżyca 
obwodowa,

– układ oddechowy: pro-
blemy z oddychaniem, kaszel, 
katar, zapalenie zatok, zaostrze-
nie astmy, rak płuc, zaostrzenie 

POChP, częstsze infekcje dróg 
oddechowych,

– układ nerwowy: nadpobu-
dliwość, upośledzenie funkcji 
poznawczych, częstsze występo-
wanie depresji, większa skłon-
ność do zachowań agresyw-
nych, większe ryzyko rozwoju 
chorób neurodegeneracyjnych 
(np. demencja), upośledzenie 
zdolności do interakcji między-
ludzkich, ubytek inteligencji, 
trudności ze skupieniem uwagi,

– układ rozrodczy: niska waga 
urodzeniowa, przedwczesny 
poród, obumarcie płodu.

Rocznie na skutek smogu 
umiera na świecie 3 miliony 
osób. Dla porównania, w wypad-
kach komunikacyjnych ginie 
1,3 miliona. Dlatego to właśnie 
zanieczyszczenie powietrza jest 
zaliczane przez WHO do naj-
ważniejszych czynników ryzyka 
zdrowotnego na świecie. Komi-
sja Europejska szacuje, że zanie-

czyszczenie powietrza jest przy-
czyną 44 tysięcy przedwcze-
snych zgonów w Polsce – 36% 
to rak płuc, 34% wylewy, a 27% 
choroby serca. Poza kosztami 
zdrowotnymi, zanieczyszczenie 
powietrza generuje też koszty 
ekonomiczne – zarówno dla sys-
temu służby zdrowia, ale też dla 
samych mieszkańców (leki, ogra-
niczone możliwości podejmowa-
nia zatrudnienia).

gov.pl

smog to reaLne zagrożenie!
Za przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w skali kraju odpowiada w głównej mierze indywidualne ogrzewanie 
budynków, czyli palenie niskiej jakości węglem, używanie starych kotłów, słaby stan techniczny budynku. Konsekwencje dla 
naszego zdrowia mogą być bardzo złe!

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Radnemu Norbertowi Czerneckiemu

wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Goczałkowicach-Zdroju informuje, 

iż poszukuje wolontariuszy do pomocy 

w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Zainteresowane osoby prosimy 

o kontakt pod numerem:

785 097 150
 

Numer jest aktywny również w weekend.
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Inicjatorką spisania życiorysów ważnych dla 
naszej gminy osób była prof. Wiesława Korze-
niowska, Honorowy Obywatel Goczałkowic-

-Zdroju. I tom „Goczałkowickiego słownika bio-
graficznego” został wydany przez Urząd Gminy 
w 2012 r. Prezentacja i promocja książki zain-
augurowała uroczyste obchody 20-lecia gminy.

Duże zainteresowanie sprawiło, że zdecydo-
wano o kontynuacji publikacji. Ukazał się II tom 
„Goczałkowickiego słownika biograficznego”. 
Jest to wydanie poprawione i rozszerzone, 
ponownie pod redakcją prof. Wiesławy Korze-
niowskiej. „Jego motto można określić słowami: 
Ocalić od zapomnienia! Utrwalić jak najwięcej 
z tej przeszłości, która już odchodzi! Dać świa-
dectwo patriotyzmu, zaangażowania i niezwy-
kłej postawy zwyczajnych ludzi wobec drugiego 
człowieka, historii i swojej „małej ojczyzny!”. 
W słowach tych najdobitniej można wyrazić sens 
tworzenia naszego słownika” – napisała w przed-
mowie Maria Ożarowska, sekretarz gminy oraz 
koordynator prac nad słownikiem z ramienia 
Urzędu Gminy.

II tom to prawie 60 nowych biogramów. 
Powstały one także dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców Goczałkowic, którzy udostępnili 
rodzinne pamiątki, przekazali propozycje bio-

gramów czy materiały źródłowe. „Przeglądając 
kolejne strony naszego 'Słownika...' odkrywamy 
niezwykle interesujące życiorysy animatorów 
życia kulturalnego, lekarzy, dyrektorów, pierw-
szego w dziejach Goczałkowic studenta, pierw-
szego policjanta, pierwszej położnej, uczestnika 
rejsu dookoła świata, nadzorcy stawów, zało-
życiela Kółka Rolniczego, kandydata na posła 
do Sejmu pruskiego, kapelmistrza, harcerzy, 
ogrodników, pracownika poczty, mamki księ-
cia pszczyńskiego  i wielu innych ciekawych, 
zacnych postaci” – pisze Maria Ożarowska. Publi-
kacja zawiera także rysunki znanych goczałko-
wickich obiektów, autorstwa Adama Malarka.

