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wiadomości goczałkowickie

Absolutorium i wotum
zaufania dla wójta

29 czerwca Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy absolutorium oraz wotum zaufania. Podczas
sesji przedstawiono także Raport o stanie gminy za rok 2020.

S

esja absolutoryjna to swego rodzaju podsumowanie poprzedniego roku. A ten był zupełnie inny. – Niespodziewane pojawienie się na początku roku nowego wirusa zmieniło całkowicie nasze życie i zmusiło do zmiany planów działań. Nie mogło
też nie mieć odzwierciedlenia w wykonaniu budżetu za 2020 rok
– powiedziała wójt Gabriela Placha. Choćby w postaci nowych
wydatków (zakup środków ochrony, dodatkowego sprzętu do pracy
zdalnej), udzielanych ulg czy braku możliwości działania przez
część roku gminnych jednostek, placówek oświatowych. Wiązało
się to z brakiem możliwości wykonania dochodów ze sprzedaży
biletów na basen czy inne zajęcia, odpłatności za zajęcia. Czas ten
wykorzystano na przeprowadzenie prac remontowych. Pandemia
spowodowała również zawieszenie działalności niektórych podmiotów gospodarczych, przez co wpływy z podatków były mniejsze.
Wykonanie dochodów i wydatków
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy wójt Gabriela Placha
przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy Goczałkowice-Zdrój
za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
na 2020 r.
Dochody gminy w roku 2020 zaplanowano na kwotę 55 mln
712 tys. 392 zł 35 gr, zostały wykonane w 96,4%, na kwotę 53 mln
687 tys. 345 zł 27 gr. Główne źródła dochodów gminy to: dochody
własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
(28 mln zł, 52% dochodów), dotacje i inne środki bezzwrotne
otrzymane przez gminę na z góry określony cel (17 mln zł, 32%),
subwencja ogólna z budżetu państwa (8,6 mln zł, 16%).
Wydatki gminy w roku 2020 zaplanowano na kwotę 59 mln 343
tys. 161 zł 85 gr, zostały wykonane na kwotę 53 mln 714 tys. 227 zł
92 gr (wykonanie na poziomie 90%). Najwięcej pochłonęły: oświata
i wychowanie (14,5 mln zł, 27% wydatków), rodzina (9,8 mln zł,
18%), transport i łączność (7,5 mln zł, 14%), rolnictwo i łowiectwo (4 mln zł, 7%), kultura fizyczna (3,6 mln zł, 7%), gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (3,5 mln zł, 7%).
Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 26 tys. 882 zł
65 gr.
16% wydatków na inwestycje
W 2020 r. na inwestycje przeznaczono 8 mln 618 tys. 495 zł,
co stanowi ponad 16% wszystkich wydatków! Udało się zrealizować
szereg dużych, ważnych zadań. Powstał tak wyczekiwany łącznik
ulic Borowinowej i Zielonej wraz z parkingiem na 54 miejsca. Zakończyła się budowa centrum przesiadkowego, dzięki czemu przy ul.
Parkowej powstały parkingi, zatoki dla busów, dojście na perony
oraz droga dojazdowa z chodnikiem i drogą rowerową. Prace związane z modernizacją gospodarki energią przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, w 2020 r. rozpoczęła się także
budowa nowego przedszkola. Zlecono sporządzenie dokumentacji
projektowych kolejnych zadań (łącznik Źródlana-Spokojna, droga
do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej
do ronda, ul. Powstańców Śląskich z mostem, regulacją pasa drogowego i podziałami, droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz
groblą do Wisły, parking przy ul. Zielonej i Uzdrowiskowej, nowy
plac zabaw). Kontynuowano także prace na rzecz poprawy jakości
powietrza – w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wykonano 140 inwestycji ekologicznych. Jednocześnie kontynuowano
pomoc dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie, przekazując dotacje
w wysokości 200 tys. zł. Zadłużenie na koniec 2020 roku z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 3 mln 685 tys. 463 zł.

Wszyscy obecni na sesji radni opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi absolutorium
i wotum zaufania. Sesja odbyła się zdalnie. (Fot. UG)

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2020 wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisje
Rady Gminy. Radni jednomyślnie przyjęli sprawozdanie (13 głosów za, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Także
jednomyślnie udzielili wójtowi gminy wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2020.
– Dziękuję Radzie Gminy za udzielone jednogłośnie absolutorium za rok 2020 oraz wotum zaufania. Dziękuję radnym za współpracę, spotkania, rozmowy. Dziękuję pani skarbnik, pani sekretarz, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom i pracownikom
jednostek organizacyjnych za zaangażowanie i realizację zaplanowanych w budżecie zadań. Pragnę też podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy za uwagi, sugestie – powiedziała
po głosowaniach Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Raport o stanie gminy przedstawiony
Ważnym punktem sesji było przedstawienie Raportu o stanie
gminy. „Raport o stanie gminy zawiera najważniejsze informacje
o działaniach lokalnego samorządu w roku 2020. Jest spojrzeniem na aktualną sytuację Gminy. Jest zbiorem informacji, w tym
statystycznych pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane m.in. o finansach gminy, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz i zrealizowanych inwestycjach, a także o realizacji programów, polityk
i strategii oraz realizacji uchwał organu stanowiącego. Dzięki
temu pozycja ta pozwala ocenić i przeanalizować różne zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego roku
na terenie naszej gminy” – pisze wójt Gabriela Placha we wstępie
do raportu.
Dokument został przygotowany przez Marię Ożarowską, sekretarz gminy, która przedstawiła go podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy.
Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Na stronie internetowej Urzędu Gminy
goczalkowicezdroj.pl publikujemy przygotowaną przez sekretarz
Marię Ożarowską prezentację nt. Raportu o stanie gminy za rok
2020, która stanowi dopełnienie Raportu.
UG
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Działo się w 2020 roku:

