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W specjalnej tubie oprócz 
dokumentu opisują-
cego inwestycję znalazły 

się bieżące wydania „Wiadomo-
ści Goczałkowickich” oraz regio-
nalnej gazety, a także obowiązu-
jące monety polskie. Została ona 
symbolicznie wmurowana przez 
Gabrielę Plachę, wójta gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Tadeusza 
Lazarka, przewodniczącego Rady 
Gminy oraz Beatę Migacz, dyrek-
tora Publicznego Przedszkola nr 2.
– Powstające przedszkole to duża 
i niezwykle istotna dla społecz-
ności lokalnej inwestycja. Mam 
nadzieję, że przedszkole będzie 
służyło naszym mieszkańcom 
przez wiele lat. Wmurowane wła-
śnie materiały mogą być cenną 
pamiątką dla przyszłych poko-
leń. Być może ktoś natrafi na nie 
w przyszłości, na przykład w trak-

cie remontu czy rozbudowy – przy-
znaje wójt Gabriela Placha.

Przypomnijmy, przy ul. Wisławy 
Szymborskiej powstaje placówka 
pięciooddziałowa, dla 125 dzieci. 

Przeniosą się tam przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola nr 2 
przy ul. Bolesława Prusa 7.

Powierzchnia zabudowy 
budynku przedszkola wyniesie 

806 m kw. Sale wyposażone będą 
w zaplecze sanitarne oraz maga-
zyny na leżaki, w przedszkolu 
mają znaleźć się również sala 
do organizacji spotkań z rodzi-
cami, kuchnia, cześć administra-
cyjna, szatnie, zewnętrzny plac 
zabaw. W ramach zamówienia 
zostanie też zagospodarowany 
teren przy przedszkolu. Powstaną 
plac zabaw, chodniki, dojazdy, zie-
leń towarzysząca, infrastruktura 
techniczna, całość zostanie ogro-
dzona. Zadaniem wykonawcy 
będzie także uzyskanie pozwole-
nia na użytkowanie.

Prace za 3,6 mln zł wykonuje 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Remontowo-Budowlane ECCO-
-SYSTEM ze Spytkowic. Wszystko 
ma być gotowe do końca 2021 
roku.
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przedszkole z pamiątkami 
dla potomNycH
25 lutego w jedną ze ścian budowanego przedszkola wmurowano dokument upamiętniający inwestycję oraz materiały, które 
mogą być cenną pamiątką dla przyszłych pokoleń.

Symboliczna uroczystość odbyła się 25 lutego (Fot. UG)
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W związku z rozpoczęciem prac 
od 14 marca do odwołania stacja 
PKP w Zdroju jest nieczynna. Naj-

bliższymi stacjami zatrzymywania się pocią-
gów pasażerskich są stacje Goczałkowice oraz 
Czechowice-Dziedzice.

Inwestor planuje także zamknięcie na czas 
robót przejścia dla pieszych przez tory w rejo-
nie Starego Dworca. Sprzeciw gminy Goczał-
kowice-Zdrój budzi fakt, iż nie przewidziano 
alternatywnego, tymczasowego przejścia 
dla pieszych w innym miejscu. Najbliższe 
byłoby więc 1,5 km dalej, na stacji Goczał-
kowice! – Dlatego też negatywnie zaopinio-
waliśmy projekt czasowej organizacji ruchu. 
Nie możemy zgodzić się na to, że w sąsiedz-
twie uzdrowiska, Parku Zdrojowego, ścieżki 
dydaktyczno-przyrodniczej, terenów rekre-
acyjnych, w miejscu, które często na spacery 
czy przejażdżki wybierają mieszkańcy, kura-
cjusze, turyści, nie będzie żadnego przejścia 
na drugą stronę torów. Zwłaszcza, że z infor-
macji uzyskanych od inwestora wynika, 
że prace remontowe potrwają nawet 2 lata 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

Obawy władz gminy budzi też to, że brak 
przejścia spowoduje, że część osób będzie 
próbowała przechodzić przez tory w miej-

scach niedozwolonych. A to będzie stwa-
rzać duże zagrożenie. – Zależy nam przede 
wszystkim na bezpieczeństwie w tym rejo-
nie. W marcu dwukrotnie spotkaliśmy się 
w tej sprawie z przedstawicielami firmy, która 
realizuje inwestycję. Przekazano nam infor-
mację, że ze względu na charakter robót, nie 
ma możliwości rezygnacji z zamknięcia przej-
ścia przy Starym Dworcu. Dlatego zawnio-
skowaliśmy o uzupełnienie projektu czaso-
wej organizacji ruchu o tymczasowe przejście 
dla pieszych na przedłużeniu ul. PCK. Takie 
rozwiązanie pozwoli na prowadzenie prac 
modernizacyjnych, a jednocześnie umożliwi 
bezpieczne przejście na drugą stronę torów – 
podkreśla wójt Gabriela Placha.

Na nowe przejście tymczasowe musi wyra-
zić zgodę inwestor, czyli PKP PLK.

Przypomnijmy, spółka realizuje projekt pn. 
„Prace na podstawowych ciągach pasażer-
skich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: 
linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy 
– Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: 
LOT C na odcinku podg. Most Wisła- Czecho-
wice – Dziedzice – Zabrzeg”. W ramach tej 
inwestycji zmodernizowany zostanie przy-
stanek Goczałkowice-Zdrój, w rejonie Starego 
Dworca. Na przystanku powstaną dwa perony 
jednokrawędziowe o długości 200 m, które 

będą podwyższone, aby ułatwić podróżnym 
wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Zostaną 
wyposażone w nowe ławki, wiaty, oświetle-
nie i tablice informacyjne. Powstanie przejście 
podziemne łączące dwa przeciwległe perony 
z pochylniami, co umożliwi podróżowanie 
osobom o ograniczonej możliwości porusza-
nia się. Modernizacja będzie połączona z reali-
zowaną przez gminę Goczałkowice budową 
centrum przesiadkowego. W kolejnym etapie 
ma powstać parking po drugiej stronie torów 
– oba parkingi połączone będą przejściem 
podziemnym pod torami. Prowadzona przez 
PKP PLK modernizacja obejmie też wymianę 
torów, sieci i urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym na odcinku Goczałkowice-Zdrój – 
Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.
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gmiNa WNioskuje o przejŚcie 
przez tory Na czas robÓt
PKP PLK rozpoczęły prace modernizacyjne na terenie Goczałkowic-Zdroju. Władze gminy wnioskują o stworzenie na czas robót 
alternatywnego przejścia przez tory.

Inwestycja jest realizowana przez PKP PLK (Fot. UG)

Branża uzdrowiskowa została mocno 
dotknięta skutkami epidemii COVID-
19. Przez dłuższy czas nie działały sana-

toria, szpitale uzdrowiskowe, a także hotele, 
pensjonaty, gastronomia, sklepy, zawieszo-
nych było lub nadal jest wiele innych branż. 
Goczałkowice i inne miejscowości tury-
styczne zamarły. Pogorszyła się nie tylko sytu-
acja przedsiębiorców, ale też gmin uzdro-
wiskowych, choćby z powodu mniejszych 
udziałów w podatkach PIT czy CIT. To powo-
duje mniejsze dochody gminy Goczałkowice-
-Zdrój, a tym samym mniej środków na inwe-
stycje.
– Podobnie jak inne gminy uzdrowiskowe 
wiązaliśmy spore nadzieje z Krajowym Pla-
nem Odbudowy i Zwiększenia Odporno-
ści. Ma on odbudować kondycję gospodarki 

po kryzysie wywołanym pandemią korona-
wirusa. Niestety, mimo zapowiedzi rządu, 
nie uwzględniono w nim wsparcia dla gmin 
uzdrowiskowych – mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. Zapisy KPO 
były głównym tematem spotkania konsulta-

cyjnego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych, które odbyło się 11 marca.

Ze względu na brak konkretnych zapisów 
pozwalających na wsparcie działań gmin 
uzdrowiskowych, Goczałkowice-Zdrój zgła-
szają szereg uwag do konsultowanego Kra-
jowego Planu Odbudowy. O pomoc w tej 
sprawie poproszono też parlamentarzystów 
z naszego regionu.
– Wspólnie z SGU podkreślamy, że uzdrowi-
ska to dzisiaj jedyny sieciowy produkt mar-
kowy Polski na rynku europejskim. A jedno-
cześnie bardzo wrażliwy na kryzysy. Dlatego 
liczymy, że nasze działania przyniosą efekt, 
i tak potrzebna pomoc trafi także do gmin 
uzdrowiskowych – przyznaje wójt Gabriela 
Placha.
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potrzebNa pomoc dla 
gmiN uzdroWiskoWycH
Pomimo zapowiedzi rządu, w Krajowym Planie Odbudowy nie uwzględniono wsparcia dla gmin uzdrowiskowych. Goczałkowice-
-Zdrój oraz inne samorządy składają uwagi do dokumentu.

Gmina Goczałkowice-Zdrój wzięła udział w konsultacjach 
Krajowego Planu Odbudowy (Fot. UG)
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Obchodzącym Złote Gody wójt Gabriela Placha wręczyła 
Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Wszystkie pary otrzymały lisy gratulacyjne. Przygotowano 

także specjalne listy dla par, które nie mogły osobiście pojawić się 
w Urzędzie Gminy.

– To były piękne spotkania, choć zupełnie inne niż dotychczas. 
Ze względu na pandemię, spotykaliśmy się w mniejszym gronie. 
Wszystkim małżonkom gratuluję wspaniałych jubileuszy. Życzę 
dalszych lat w zdrowiu, miłości oraz zgodzie. Jesteście dla nas wzo-
rem do naśladowania – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

50-lecie pożycia małżeńskiego w 2020 roku świętowali: 
Dorota i Jerzy Mikowie, Małgorzata i Jerzy Paszkowie, Krystyna 
i Józef Szuścikowie, Krystyna i Jerzy Kotasowie, Leokadia i Gustaw 
Biały, Helena i Stanisław Serafinowie, Małgorzata i Józef Hessowie, 
Maria i Henryk Stalmachowie, Teresa i Zygmunt Furczykowie, Stefa-
nia i Józef Bargielowie, Danuta i Stefan Krawieczkowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego w 2020 roku świętowali:  
Adela i Stanisław Lejawkowie, Maria i Robert Mendrokowie, Jadwiga 
i Bernard Smolorzowie, Jadwiga i Alfred Żemłowie, Marianna i Hen-
ryk Stolorzowie.