II tom słownika został wydany na przełomie 
2019 i 2020 r. – Pierwotnie planowaliśmy połą-

czyć promocję książki z ważnymi rocznicami, 
które przypadają w tym roku: 30-leciem samo-
rządu terytorialnego w Polsce czy 100. rocznicą 
urodzin św. Jana Pawła II. Niestety, nie udało 
się to ze względu na pandemię i sytuację epi-
demiologiczną – przyznaje Maria Ożarowska, 
sekretarz gminy.

„Goczałkowicki słownik biograficzny” – II 
tom jest dostępny w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Goczałkowicach-Zdroju oraz Miejsko-
-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie. 
Słownik trafił też do wszystkich mieszkańców 
gminy powyżej 75. roku życia jako prezent z oka-
zji Gminnego Dnia Seniora.
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Dziękujemy prof. Wiesławie Korzeniowskiej, 
która podjęła się trudu redagowania „Goczałko-
wickiego słownika biograficznego”. Dzięki jej 
zaangażowaniu i pracy pamięć o kolejnych waż-
nych dla Goczałkowic osobach została utrwa-
lona!

Dziękujemy również osobom, które opraco-
wały biogramy zawarte w słowniku, przekazy-
wały cenne materiały historyczne. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tej publikacji.

utrwaLamy pamięĆ o 
ważnych dLa gminy osobach
Ukazał się II tom „Goczałkowickiego słownika biografi cznego”. Zawiera prawie 60 biogramów osób zasłużonych dla Goczałko-
wic-Zdroju.

Gminny Dzień Seniora jest w Goczałko-
wicach organizowany corocznie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 

(przypada 1 października), Europejskiego Dnia 
Seniora (obchodzony jest 20 października) oraz 
Ogólnopolskiego Dnia Seniora (14 listopada). 
W październiku zapraszamy najstarszych 
mieszkańców gminy na uroczyste spotkanie. 
To okazja do wspólnych rozmów, wspomnień.

Niestety, pandemia koronawirusa spowo-
dowała, że tego typu spotkanie w tym roku nie 
odbyło się. – To była trudna decyzja, ale podykto-
wana troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
seniorów. Postanowiliśmy ich uhonorować 
w nieco inny sposób. Do wszystkich mieszkań-
ców Goczałkowic powyżej 75. roku życia trafił 

piękny upominek. Był to II tom „Goczałkowic-
kiego słownika biograficznego” pod redakcją 
prof. Wiesławy Korzeniowskiej. Został wydany 
przez Urząd Gminy, zawiera biogramy prawie 
60 osób zasłużonych dla naszej miejscowości – 
przyznaje Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój. Do publikacji dołączony był także 
specjalny list wójta.

– Drodzy seniorzy, jesteście skarbnicą 
doświadczeń, mądrości, ogromnej wiedzy, z któ-
rych chcemy korzystać. Życzę Wam długich lat 
w zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła, błogo-
sławieństwa Bożego, pogody ducha i spełnienia 
wszystkich marzeń. Niech każdy dzień dostar-
cza dużo radości! – mówi Gabriela Placha.
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pamiętamy o naszych seniorach!
Gminny Dzień Seniora to w Goczałkowicach piękny zwyczaj. Niestety, w tym roku nie było tradycyjnego spotkania seniorów. Najstarsi 
mieszkańcy gminy otrzymali jednak wyjątkowy upominek.

Do wszystkich mieszkańców gminy powyżej 75. roku życia 
trafi ł piękny prezent (Fot. UG)

PIĘKNE PODZIĘKOWANIA

Szanowna Pani Wójt!
Dziękujemy za serdeczne słowa listu z dnia 15 października 2020 r., 

życzenia i prezenty z okazji Dnia Seniora, jak również garść informacji, 

jak nasza gmina pięknieje. W szczególności 50% seniorów, którzy już 
nie wychodzą z domów z powodu złego stanu zdrowia. „Ten list czy-
tam już enty raz”...