najważniejsze inwestycje
Przypominamy najważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2020 roku.
Łącznik Borowinowa-Zielona
Dużym ułatwieniem w poruszaniu się po Goczałkowicach jest
wybudowany łącznik ulic Borowinowej i Zielonej. W ramach
inwestycji powstała droga o szerokości 6 m i długości 263 mb.
Zakres prac obejmował budowę chodnika, parkingu z 54 miejscami postojowymi, zatoki autobusowej, a także wykonanie
oświetlenia drogi, odwodnienia.
Prace kosztowały 1 mln 561 tys. 908 zł 74 gr. Budowa łącznika w 50% finansowana była ze środków zewnętrznych. Gmina
pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 800 tys. zł.
Centrum przesiadkowe przy ul. Parkowej
Dzięki budowie centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej
powstały parkingi, zatoki dla busów, dojście na perony oraz droga
dojazdowa z chodnikiem i drogą rowerową. Niedawno pojawiły
się nowe nasadzenia.
W ramach inwestycji realizowanej przez Urząd Gminy na obrzeżach uzdrowiska powstały: parking samochodowy na 30 miejsc
(w tym 3 dla niepełnosprawnych), parking rowerowy – wiata z 15
miejscami, dwie zatoki dla busów, dojście dla pieszych i rowerzystów (prowadzące do dworca kolejowego i na perony – o długości
60 mb) oraz droga dojazdowa od ul. Krzyżanowskiego do Centrum przesiadkowego o długości prawie 400 mb, z chodnikiem
dla pieszych, drogą rowerową i miejscami postojowymi.
Wartość inwestycji to prawie 5 mln zł. Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała dofinansowanie na jej realizację w wysokości
ponad 2,8 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020.

Modernizacja gospodarki energią w GOSiR-ze
Dużą inwestycję przeprowadzono w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji. W ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Wisławy Szymborskiej 1” wymienione
zostały trzy kotły – nowe kotły gazowe mają moc 280 kW. Dzięki
wymianie starego oświetlenia na hali sportowej w miejsce oświetlenia o źródle światła żarowym, świetlówkowym i halogenowym
zabudowane zostały nowoczesne, ledowe (pięć opraw o mocy 105
W i 28 opraw o mocy 150 W). W ramach zadania zabudowano też
przetwornice częstotliwości na zasilaniu silników napędowych
pomp obiegowych na basenie.
Całkowity koszt prac to 394 tys. 417 zł, gmina pozyskała na ten
cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 287 tys. zł w formie pożyczki oraz 47,5 tys. zł w formie dotacji.

DOKOŃCZENIE NA STR.4 
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dziAło się w 2020 roku - ciąg dAlszy
kuchnia, cześć administracyjna, szatnie, zewnętrzny plac zabaw.
W ramach zamówienia zostanie też zagospodarowany teren przy
przedszkolu. Powstaną plac zabaw, chodniki, dojazdy, zieleń towarzysząca, infrastruktura techniczna, całość zostanie ogrodzona.
Prace za 3,6 mln zł wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane ECCO-SYSTEM ze Spytkowic.
Gotowi na kolejne inwestycje
Rok 2020 był też czasem wykorzystanym na przygotowanie
kolejnych dużych inwestycji gminnych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach z drogą powiatową – ul. Spokojną. W grudniu ogłoszony
został przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul.
Zimowej (prace budowlane trwają).
W trosce o jakość powietrza
Budowa przedszkola
W październiku 2020 r. rozpoczęła się budowa przedszkola
przy ul. Wisławy Szymborskiej. Będzie to placówka pięciooddziałowa, dla 125 dzieci. Przeniosą się tam przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. B. Prusa 7. Powierzchnia zabudowy
budynku przedszkola wyniesie 806 m kw. Sale wyposażone będą
w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki, w przedszkolu
mają znaleźć się również sala do organizacji spotkań z rodzicami,

W 2020 r. realizowano II etap Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji. Dzięki dotacji w wysokości do 80% mieszkańcy mogli zrealizować kolejne inwestycje, których celem jest poprawa jakości
powietrza. W ramach II etapu łącznie zaplanowano 140 inwestycji, w tym wymianę 110 kotłów, 10 dociepleń ścian, 10 dociepleń
stropów/dachów i 10 wymian okien.
Przeprowadzono także nabór do III etapu. Cały program ma być
realizowany co najmniej do 2023 r., a jego łączny szacowany koszt
wynosi ponad 6,7 mln zł.
Fot. UG

ruszyło odkomArzAnie
W dniach 7-8 lipca odbyła się pierwsza w tym roku akcja odkomarzania terenów zielonych gminy Goczałkowice-Zdrój
metodą naziemną.