67-lecie pożycia małżeńskiego w 2020 roku świętowali:  
Maria i Józef Żurowie.

NagrodzeNi za piękNe 
jubileusze
W marcu odbyły się spotkania z parami, które w ubiegłym roku świętowały 50-, 60- oraz 67-lecie pożycia małżeńskiego.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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NagrodzeNi za piękNe jubileusze cd.

WolNe miejsca  
W przedszkolu

Firma Budimex Budownictwo, generalny wykonawca 
trwającej w Goczałkowicach modernizacji linii kole-
jowej informuje o konieczności prowadzenia prac w 
godzinach nocnych.

uciążliWe  
prace W Nocy

Końcem marca firma przystąpiła do realizacji robót 
budowlanych „związanych z pogrążaniem grodzic sta-
lowych na stacji Goczałkowice-Zdrój w godzinach noc-

nych między godziną 23.00 a 4.30, które wiążą się z dużą 
emisją hałasu”. Mają potrwać do połowy maja.

„Wykonawca zdaje sobie sprawę, iż realizacja danego 
zakresu prac będzie uciążliwa dla mieszkańców Goczałko-
wic-Zdroju, dlatego prosi o wyrozumiałość i cierpliwość, jed-
nocześnie obiecując, że postara się ograniczyć do minimum 
dane niedogodności” – pisze Budimex Budownictwo.

UG

Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do przed-
szkoli prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój 
na rok szkolny 2021/2022.

Do Publicznego Przedszkola nr 1 przyjęto wszyst-
kie chętne dzieci z Goczałkowic. Placówka dyspo-
nuje jeszcze ośmioma wolnymi miejscami. Dwoje 

dzieci nie dostało się do Publicznego Przedszkola nr 2. Ich 
rodzice otrzymają propozycję zapisania dzieci do Publicz-
nego Przedszkola nr 1, gdzie mają zagwarantowane miejsce 
bez rekrutacji.

W związku z wolnymi miejscami, w tej placówce prze-
prowadzone zostanie jeszcze postępowanie rekrutacyjne 
uzupełniające. Rozpocznie się 10 maja.

UG
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Nowy prezes uzdrowiska 
pracę zawodową rozpo-
czął jako samorządowiec. 

– Pracowałem w Wydziale Roz-
woju Miasta, a potem Wydziale 
Informatycznym Urzędu Mia-
sta Tychy, następnie w Urzędzie 
Miasta Myszków, gdzie byłem 
kierownikiem w Wydziale Roz-
woju. Zajmowałem się pozyskiwa-
niem środków unijnych na reali-
zację różnych inwestycji – mówi 
Patryk Świrski. Posiada również 
doświadczenie w branży informa-
tycznej, pracował w kilku znaczą-
cych prywatnych korporacjach. 
W ostatnich latach był prezesem 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Usług Turystycznych w Katowi-
cach, w którego zasobach znajduje 
się m.in. Hotel Katowice.

Dla Patryka Świrskiego goczał-

kowickie uzdrowisko nie jest 
nieznane, choćby ze względu 
na to, że – jak mówi – trzykrot-
nie gościem placówki była jego 
teściowa. I zawsze była zado-
wolona nie tylko z opieki i usług 
medycznych, ale również z pięk-
nego Parku Zdrojowego. – Obec-
nie sytuacja w uzdrowisku nie jest 
najlepsza, bo ze względu na pande-
mię nie prowadzimy działalności 
z takim rozmachem, z jakim mogli-
byśmy prowadzić. A pamiętajmy, 
że spółka to ponad 250 osób w niej 
zatrudnionych. Cieszy to, że uzdro-
wisko stale posiada dobrą opinią 
wśród kuracjuszy ze względu 
na poziom świadczonych usług – 
przyznaje P. Świrski.

Pierwszym, najważniejszym 
zadaniem nowego prezesa jest 
przygotowanie planu restruk-

turyzacji. Będzie on podstawą 
do prowadzenia dalszej działalno-
ści spółki.

4 marca z nowym prezesem 
uzdrowiska spotkała się Gabriela 

Placha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój. Rozmawiano o wspólnych 
planach na przyszłość oraz dalszej 
współpracy gminy z uzdrowiskiem.
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NoWy prezes uzdroWiska
Końcem lutego Patryk Świrski został prezesem Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kordona.

W marcu wójt Gabriela Placha spotkała się z nowym prezesem uzdrowiska (Fot. UG)

Właściciel lub zarządca budynku będzie 
mógł wysłać deklarację przez internet, 
za pośrednictwem systemu teleinfor-

matycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą sko-
rzystać z tej formy składania deklaracji, mają 
możliwość złożenia jej w formie papierowej. 
Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakła-
dają 12-miesięczny termin na złożenie deklara-
cji CEEB dla budynków już istniejących – licząc 
od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.
– Uruchamiamy od połowy 2021 roku mecha-
nizm składania deklaracji o źródle niskoemi-

syjnego ciepła, co przyczyni się do realizacji 
ambitnych planów walki ze smogiem w całej 
Polsce – zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
– Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze 
domy, jest potrzebna przede wszystkim obywa-
telom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą 
wdrażane programy wymiany starych pieców 
na nowe, ekologiczne źródła ciepła – dodała 
Dorota Cabańska.

System przeznaczony jest do realizacji usta-
wowych zadań związanych z ochroną środowi-
ska, termomodernizacją i walką z ubóstwem 
energetycznym. Za jego powstanie odpowiada 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem 
zbierania informacji o budynkach jest stwo-
rzenie kompletnej bazy danych, na podstawie 
której każda gmina w Polsce będzie mogła 
podejmować odpowiednie działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii 
budynków. Ma także uwzględniać informa-
cje na temat udzielonej pomocy publicznej 
w zakresie termomodernizacji i wymiany 
kotłów. Według szacunków, w ewidencji może 
się znaleźć nawet ok. pięciu milionów budyn-
ków.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację 
dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Dowóz do punktów, w których prowadzone są szczepienia 
przeciw COVID-19 będzie dla tych grup mieszkańców bez-
płatny. W Goczałkowicach osobami koordynującymi trans-

port na szczepienia dla niepełnosprawnych oraz mających trudności 
w dostępie do punktów szczepień są pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Uruchomiony został numer telefonu, na który można zgłaszać 

potrzebę skorzystania z transportu – tel. 537 157 858, czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój jedynym punktem szcze-
pień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest Helios-Med (ul. Wiślna 13, 
Goczałkowice-Zdrój). Kontakt telefoniczny celem rejestracji możliwy 
jest pod numerem telefonu 502-280-925 w godzinach 10.00-15.00.

OPS

szczepieNia przeciW coVid-19
Przypominamy, że gmina Goczałkowice-Zdrój organizuje transport do punktów szczepień przeciw COVID-19 dla osób niepełno-
sprawnych oraz dla tych, którzy będą mieli trudności z dotarciem do tych punktów.

oboWiązkoWe deklaracje 
ogrzeWaNia od lipca
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Wiesław Gliniak podkre-
ślił, że Czechowice-
-Dziedzice, skąd pocho-

dzi, nie są odnotowywane w ran-
kingach zanieczyszczeń powie-
trza WHO, choć jakość powietrza 
jest tam bardzo zła. Jak przyznał, 
wynika to z tego, że w mieście 
nie ma stacji pomiarowej Woje-
wódzkiej Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska.

W walce ze smogiem, także 
w Goczałkowicach-Zdroju zapro-
ponował Akademię 3E – Eduka-
cja, Ekonomika, Ekologia. – Pro-
blem tkwi w naszych głowach. 
Kwestia, że ktoś nie ma pieniędzy 
na działania ekologiczne i kiedy 
mu się taka inwestycja zwróci, 
jest źle postawionym zagadnie-
niem. Na początek należy zmie-
nić naszą mentalność, następnie 
dostosować działania do warun-
ków i możliwości odbiorcy, czyli 
przede wszystkim mieszkańców 
domów, którzy są głównymi pro-
ducentami smogu. Po co to robić? 
Żeby zwiększyć świadomość oraz 
zaoferować opłacalne rozwiąza-
nia – powiedział.

Takim rozwiązaniem może 
być PV3. To połączenie foto-
woltaiki z elektrycznymi syste-
mami grzewczymi. Fotowoltaika 
będzie zasilać pompę ciepła, folie 

grzewcze czy kocioł elektryczny, 
np. elektrodowy, w zależno-
ści od możliwości czy potrzeb 
danego gospodarstwa. W ten 
ekologiczny sposób może być 
ogrzewany nasz dom. Co istotne, 
fotowoltaika będzie dostarczała 
nie tylko darmowy prąd, ale też 
darmowe ogrzewanie oraz dar-
mową ciepłą wodę użytkową. 
– Takie rozwiązanie doprowa-
dzi do redukcji smogu nie przez 
nakazy i zakazy, tylko przez wła-
sne zyski i większy komfort – pod-
kreślał W. Gliniak.

Specjalista przedstawił symu-
lację kosztów takiej opcji. Zakła-
dając, że średnie koszty ener-
gii elektrycznej i ogrzewania 
to ok. 6 tys. zł rocznie (w tym 
nie uwzględniono podwyżek 
za prąd), PV3 to inwestycja za 50 
tys. zł. W ratach na 10 lat daje 
to 5 tys. zł rocznie opłat (plus 
500 zł opłaty dla dostawcy ener-
gii elektrycznej). Po tym czasie 
prąd oraz ogrzewanie mamy 
za darmo. – Po 25 latach daje 
to prawie 90 tys. zł oszczędno-
ści dla mieszkańca – zauważył 
Wiesław Gliniak. Wyliczenia nie 
przewidują możliwych dofinan-
sowań zewnętrznych, na przy-
kład rządowych czy samorządo-
wych. A w przypadku dofinanso-

wań, koszty dla mieszkańca będą 
jeszcze niższe. Systemem można 
zarządzać też zdalnie.
– Nieprawda, że ekologicz-
nie znaczy drogo. Na zdrowy 
rozum, skoro słońce daje nam 
darmowe zasilanie, to nie może 
być drogo! A nikt nie patrzy, 
jak podrożał węgiel. Padają też 
pytania: kiedy mi się to zwróci? 
A czy pytamy, kiedy zwróci się 
nam kocioł węglowy? Nikt nie 
zadaje pytania, kiedy zwróci 
się nam samochód? Stereoty-
pem jest też to, że musimy wal-
czyć ze smogiem. Nie musimy! 
Wystarczy, że zadbamy o swoją 
kieszeń domową. Zasilajmy sys-
temy grzewcze ze słońca, a smog 

sam zniknie! – podkreślał. Aka-
demia 3E zakłada także edukację 
ekologiczną w szkołach i przed-
szkolach – wśród dzieci, a także 
wśród dorosłych.