W imieniu goczałkowickich seniorów,
mgr Ludmiła Benek
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Jak zawsze uczniowie stanęli na wysokości 
zadania! Samorząd szkolny przygotował 
dla każdego pracownika placówki wła-

snoręcznie zrobione plakietki. Jak co roku 
nie zabrakło również kwiatów i pięknych kar-
tek z życzeniami! Na szkolnych korytarzach 
powstały gazetki okolicznościowe przypomi-
nające genezę tego święta. Z tej okazji wycho-
wawczynie świetlicy zorganizowały konkurs 
plastyczny „Portret mojej Pani/Pana”. Nie-
banalne prace konkursowe zdobią szkolne 
korytarze i cieszą oko uczniów, nauczycieli 
oraz pracowników szkoły.

Tradycyjnie z okazji tego święta dyrek-
tor Beata Smolarek przyznała nauczycielom 
Nagrody Dyrektora za wyróżniającą pracę 
w roku szkolnym 2019\2020. Jak sama powie-

działa, przyznając wyróżnienia kierowała się 
osiągnięciami nauczycieli w dziedzinie pracy 
na rzecz dzieci ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Nagrodę Dyrektora otrzymało 
dwudziestu nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju: mgr Izabela 
Lemańska, mgr Aneta Lisiecka, mgr llona 
Szweda, mgr Renata Gryzełko, mgr Bar-
bara Wąsik, mgr Anna Sławska, mgr Maciej 
Szpejna, mgr Sławosz Pękała, mgr Młodzik 
Janusz, mgr Grażyna Kwaśny, mgr Anna 
Kubica, mgr Wacław Korzeniowski, mgr Piotr 
Jarosz, mgr Honorata Dyduch, mgr Piotr Dąb-
kowski, mgr Elżbieta Beczała, mgr Kamila 
Bienioszek, mgr Daria Antonik, mgr Jolanta 
Sobkowiak, mgr Agnieszka Niwińska

SP nr 1

uczniowie dziękują 
nauczycieLom
14 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju nie zabrakło akcentów przypominających o obchodach 
Dnia Edukacji Narodowej. 

Tegoroczne obchody ze względu na pandemię były skrom-
niejsze (Fot. SP nr 1)

Drodzy nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, także emerytowani,

Praca nauczyciela to służba. Na Waszych barkach spoczywa zadanie przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia. To zadanie 
bardzo odpowiedzialne i wymagające. Ale dające również wspaniałe efekty w postaci sukcesów szkolnych. Życzę, aby tych sukcesów 
było jak najwięcej, by dawały Wam oraz Waszym podopiecznym dużo satysfakcji i radości. Zwłaszcza w tych trudnych dla wszystkich 
czasach pandemii.

Dziękując za to, że dzielicie się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniami życzę realizacji kolejnych celów, zadowolenia z 
wykonywanej pracy, a także dużo zdrowia i radości w życiu osobistym.

W imieniu samorządu gminnego,
Gabriela Placha,

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

To święto oświaty i nauczycieli, które zostało ustanowione w 1972 r. 
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, powo-
łanej 14 października 1773 r. KEN uznawana jest za pierwsze mini-

sterstwo oświaty w Polsce i pierwszą taką inicjatywę w Europie.
Ten dzień to okazja do podziękowania nauczycielom za ich pracę, 

zwłaszcza w tych trudnych czasach, spowodowanych pandemią korona-
wirusa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie została 
zorganizowana akademia z okazji święta. Nagrody Wójta Gminy za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pracę na rzecz społecz-
ności gminy w tym roku otrzymali: Maria Jaworska-Nowok (nauczycielka 
w Publicznym Przedszkolu nr 1), Anna Czernecka-Mac (nauczycielka 
w Publicznym Przedszkolu nr 2), Maria Korzeniowska (nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 1), Ewa Chojkowska (dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 1), Beata Migacz (dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2), 
Beata Smolarek (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1).

Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty skierowała Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
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podziękowania dLa nauczycieLi 
i pracowników oświaty
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Portrety nauczycieli przygotowane przez uczniów SP nr 1 (Fot. SP nr 1)
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Zdalne nauczanie wiosną dla wszystkich było czymś nowym. 
Trzeba było szybko przeorganizować pracę szkoły, nauczycieli, 
a także pracę w domu, która zarówno dla uczniów, jak i ich rodzi-

ców nie była łatwa. 1 września uczniowie wrócili do szkolnych ław. 
Jednak jesienna fala epidemii spowodowała, że od 26 października 
do zdalnego nauczania wróciły klasy IV-VIII szkół podstawowych.

Jeszcze przed tymi decyzjami rządu Szkoła Podstawowa nr 1 
przygotowała się na różne warianty prowadzenia zajęć szkolnych. – 
Zakupiliśmy kamery i sprzęt nagłaśniający. W ten sprzęt wyposażone 
zostały komputery stacjonarne w salach lekcyjnych. Dzięki temu 
nauczyciele mogą z klas szkolnych prowadzić lekcje online dla naszych 
uczniów – mówi Beata Smolarek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Do dyspozycji uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu 
w domach jest również 35 laptopów do nauki zdalnej. Zostały zaku-
pione w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”, 

dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Goczałkowice-
-Zdrój. Są one wypożyczane uczniom, którzy mogą na nich pracować 
i uczyć się w domach.

Ale sprzęt to nie wszystko. Ważne jest również to, aby umiejętnie 
z niego korzystać i odpowiednio komunikować się z nauczycielami. 
Dlatego na początku roku szkolnego w każdej klasie przeprowadzone 
zostało szkolenie na temat zdalnej nauki. – Wszystko po to, żeby 
każdy uczeń wiedział, jak będzie wyglądała komunikacja z nauczy-
cielem w przypadku, kiedy konieczne będzie wprowadzenie zdal-
nego nauczania. Był to szczegółowy instruktaż szkolnej platformy, 
zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej z niej nie korzystali. Starszym 
klasom pokazaliśmy też nasze narzędzia nauczycielskie, żeby mieli 
świadomość, że nauczyciel ma możliwość m.in. obserwowania aktyw-
ności ucznia na platformie, czyli jak wygląda jego udział w lekcjach 
– zauważa Beata Smolarek.
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Lekcje znów z domów
Coraz większa liczba nowych zakażeń koronawirusem w kraju powoduje, że pojawiają się nowe pomysły rządu na ograniczenie 
pandemii. Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju przygotowała się na powrót zdalnego nauczania.

Okres przedszkolny to czas, 
w którym kształtujemy oso-
bowość dziecka oraz jego 

samodzielność. Zadaniem rodzi-
ców i nauczycieli jest wyposażyć 
dziecko w umiejętności przewidy-
wania zagrożeń, unikania ich oraz 
radzenia sobie w zaistniałych sytu-
acjach.

Nigdy nie wiadom co może zda-
rzyć się w domu czy na podwórku. 
Dlatego tak ważne jest uświado-
mienie dzieciom rangi znajomości 
chociażby numerów alarmowych.

Co roku Publiczne Przed-
szkole nr 2 podejmuje działa-
nia wpływające na podniesienie 
bezpieczeństwa dzieci. Mają one 
na celu zachowanie bezpieczeń-
stwa w miejscu publicznym, domu, 
przedszkolu. Ważnym zagadnie-
niem jest uświadomienie dzieciom, 
że każdy z nas jest odpowiedzialny 
nie tylko za bezpieczeństwo swoje, 
ale i innych.

We wrześniu przedszkolaki 
opracowały swoje „Grupowe 
Kodeksy”, w których zostały 
zawarte zasady i reguły dobrego 
zachowania w sali i na placu 
zabaw. Mając na uwadze waż-
ność znajomości podstawowych 
zasad ruchu drogowego, nauczy-
cielki zorganizowały cykle zajęć 
poświęcone tej tematyce, a miano-
wicie „Wiemy, gdzie mieszkamy”, 
„Zebra na ulicy”, „Zasady ruchu 
drogowego”, „Starszaki się nie zgu-

bią” oraz „Praca policjanta”, „Stop! 
Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad 
naucz się koniecznie”, „Bezpieczni 
na drodze – przyjazne światła”. Te, 
jakże ważne zagadnienia, starały 
się wprowadzić podczas różnych 
sytuacji wychowawczych, zabaw 
edukacyjnych w sali i na świeżym 
powietrzu, zabaw ruchowych, 
wykonywania prac plastycznych, 
jak również w trakcie wycieczek, 
podczas których dzieci powtórzyły 
i utrwaliły zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach. Obser-

wacje w plenerze i praktyczne 
ćwiczenia pomogły udoskonalić 
umiejętność prawidłowego prze-
chodzenia przez jezdnię i znajo-
mość znaków, jak również zna-
czenie znaczków odblaskowych 
dla poprawy widoczności pieszego 
na drodze.