T

ermin odkomarzania został ustalony z uwzględnieniem prognozowanych opadów deszczu. Akcja polegająca na zwalczaniu larw komarów w wodach stojących i płynących jest prowadzona przy użyciu produktu biobójczego, nieszkodliwego dla
środowiska tj. nietoksycznego dla ludzi, pszczół oraz ryb i innych
organizmów wodnych. Oprysk wykonany został metodą naziemną.
Druga akcja odbędzie się najprawdopodobniej w sierpniu.

Przypominamy, że w gminie walczymy z komarami też
w inny sposób. W ramach akcji „Goczałkowice zapraszają
jerzyki” na pięciu budynkach gminnych zamontowane zostały
budki lęgowe dla jerzyków. Największą zaletą jerzyków jest to,
że dorosły osobnik zjada dziennie ok. 20 tys. owadów, w tym
komarów.
UG
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pAs rozdziAłu nA dk 1
zAmknięty

Końcem czerwca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła przejazd poprzeczny przez pas rozdziału na wysokości ul. Uzdrowiskowej na DK 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
– Na skrzyżowaniu tym docho-

dziło do licznych wypadków
i kolizji, w tym do wypadków
ze skutkiem śmiertelnym – tłumaczy Dorota Marzyńska-Kotas
z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji.
Zamknięcie przejazdu oznacza, że teraz w tym miejscu nie
ma możliwości zjazdu z DK 1
od strony Bielska na ul. Uzdrowiskową i wyjazdu z ul. Uzdrowiskowej na DK 1 w kierunku Katowic.
Nadal można z ul. Uzdrowiskowej
wjechać na DK 1 w kierunku Bielska oraz zjechać na ul. Uzdrowiskową jadąc DK 1 od strony Katowic.
Zarządca drogi już kilka lat
temu zapowiadał zamknięcie
przejazdu poprzecznego przez
pas rozdziału na wysokości ul.
Uzdrowiskowej. Bezpośrednio
przed rozpoczęciem prac żadna
informacja na ten temat nie wpłynęła jednak do Urzędu Gminy.
Władze gminy Goczałkowice-Zdrój w dniu prowadzenia prac
interweniowały, aby GDDKiA
zmieniła oznakowanie drogowe,
które po zamknięciu pasa rozdziału mogło wprowadzać w błąd.
Stało się to dopiero po zabudo-

waniu barier w rejonie ul. Uzdrowiskowej.
Kiedy tylko pojawił się pomysł
wprowadzenia ograniczenia
na tym skrzyżowaniu zwracano
uwagę, że spowoduje to zwiększenie ruchu na drogach lokalnych,
w tym tak często zakorkowanej ul.
Głównej. Wójt gminy wielokrotnie
występowała w tej kwestii do GDDKiA, za każdym razem podkreślając konieczność wprowadzenia
rozwiązań, które pozwoliłyby
na poprawę bezpieczeństwa i uniknięcie chaosu komunikacyjnego
na terenie miejscowości. Wśród
propozycji były m.in. budowa prawoskrętu z DK 1 w ul. Główną czy
w ul. Brzozową, budowa kładki
dla pieszych i rowerzystów nad
drogą w okolicy komisów samochodowych, a także przebudowa
skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Stawowej. Gmina oferowała też pomoc
i partycypację w kosztach tych
przedsięwzięć. W związku z tym,
że przyczyną większości wypadków na „jedynce” jest nadmierna
prędkość, proponowano wprowadzenie odcinkowego pomiaru
prędkości. W odpowiedzi za każdym razem GDDKiA wskazywała

Z ul. Uzdrowiskowej nie można wjechać na DK 1 w kierunku Katowic, jadąc DK 1 z Bielska
nie można wjechać na ul. Uzdrowiskową (Fot. UG)

na priorytet, jakim jest budowa
drogi S1 na odcinku Kosztowy-Bielsko-Biała. Po realizacji tej
inwestycji GDDKiA prognozuje,
że ruch na DK 1 w Goczałkowicach-Zdroju będzie zdecydowanie mniejszy.
Zamknięcie pasa rozdziału
poprzedzone zostało zmianami
w pobliskiej sygnalizacji świetlnej. – W pierwszej kolejności
na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (DK1 z ul. Główną/

Brzozową) został wprowadzony
nowy program sygnalizacji świetlnej, który umożliwia zawracanie
dla pojazdów osobowych, zabudowanie barier było drugim etapem wprowadzania zmian. Działanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
– informuje przedstawicielka
GDDKiA, zarządcy DK 1. Ponadto,
wydłużony został lewoskręt z DK 1
na ul. Główną.
UG

ceeb: jAk złożyĆ deklArAcję?
1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło
ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć deklarację.
CO TRZEBA PODAĆ W DEKLARACJI?
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub
zarządcy budynku,
- adres nieruchomości,
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Mamy 12 miesięcy na wysłanie deklaracji w przypadku budynków już istniejących
lub 14 dni od uruchomienia nowego źródła
ciepła w przypadku nowych obiektów.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
- Elektronicznie – przez stronę zone.gunb.
gov.pl (należy posiadać profil zaufany albo
podpis elektroniczny)
- Papierowo – wyślij deklarację listownie
(na adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój) lub złóż w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
For mularze deklaracji można
pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

– gunb.gov.pl.
Jak założyć profil zaufany? Czytaj na obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

UG
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Nagrody Wójta Gminy dla
uzdolnionych uczniów

Podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego wójt Gabriela Placha nagrodziła wyróżniających się absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

N

a hali GOSiR 25 czerwca
spotkali się absolwenci
wraz z rodzicami, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele
szkoły. – Czasy, w których przyszło nam pracować nie były
do przewidzenia. A jednak zdaliśmy wszyscy egzamin z tego
okresu. Drodzy uczniowie, zrobiliście wszystko co się dało, żeby
uzyskać jak najlepsze wyniki
w nauce. A to pozwoli Wam spełnić marzenia – powiedziała Beata
Smolarek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Podziękowała
także rodzicom uczniów za wyrozumiałość i wsparcie.