UG

Szanowni mieszkańcy!
W gminie Goczałkowice-Zdrój 

na różne sposoby walczymy o jak 
najlepszą jakość powietrza, któ-
rym oddychamy. Dlatego zachę-
camy do dzielenia się opiniami 
na temat zaprezentowanego spo-
sobu walki ze smogiem – systemu 
PV3. Zachęcamy do pisania na
promocja@goczalkowicezdroj.pl 
lub na Facebooku Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

NoWy pomysŁ Na Walkę ze smogiem
16 marca podczas łączonego posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Wiesław Gli-
niak, inżynier środowiska zajmujący się walką ze smogiem oraz nowymi technologiami, przedstawił pomysł na poprawę jakości 
powietrza.

PV3 to połączenie fotowoltaiki z elektrycznymi systemami grzewczymi (Fot. archiwum)

Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eks-
ploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać 
wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej ter-

minami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, 
piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu cen-
tralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od spraw-
dzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczo-
nego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji ist-
nieją 4 terminy wymiany:
– wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. 
i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,

– wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 
lat (od 2007 r. do 2012 r.),
– wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. 
do 31.08.2017 r.),
– wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 
303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło lub wydzielające 
ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz 
powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą 
wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. 
do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja osiąga sprawność cieplną min. 80% 
lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ucHWaŁa aNtysmogoWa - 
zastosoWaNie się do zapisÓW
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą antysmogową.
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goczaŁkoWice ŚWiecą 
przykŁadem!
Niewielki odblask - wielki efekt! W poniedziałek, 8 marca w Goczałkowicach odbyło się spotkanie w ramach akcji pszczyńskiej 
policji i lokalnych mediów „Świeć przykładem”.

Od kilku lat, w związku 
z nasilającym się zanie-
czyszczeniem powietrza, 

znaczenia nabiera „fitoremedia-
cja”, czyli metoda oczyszczania 
środowiska z wykorzystaniem 
roślin. Rośliny akumulują zanie-
czyszczenia na liściach i łody-
gach, lub wewnątrz tkanek prze-
chwytują, zatrzymują i przetwa-
rzają toksyny, w ten sposób neu-
tralizując zagrożenia dla siebie 
i stanowiąc tym samym „zieloną 
wątrobę”.

Różne gatunki roślin są eksper-
tami w pochłanianiu zanieczysz-
czeń, takich jak metale ciężkie lub 
pyły zawieszone. W Polsce bada-
nia nad zdolnością pochłania-
nia zanieczyszczeń prowadzone 
są głównie przez pracowników 
Wydziału Ogrodnictwa i Architek-
tury Krajobrazu, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie.

Jakie są wyniki prowadzo-
nych badań? Przede wszystkim, 
największe zdolności do walki 
z zatrutym powietrzem mają 
rośliny liściaste, szczególnie te 
wyposażone we włoski i woski. 
Drzewa iglaste bardzo dobrze 
absorbują zanieczyszczenia, ale 

niestety nie są tak odporne na ich 
działanie i szybciej obumierają. 
Wyjątkiem jest cis, który stanowi 
bardzo dobrą barierę ochronną. 
Przeprowadzone badania dowio-
dły, iż najlepsze zdolności aku-
mulacji mikropyłów o średnicy 
2,5–10 µm wykazuje brzoza, nato-
miast lipa drobnolistna oraz traw-
nik porośnięty życicą i kostrzewą 

są bezkonkurencyjne w akumula-
cji mikropyłów o średnicy 10–100 
µm.

Oto drzewa i krzewy, które 
akumulują najwięcej zanieczysz-
czeń w postaci pyłów zawieszo-
nych: brzoza brodawkowata – 
gromadzi najwięcej cząstek kan-
cerogennych, jesion pensylwań-
ski, lipa europejska, leszczyna 
turecka, jarząb szwedzki, topola 
szara, miłorząb dwuklapowy, cis 
pospolity, tawlina jarzębolistna, 
pęcherzyca kalinolistna, lilak, 
hortensja krzaczasta, porzeczka 
złota.

Rośliny, które najlepiej akumu-
lują metale ciężkie: byliny, takie 
jak: smagliczki, ubiorki, gęsiówki, 
nawłocie; robinia akacjowa; kara-
gana syberyjska; amorfa krze-
wiasta; klon jawor i klon polny.

NFOŚiGW

to są NaturalNe 
oczyszczacze poWietrza!
Dobroczynna rola roślin w oczyszczaniu powietrza znana jest od dawna. Zieleń świetnie wpływa na samopoczucie mieszkańców, 
ma nie tylko walory estetyczne, upiększając życiową przestrzeń, ale także stanowi „zielone płuca” fi ltrując powietrze.

Na parkingu przy kościele parafialnym pojawili się policjanci oraz dziennikarze. Mieszkańcy mogli odebrać bezpłatne elementy odbla-
skowe, a także pozdrowić swoich bliskich na antenie lokalnego radia. Dla pań przygotowano niespodziankę z okazji Dnia Kobiet.

Celem akcji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, Radia Bielsko, Radia Express i innych lokalnych mediów jest promocja nosze-
nia odblasków.

Zachęcamy do ich używania! Dzięki odblaskom jesteśmy widoczni dla kierowców, zwiększamy swoje bezpieczeństwo!
UG

Cis pospolity akumuluje sporo zanieczyszczeń (FOT. archiwum)
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Portal podatnika został udostępniony mieszkańcom dzięki reali-
zowanemu przez gminę Goczałkowice-Zdrój projektowi 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, zapłacić 
online lub wygenerować druk przelewu do banku, uruchomić powia-
domienia sms lub na adres mailowy o zbliżających się płatnościach, 
a także elektronicznie złożyć deklaracje, korekty, pisma.

To duże ułatwienie kontaktu z Urzędem Gminy. Projekt ma na celu 
także zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców i przedsię-
biorców.

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców do zarejestrowania 
się. Szczegóły: podatnik.goczalkowicezdroj.pl.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-
nej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia 
komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. 
Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicz-
nej 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 sys-
temu informatycznego. Korzyści z ePUAP mają także korzystający 
z udostępnionych usług obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto 
w jednym systemie wykorzystać do komunikacji z wieloma podmio-
tami w wielu sprawach.

Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ogra-
niczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy użytkow-
nik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić 
swoją tożsamość.

Szczegóły: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Chcesz w inny sposób skontaktować się z pracownikami 
Urzędu Gminy? Zadzwoń lub napisz maila!

Najważniejsze numery kontaktowe do Urzędu Gminy Goczałko-
wice-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

W związku z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem, zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych przez 
internet. W tym celu można skorzystać z ePUAP oraz Portalu podatnika.

W ostatnim czasie obser-
wujemy wyraźny wzrost 
zakażeń, któremu towa-

rzyszy zwiększona liczba zajętych 
łóżek oraz respiratorów i przede 
wszystkim wzrost liczby zgonów. 
Od soboty, 27 marca rząd wprowa-
dził nowe zasady bezpieczeństwa. 
Obowiązywać będą do 9 kwiet-
nia, czyli obejmą także okres Świąt 
Wielkanocnych.

Zamknięte zostały wielkopo-
wierzchniowe sklepy meblowe 
i budowlane o powierzchni powy-
żej 2 000 m2 oraz centra i galerie 
handlowe – tak jak obecnie, z wyjąt-
kiem m.in.: sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii, salonów praso-
wych, księgarni. Oprócz tego w pla-
cówkach handlowych na targu lub 

poczcie obowiązują nowe limity 
osób.

Od 27 marca także w miejscach 
kultu religijnego obowiązuje nowy 
limit osób – na 1 osobę będzie 
musiało przypadać 20 m2. Bez 
zmian pozostaje obowiązek zakry-
wania ust i nosa oraz zachowywa-
nie 1,5 m odległości od innych osób. 
Zakaz działalności obejmuje także 
salony fryzjerskie, urody i kosme-
tyczne w całej Polsce

Ze względu na bezpieczeń-
stwo dzieci i rodziców, zamknięte 
zostały żłobki i przedszkola. Wyjąt-
kiem jest sprawowanie opieki nad 
dziećmi pracowników medycznych 
i służb porządkowych (m.in. żołnie-
rzy, funkcjonariuszy policji i straży 
pożarnej). Rodzice mogą skorzy-

stać z dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego. Działalność obiektów 
sportowych została ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodowego. 
Wszelkie wydarzenia mogą się 
odbywać bez udziału publiczności.

Rząd podkreśla: trudna sytu-
acja związana z COVID-19 wymaga 
ograniczenia naszej aktywności 
społecznej – także podczas zbliża-
jących się Świąt Wielkanocnych. 
„Jeśli chcemy wrócić do czasów 
sprzed pandemii, musimy być 
odpowiedzialni. W okresie świąt 
powinniśmy więc ograniczyć nasze 
kontakty wyłącznie do najbliż-
szych domowników, a ewentualne 
spotkania przełożyć na inny, bar-
dziej bezpieczny czas. Wiele zależy 
od nas samych. Dbajmy o siebie 

i swoją rodzinę” – apeluje rząd. 
W całym kraju rząd zaleca także 
pracę on-line – wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe.