Przedszkolaki wzięły udział 
w konkursie wewnątrzgrupowym 
i celująco zaliczyły zadania utrwa-
lające wiedzę o bezpieczeństwie 
w ruchu ulicznym, radzenie sobie 
w kontakcie z psem, czy znajomo-

ścią własnego adresu. Już widzimy, 
że odblaski, które otrzymały, nie 
są tylko kolorową pamiątką. Brawo 
dla tych, którzy przypięli je cho-
ciażby do swoich przedszkolnych 
woreczków. Jesteście widoczni!

Mamy nadzieję, że świado-
mość odpowiedzialności za zdro-
wie i życie swoje i innych na drodze 
podniesie poziom bezpieczeństwa 
dzieci.

Anna Czernecka-Mac, 
Bożena Rak 

(Publiczne Przedszkole nr 2)

bezpieczeŃstwo ważna sprawa
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 wiedzą jak bezpiecznie poruszać się po drogach!

 Odblask to element, który sprawia, że jesteśmy widoczni na drodze (Fot. PP 2)
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Projekt ma na celu rozbudza-
nie wrażliwości i szacunku 
w stosunku do przyrody 

ożywionej i nieożywionej, rozwi-
janie potrzeby kontaktu z czystą 
i nieskażoną przyrodą, kształto-
wanie poczucia odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne, 
zwrócenie uwagi dzieci i doro-
słych na aspekt ochrony przyrody 
w naszej miejscowości, ukształto-
wanie u dzieci zdolności do oceny 
zachowania właściwego i niewła-
ściwego wobec przyrody, roz-
wój umiejętności przestrzega-
nia ustalonych zasad zachowa-
nia i bezpieczeństwa, rozwijanie 
pojęć ekologicznych u dzieci grup 
starszych.

Przedszkole będzie propago-
wać szeroko rozumianą eduka-
cję ekologiczną, której zamie-
rzeniem jest ukształtowanie 
u wychowanków świadomego 
stosunku do środowiska przy-
rodniczego, szacunku dla róż-
nych form życia, właściwych 
postaw wobec przyrody i jej 
ochrony. Postawa nie jest jednak 

wrodzoną właściwością. Kształ-
tuje się przez długotrwały kon-
takt ze środowiskiem zewnętrz-
nym pod wpływem czynników 
związanych z aktywnością wła-
sną, a także pod wpływem osób 
i instytucji, z którymi jednostka 
ma do czynienia w trakcie swego 
rozwoju.

W ramach działań związa-
nych z projektem edukacyjnym 
„Okna Ziemi” dzieci z grupy star-
szej „Pszczółki” uczestniczyły 
w wycieczce do lasu. Przedszko-
laki wyruszyły na spacer leśnymi 
dróżkami we wtorek, 15 wrze-
śnia. Przy wspaniałej pogodzie 
poznawały przyrodę patrząc, 
słuchając i dotykając. Obserwo-
wały las, który kryje w sobie wiele 
ciekawych tajemnic. Poznawały 
różnorodność szaty roślinnej: 
drzewa iglaste, liściaste, krzewy, 
mchy, runo leśne. Słuchały odgło-
sów lasu, a do kąciku przyrodni-
czego zbierały „skarby”, które 
można znaleźć późnym latem. 
W koszyku znalazły się różnego 
rodzaju liście, szyszki i żołędzie. 

Dzieci nauczyły się prawidło-
wego zachowania na łonie przy-
rody, by nic wokół nas nie ucier-
piało. Zrozumiały znaczenie lasu 
dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły 
również, że las to źródło świeżego 
powietrza. Wycieczka ta wzboga-
ciła wiedzę przedszkolaków oraz 

miała walory zdrowotne. Dzieci 
spędziły miło czas dotleniając się 
w otoczeniu pięknej, malowniczej 
przyrody leśnej. Pełni nowych 
wiadomości i niezapomnianych 
wrażeń wróciły do przedszkola.

