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pierwSze wnioSki złożone

Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój złożyli pierwsze wnioski do programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem punktu działającego w Urzędzie Gminy.

G

minny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
został uruchomiony w Urzędzie
Gminy Goczałkowice-Zdrój 7
czerwca. Od tego czasu za jego
pośrednictwem złożono 21 wniosków o dofinansowanie w ramach
rządowego programu. Na bieżąco
udzielane są informacje na temat
programu, mieszkańcy uzyskują
pomoc w zakresie wypełnienia
wniosków, formularzy i rozliczeń
do WFOŚiGW.
– Każdy złożony przez mieszkańców wniosek pokazuje, że punkt
konsultacyjno-informacyjny spełnia swoją rolę. Czasu na wymianę
starych kotłów jest coraz mniej,
dlatego cieszy coraz większe zainteresowanie zarówno programem
„Czyste Powietrze”, jak i realizowanym przez gminę Programem Ograniczenia Niskiej Emisji. Wszystkie te działania mają
na celu poprawę jakości powietrza – mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój. Punkt

został uruchomiony na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy gminą Goczałkowice-Zdrój
a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. W Urzędzie Gminy wydzielono specjalne
stanowisko, a prowadzący je pracownik został przeszkolony przez
WFOŚiGW.
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze” znajduje się
w pokoju nr 10 Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna
13). Funkcjonuje przez trzy dni
w tygodniu, w następujących
godzinach: poniedziałek 7.3015.30, wtorek 7.30-17.00, środa
10.00-12.00. Kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” – tel. 605 688
381, mail: ochronapowietrza@
goczalkowicezdroj.pl
Program „Czyste Powietrze”
jest skierowany do właścicieli lub
współwłaścicieli jednorodzin-

Punkt znajduje się na parterze Urzędu Gminy (Fot. UG)

nych budynków mieszkalnych,
lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą. Można pozyskać dofinansowanie do wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła
na paliwo stałe na nowoczesne
źródła ciepła spełniające najwyż-

sze normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla
podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
UG

nowe Tablice z mapami

Na terenie gminy pojawiły się nowe tablice z mapami oraz tablice kierujące do najważniejszych atrakcji turystycznych w Goczałkowicach.

T

ablice z mapami Goczałkowic zostały zamontowane na centrum przesiadkowym przy ul. Parkowej oraz na parkingu przy nowym łączniku
ulic Borowinowej i Zielonej.
Ponadto, przy łączniku ustawione zostały tablice kierujące do najważniejszych atrakcji turystycznych w gminie – Parku Zdrojowego, Starego

Dworca, uzdrowiska, Ogrodów Kapias czy zapory.
– Chcemy sukcesywnie uzupełniać oznakowanie naszych atrakcji czy parkingów. To ułatwi poruszanie się po gminie, a także znalezienie miejsc
parkingowych – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
UG

Tablica z mapami miejscowości na centrum przesiadkowym (Fot. UG)

Tabliczki na parkingu przy łączniku kierują na atrakcje turystyczne (Fot. UG)
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nowe Taryfy za woDę i ścieki

Wiele różnych czynników ma wpływ na stawki opłat za wodę i ścieki, które ponoszą mieszkańcy. To nie tylko cena hurtowego
zakupu wody czy odprowadzania ścieków, ale też m.in. koszty energii elektrycznej czy podatki i opłaty.

T

ar yfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
i z b i o r owe o d p r owa dzanie ścieków są przygotowywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacy jne oraz zatwierdzane
p r z e z o r g a n r e g u l a c y j ny,
czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określając stawki opłat
za wodę i ścieki musi kierować się konkretnymi wskaźnikami. Powinno policzyć w taryfie koszty swojej działalności związanej ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Te koszty to m.in. zakup
wody, odprowadzanie ścieków,
koszty energii elektrycznej,
remonty sieci i przepompowni
ścieków, podatki i opłaty, zakup
materiałów. Przedsiębiorstwo
nie może jednak w sposób nie-

uzasadniony podnosić cen. Nie
wolno mu również pokrywać
kosztów usług dot yczących
jednego rodzaju prowadzonej
przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej (lub jednej z taryfowych grup odbiorców), przychodami pochodzącymi z innego rodzaju
p r ow a d z o n ej d z i a ł a l n o ś c i
gospodarczej (lub od innej taryfowej grupy odbiorców usług).
To tzw. subsydiowanie skrośne.
Zgodnie z ustawą, każdy, kto
ma dostarczaną wodę, powinien ponosić koszty jej dostarczenia. Jednocześnie opłaty
nie powinny być wygórowane.
To skłoni odbiorców wody
do racjonalnego z niej korzystania i do ograniczania zanieczyszczania ścieków (to ważne
głównie w przypadku cen ustalanych dla przemysłu).
Czynnikami, które w ostatnim czasie wpływają na stawki
za wodę i ścieki w całym
kraju są wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost ceny
hurtowego zakupu wody czy