Pamiętajmy o zachowaniu 
dystansu, dezynfekcji rąk, nosze-
niu maseczki i częstym wietrze-
niu pomieszczeń. Jeśli masz tele-
fon komórkowy, poproś bliskich 
o zainstalowanie aplikacji STOP 
COVID ProtegoSafe, która powia-
domi Cię o możliwym kontakcie 
z osobą zarażoną. Pozostałe zasady 
bezpieczeństwa nadal obowiązują. 
To m.in. nauka zdalna dla wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, zamknięte 
są hotele, teatry, kina, muzea, siłow-
nie, stoki, baseny.

gov.pl

zamkNięte przedszkola i iNNe obostrzeNia
W związku z dużym wzrostem liczby zakażeń od 27 marca w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia.

zaŁatWiaj spraWy urzędoWe 
przez iNterNet!
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Dzień Psa został ustanowiony w Polsce 
stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku. 
Celem tego święta jest przede wszystkim 

poszerzanie świadomości o roli psa w życiu 
człowieka i odpowiedzialności, jaką bierze 
na siebie każdy opiekun czworonoga. Co roku 
w czasie wakacji wiele psów trafia do schro-
nisk lub jest wyrzucanych na ulice. Święto 
to postanowiły również uczcić wszystkie dzieci 
z naszego przedszkola uczestnicząc w zaję-
ciach dotyczących czworonożnych pupili.

Zajęcia w grupie „Sowy” odbyły się pod 
hasłem „Czworonożni przyjaciele z nimi 
w domu jest weselej”. Aby dowiedzieć się, 
jaki będzie dokładny temat zajęć dzieci miały 
za zadanie rozwiązać cztery zagadki i odkryć 
ukrytą pod czterema kawałkami kartki ilustra-
cję psa. Następnie zastanawiały się, dlaczego 
pies jest najlepszym przyjacielem człowieka 
i jaką rolę odgrywa w jego życiu. Podpowiedzią 
do tych pytań były ilustracje, które dzieci opi-
sywały. Stwierdziły, że psy są: przewodnikami 
dla niewidomych, ratują ludzi spod śniegu, czy 
gruzu zawalonego domu, pilnują stada owiec, 
albo domu, pomagają myśliwym w polowa-
niach, pracują w policji, biorą udział w dogote-
rapii (praca z chorymi dziećmi), pomagają nie-
pełnosprawnym. Słuchając opowiadania D.E. 
Sobiesiak pt. „Prezenty” uświadomiły sobie, 
jak ważna i cenna jest przyjaźń ludzi i zwie-
rząt, jakiej pomocy mogą udzielić psy ludziom, 
a przede wszystkim osobom niepełnospraw-
nym. W zabawie pt. „Jakie imię dla psa” dzieci 
6-letnie układały wyrazy z podanych przez 
nauczyciela liter – rozwiązanie było imię dla 
psa: „Burek”, „Reksio”. W tej zabawie dzieci 
utrwalały poznane litery. W wierszu D. Wawi-
łow pt. „Dziwny pies” przedszkolaki zostały 
zaproszone do liczenia, a przy okazji utrwalały 
przeliczanie w zakresie 10 pokazując na pal-
cach liczebniki, które recytowały. Ważną czę-
ścią zajęcia było przypomnienie dobrych rad, 
czyli jak bezpiecznie i prawidłowo zachować 
się, gdy spotkamy nieznajomego psa – przy-
pomnienie o przyjęciu bezpiecznej postawy 
„żółwia”. Podczas burzy mózgów dzieci zasta-
nawiały się nad odpowiedzią na hasło: „Kogo 
można nazwać przyjacielem psa?”. Dużą atrak-
cją dla dzieci była zabawa pt. „Zaczarowany 
worek” w którym ukryte zostały różne akceso-
ria należące do psa, m.in.: smycz, sucha karma, 
ubranko zimowe i takie, które ubieramy pie-
skowi po operacji, zabawka dla psa. Następ-
nie słuchały piosenki N. Kukulskiej pt. „Puszek 
Okruszek”, a śpiewając piosenkę pt. „Popa-
trzcie na jamniczka” naśladowały jednocze-
śnie ruchem i gestem jej treść. Na zakończenie 
wykonały pracę plastyczną z szarego papieru 
pt. „Mój pies”.

Zajęcia w grupie „Pszczółki” dzieci roz-
poczęły od opowieści ruchowej pt. „Psi spa-

cer”. Następnie wysłuchały opowiadania A. 
Giełczyńskiej – Jonik pt. „Kasia chce pieska” 
i rozmawiały na temat właściwego zacho-
wania się względem zwierząt. Dowiedziały 
się, że można zaadoptować psa ze schroniska 
i będzie to na pewno kundelek jedyny w swoim 
rodzaju, który odwdzięczy się za przygarnię-
cie go do swojego domu. Poznały także kilka 
ras psów, o których była mowa w przeczyta-
nym tekście: rottweiler, maltańczyk, owczarek 
staroangielski, owczarek niemiecki, jamnik, 
kundelek. Po tej części zajęć nastąpiła bardzo 
oczekiwana chwila przez dzieci, czyli wspólne 
tworzenie galerii ze zdjęć psów przyniesionych 
przez przedszkolaków. Każde dziecko, które 
przyniosło podobiznę swojego pupila opo-
wiadało o nim i przyczepiało zdjęcie z imie-
niem pieska do tablicy, którą wystawiliśmy 
do wglądu w szatni. Następne zadanie posta-
wione przed grupą „Pszczółki” dotyczyło odpo-
wiedzi na pytanie: „Jak pies może pomagać 
człowiekowi?”. Dzieci wyróżniły kilka obsza-
rów, gdzie zwierzęta pomagają nam ludziom: 
w myślistwie – psy myśliwskie, w policji i woj-
sku – psy tropiące, w ratownictwie – pies ratow-
nik, w trudno dostępnych rejonach – pies 
zaprzęgowy, przy hodowli zwierząt – pies 
pasterski, w pomocy ludziom niepełnospraw-
nym – pies przewodnik, w pracy z chorymi 
dziećmi – pies terapeuta. Kolejno przedszko-
laki przypomniały psich bohaterów literackich 
utworów i bajek. Nie zapomnieliśmy w gru-
pie „Pszczółki” odtworzyć sobie, jak należy 
zachować się w sytuacji ataku agresywnego 
psa – przyjąć bezpieczną pozycję „żółwia”. 
Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną 
z papierowego talerzyka pt. „Mój kundelek”.

W grupie „Wiewiórek” wstępem do „Świa-
towego Dnia Psa” było rozwiązanie na ranku 
zagadki oraz zabawy: dramowa i ruchowa, 
w której dzieci wcielały się w role psa. Na zaję-
ciach przedszkolakom zostały zaprezento-
wane ilustracje różnych psich ras, dzieci oma-
wiały wygląd i budowę, nazywały kolejne czę-
ści ciała, określały wielkość i zwracały uwagę 
na barwę sierści psów. „Przyjaciel ze schroni-

ska” – L. Łącz to wiersz, na podstawie którego 
dzieci uczyły się empatii do zwierząt. Potra-
fiły bez problemu podać propozycje popraw-
nych i negatywnych zachowań w stosunku 
do psa. Z przedmiotów przygotowanych przez 
nauczyciela z łatwością wskazywały te, które 
są potrzebne tylko i wyłącznie psu. Nauczyciel 
przeprowadził zabawę dydaktyczną podczas 
której dzieci utrwalały umiejętność liczenia 
w zakresie do 5, poprzez wkładanie do mise-
czek odpowiedniej ilości pokarmu dla psa. 
Dzieci wspólne zastanawiały się nad tematem 
– „dlaczego mówimy, że pies jest przyjacielem 
człowieka”. Oglądały obrazki przedstawia-
jące psa, który pomaga osobom niewidomym 
czy na wózku inwalidzkim, psa pasterskiego, 
psa pilnującego obejścia gospodarskiego, psa 
– terapeutę pracującego z chorymi dziećmi, 
psa policyjnego czy pasącego owce. Na zakoń-
czenie wykonały pracę plastyczną „Szczęśliwy 
piesek”. Podczas poobiedniego odpoczynku 
dzieci słuchały opowiadania E. Szelburg – 
Zarębiny „Do zbłąkanego pieska”, następnie 
lepiły psy z plasteliny. Przypomniały sobie 
„pozycję żółwika” w razie ataku psa, bawiły 
się w kole do piosenki „Puszek Okruszek” oraz 
próbowały pocieszać pieska podczas zabawy 
w parach

Najmłodsza grupa „Misie” również obcho-
dziła „Światowy Dzień Psa”. Tego dnia przed-
szkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat 
psów, opowiadając o swoich pupilach oraz 
utrwaliły wiadomości dotyczące pielęgnacji 
i żywienia zwierząt. Omawialiśmy wygląd 
i budowę ciała naszych czworonożnych przyja-
ciół. Dzieci dowiedziały się, że psy mają dosko-
nały węch i słuch, dlatego pracują w policji, 
jako terapeuci, ratują ludzi, a także pomagają 
niewidomym w codziennym życiu. Następ-
nie maluszki podzielone na grupy składały 
bajkowe pieski z puzzli. Wcieliły się także 
w psich przewodników, których zadaniem było 
poprowadzenie kolegi z zamkniętymi oczami. 
Na zakończenie przedszkolaki wykonały psie 
opaski na głowę oraz bawiły się do piosenki 
o jamniczku.

Zajęcie miało na celu uświadomić dzie-
ciom, że psy to stworzenia żywe, które czują, 
myślą i przywiązują się do człowieka. Nie 
należy wyrzucać lub oddawać jak niechcianej 
zabawki, która nam się znudziła. Przygarnia-
jąc psa musimy pamiętać, że opieka nad zwie-
rzęciem to też obowiązki takie jak: karmienie, 
wychodzenie na spacer, wizyty u weterynarza, 
szczepienia. Dobry właściciel pamięta, że pies 
zasługuje na właściwe traktowanie przez cały 
rok, a nie tylko od święta, wszystkim psom 
życzymy, aby do końca swoich dni były najlep-
szymi przyjaciółmi swoich opiekunów.

Anna Szmajduch, Bożena Rak, 
Edyta Smejkal,  Agata Bajbuła

czWoroNożNi przyjaciele 
– z Nimi W domu jest Weselej
Pies to dużo zabawy, ale też spora odpowiedzialność. W Publicznym Przedszkolu nr 2 obchodzono Dzień Psa.