Anna Szmajduch
(Publiczne Przedszkole nr 2)

spotkanie z Lasem
W tym roku szkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 2 realizowany jest projekt edukacyjny „Okna Ziemi”. Dzieci udały się na 
pouczającą wycieczkę do lasu.

Dzieci w okolicy altan w Borze (Fot. PP 2)

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

kiermasz w bibLiotece  
dLa (nie)małego wojownika

Dla czytelników i innych zainteresowanych osób w pomiesz-
czeniu wypożyczalni przygotowano niewielki kiermasz 
rękodzieła, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc 

w walce ze SMA (nie)Małego Wojownika.
Na wszystkich, którym los chorego chłopca nie jest obojętny cze-

kają ceramiczne cuda oraz przepiękne zakładki do książek wyko-

nane techniką pergaminową, przekazane przez z jedną ze wspa-
niałych czytelniczek. Zebrane w trakcie kiermaszu środki trafiają 
do specjalnie przygotowanej puszki Fundacji Omnibus.

Zapraszamy serdecznie, bo warto pomagać!
GOK

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju kolejny raz włączają się w akcję na rzecz 
Maciusia Cieślika! 
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Na terenie przy „Makusiu” 
zebrali się ludzie wielkich 
serc, którzy chcieli pomóc 

Maciusiowi. Trwa zbiórka środ-
ków na terapię genową. Jej koszt 
to ok. 9,5 mln zł.

Podczas imprezy odbyły się 
licytacje ciekawych przedmio-
tów. Za 900 zł wylicytowana 
została koszulka z podpisem 
Łukasza Piszczka. Dużym powo-
dzeniem cieszył się kiermasz 
ciast i smakołyków przygotowa-
nych przez samych mieszkańców. 
Kiermasz był dostępny jeszcze 
w niedzielę.

Na scenie wystąpili m.in. 
Goczałkowicka Orkiestra Dęta, 
liderzy zespołu Skaldowie, woka-
liści ze szkoły VoicePless, Grze-
gorz Poloczek i goście, Antek 
Smykiewicz, Magda, Chucho, 
zagrał też DJ Olek.

Fest yn został zorganizo-
wany przez Joannę Kuś (firma 
„Makuś”). Odbył się pod patro-
natem Gabrieli Plachy, wójta 
gminy Goczałkowice-Zdrój oraz 
Dariusza Skrobola, burmistrza 
Pszczyny. – Jestem dumna, 
że mieszkańcy Goczałkowic 
pokazali swoje wielkie serca. 
Dziękuję organizatorom za przy-
gotowanie tego wyjątkowego 

wydarzenia, wszystkim osobom 
zaangażowanym, wolontariu-
szom, lokalnym organizacjom, 
strażakom, wykonawcom, oso-
bom, które piekły ciasta, każ-
demu, kto wsparł organizację 
festynu. Słowa podziękowania 
kieruję także do wszystkich, 
którzy zasilili zbiórkę na rzecz 
Maciusia – mówi Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

Podczas festynu i weekendo-
wego kiermaszu ciast udało się 
zebrać łącznie 57 tys. 11 zł 70 gr. 

Pieniądze zostaną przekazane 
na leczenie Maciusia.

W drugi weekend paździer-
nika odbyły się jeszcze inne 
wydarzenia, mające na celu 
pomoc chłopcu. W Hotelu Impe-
rium w Pszczynie artyści zapre-
zentowali się w koncercie cha-
rytatywnym. Na scenie wystą-
pił m.in. goczałkowicki chór 
Semper Communio. Tymczasem 
w Muzeum Regionalnym Goczał-
kowic-Zdroju zainaugurowano 
wielką wystawę misiów, połą-
czoną z akcją zbiórki środków 
na leczenie chłopca. Muzeum 
znajduje się w pawilonie „Wrzos” 
uzdrowiska.