wzrost kosztów odprowadzania ścieków do obcych
urządzeń. Te czynniki także
należy ująć w przygotowanej
taryfie, co ma odzwierciedlenie w wysokości stawek. Pod
uwagę brane są też stopa inflacji czy wskaźnik cen produkcji
sprzedanej przemysłu.
Przygotowany na podstawie tych wskaźników wniosek
z proponowanymi cenami stawek za wodę i ścieki jest przedstawiany do zatwierdzenia
organowi regulacyjnemu, czyli
PGW „Wody Polskie”. Przedsiębiorstwo weryfikuje zasadność
przedstawionych we wniosku
kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.
W Goczałkowicach-Zdroju
usługi w zakresie dostawy
wody i odbioru ścieków świadczy Administracja Zasobów
Komunalnych. Przedmiot działalności AZK stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę: dostarczenie wody
usługobiorcom, z któr ymi
zawarto umowę, za pomocą

urządzeń wodociągowych oraz
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych
przez usługobiorców, z którymi
zawarto umowy, za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych.
Co istotne, dotychczasowe
stawki opłat za wodę oraz
odprowadzanie ścieków w gminie Goczałkowice-Zdrój obowiązywały od 1 lutego 2015 r.
To oznacza, że stawki nie zmieniały się od ponad sześciu lat!
Zgodnie z przepisami,
po przeprowadzonej analizie
Administracja Zasobów Komunalnych w maju br. złożyła
wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW
„Wody Polskie” o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój na okres 3 lat.
Organ regulacyjny pozytywnie
zaopiniował wniosek i zatwierdził nową taryfę.

Wysokość cen i stawek opłat, zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
w Gliwicach
PGW "Wody
Polskie"
Wysokość
cen i stawekWodnej
opłat, zatwierdzonych
przez Dyrektora
Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW "Wody Polskie"
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

Wielkość cen za wodę i ścieki w
okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy

Wielkość cen za wodę i ścieki w
okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy

Wielkość cen za wodę i ścieki w
okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy
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1

Grupa W1

cena wody (zł/m3)

5,04 (netto)
5,45 (brutto)

5,11 (netto)
5,52 (brutto)

5,19 (netto)
5,61 (brutto)

2

Grupa Ś1

cena ścieków
(zł/m3)

8,37 (netto)
9,04 (brutto)

8,49 (netto)
9,17 (brutto)

8,53 (netto)
9,22 (brutto)

W1 - wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Ś1 - wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków
Nowe taryfy zaczęły obowiązywać 26 sierpnia 2021 r. Od tego dnia program komputerowy nalicza opłaty dla mieszkańców według nowych
stawek.
UG

Opracowano na podstawie: materiałów PGW „Wody Polskie”, publikacji „Taryfy wodno-ściekowe. Co wpływa na ceny?” pod red. Joanny
Kopczyńskiej oraz materiałów własnych.
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zaSzczep Się w apTece

W Aptece pod Eskulapem w Goczałkowicach-Zdroju można zaszczepić się przeciw COVID-19.

S

tały punkt szczepień przeciw COVID-19, zatwierdzony przez Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, został uruchomiony w aptece znajdującej
się przy ul. Bocznej 2D. Punkt
szczepi preparatami Pfizer oraz
Johnson&Johnson. Aby zapisać się na szczepienie należy
skontaktować się telefonicznie
(tel. 32 210 73 94) lub przyjść
do apteki i ustalić termin szczepienia.
Punkt szczepień działa
w godzinach pracy apteki –
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty
w godz. 8.00-14.00. Na miej-

scu, po pełnym zaszczepieniu,
można otrzymać też wydruk
tzw. „paszportu covidowego”.

Tymczasem od 2 sier pnia Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych w Pszczy-

nie działa w nowej lokalizacji. Szczepienia wykonywane
są w budynkach modułowych
przy boisku „Orlik” na terenie
POSiR. Punkt w nowej lokalizacji pod niezmienionym adresem pracuje od poniedziałku
do piątku. Szczepienia w poniedziałki, wtorki i piątki odbywają
się od godz. 12.00 do 20.00,
a w środy i czwartki od godz.
8.00 do 16.00. Infolinia czynna
od poniedziałku do piątku
od godz. 10.00 do 16.00: tel. 577
877 388 lub 577 511 077. Organizatorami punktu są Powiat
Pszczyński i Szpital Powiatowy
w Pszczynie.
UG

woDy polSkie rozpoczęły
prace na wałach
W lipcu ruszyły prace konserwacyjne na wałach rzeki Wisły oraz przy Potoku Goczałkowickim.