Dzieci i zabawy dotyczące czworonogów (Fot. PP 2)
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W tym trudnym czasie pragniemy ¿yczyæ Pañstwu,
aby Œwiêta Wielkanocne obudzi³y w Was uœpione marzenia,

a czas spêdzony w gronie najbli¿szych obfitowa³ w wiarê, mi³oœæ i nadziejê.
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Zarząd  Koła  Emerytów  Rencistów  
i  Inwalidów   

w Goczałkowicach  -  Zdroju 
organizuje  wczasy  nad  morzem  

 w  miejscowości   Darłówko                                                                 
Dom  Wczasowy  ” WATERSIDE  

RESORT „ w  terminie   

23.08.2021  -  04.09.2021 
 

DARŁÓWKO  to  jedna  z  najbardziej  
urokliwych  miejscowości  polskiego  wybrzeża                                
z  szeroką   piaszczystą  plażą. W Darłówku  
znajduje  się  Park  Wodny  z  podgrzewaną  
wodą  morską. Miejscowość  położona  jest w  
niewielkiej odległości od  królewskiego  miasta  
Darłowo,      do  którego można  popłynąć  
tramwajem  wodnym. Znajdują  się tam  
ciekawe  zabytki m.in.  Zamek  Książąt  
Pomorskich, barokowy  Ratusz, Brama  
Kamienna. 

RESORT  WATERSIDE      -  położony  jest  
zaledwie  100 m od  plaży  w  zachodniej części  
Darłówka.     Posiada  pokoje  klasy  hotelowej  
2, 3 osobowe  z  przestronnymi  Łazienkami  
wyposażonymi    w  suszarkę  do  włosów, 
zestaw  kosmetyków  na  start  ( mydło i 
szampon).  W pokoju  znajduje   się  czajnik, 
TV, sprzęt  plażowy  (leżaki  parawany), 
bezpłatny  dostęp  do  Wi-Fi, lodówka , sejf.          
Każdy  pokój  ma  wyjście  na  balkon lub  
taras. Na  terenie  obiektu  znajduje  się  
stołówka,    Tawerna  Posejdon, sala  zabaw   
ze  stołem  bilardowym i  stołem  do  ping-
ponga,   boisko   do  siatkówki  plażowej,          
a  także wypożyczalnia  rowerów i  kijów do  
Nordic Walkingu.  Dla  dzieci  jest  
zróżnicowany i  kolorowy  plac  zabaw. 

Cena  od  osoby = 1799 zł 
 

 

 

W  cenie  pobytu:  transport  autokarem  
zachodnim,  12  noclegów  w  ośrodku, 
wyżywienie   3 x dziennie,  (śniadania i  kolacje  
w  formie bufetu  szwedzkiego)   prowiant  na 
drogę  powrotną, wieczorek  taneczny, 
ognisko  z  pieczeniem  kiełbasek.  

 Uwaga:  organizacja  wczasów  jest  możliwa 
dla  minimum  10 osób .   Zapisy przyjmujemy                     
w  terminie  do  dnia  20.04.2021 r. przy 
zapisie  dokonuje  się  wpłaty  zaliczki               
w kwocie  1000 od  osoby.                                                                                                           

Z a p r a s z a m y 

Przewodnicząca  Zarządu  Koła  Emerytów   
Małgorzata  Paszek 

 
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.    

Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa i drugiego człowieka.  

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną 

życzliwość. 
 

  Zarząd Koła Emerytów 
Przewodnicząca 

Małgorzata Paszek 
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Prawid³owo rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê wraz z has³em 
nale¿y dostarczyæ do biura GOK lub przes³aæ na adres: gok@goczalkowicezdroj.pl

w terminie do 9 kwietnia 2021 roku.
Wœród nades³anych, prawid³owo rozwi¹zanych krzy¿ówek rozlosujemy atrakcyjne nagrody. 

Zapraszamy do zabawy !!!

POZIOMO

1.   Zapar³ siê Chrystusa
2.   Postny kolor
3.   Obmywane w Wielki Czwartek
4.   Wielkie dni 
5.   Zdrajca
6.   Z dzika lub zaj¹ca
7.   Symbol ¿ycia
8.   Taniec lub ciasto
9.   Przybrana ga³¹zka
10. Ogród Oliwny
11. Œl¹skie na œwi¹teczny obiad
12. Utopiona panna
13. Ostry korzeñ
14. W wielkanocnej palmie
15. Z³oty deszcz
16. Szarak
17. Z domowej wêdzarni
18. Weso³ego ...
19. Poranna msza wielkanocna
20. Wiosenne ...
21. Wielkanocny koszyczek
22. Na czas zawi¹zania dzwonów
23. Kurze dziecko
24. Wielkanocny deser
25. Jarzynowa ...
26. Lany ...

PIONOWO

1.   Mo¿e byæ kokosowa
2.   ... popielcowa
3.   ... Ach, to Ty
4.   40 dni
5.   Piêkny Pan
6.   Zdobione jajko
7.   Z m¹ki lub piasku
8.   Aromatyczna, zielona trawka
9.   Nie narcyz
10. Z oleju, ¿ó³tka i musztardy 
11. ... krzy¿owa
12. Smakosz ¿ab
13. Pierwsza wiosny nie czyni
14. Wielkanocna zupa
15. Bia³a na œniadanie
16. Przeplatany miesi¹c
17. M³ode warzywa
18. Miejsce kaŸni Chrystusa
19. Inaczej prymula
20. ... cierniowa
21. Gotowana w cebuli
22. Na Polanie Chocho³owskiej 
23. Kwiatostany wierzby  

HAS£O:
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Krzy¿ówka
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Świat dziecka jest  dość 
skomplikowany. To huś-
tawka emocji towarzysząca 

odkrywaniu świata. Dla nas 
dorosłych niektóre problemy 
wydają się dość błahe, a z per-
spektywy naszych pociech nie-
stety rosną do rangi olbrzymiej 
katastrofy. Każdy z nas jest inny 
i w różny sposób reaguje emo-
cjonalnie na sytuacje, jakie napo-
tyka na swojej drodze. Wyrazem 
smutku są łzy i przygnębienie. 
Nie mamy ochoty na nic, świat 
jest szary, nieciekawy, a smu-
tek odbiera nam radość życia. 
Gdy bliska osoba ma problemy, 
jest smutna, w złym stanie psy-
chicznym chcemy koniecznie jej 
pomóc podnieść się.

22 lutego w ramach akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy 
„Dzień pocieszania się”. W tym 
dniu już od rana przedszkolaki 
zastanawiały się, co to znaczy 
pocieszać się i co sprawia że jeste-
śmy smutni. Dzieci pięknie odpo-
wiadały, że to znaczy wprowa-
dzać kogoś w lepszy nastrój, 
poprzez mówienie mu miłych 
słów, przytulenie, wysłuchanie, 
wręczenie laurki, kiedy ktoś jest 
smutny i się czegoś boi.

Podczas  zajęć  starszaki 
z grupy „Sowy” wysłuchały wier-
sza A. Kownackiej pt. „Pierwszy 
dzień w przedszkolu”, który opo-
wiadał jak ważna jest przyjaźń, 
jak dobrze jest mieć dobrych 
kolegów, którzy pocieszą i nie 
pozwolą czuć się źle w grupie. 
Następnie w zabawie pt. „Pocie-
szenie przyjaciela”, przykładając 
do twarzy ramkę jak na zdjęcia, 
prezentowały różne minki, które 
miały rozweselić przyjaciela. 
W zabawie prawda czy fałsz 
odpowiadały na pytania kto jest 
prawdziwym przyjacielem, a kto 
fałszywym podnosząc zieloną lub 
czerwoną dłoń. Brały również 
udział w zabawie „Zaufaj przyja-
cielowi” pokonując tor przeszkód 
z zawiązanymi oczami z pomocą 
kolegi, który prowadził go bez-
pieczną drogą. Uczestnicząc 
w zabawie ruchowej „Nie chcę 
cię znać” uświadomiły sobie, 
że nie wolno tak mówić nikomu, 
gdyż sprawia to, że czujemy się 
smutni i odrzuceni. Na zakończe-
nie dzieci wykonały pracę pla-
styczną „Emocje” rysując dwie 

buzie – jedna ukazywała radość, 
a druga smutek.

Dzieci z grupy „Wiewiórki” 
na początku zajęć również wysłu-
chały wiersza pt. „Pierwszy dzień 
w przedszkolu”, który opowia-
dał o Oli, która po raz pierwszy 
w życiu została w przedszkolu 
sama. Rozmawiając na temat 
utworu przedszkolaki zastana-
wiały się nad tym, co powinniśmy 
zrobić, gdy widzimy, że jakieś 
dziecko płacze albo jest smutne. 
Stwierdziły, że należy je pocie-
szyć, przytulić, rozśmieszyć, 
zaprosić do zabawy. Następnie 
średniaki oglądały sylwety róż-
nych emocji tj. radość, smutek, 
gniew, strach i omawiały je oraz 
pokazywały dany nastrój mimiką 
twarzy. Podczas „burzy mózgów” 
zastanawiały się, które emo-
cje wymagałyby pocieszenia. 
Podczas zabawy integracyjnej 
w parach, na plecach koleżanki 
lub kolegi rysowały uśmiech-
niętą buzię, słonko, samochód, 
lub coś, co chciały by dać tej 
osobie. Drugie dziecko miało 
za zadanie odgadnąć, co to jest. 
W czasie zabawy w skojarze-
nia „Czy potrzebujesz pociesze-
nia?” omawiały różne sytuacje 
i reagowały na pytania nauczy-
ciela wesołą bądź smutną buzią. 
Na koniec zajęć składały obrazek 
z części pt. „Pocieszamy” oraz 
kolorowały go.

W grupie starszej „Pszczółki” 
przedszkolaki wysłuchały opo-
wiadania pt. „Kto pocieszy 
Maciupka”, z którego dowie-
działy się jak pokonać własne lęki 
i ograniczenia, jak zjednywać 
sobie przyjaciół. Podczas „burzy 
mózgów” zastanawiały się jak 
można pocieszyć kolegę, czy 
koleżankę kiedy jest jej smutno 
i źle i w jakich sytuacjach tak się 
czujemy.