W akademii udział wzięli
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój, Maria Ożarowska, sekretarz gminy, Tadeusz
Lazarek, przewodniczący Rady
Gminy. – Żegnamy Was dziś ósmoklasiści z wiarą, że dobrze zapamiętacie czas spędzony w murach
tej szkoły. Ostatnie dwa lata były
inne, nietypowe, od wszystkich
nas wymagały dużo samodyscypliny, samozaparcia. Myślę, że ten
czas sprawił, że doceniliście możliwość przebywania w murach
tej szkoły, zdobywania wiedzy,
umiejętności, doświadczeń, spotykania się z kolegami, nauczycie-

Podczas akademii absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły (Fot. UG)

Uczniowie przygotowali ciekawy program artystyczny, tańczyli m.in. poloneza (Fot. UG)

Zakończenie roku szkolnego to okazja do podziękowań za cały rok pracy (Fot. UG)

lami, nawiązywania więzi, przyjaźni – powiedziała wójt Gabriela
Placha. Podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz
rodziców złożył także Tadeusz
Lazarek, przewodniczący Rady
Gminy.
Maria Ożarowska, sekretarz gminy wręczyła dyrektor
Beacie Smolarek kopię dyplomu
za zajęcie przez Goczałkowice-Zdrój IV miejsca w ogólnopolskim rankingu „Miejsca edukacyjnych szans” w kategorii gminy
wiejskie, przygotowanym przez
redakcję Pisma Samorządu Tery-

torialnego „Wspólnota” oraz
Fundację Naukową Evidence
Institute. – To duże wyróżnienie,
wspólny wysiłek gminy, grona
pedagogicznego, wszystkich pracowników oświaty oraz uczniów
– powiedziała Maria Ożarowska.
W ramach promocji młodych
talentów, na wniosek Rady Pedagogicznej przyznane zostały
Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Nagrodę dla najlepszego absolwenta za wyniki
w nauce i pracę na rzecz środowiska szkolnego otrzymała Agata
Kubica z kl. VIIIb, a nagrody
w dziedzinie sportu za wysokie wyniki, postawę i godzenie
nauki z zainteresowaniami – Oliwia Machalica z kl. VIIIb oraz
Jakub Kotas z kl. VIIIc. Listy gratulacyjne odebrali także rodzice
nagrodzonych uczniów.
Podczas uroczystej akademii
także dyrektor Beata Smolarek
wręczyła nagrodę dla wyróżniającego się absolwenta. Nagrodzony został Łukasz Gamża. Wręczono świadectwa ukończenia
szkoły wszystkim uczniom klas
ósmych, a także specjalne statuetki za pracę na rzecz szkoły.
Absolwenci podziękowali
swoim nauczycielom, przygotowali także wyjątkowy program artystyczny, prezentując
się do utworu „Dziwny jest ten
świat”, tańcząc poloneza, a także
słynną „belgijkę”, zapraszając
do zabawy swoich nauczycieli.
UG

aktualności

 z życia gminy 
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nAgrodA wójtA - ciąg dAlszy
Nagroda Wójta Gminy dla najlepszego absolwenta za wyniki
w nauce i pracę na rzecz środowiska szkolnego – Agata Kubica
(uczennica kl. VIIIb)

Nagroda Wójta Gminy w dziedzinie sportu za wysokie wyniki,
postawę i godzenie nauki z zainteresowaniami – Jakub Kotas
(uczeń kl. VIIIc)

Agata uzyskała średnią ocen w klasie siódmej 5,14, a w klasie ósmej
– 5,71. To najwyższa średnia wśród absolwentów. Godnie reprezentowała też szkołę w różnych konkursach, głównie literackich, recytatorskich, ale także matematycznych. W klasie VII i VIII pełniła funkcję przewodniczącej klasy, przez trzy lata aktywnie działała na rzecz
samorządu uczniowskiego, pracując w sekcji dekoracyjnej oraz jako
wolontariuszka. Systematycznie brała udział w zajęciach dodatkowych z matematyki i języka angielskiego, zawsze rzetelnie wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków. Służyła pomocą swoim
kolegom i koleżankom.