Zbiórkę na rzecz Maciu-
sia można wesprzeć wchodząc 
na stronę siepomaga.pl/macius-
-cieslik

UG

pokazaLiśmy wieLkie serca!
10 października w Goczałkowicach odbył się charytatywny Festyn pod chmurką. Mieszkańcy zaangażowali się w pomoc Maciu-
siowi Cieślikowi z Jankowic, choremu na SMA. Zebrano ponad 57 tys. zł!

 Mama Maciusia dziękuje wszystkim za zaangażowanie w zbiórkę (Fot. N. Modrzewska)

 Impreza się udała dzięki pracy wielu ludzi dobrych serc (Fot. UG)
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Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Ze względu na czas epidemii organi-
zatorzy postanowili zmienić dotychczasową formułę. Niestety, nie spo-
tkamy się z Uczestnikami osobiście, w siedzibie GOK-u, jak to zazwyczaj 

bywało. Jednak przygotowano inną propozycję udziału w konkursie.
Jak dotychczas, należy przygotować jeden tekst gwarowy (preferowane 

utwory własne), z tą różnicą, że w tym roku należy go nagrać. Przygotowany 
film (nie dłuższy niż 3 minuty) wraz z kartą zgłoszenia i deklaracją udziału 
należy przesłać na adres mailowy gok@goczalkowicezdroj.pl za pośrednic-
twem aplikacji www.transfernow.net/pl, podając w opisie: imię i nazwisko 
uczestnika, klasę, szkołę, tytuł oraz autora tekstu.

Konkurs skierowany do uczniów klas II i III szkół podstawowych powiatu 
pszczyńskiego. Wszystkie nadesłane prezentacje zostaną opublikowane 
na stronie internetowej GOK-u za pośrednictwem kanału YouTube, gdzie 
będzie można „polubić” dany filmik. Na zakończenie, oprócz nagród przy-
znanych przez jury zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzymał najwięcej 
„lajków” w internecie.

Nagrania można przesyłać do 10 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 
25 listopada. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie oraz pod 
nr tel. 32 210 70 88.

GOK

„pogodejmy po naszymu”,  
tym razem onLine
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XXIII Konkursie Gwarowym "Pogodejmy po naszymu", którego celem jest propa-
gowanie wśród najmłodszych tradycji i kultury Górnego Śląska.
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W związku z wprowadza-
nymi zmianami przez Radę 
Ministrów w działaniach 

obiektów sportowych obiekty spor-
towe Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju na chwilę obecną funkcjo-
nują w następujący sposób:
– Hala sportowa „Goczuś” – obiekt 
czynny na dotychczasowych zasa-
dach
– Boisko „Orlik” – obiekt czynny 
na dotychczasowych zasadach
– Kryta pływalnia „Goczuś” – obiekt 
nieczynny z wyłączeniem zajęć 
szkolnych i sportowych

– Sauna w krytej pływalni – obiekt 
nieczynny
– Siłownia w hali sportowej – obiekt 
nieczynny

W związku z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z krytej pływalni 
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju 
mogą korzystać szkoły w ramach 
zajęć, kluby sportowe i grupy zorga-
nizowane realizujące zajęcia spor-
towe (szkółki pływackie) na obo-
wiązujących dotychczas zasadach 
i zgodnie z dotychczasowym har-
monogramem. Z krytej pływalni 
„Goczuś” w Goczałkowiach-Zdroju 
nie mogą korzystać klienci indywi-

dualni. Prosimy o zrozumienie zaist-
niałej sytuacji i uzbrojenie się w cier-
pliwość. Nie wynika ona ze złej woli 
GOSiR-u, tylko decyzji rządowych.

Ze względu na trudną sytuacją 
panującą na terenie całego kraju 
prosimy wszystkie osoby korzysta-
jące z obiektów Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Goczałkowice-
-Zdroju o przestrzeganie przyjętych 
zasad, zarówno ogólnokrajowych, 
jak i wewnętrznych. Tylko wspól-
nym, odpowiedzialnym działa-
niem możemy uniknąć całkowitego 
zamknięcia obiektów!

O dalszych zmianach będziemy 

informować w kolejnych komunika-
tach.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Goczałkowicach-Zdroju infor-
muje, że w przypadku kiedy dziecko 
uczestniczące w zajęciach sporto-
wych nie jest samodzielne, pobyt 
w szatniach i pomieszczeniach 
obiektu przez Rodzica/opiekuna 
będzie ograniczał się do minimum 
i obejmował tylko pomoc w niezbęd-
nych czynnościach. Rodziców/opie-
kunów dzieci, które są samodzielne 
prosimy o nie wchodzenie do szatni 
i pomieszczeń obiektu.