Następnie uczestniczyły 
w zabawie pt. „Lustro” naśladu-
jąc nastój kolegi lub koleżanki. 
W zabawie w parach z balonami 
„Jest nam wesoło” wprowadzały 
się w radosny nastrój. Na zakoń-
czenie dzieci ozdabiały swój 
balon tworząc wesołą minkę, 
a następnie wykonały radosne 
buźki z wykorzystaniem talerzy-
ków i plasteliny.

Dzieci z grupy „Misie” wysłu-
chały bajki pt „Franklin ma zły 
dzień”. Franklin od samego rana 
ma muchy w nosie. Do wszyst-
kich ma pretensję o wszystko 
co go spotyka złego. Pod koniec 
dnia Franklin był już tak nie-
znośny, że rodzice kazali mu iść 
do swojego pokoju. Okazało się, 
że Franklinowi jest po prostu 
smutno i żal, bo wczoraj wypro-
wadziła się jego przyjaciółka 
wydra. Jak zawsze rodzice mają 

wspaniały sposób, jak pokonać 
odległość. Maluszki oglądały syl-
wety różnych emocji tj. radość, 
smutek, gniew, strach i oma-
wiały je oraz pokazywały dany 
nastrój mimiką twarzy. Podczas 
„burzy mózgów” dzieci zastana-
wiały się, w jaki sposób można 
kogoś pocieszyć. Pięknie odpo-
wiadały że należy kogoś smut-
nego przytulić, powiedzieć mu 
coś miłego albo można wręczyć 
własnoręcznie wykonaną laurkę. 
Następnie bawiły się wesoło 
w parach do piosenki „Podajmy 
sobie ręce”, co sprawiło im dużo 
radości.

W tym dniu przedszkolaki 
uświadomiły sobie, że możemy 
o d c z u w a ć  r ó ż n e  e m o c j e 
i to żaden wstyd być smutnym, 
bać się, czy się złościć, a także 
że nie należy przechodzić obok 
smutnego kolegi obojętnie, tylko 
należy go pocieszyć zapraszając 
np. do wspólnej zabawy, czy 
dotrzymując towarzystwa. Nie 
ma nic cenniejszego niż wza-
jemnie wsparcie, zrozumienie, 
które z pewnością przełoży się 
na lepsze samopoczucie. Bywają 
smutki małe i duże, ale najważ-
niejsze jest to, żeby znaleźć przy-
czynę tego samopoczucia i spo-
sób jak temu zaradzić.

Agata Bajbuła

dzień pocieszaNia się
22 lutego w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w Publicznym Przedszkolu nr 2 obchodzono „Dzień pocieszania się”. 

Dzieci pokazywały, jak wprowadzić innych w dobry nastrój (Fot. PP 2)
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Jej celem była: promocja podstawowych 
zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu 
zapobiegania chorobom zakaźnym prze-

noszonym drogą kropelkową ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa 
i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród 
dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę 
rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia 
rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę 
szczepień ochronnych jako najskuteczniej-
szej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wielu chorób zakaźnych oraz zachęcenie 
do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego 
odżywiania. Nauczyciele w grupach wykorzy-
stali materiały do realizacji przesłane przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, w tym m.in.: 
plakat informacyjno-edukacyjny, materiały 
edukacyjne (tablica edukacyjna z krzyżówką, 
kolorowanka), plakat „Szkoła czystych rąk”, 
plakat „Grypo nie chcemy Cię w naszym 
domu”, ulotka „Grypa czy przeziębienie?”, 
ulotka „Koronawirus. Przestrzegaj podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa i higieny”.

Ponadto dodatkowo wychowawcy zapre-
zentowali film edukacyjny pt. „Grypa i prze-
ziębienie – 10 zasad jak się chronić”,omówili 
zasady zdrowego odżywiania i przypomnieli 
piramidę zdrowia, zapoznali dzieci z treścią 
wiersza Jana Brzechwy „Katar” i omówili spo-
sób zakażenia się osób występujących w wier-
szu, wskazali przyczynę zachorowań, przed-

szkolaki wskazały prawidłowe zachowania 
zapobiegające zarażeniu się wirusem, przy-
pomniano zasady „Kodeksu zachowań przed-
szkolaka”, dotyczące higieny rąk oraz sytuacji, 
w których szczególnie musimy ją zachować. 
Odbyła się też twórcza realizacja wyobrażeń 
na temat bakterii i wirusów, łączenie technik 
plastycznych: wydzieranka, wypełnianie pla-
steliną, malowanie, przyklejanie fragmentów 
włóczki.

Rodzicom rozdano ulotki informacyjne 
zawierające omawianą tematykę.

Każdego roku rejestruje się wzrost zacho-
rowań na choroby przenoszone drogą kropel-
kową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostat-
nim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się 
z epidemią koronawirusa szczególną uwagę 
należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce 
chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świa-
domości w zakresie podstawowych czynności 
higienicznych związanych z zabezpieczeniem 
przed zarażeniem, postępowaniem w przy-
padku zachorowania, jak również zmniej-
szeniem ryzyka powikłań. Działania eduka-
cyjne przeprowadzone w naszym przedszkolu 
w ramach akcji: wzbogaciły wiedzę dzieci 
z dziedziny zdrowia i higieny, wykształciły 
u nich postawę prozdrowotną, służyły naby-
ciu określonych umiejętności, oraz przyswoje-
niu prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków 
higieniczno-zdrowotnych.

Realizowana w 2021 roku na terenie 
województwa śląskiego akcja informacyjno-
-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” powstała 
ze względu na obecną sytuację epidemiolo-
giczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako 
podstawowego środka zapobiegania przeno-
szenia się wirusów (ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na koronawirusa i grypę). Prze-
strzeganie zasad higieny osobistej oraz wdro-
żenie odpowiednich działań profilaktycz-
nych w placówkach przedszkolnych pozwoli 
na ograniczenie zachorowań wśród dzieci 
i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Anna Szmajduch 
(koordynator 

przedszkolny akcji)

#lekcjaHigieNy #WirusoocHroNa
15 marca wszystkie dzieci obecne w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju wzięły udział w wojewódzkiej akcji 
edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Wirusoochrona”. 

Dzieci przypomniały sobie, jak chronić się przed wirusem 
(Fot. PP 2)

Poniedziałek, 15 lutego w naszej szkole 
upłynął w atmosferze miłości i przy-
jaźni, a wszystko to z okazji Walenty-

nek. Mały Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał pocztę walentynkową. Uczniowie klas 
1-3 cały tydzień napełniali skrzynkę walen-
tynkową kartkami, serduszkami i drobnymi 
upominkami dla swoich przyjaciół. Skrzynka 
pękała w szwach.

Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten 
wyjątkowy dzień, kiedy cztery słodkie amorki 
rozdały wszystkie nadane przesyłki. Amorki 
miały pełne ręce roboty. Nie zabrakło oczy-
wiście wyrazów sympatii pod adresem pani 
dyrektor Beaty Smolarek, pani wicedyrek-
tor Agnieszki Niwińskiej, nauczycieli oraz 
pracowników szkoły. W tym dniu wszyscy 
ubrani byli z akcentem koloru czerwonego. 
Dzieci zostały obdarowane słodkim lizakiem 
w kształcie serduszka.

12 marca został zorganizowany Dzień 
Matematyki. Udział w grach i zabawach 

matematycznych miał na celu pokazanie dzie-
ciom innej strony nauki. Matematyka może być 
przyjemna i dawać radość. W ramach zabaw 
w gronie klasowym, uczniowie klas pierwszych 
przygotowywali plakaty, klasy drugie rozwiązy-
wały quiz matematyczny, a wśród klas trzecich 
wybrani zostali Mistrzowie Tabliczki Mnożenia. 
Dzieci zostały nagrodzone dyplomami, meda-
lami oraz słodkim upominkiem.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny przy-
gotowaliśmy w naszej szkole zajęcia i atrak-
cje dla dzieci z klas 1-3. Korytarzami szkoły 
przeszedł barwny wiosenny korowód. 
Uczniowie Szkolnego Kółka Regionalnego 
oraz dzieci z Małego Samorządu Uczniow-
skiego witały wesołą piosenką i wierszem 
Panią Wiosnę. Było bardzo uroczyście, 
kolorowo i wesoło. Dzieci przygotowały 
marzannę i kolorowe gaiki. 

W klasach również odbywały się zajęcia 
związane z tradycjami związanymi z wita-
niem wiosny. Dzieci pod opieką wycho-
wawców pisały list do Pani Wiosny, przy-
gotowywały kolorowe plakaty, stroiły 
marzannę i gaiki.

Wszystkie działania przyniosły dzie-
ciom wiele radości  i  uśmiechu. Ser-
decznie zapraszamy Państwa do śledze-
nia internetowej strony naszej szkoły.

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej, 
Zespół Wychowawców Świetlicy

dzieje się, dzieje się… W Naszej szkole dzieje się!
Mimo trudnego okresu pandemii, w Szkole Podstawowej nr 1 dzieci atrakcyjnie spędzają czas.  Szkoła stara się zapewnić różnego 
rodzaju działania, które choć na chwilę pozwalają dzieciom na odrobinę zapomnienia i świetną zabawę.

Walentynkowo w szkole (Fot. SP 1)
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Każdego rok u 8  marca 
w naszej szkole był obcho-
dzony pod hasłem „Dzień 

Kobiet na sportowo”. Pomysł 
zrodził się w głowie nauczy-
cielek wychowania fizycznego 
Barbar y Wąsik oraz Joanny 
Dziedzic. 

Tego dnia wszystkie dziew-
czyny zbierały się na hali spor-
towej Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, aby wspólnie uczest-
niczyć w treningu fitness, który 
polegał na nauce nieskompliko-
wanych układów tanecznych. 
Inicjatywa ta spotkała się z entu-
zjastycznym przyjęciem, dlatego 
w tym roku pomimo konieczno-
ści nauki zdalnej postanowiliśmy 
ją podtrzymać. Panie nagrały fil-
mik instruktażowy z nauką tańca 
kowbojskiego, który udostępniły 
każdej uczennicy. Chętne dziew-
czyny odsyłały filmiki z nagra-
niem układu choreograficznego 
w swoim wykonaniu. Uczennice 
stanęły na wysokości zadania 
i udowodniły, że pomimo pande-
mii potrafią się bawić i aktywnie 
spędzać czas!