Wyniki sportowe Jakuba zawsze były ponad normę. Jest utalentowany, ambitny, lubi wyzwania i rywalizację. Rozwijał swoje zdolności uczestnicząc regularnie w zajęciach SKS, reprezentował szkołę
w licznych zawodach sportowych. Były to m.in. powiatowe zawody
w koszykówce, powiatowe zawody w piłce ręcznej, drużynowe biegi
przełajowe oraz zawody pływackie. Od lat Jakub rozwija swoją sportową pasję trenując popołudniami w klubie piłkarskim.
Mimo dużej ilości treningów, uzyskuje dobre wyniki w nauce. Jest
skromny i lubiany przez innych uczniów. Cechuje go wzorowe zachowanie wobec kolegów, szczególnie słabszych i uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Jakub zawsze mobilizował ich do działania, służył pomocą, nie tylko na boisku.

Nagroda Wójta Gminy w dziedzinie sportu za wysokie wyniki,
postawę i godzenie nauki z zainteresowaniami – Oliwia Machalica (uczennica kl. VIIIb)
Oliwia jest niezwykle utalentowaną, ambitną uczennicą, wyróżnia
się na tle innych uczniów pod kątem sprawności fizycznej. Cechuje
ją postawa fair play. Rozwijała swoje zdolności uczestnicząc regularnie w zajęciach SKS, reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych. Z sukcesami brała udział m.in. w Czwartkach lekkoatletycznych (zajmowała miejsca I-III), Biegu św. Huberta i Rycerskiej dyszce
dla zameczku (zajęła tam miejsca na podium), a w latach 2018-2019
była niepokonana w zawodach szkolnych „Mikołajkowe zawody pływackie”. Oliwia brała też udział w zawodach SZS na szczeblu powiatowym w piłce ręcznej, drużynowych biegach przełajowych, a także
drużynowych zawodach pływackich.
Mimo zaangażowania w życie sportowe jej średnia ocen wynosi
aż 5,5. Na uwagę zasługuje także jej wzorowe zachowanie, również
wobec słabszych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Marii Zemanek
najstarszej mieszkanki gminy Goczałkowice-Zdrój,
która we wrześniu obchodziłaby 97. urodziny

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom składamy
wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Tadeusz Lazarek
Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
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wymieŃ stAry kocioł! bo wArto!
Mniej niż pół roku zostało na wymianę najstarszych kotłów! Wymień stary kocioł – dla zdrowia, przyrody i portfela.

O

d 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą
antysmogową.
Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła
się przed 1 września 2017 roku powinny zostać
wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale
antysmogowej terminami. Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu
centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła
na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie
obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej.
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 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 r. 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.

WYMIEŃ STARY KOCIOŁ...
dla zdrowia!
Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Zawiera substancje
szkodliwe dla naszego zdrowia i życia, powodujące zarówno doraźne dolegliwości, jak
i poważne schorzenia. Zagrożeni są wszyscy.
Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli na świat:
smog zagraża zdrowiu płodu. Każdego roku
z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera
aż 45 tysięcy osób w naszym kraju. To tak jakby
stracić średniej wielkości miasto!
Wymieniając stary kocioł:
– oddychasz swobodniej,
– zyskujesz poranki i wieczory bez ponurej
chmury smogu,
– cieszysz się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi w poczuciu bezpieczeństwa,
– unikasz dolegliwości i chorób związanych
z brudnym powietrzem,
– cieszysz się przyrodą, która „odetchnęła”,
– cieszysz się, że Twoje dzieci i wnuki mogą oddychać w czystszym świecie.
dla przyrody!
Smog to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale
także dla otaczającego nas środowiska naturalnego. Emisja toksycznych substancji jest pułapką
dla zwierząt i roślin. Tam, gdzie zabudowa jest
gęsta, a mieszkańcy nieodpowiedzialnie palą
w swoich piecach i kotłach, tworzy się „ekologiczny zator”. Kiedy cierpi przyroda, cierpi także
człowiek.

Wymieniając stary kocioł zyskujesz:
– oddech dla natury w Twoim otoczeniu,
– możliwość bezpiecznej rekreacji na otwartych
terenach,
– przestrzeń dla kwitnących ogrodów, parków
i lasów miejskich,
– relaks dla ciała i ducha,
– zdrowe środowisko życia dla siebie i innych,
na dziś i na jutro.
dla portfela!
Ogrzewanie domu przestarzałymi i nieekologicznymi metodami to bardzo drogi proceder.
Aby utrzymać ciepło w pomieszczeniach, potrzebujesz dużych ilości złej jakości paliw. Dla domowego budżetu każdego roku to duży wydatek.
Zyskane w ten sposób ciepło naraża Cię także
na inne straty: wdychając szkodliwe substancje,
płacisz za leczenie dolegliwości i chorób przez nie
wywoływanych.
Wymieniając stary kocioł:
– oszczędzasz na wydatkach związanych z ogrzewaniem domu,
– efektywniej zarządzasz potrzebną energią
cieplną,
– zyskujesz dofinansowanie dla odpowiedzialnych inwestycji w lepsze źródła ciepła,
– nie wydajesz ani grosza na leczenie chorób
związanych z zanieczyszczonym powietrzem,
– dajesz „oddech” domowemu budżetowi,
zyskując pieniądze na inne potrzeby.
UMWŚ, czystepowietrze.gov.pl

trzy wAżne zmiAny w progrAmie
„czyste powietrze”
1 lipca weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.