O

rozpoczęciu robót poinformowało Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Prace konserwacyjne (utrzymaniowe)
prowadzone są na lewych obwałowaniach przeciwpowodziowych rzeki Wisły (cztery odcinki, prawie 6 km) oraz na obustronnych obwałowaniach Potoku Goczałkowickiego (dwa odcinki, prawie
1,5 km) w Goczałkowicach-Zdroju.

O przeprowadzenie prac konserwacyjnych obwałowań Urząd
Gminy Goczałkowice-Zdrój wielokrotnie zwracał się do zarządcy.
Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
na terenie gminy.
UG
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oDznaczenia
Dla naSzych STrażakÓw

Czworo strażaków OSP Goczałkowice-Zdrój otrzymało Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

O

dznaczenia zostały wręczone podczas sesji Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
która odbyła się 24 sierpnia. Wręczył je Jacek Świerkocki, przewodniczący „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”.
– Strażacy to najbardziej doceniana
grupa wśród osób, które otrzymują
to najwyższe odznaczenie, które
Sejmik Województwa Śląskiego
może przyznać. Gratuluję Waszej
pasji, Waszego poświęcenia, dbałości o mienie, a także zdrowie i życie
mieszkańców tej gminy. Jestem
pełen podziwu dla Waszej pracy –
powiedział Jacek Świerkocki. Przekazał także podziękowania od marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz

Jana Kawuloka, przewodniczącego
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Za wzorową służbę oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej uhonorowani zostali:
Ewa Brańka, Tadeusz Piszczek,
Adam Sodzawiczny (w jego imieniu odznakę odebrał Jerzy Sodzawiczny) oraz Jan Szema.
– Drodzy strażacy, w imieniu całej
społeczności gminy Goczałkowice-Zdrój dziękuję za Waszą służbę
oraz Wasze oddanie i poświęcenie. Zawsze możemy na Was liczyć
– przyznała Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój. Gratulacje odznaczonym strażakom
w imieniu całej Rady złożył również
Tadeusz Lazarek, przewodniczący
Rady Gminy. – To, co Państwo robi-

cie dla nas, dla całej społeczności
jest czymś wielkim – powiedział.
Odznaka nadawana jest
za wybitne zasługi osobom oraz

instytucjom wyróżniającym się
w działalności na terenie województwa śląskiego.
UG

kolejne śroDki Dla SzpiTala

Gmina Goczałkowice-Zdrój przekaże 100 tys. zł Szpitalowi Powiatowemu w Pszczynie.

S

tosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła
24 sierpnia. Środki przeznaczone zostaną na realizację inwestycji „Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym
w Pszczynie – etap II – instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej”.
– Na bieżąco wspieramy finansowo działalność pszczyńskiego szpi-

tala. To ważne, ponieważ z usług placówki korzystają mieszkańcy
naszej gminy. W 2020 r. przekazaliśmy szpitalowi dotacje o łącznej wartości 200 tys. zł. Także w tym roku przekazujemy na ten cel
kolejne środki z budżetu gminy – mówi Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój.
UG
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nie SpiSałeś Się przez inTerneT lub
Telefon? SpoDziewaj Się rachmiSTrza!

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie
oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

P

rzypominamy, że zgodnie
z art. 17a ust. 1-3 ustawy
o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się
z osobami fizycznymi objętymi
spisem. Oznacza to, że czas
na samospis mamy do momentu,
gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
W jaki sposób rachmistrz
może się z nami skontaktować?
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od woje-

wództwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88
lub 22 279 99 99. Rachmistrz
może również zapukać do drzwi
naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
Jak zweryfikować tożsamość
rachmistrza? Można to zrobić
w prosty sposób: poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie spis.
gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279
99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis

Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja
tożsamości rachmistrza).
Każdy rachmistrz posiada
identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta.
Po pozytywnej weryfikacji tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza, incydent należy
niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego
Gminnego Biura Spisowego
w swoim miejscu zamieszkania.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie
są objęte tajemnicą statystyczną
regulowaną pr zez ust awę
o statystyce publicznej i służą
wyłącznie zbiorczym analizom
statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą
sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
spis.gov.pl

przełączanie numeru
alarmoweGo 998 na 112

Od 9 września 2021 roku mieszkańcy województwa śląskiego dzwoniąc na numer 998 połączą się bezpośrednio z operatorem
numeru alarmowego 112. Numer przełączany będzie sukcesywnie w każdym powiecie, aż docelowo obejmie całe województwo.
To usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego, które pozwoli na sprawniejsze powiadamianie i dysponowanie odpowiednich służb.