Dzień 15 marca upłynął 
w szkole pod znakiem obcho-
dów Święta Matematyki. Pod-
czas lekcji  wychowawczych 
uczniowie klas IV – VIII brali 
udział w zabawie „Jaką jesteś 
liczbą?”. Gra polegała na obli-
czeniu według algorytmu, jaka 

liczba przyporządkowana jest 
do ich imienia.  Następnie 
odczytywali co to za liczba 
i co oznacza. Kolejnym elemen-
tem lekcji wychowawczej było 
rozwiązywanie zadań z jakże 
popularnego w naszej szkole 
cyklu „Łamigłówki  mądrej 
główki”. Uczniowie klas czwar-
tych mieli okazję wykazać się 
niezwykłą inwencją twórczą, 
ponieważ wzięli udział w kon-
kursie plastycznym „Figuraki”. 
Zadanie polegało na wykona-
niu pracy plastycznej, której 
główną inspiracją były figury 
geometryczne poznane na lek-
cjach matematyki. Uczniowie 
za pomocą przyborów geome-
trycznych wykonali niebanalne 
prace, które można podziwiać 
w galerii na stronie interneto-
wej naszej szkoły.

Miesiąc marzec to także 
czas intensywnej pracy Samo-
rządu Uczniowskiego, a przede 
wszystkim sekcji wolontariatu, 
która cały czas współpracuje 
z Hospicjum Ojca Pio w ramach 
akcji „Znaki Nadziei”. Akcja 
polega na sadzeniu, ekspono-
waniu i powiększaniu rabat 
z  ż o n k i l a m i .  J a k  c o  r o k u 
uczniowie wykonali kompozy-
cje kwiatowe przed wejściem 
do szkoły. Zajęli się także pie-
lęgnacją rabat wokół budynku 
szkoły. Tym prostym gestem 

chcieli zwrócić uwagę na los 
przewlekle i śmiertelnie cho-
rych – podopiecznych hospi-
cjów na całym świecie.

Nasi wolontariusze współ-
pracują także ze Stowarzysze-
niem Rodzin Katolickich dzia-
łającym przy parafii św. Jerzego 
w naszej gminie. To właśnie 
dla tej instytucji wykonali ele-
menty niezbędne do dekora-
cji baranków wielkanocnych, 
które zagoszczą na świątecz-
nych stołach w goczałkowic-
kich domach.

22 marca społeczność naszej 
szkoły spędziła na solidaryzo-
waniu się z osobami z Zespo-
łem Downa i ich rodzinami. 
Wspólnie w ramach światowej 
akcji  obchodziliśmy „Dzień 
Kolorowej Skarpetki”. W tym 
dniu zakładaliśmy skarpetki 
nie do pary. 

Chętni uczniowie przysyłali 
swoje zdjęcia, na których pozo-
wali w tej jakże potrzebnej, 
aczkolwiek niedocenianej czę-
ści garderoby! Lekcje wycho-
wawcze w t ym dniu miały 
na celu zwiększenie świa-
domości dotyczącej zespołu 
Downa poprzez obejrzenie fil-
mów: Nie bój się myśleć ina-
czej – Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa, Załóż skar-
pety nie do pary! oraz Niesa-
mowita modelka, która zmie-
niła branżowe standardy. Tymi 
symbolicznymi gestami chcie-
liśmy zwrócić uwagę na pro-
blemy, z którymi borykają się 
chorzy i ich rodziny.

Pomimo niesprzyjającego 
czasu nie nudzimy się! Chęt-
nie uczestniczymy w różnego 
rodzaju akcjach i konkursach. 
W sposób kreatywny rozwi-
jamy swoje talenty i zaintere-
sowania. Staramy się aktyw-
nie uczestniczyć w życiu naszej 
szkoły i gminy. Solidaryzujemy 
się z potrzebującymi i poma-
gamy jak możemy.

Nauczyciele SP 1

aktyWNy i kreatyWNy 
Co działo się w marcu w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju?

 Żonkile w ramach akcji „Znaki Nadziei” (Fot. SP 1) 

Skarpetki nie do pary jako wyraz solidarności z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami (Fot. SP 1)
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Swą przygodę z muzyką rozpoczął w 1951 r., w wieku 7 lat. 
Naukę gry na pianinie zaczął w miejscowym klasztorze sióstr 
Salwatorianek. Potem przyszedł czas na akordeon. Przed przy-

stąpieniem do wojska postanowił zrealizować kolejne marzenie, 
jakim była nauka gry na puzonie i wstąpienie do wojskowej orkie-
stry dętej. Swe umiejętności szkolił pod okiem nauczyciela z Goczał-
kowic o nazwisku Foltyn. Choć służby ze względy na stan zdrowia 
nigdy nie odbył, nauka nie poszła w las.

Swój talent muzyczny i zdobyte zdolności Rudolf Kuska wykorzy-
stał w dalszym życiu. W 1978 roku związał się Zespołem Regionalnym 
„Pszczyna”, gdzie grał zarówno na puzonie, jak i akordeonie. Dzięki 
tej przygodzie koncertował nie tylko w kraju, ale również za gra-
nicą m.in.: w Szwajcarii, Belgii, Niemczech, Holandii, Węgrzech, 
Czechach i na Słowacji. Brał także udział w nagraniach radiowych – 
płyta „Folklor Ziemi Pszczyńskiej” i telewizyjnych – „Tańce zielonego 
Śląska” oraz w nagraniu 3 kolejnych płyt zespołu. Zapisał się w naszej 
świadomości jako kierownik Kapeli Goczałkowickiej i kierownik 
artystyczny Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, z którym brał 

udział w nagraniach do filmu F. Bajona „Magnat”. Przez wiele lat był 
członkiem i kapelmistrzem Goczałkowickiej Orkiestry Dętej. Grał 
również w Pszczyńskiej Orkiestrze Dętej prowadzonej przez Jana 
Smołkę. W latach 90. XX w. wraz z Zofią Żelazo założył przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II dziecięcy zespół folklorystyczny 
„Goczołki”, w którym akompaniował na akordeonie.

W 2003 roku, z rąk ówczesnego burmistrza Pszczyny – Henryka 
Studzieńskiego otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury. Prywatnie 
grywał także z kapelą weselną.

Dwukrotnie wstępował w związek małżeński. Doczekał się 4 
dzieci.

Odszedł w wieku 77 lat. Pozostawiając po sobie nieodżałowaną 
stratę. Zostanie zapamiętany jako kochający mąż, ojciec i dziadek 
oraz wybitny członek lokalnej społeczności, który na trwałe wpisał 
się w historię naszej miejscowości.

Opracowanie:
Grzegorz Paszek

Ewelina Sowa-Mrzyk

z muzyką przez życie
- WspomNieNie o rudolfie kusce
W marcu odszedł z naszej społeczności Rudolf Kuska, niezwykły człowiek, który całe życie poświęcił muzyce i pielęgnowaniu rodzi-
mych tradycji. Urodził się w Goczałkowicach 26 marca 1943 r. w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał 
do czechowickiego „Lasku”, gdzie wyuczył się zawodu. Został elektrykiem. Zawodowo związany był przez kilka lat z Walcownią 
w Czechowicach-Dziedzicach, a następnie goczałkowickimi wodociągami.

Rudolf Kuska uświetniał swą grą najważniejsze uroczystości i gminne wydarzenia, takie jak: Dożynki, Dni Goczałkowic, odpusty, festyny, czy też imprezy okolicznościowe.

„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy

- bo pamięć to nieśmiertelność”
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„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy

- bo pamięć to nieśmiertelność”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci Śp. Rudolfa Kuski, 
wieloletniego kapelmistrza Goczałkowickiej 

Orkiestry Dętej, kierownika artystycznego

Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice

 oraz współzałożyciela

dziecięcego zespołu folklorystycznego „Goczołki”.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Najbliższym

składają

Dyrektor oraz Pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury 

w Goczałkowicach-Zdroju

Z wielkim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Rudolfa Kuski

wieloletniego kapelmistrza Goczałkowkiej 

Orkiestry Dętej, kierownika artystycznego 

Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom 

składamy szczere wyrazy współczucia

W imieniu samorządu gminnego
Gabriela Placha, 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem 

jest uczynić z tej chwili czas”

25 marca dyr ygentka 
chóru Edyta Wrona 
odebrała z rąk staro-

sty Barbary Bandoły i wicesta-
rosty Damiana Cieszewskiego 
Nagrodę Starost y Pszczyń-
skiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury. To kolejna nagroda na kon-
cie naszych wspaniałych arty-
stów!

Chór paraf ialny Semper 
Communio powstał w 1996 
roku. Obecnie liczy ok. 30 człon-
ków pochodzących z terenu 
powiatu pszczyńskiego. Uczest-
niczy w najważniejszych wyda-
rzeniach religijnych oraz kultu-
ralnych w Goczałkowicach oraz 
całym regionie, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. 
Na przestrzeni lat w dorobku 
chóru znalazło się wiele wyjąt-

kowych aranżacji muzycznych. 
W pamięci nadal mamy piękny 
koncert świąteczny chóru, zor-
ganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury, który odbył 
się 6 st ycznia.  To niezwy-
kle widowisko dostępne jest 
na kanale Semper Communio 
na YouTube.

Chór został  nagrodzony 
na wniosek Gminnego Ośrodka 
Kultury, za całokształt działalności, 
a także z okazji jubileuszu 25-lecia 
powstania chóru oraz za organi-
zację przedsięwzięć w 2020 roku, 
które wzbogaciły kalendarz kultu-
ralny powiatu pszczyńskiego.

UG

Nagroda dla cHÓru semper commuNio
Chór parafi alny Semper Communio z Goczałkowic-Zdroju ma na koncie kolejną nagrodę.