Z

miany uwzględniają wycofanie dotacji na kotły węglowe
(od 1 stycznia 2022 r.),
zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu
(podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy
urządzeń kwalifikujących się
do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.
N FO Ś i G W p r z y p o m i n a ,
że zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste
Powietrze” będzie możliwy tylko
do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia
wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup
i montaż kotła na węgiel do 31
grudnia 2021 r. (konieczne jest

wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
z datą do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie
już można składać wniosków
o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu,
czyli podwyższonego poziomu
dofinansowania (dotacje do 37
tys. zł). Teraz w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg
wynosi do 1564 zł przeciętnego
miesięcznego dochodu na osobę,
a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
Począwszy od 1 lipca
2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas
wsparcie na zakup i montaż kotła

na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45%
faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12
tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej
niż 60% kosztów).
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową
spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu
tego roku. Informacje o bankach,
które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie
można złożyć wniosek o dotację
będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Punkt
służy doradztwem w zakresie
udzielania dotacji w ramach
programu „Czyste Powietrze”.
Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój mogą uzyskać tam
praktyczną pomoc w zakresie
wypełniania wniosków, formularzy i rozliczeń do WFOŚiGW.
Punkt funkcjonuje przez
trzy dni w tygodniu, w następujących godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek
7.30-17.00, środa 10.00-12.00.
NFOŚiGW,

Oświata
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Spis powszechny
na półmetku

To już półmetek Narodowego Spisu Powszechnego. Nie czekaj
i spisz się jak najszybciej, najlepiej przez internet.

P

amiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.
Spisz się przez internet na spis.gov.pl. Tam też można znaleźć
szczegółowe informacje na temat spisu.
UG
OŚWIATA
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Muzyka jest wszędzie
W Publicznym Przedszkolu nr 2 obchodzono Międzynarodowe Święto Muzyki.
„Ucha nadstawiam, słu-

K

cham jak gra. Muzyka
we mnie – w muzyce ja”

ażdego dnia, w naszym
przedszkolu rozbrzmiewa
różnorodna muzyka.
Dzieci tańczą, śpiewają, grają
na instrumentach oraz odpoczywają przy dźwiękach różnorodnych utworów. Muzyka
łagodzi obyczaje, rozwesela
i relaksuje. Muzyka ma nawet
swoje święto – święto, obchodzone na całym świecie 21
czerwca, pierwszego dnia lata.
Dlatego właśnie tej wspaniałej muzyki nie mogło zabraknąć
również w naszym przedszkolu.
Przedszkolaki przeniosły się
do krainy dźwięków, aby wspólnie bawić się muzyką. Było więc
rozpoznawanie instrumentów,
tworzenie muzyki i jej słuchanie, zabawy przy muzyce, granie na instrumentach, tworzenie orkiestry. Każdy przedszkolak znalazł coś dla siebie i świetnie się bawił.
Key b o a rd , b ę b e n e k c z y
gitara – to tylko niektóre instrument y, które dzieci mogły
poznać i usłyszeć na żywo.
Każde dziecko miało możliwość
spróbowania samodzielnej gry
na instrumentach, odkrywając
przy tym swój talent muzyczny.
Przedszkolaki nie tylko uważnie słuchały utworów muzycznych, ale również akt ywnie brały udział w zabawach
muzyczno-ruchowych.
Dzieci z gr up starszych
swoje spotkanie rozpoczęły
od swobodnej rozmowy na temat

muzyki, próbując odpowiedzieć na pytania: co to jest
muzyka? co to są dźwięki? czy
muzyka jest wszędzie? i wreszcie: jakie dźwięki otaczają nas
w przyrodzie? Następnie wzięły
udział w zabawie ruchowej
do muzyki: „Jestem muzykantem – konszabelantem”, przypominając i utrwalając nazwy
instr umentów muzycznych
oraz ich wygląd. Rozwiązywały
również zagadki słuchowe, jednocześnie poznając podział
instrumentów. Nie zabrakło
rozmów na temat emocji, jakie
może wywołać muzyka. Podczas spotkania przypomniano
o sławnych kompozytorach –
Mozarcie, Chopinie, Bachu.
W grupach młodszych dzieci
zostały powitane wierszem
Juliana Tuwima „O Panu Tra-

lalińskim”. Podczas zabawy
dydaktycznej „Nazwij instrument” przedszkolaki rozpoznawały i nazywały instrumenty
przedstawione na obrazkach
oraz zgromadzone na dywanie.
Dzieliły ich nazwy na sylaby,
słuchały wydawanych dźwięków, „grały na sobie samym”
n a ś l a d uj ą c r y t my p o d a n e
przez nauczycielkę. Nie zabrakło także zagadek słuchowych
– dzieci rozpoznawały instrumenty po odgłosie oraz z płyty
CD. Rozwiązywały również
zagadki o tematyce muzycznej. Podczas zabawy słuchowej
„Jaka to melodia?” rozpoznawały poznane w przedszkolu
piosenki po usłyszanej melodii. Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa „Przedszkolne
hity”, w czasie której chętne

dzieci mogły indywidualnie
zaprezentować swoją ulubioną
piosenkę.
Przer ywnikiem zabaw
dydaktycznych było słuchanie muzyki różnych rodzajów
oraz zabawy naśladowcze przy
muzyce klasycznej, rockowej,
disco – uczestnicy zajęć naśladowali grę na skrzypcach,
na gitarze, dowolnie tańczyli
przy muzyce disco. Podsumowaniem zajęć było rysowanie
instr umentów muzycznych
po wykropkowanym śladzie.
Na zakończenie imprezy,
dzieci w każdej grupie bawiły
się przy wybranej muzyce.
Z a b awa by ł a w y ś m i e n i t a ,
a dzieci radosne i zadowolone.
Małgorzata Władarz,
Anna Czernecka- Mac,
Aleksandra Kołodziejczak

Przedszkole wypełniła muzyka (Fot. PP 2)
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KLUB SENIORA PONOWNIE
OTWARTY

Od połowy maja swoją działalność wznowił goczałkowicki Klub Seniora, który działa w ramach realizowanego przez gminę projektu unijnego „Integracja-tolerancja”.