Ś

ląskie jest kolejnym województwem, gdzie numer
998 przełączany będzie
na 112. Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, docelowo odbiór zgłoszeń
wpływających na numer alarmowy 998 odbywać się będzie
w Centrach Powiadamiania
Ratunkowego (CPR).
Numer 998 będzie dalej funkcjonował, jednak każdy, kto
na niego zadzwoni, nie połączy
się z Państwową Strażą Pożarną
jak dotychczas, a z dyspozyto-

rem CPR, który zakwalifikuje
zgłoszenie i przekaże je do odpowiednich służb.
W ł a śc i we p r z e k i e r owa nie zgłoszenia jest szczególnie
istotne w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji.
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR
pozwala na jednoczesne i automatyczne – za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
– powiadomienie wszystkich
służb właściwych ze względu
na rodzaj zdarzenia.

Obsługa numeru alarmowego przez dyspozytora pozwala
także wyeliminować zgłoszenia
fałszywe czy niezasadne. Dyspozytorzy PSP będą otrzymywali
od CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia,
mienia, bezpieczeństwa czy środowiska.
Dodatkową korzyścią przełączenia numeru alarmowego
będzie ujednolicenie sposobu
obsługi zgłoszeń, w tym zgłoszeń
obcojęzycznych oraz połączeń

eCall – ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania
o wypadkach drogowych.
Numer alarmowy 998 będzie
drugim numerem alarmowym,
przekierowanym do obsługi
przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W 2018 roku
został przekierowany numer
997, a na rok 2024 planowane
jest przekierowanie numeru
alarmowego 999 i jednocześnie
zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce.
gov.pl

DruGa akcja

W dniach 11-12 sierpnia została przeprowadzona akcja odkomarzania terenów zielonych gminy Goczałkowice Zdrój
(metodą naziemną).
Akcja polegająca na zwalczaniu larw komarów w wodach stojących i płynących była prowadzona przy użyciu produktu biobójczego,
nieszkodliwego dla środowiska tj. nietoksycznego dla ludzi, pszczół oraz ryb i innych organizmów wodnych.
To było drugie w tym roku odkomarzanie. Pierwsze przeprowadzono na początku lipca.
UG

aKtualności
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inhalaTorium z eko-zakąTkiem
w zDroju? GłoSujemy!
Zgłoszony przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój projekt pn. „Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach-Zdroju” został
zakwalifikowany do etapu głosowania w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 1-19 września.

W

ramach zadania
zagospodarowany
ma zostać teren pomiędzy ul. Borowinową a Uzdrowiskową. Planuje się tam budowę
hybrydowej tężni solankowej
(inhalatorium oraz tężnia),
wiaty samochodowej wyposażonej w stanowiska ładowania
samochodów elektrycznych,
rowerów i hulajnóg, zasilanej instalacją fotowoltaiczną.
Projekt zakłada także powstanie ścieżek ekologicznych,
zbiornika wody deszczowej,
poletek doświadczalnych, mających na celu weryfikację możliwości wykorzystania borowiny
pozabiegowej w ramach obiegu
zamkniętego, domków dla jeży

i hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
poidełek i innych elementów
przyjaznych rodzimej faunie,
a także „żywego” ogrodzenia
studni głębinowej.
Planowana wartość tego
zadania to prawie 1,2 mln zł.
To od mieszkańców województwa śląskiego zależy, czy uda
się je zrealizować. W dniach
1-19 września na stronie bo.slaskie.pl odbędzie się głosowanie
w ramach Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Łącznie
do rozdysponowania jest 10
mln zł. Zachęcamy do głosowania!
UG

SzTuczna wySpa na zbiorniku
Goczałkowickim zaSieDlona
Jest sukces: dla RDOŚ przyrodniczy, dla ptaków – lęgowy. Sztuczna wyspa na Zbiorniku Goczałkowickim, powstała w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL, została zasiedlona przez ptaki.