Podczas ostatniego koncertu świątecznego w goczałkowickim kościele (Fot. GOK)

Nagrodę odebrała Edyta Wrona (Fot. Powiat Pszczyński)
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NAGRODY:
Filip Świerczek, Suszec
Kacper Filarowski, Pszczyna
Antonina Waleczek, Wola
Julia Masny, Suszec
Miłosz Sterczała, Czerwionka-Leszczyny
WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna Wojtas, Kryry
Wiktoria Jarominek, Wola
Antoni Grębos, Goczałkowice-Zdrój
Maja Noras, Rudołtowice
Dagmara Niemiec, Ćwiklice
Laura Kubica, Pszczyna
Alicja Ryguła, Pszczyna
Jakub Ryszczyk,
Filip Smołka, Czerwionka-Leszczyny
Borys Żurek, Goczałkowice-Zdrój
Martyna Dziewior, Czerwionka-Leszczyny
Magdalena Król, Czechowice-Dziedzice
Hanna Łuszcz, Rudołtowice
Paulina Podrazik, Kobielice

Alan Obrępski, Krzyżowice
Marika Kopeć, Zabrzeg
Jakub Woźny, Suszec
Antonina Kocek, Czechowice-Dziedzice
Szymon Starzyczny, Suszec
Olga Kosińska, Żory
Jan Janosz, Miedźna
Stanisław Furczyk, Wisła Wielka
Emilia Kasperek, Czechowice-Dziedzice
Jan Czylok, Pszczyna
Piotr Janosz, Miedźna
Michalina Siedlaczek, Goczałkowice-Zdrój
Maria Fijak, Goczałkowice-Zdrój
Franciszek Wybrańczyk, Goczałkowice-Zdrój
Patryk Kościelny, Goczałkowice-Zdrój
Stanisław Pytel, Goczałkowice-Zdrój
Bartosz Fabirkiewicz, Czechowice-Dziedzice
Tomasz Ehrlich, Wola
Kinga Gibas, Goczałkowice-Zdrój
Julia Minoł, Suszec
Monika Włoszek, Goczałkowice-Zdrój

pisaNki i iNNe maloWaNki, czyli 
podsumoWaNie WielkaNocNego 
koNkursu plastyczNego

24 marca 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury podsumowano 
Wielkanocny Konkurs Plastyczny. Tegoroczna edycja cieszyła 
się ogromną popularnością. Łącznie nadesłano 214 prac, które 

zachwycały różnorodnością zastosowanych technik i kreatywnością 
w wykorzystaniu przeróżnych materiałów. Jury składające się z przed-
stawicieli GOK i GBP oraz instruktorów zajęć artystycznych długo obra-
dowało, by ocenić i wybrać najlepsze i najciekawsze prace. Przy ocenie, 
brało pod uwagę, zgodność z tematem, staranność wykonania, orygi-

nalne podejście do tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Ostatecznie 
nagrodzono 40 uczestników, przyznając 35 wyróżnień i 5 nagród.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za liczny udział.

Jednocześnie informujemy, że dyplomy oraz nagrody będzie można 
odebrać w okresie od 29.03 do 1.04 oraz po Świętach Wielkanocnych 
w czasie od 6.04 do 30.04 w godzinach pracy biura GOK.

Galeria zdjęć dostępna na stronie www.gok.goczalkowicezdroj.pl.
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W dniach 12-14 marca na Łotwie nasze 
siatkarki zdecydowanie wygrały 
rozgrywki grupowe pokonując 3:0 

kolejno Łotwę, Białoruś i Litwę. W finale 
Polska spotkała się z Rosją, niestety prze-
grywając 0:3. Nasza kadra nadal ma szanse 
na awans do lipcowych Mistrzostw Europy – 
kolejne kwalifikacje odbędą się w maju.

Martyna Witczak jest wychowanką UKS 
Centrum Pszczyna przy POSiR Pszczyna, 
od września gra w klubie Energa MKS Kalisz. 
W ubiegłym roku z reprezentacją Śląska 
wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Mło-
dzieży. W kadrze narodowej oficjalnie zade-
biutowała w 2020 roku. Teraz przez zawod-
niczki została wybrana kapitanem drużyny.

Gratulujemy Martynie i całej druży-
nie wicemistrzostwa Europy Wschodniej, 
życzymy też kolejnych zwycięstw.

UG

martyNa Witczak z kadrą 
zdobyŁa WicemistrzostWo 
europy WscHodNiej
Siatkarska reprezentacja Polski U-16 dziewcząt, której kapitanem jest Martyna Witczak z Goczałkowic-Zdroju zajęła 2. miejsce 
w Mistrzostwach Europy Wschodniej.

Srebrna kadra mistrzostw (Fot. archiwum rodzinne M. Witczak)

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, 
że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 

roku kryta pływalnia „Goczuś” pozostaje zamknięta do odwołania.
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Sanepid stwierdził przydatność wody do spożycia na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, w próbkach wody 
„nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizy-
kochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających 

tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organo-
leptycznej dokonywanej przez konsumentów”.

Woda dostarczana jest przez Administrację Zasobów Komunal-
nych w Goczałkowicach-Zdroju.

UG

roczNa oceNa jakoŚci Wody 
przezNaczoNej do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach dokonał corocznej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi dla gminy Goczałkowice-Zdrój w 2020 r.



  z  ż y c i a  g m i n y  20 wiadomości goczałkowickie

Program ma na celu ochronę 
zasobów wodnych oraz 
minimalizację zjawiska 

suszy w Polsce poprzez zwięk-
szenie poziomu retencji na tere-
nie posesji przy budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz wykorzystywanie zgroma-
dzonych wód opadowych oraz 
roztopowych, w tym dzięki 
rozwojowi zielono-niebieskiej 
infrastruktury.

Z programu mogą skorzystać 
osoby fizyczne będące właści-
cielami lub współwłaścicielami 
nieruchomości, na której znaj-
duje się budynek mieszkalny 
jednorodzinny, z wyłączeniem 
tych nieruchomości, dla któ-
rych udzielono już dofinanso-
wania z Programu Prioryteto-
wego „Moja Woda”. 

Dof inansowanie dot yczy 
również właścicieli lub współ-

właściciel i  nier uchomości , 
na których dopiero planuje się 
budowę, lub na których rozpo-
częto budowę budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, jed-
nak z zastrzeżeniem, że budynki 
te muszą zostać oddane do użyt-
kowania zgodnie z prawem, 
przed złożeniem dokumentów 
do rozliczenia dotacji.

Można pozyskać dotację 
do 80% kosztów kwalifikowa-
nych instalacji wchodzących 
w skład przedsięwzięcia, nie 
więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Infor macje w sprawie 
szczegółów Programu: tel. 
32 722 77 09, e-mail: moja-
woda@wfosigw.katowice.pl, 
www.wfosigw.katowice.pl.

WFOŚiGW

Jej rola jeszcze bardziej wzrosła w czasie pandemii. Specjaliści z poradni pro-
wadzą działalność terapeutyczną, organizują warsztaty online dla nauczy-
cieli i rodziców oraz pomagają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycie-

lom w sytuacjach kryzysowych. Niemal od początku pandemii działa również 
telefoniczna interwencja w sytuacji kryzysu psychologicznego dzieci, mło-
dzieży i każdego, kto potrzebuje wsparcia, czuje się samotny, źle znosi izolację, 
obawia się utraty pracy, przeżywa silny lęk lub kryzys emocjonalny.

Wsparcia udzielają psychologowie oraz interwenci kryzysowi Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

TU ZNAJDZIESZ POMOC

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – kom. 502 644 363 przez 
siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 18.00; tel. 32 210 37 16 
od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki 
do 15.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – można także skorzystać 
z pomocy psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 32 
449 01 45.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

pomoc dla uczNiÓW W sytuacji 
kryzysu psycHologiczNego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 
z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli.

możNa 
pozyskaĆ 

do 5 tys. zŁ 
Na zbiorNik 

Na Wodę 
deszczoWą

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach ogłosił II nabór wniosków dla zadań 
realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program 
Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.
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co trzeba WiedzieĆ o spisie 
poWszecHNym?
 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SPISIE?

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzo-
ziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 
za granicą. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spi-
sie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej.

JAK SIĘ SPISAĆ?

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę 
GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego 
zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas 
trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na info-
linię 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić 
spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

O CO ZOSTANIEMY ZAPYTANI?

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynaro-
dowe oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe róż-

nych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez 
Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu. 
W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
zostaną zebrane następujące dane: charakterystyka demograficzna, 
aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnospraw-
ność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-
-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka 
zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Pełną listę pytań w spisie można znaleźć na stronie spis.gov.pl/
lista-pytan-w-nsp-2021.

CZY MOJE DANE BĘDĄ BEZPIECZNE?

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni 
je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej 
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycz-
nej.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ!

Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz zapytany w spisie? Zapoznać 
się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.
gov.pl i bądz na bieżąco!

GUS

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH

“WIDOKÓWKA Z GOCZA£KOWIC-ZDROJU”
Termin nadsy³ania projektów:

30 LISTOPADA 2021 r.

- konkurs skierowany jest do osób, które ukoñczy³y 16 lat,
- na konkurs mo¿na zg³osiæ max. trzy projekty,
- ka¿da praca konkursowa musi uwzglêdniæ
  umieszczenie logo gminy Gocza³kowice-Zdrój,
- konkurs zostanie rozstrzygniêty 15.12.2021 r.,
- szczegó³owe inf. zawarte s¹ w regulaminie 
  na stronie GOK-u oraz Urzêdu Gminy.

Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
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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-piątek 8.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 10.00-18.00
środa 10.00-16.00
czwartek  10.00-18.00
piątek 10.00-15.00

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
St. sierż. Adrian Psiuk
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-wtorek 8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
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: 
12.04, 26.04, 10.05
segregowane: 
12.04, 26.04, 10.05
zmieszane: 
9.04, 19.04, 7.05
popiół: 
26.04

Od przejazdu
kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
8.04, 22.04, 6.05
segregowane: 
13.04, 27.04, 11.05
zmieszane: 
6.04, 20.04, 4.05
popiół: 
27.04

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
7.04, 21.04, 5.05
segregowane: 
14.04, 28.04, 12.05
zmieszane: 
7.04, 21.04, 5.05
popiół: 
28.04

Od przejazdu
 kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
1.04, 15.04, 29.04, 13.05
segregowane: 
1.04, 15.04, 29.04, 13.05
zmieszane: 
8.04, 22.04, 6.05
popiół: 
29.04

ODBIORĄ ŚMIECI