P

odopieczni klubu po długiej przerwie ponownie mogą brać
udział w szerokiej ofercie kulturalnej i warsztatowej, jaką
zapewnia im placówka. Oprócz spotkań towarzyskich przy
kawie i ciastku seniorzy czynnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, tanecznych, komputerowych oraz spotkaniach z dietetykiem i psychologiem. Ponadto, w czerwcu wybrali się na kulturalny wyjazd.

W programie wycieczki znalazło się m.in.: zwiedzanie muzeum
Browaru Żywieckiego, przejazd kolejką szynową na górę Żar oraz klimatyczny grill nad Jeziorem Międzybrodzkim.

Projekt będzie kontynuowany do września.

GOK

fot. gok

Podopieczni Klubu Seniora w ramach zajęć ćwiczą swoje umiejętności ceramiczne.

fot. gok

W pracowni artystycznej powstają m.in. przedmioty wykonane metodą decoupagu.

fot. gok

Seniorów na górze Żar powitała mglista pogoda.

kultura
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rAdoŚnie rozpoczęliŚmy
wAkAcje!

Tak rozpoczęte wakacje z pewnością będą udane! 30 czerwca przed siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury odbył się piknik z atrakcjami dla dzieci.

D

la uczestników przygotowano darmowe dmuchańce, wesołe
animacje, bańki mydlane, kolorowe warkoczyki, świecące
tatuaże, food truck z lodami i goframi – było w czym wybie-

rać!
W słoneczne środowe popołudnie boisko przy GOK-u wypełniło
się radosnymi, uśmiechniętymi dziećmi, które chętnie korzystały
z czekających na nie atrakcji.

fot. gok

Piknik został zrealizowany w ramach wdrażania projektu „Integracja – tolerancja”, realizowanego przez Gminę Goczałkowice-Zdrój. Był on też częścią wakacyjnej oferty przygotowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury.
Zapraszamy do skorzystania z kolejnych atrakcji przygotowanych na czas wakacji.
UG

fot. gok

12
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Tutaj wszystko było piękne
jak róże!

W pierwszy weekend lipca wspaniałe kwiaty dominowały w Goczałkowicach. Za nami Goczałkowicki Festiwal Róż.

G

oczałkowice słyną nie
tylko z uzdrowiska czy
zbiornika, ale także z pięknych róż. To w naszej miejscowości lokalni ogrodnicy hodują
wiele różnych odmian tych
kwiatów. Goczałkowicki Festiwal Róż to wydarzenie, podczas
którego można podziwiać efekty
ich pracy!
W miniony weekend na Starym Dworcu zaprezentowano
aż 27 odmian róż wyhodowanych w goczałkowickich szklarniach. Zostały one dostarczone
przez Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Beata i Marek
Dzida, Zakład Ogrodniczy
Renata i Jacek Muszyńscy oraz
Ogrody Pokazowe Kapias – Elżbieta i Bronisław Kapias. Lokalni
ogrodnicy zaaranżowali także
altanki w Parku Zdrojowym,
które wypełniły się wspaniałymi
kwiatami i kolorowymi dekoracjami.
Goczałkowicki Festiwal Róż
to także koncerty, spotkania
czy pokazy. W parku przygotowano atrakcje dla dzieci, a wszyscy chętni mogli przejechać się
różanym meleksem. Była festiwalowa kwiaciarnia, w której można było zakupić różne

rodzaje róż. W parku dostępne
były stoiska z lokalnymi miodami, rękodziełami i innymi
produktami. W niedzielę w klimat lat 20. i 30. wprowadziła
nas Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Zabrza, która przygotowała pokaz mody z tamtych lat,
a także wystawę zabytkowych
rowerów.
Nie zabrakło wspaniałej
muzyki. Na scenie przy Starym Dworcu w sobotę odbył
się klimatyczny koncert „Tango
Tango” w wykonaniu theART.
W niedzielę o aktorstwie oraz
współpracy ze znanymi aktorami polskiej sceny opowiadała
Grażyna Zielińska, znana z roli
babki zielarki w serialu „Ranczo”. Młodzi artyści ze stowarzyszenia „take tam...” zaprezentowali się muzycznie w duchu
Kabaretu Starszych Panów,
a wspaniałe europejskie przeboje zaśpiewał goczałkowicki
chór parafialny Semper Communio. Na zakończenie zespół
Avocado porwał publiczność
zebraną przy Starym Dworcu
do wspólnej zabawy. Każdego
dnia po zmroku można było
podziwiać aranżacje świetlne,
które niesamowicie wyglądały
w pięknych okolicznościach
Starego Dworca i Parku Zdrojowego.
Goczałkowicki Festiwal Róż
został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną.
Organizatorzy dziękują lokalnym
ogrodnikom za wsparcie imprezy
oraz przekazanie kwiatów. Podziękowania również dla kwiaciarni
Glorioza z Goczałkowic-Zdroju za
ubogacenie oprawy wydarzenia
oryginalnymi dekoracjami. Festiwal dofinansowano z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Imprezę wsparli Zespół
Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” oraz
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.
UG
Foto: Andrzej Grynpeter
DOKOŃCZENIE NA STR.13 
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WAKACJE 2021
NARESZCIE