GOSiR

zmiany w funkcjonowaniu obiektów gosir
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów Kryta Pływalnia „Goczuś” jest nieczynna, z wyłączeniem zajęć szkolnych i sporto-
wych. Zmienił się też sposób funkcjonowania innych obiektów GOSiR.

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów 
spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obo-
wiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi 
obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinfor-
muje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zre-
alizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik 
gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową 
wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rach-
mistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego 
identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 
w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsa-
mość rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, lub za pośrednictwem 
strony internetowej: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się 
na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Urząd Statystyczny w Katowicach

informacja na temat sposobu reaLizacji 
powszechnego spisu roLnego

Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszech-
nego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

WAŻNE KONTAKTY

Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przyjmuje strony w sprawie skarg 
i wniosków w czwartki w godz. 
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107), 
po wcześniejszym umówieniu.

Godziny pracy punktu kasowego 
Banku Spółdzielczego  
w Pszczynie w budynku 
Urzędu Gminy: 
poniedziałek - piątek 8.30-14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku) 
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
tel. 32 212 70 21
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-środa 10.00-16.00
wtorek-czwartek 12.00-18.00
piątek 8.00-14.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Szkolna 15
tel. 32 210 72 67
www.przedszkole1goczalkowice.pl 

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Bolesława Prusa 7
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl 

Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 214 83 10

Dzielnicowy
asp. szt. Jacek Szmukier
tel. 727 032 494 
   Numer jest aktywny w trakcie  
pełnienia służby.

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61  
(budynek „Górnik”)
wtorek 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00

Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14

Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94

Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy: 
poniedziałek 12.30-20.00
wtorek-piątek 8.45-15.45
tel. 32 449 11 45

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, II piętro
środa, piątek 11.00-15.00
Wizytę należy umówić:
- przez stronę www.powiat.pszczyna.
pl/pomoc-prawna/
- telefonicznie - 32 449 23 78

Koło Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów
ul. Uzdrowiskowa 61  
(budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, 
II piętro
Punkt przyjęć:
wtorek 9.30-12.30

ZGŁASZANIE AWARII  

Awarie oświetlenia ulicznego
Pogotowie energetyczne  
– 32 303 09 91 lub 991
AZK – 32 212 70 21

Uszkodzenia nawierzchni dróg 
gminnych – 32 212 70 21

Awarie sieci  
wodociągowej – 605 288 662

Awarie sieci  
kanalizacyjnej – 603 779 645

Uszkodzenia nawierzchni 
dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie – 32 212 80 68

Informacje o szkodach  
górniczych - 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)

Zgłaszanie potrzeby wywozu śmieci 
z nieruchomości zamieszkałych
Urząd Gminy 
– 32 210 71 85 wewn. 112
Sanit Trans – 33 815 79 74
Zakład Ogólnobudowlany  
i Czyszczeniowy Marcin Chudek  
– 603 779 645

Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II

biodegradowalne: 
16.11, 30.11, 14.12
segregowane: 9.11, 
23.11, 7.12, 21.12
zmieszane: 16.11, 30.11, 14.12
popiół: 9.11, 23.11, 7.12, 21.12

Od przejazdu kolejowego do DK 1

biodegradowalne: 
18.11, 2.12, 16.12
segregowane:
 10.11, 24.11, 8.12, 22.12
zmieszane: 
17.11, 1.12, 15.12
popiół: 
10.11, 24.11, 8.12, 22.12

Od DK 1 do Rudołtowic

biodegradowalne:
 20.11, 3.12, 17.12, 
segregowane: 
13.11, 25.11, 9.12, 23.12
zmieszane: 
18.11, 2.12, 16.12
popiół:
 13.11, 25.11, 9.12, 23.12

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

biodegradowalne: 
20.11, 3.12, 17.12
segregowane: 
12.11, 26.11, 10.12, 18.12
zmieszane: 
19.11, 3.12, 19.12
popiół:
12.11, 26.11, 10.12, 18.12

ODBIORĄ ŚMIECI