WAKACJE !!!
Rod
Atra z i n n i e ,
K r e a kcyjnie,
z GB t y w n i e
PiG
OK

RODZINNA GRA TERENOWA
15.07. CZWARTEK
GODZ. 15.00 - 18.00,
START - PRZED SIEDZIB¥ GOK

GoK

g

Goczalkowice - Zdrój
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WSTÊP WOLNY - ZAPISY:
GMINNY OŒRODEK KULTURY tel.32 210 70 88

Gocza³kowice - Zdrój

FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

SPort
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dobry stArt od zus

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W

ramach programu Dobry Start rodzice
i opiekunowie dzieci mogą otrzymać
jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów
szkolnych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online: przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość, na portalu PUE ZUS lub
na portalu Emp@tia.
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się
ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym
wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu
PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego
profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS

– w placówce, podczas e-wizyty, w czasie dyżuru
w innej instytucji.
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie
realizowana do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia
lub w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
– na podstawie wniosków składanych od września.
Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez
rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby
sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS
udostępniono intuicyjny kreator wniosków.
Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji. Każda osoba, która

będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może
liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

– na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02
w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
– w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS
w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod
numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
– we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas
e-wizyty w ZUS,
– w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS
(informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl.

ZUS

DOBRY START – DYŻUR W OPS
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lipca 2021 r. w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskow 61
będą pełnić dyżur pracownicy ZUS.

Podczas dyżuru będzie możliwość założenia konta na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS celem złożenia wniosku z programu Dobry Start.

wróciły stAcjonArne nieodpłAtne porAdy prAwne
W czasie pandemii nieodpłatna pomoc prawna udzielana była telefonicznie. Teraz porady udzielane są także stacjonarnie w punktach zlokalizowanych w każdej gminie.

5

lipca punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego wznowiły stacjonarną
działalność. W dalszym ciągu możliwe będzie uzyskanie porady
przez telefon, przy użyciu komunikatora internetowego lub emaila.
Aby uzyskać poradę, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32
449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie
oraz ustalić termin. Zgłoszenie można wysłać także mailowo (niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl) lub umówić się na poradę osobiście
w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok
kaplicy szpitalnej).
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Nie-

odpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane
mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą
skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników. Organizatorem pomocy prawnej jest Powiat Pszczyński. Zadanie
finansowane jest ze środków Budżetu Państwa.
Nieodpłatna pomoc prawna – Gmina Goczałkowice-Zdrój: lokal biurowy, przy ul. Uzdrowiskowej 61, 43-230 Goczałkowice -Zdrój (GOK).
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (środa w godz. 11.00-15.00 oraz piątek w godz. 11.0015.00).
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

skorzystAj z bezpłAtnych bAdAŃ

Rusza program bezpłatnych badań profilaktycznych Profilaktyka 40 PLUS.

P

rogram skierowany jest do Polaków, którzy w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat, nie korzystali
wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS, uzupełnili ankietę
przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735
39 53.
Aby skorzystać z pakietu należy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53, poczekać 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania. Następnie należy
wybrać placówkę, w której chcemy zrealizować badania, skontakto-

wać się z nią i umówić na termin badania. Na badanie trzeba zabrać
dowód osobisty. Wyniki badań będzie można odebrać w placówce,
w której realizowano świadczenie, lub przez IKP. E-skierowanie jest
ważne do końca 2021 roku.
Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania
dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny
dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.
Szczegóły można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.
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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 8.00-16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
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-czwartek 8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45
Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

wiadomości goczałkowickie

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

Informacje o szkodach
górniczych - PG Silesia
- dyspozytor kopalni: tel. 32 215
24 51 wew. 5400 lub 5500

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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)

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

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

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne:
19.07, 2.08, 16.08, 30.08
segregowane:
19.07, 2.08, 16.08, 30.08
zmieszane:
12.07, 26.07, 9.08, 23.08
popiół:
19.07, 16.08
wielkogabaryty:
10.09

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
14.07, 28.07, 11.08, 25.08
segregowane:
21.07, 4.08, 18.08
zmieszane:
14.07, 28.07, 11.08, 25.08
popiół:
21.07, 18.08
wielkogabaryty:
8.09

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:
15.07, 29.07, 12.08, 26.08
segregowane:
20.07, 3.08, 17.08, 31.08
zmieszane:
13.07, 27.07, 10.08, 24.08
popiół:
20.07, 17.08
wielkogabaryty: 7.09

Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne:
22.07, 5.08, 19.08
segregowane:
22.07, 5.08, 19.08
zmieszane:
15.07, 29.07, 12.08, 26.08
popiół: 22.07, 19.08
wielkogabaryty: 9.09
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