P

otwierdziły to kontrole dokonane przez ornitologów
i przyrodników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
– Ptaki co prawda założyły swoje
gniazda nieco później, niż w innych
miejscach – mówi Jacek Betleja
z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. – Ale wynika to z faktu,
że tej wyspy wcześniej nie znały,
musiały się z nią oswoić i przekonać,
że to bezpieczne miejsce – dodaje
ornitolog.
W maju jako pierwsze na sztucznej wyspie swoje gniazda zaczęły
budować śmieszki. W sumie dotąd
gniazdowało tam ponad 200 par
tej mewy. Rybitwy rzeczne również
stwierdziły, że jest to dobre miejsce do lęgów i w czerwcu stwierdzono tam ponad 20 par lęgowych.
Niespodziewanym gościem już
w pierwszym roku istnienia wyspy
okazała się rzadka mewa czarnogłowa. W Polsce gniazduje tylko
50-80 par tego gatunku, z czego

Pisklęta mewy śmieszki na nowej wyspie (Fot. RDOŚ Katowice)

jedna para wyprowadziła na wyspie
2 młode. Pisklęta mewy czarnogłowej i rybitwy rzecznej zostały zaobrączkowane.
– Biorąc pod uwagę, że wyspa
ma tylko, lub aż, powierzchnię
450 m2 – bez wątpienia można
już teraz mówić o dużym sukcesie lęgowym – mówi Damian Cze-

chowski z katowickiej RDOŚ, koordynator projektu. LIFE.VISTULA.
PL. – Ptaki również wcześniej
zakładały w rejonie wyspy swoje
gniazda, jednak były one regularnie zalewane w czasie lipcowych
deszczy. Teraz ptaki mogą bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi
– dodaje koordynator.

Głównym celem projektu LIFE.
VISTULA.PL jest zabezpieczenie
siedlisk ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej,
w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły.
Budowa wyspy była sfinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
RDOŚ Katowice
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fooD Trucki zjechały
Do Goczałkowic

Takiego wydarzenia w naszej gminie jeszcze nie było! W dniach 6-8 sierpnia w Goczałkowicach odbył się pierwszy zlot food trucków.

A

merykańskie burgery, kuchnia meksykańska, słodkie churrosy,
kawa, słodkie owoce w czekoladzie, tybetańskie pierożki, tajski
pad thai, kuchnia grecka, kuchnia węgierskia, belgijskie frytki,
turecki kebab – tego wszystkiego można było spróbować podczas zlotu
food trucków w Goczałkowicach.
Wozy z jedzeniem z całego świata zaparkowały na boisku przy
Gminnym Ośrodku Kultury. Były dostępne od piątku, 6 sierpnia
do niedzieli, 8 sierpnia. Przygotowano także zabawy i atrakcje dla
dzieci.
Organizatorem zlotu były Żarciowozy.
UG

zapora oTwarTa oD 15 laT!

W sierpniu minęło 15 lat, kiedy otwarta dla odwiedzających została zapora nad Jeziorem Goczałkowickim.

Z

apora była zamknięta
przez pół wieku,
od 1956 r., kiedy powstało
Jezioro Goczałkowickie. Zmieniło się w sierpniu 2006 r.,
dzięki inicjatywie samorządowców, w tym ówczesnego
wójta gminy Goczałkowice-Zdrój, śp. Krzysztofa Kanika.
Na początku 2006 r. przedstawiciele gmin Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna, powiatu
pszczyńskiego oraz Czechowic-Dziedzic zwrócili się z apelem do Górnośląskiego Przeds i ę b i o r s t w a Wo d o c i ą g ów,
by udostępnić obiekt dla ruchu
tur yst ycznego. Początkowo
były wątpliwości, bo zapora
to infrastruktura krytyczna,
czyli obiekt kluczowy dla bezpieczeństwa obywateli. Nad-

zór budowlany wskazał, jakie
prace należy wykonać, by miejsce to było bezpieczne dla
odwiedzających. I udało się!
Od sierpnia 2006 r. mieszkańcy, turyści, kuracjusze tłumnie odwiedzają to miejsce – jest
przecież wspaniałe na spacery,
przejażdżki czy do uprawiania
sportu. W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet
Śląski w Katowicach ankietowani wskazali, że zapora to najbardziej atrakcyjne miejsce
w powiecie pszczyńskim!
P u b l i k uj e my u n i k a towe
z dj ę c i a p r z e k a z a n e p r z e z
Andrzeja Siudego z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów z 2006 r., wykonane w dniu otwarcia zapory.
UG

 z życia gminy 

Kultura

DO¯YNKI
GMINNE

9

29.08.2021 r.

2021
Wójt Gminy
Gocza³kowice - Zdrój,
oraz
Starostowie Do¿ynek
Micha³ i Joanna
Cebulowie

serdecznie zapraszaj¹
na

Do¿ynki Gminne

GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
29SIERPNIA/NIEDZIELA/

TEREN ZIELONY PRZY BARZE MAKUŒ
W PROGRAMIE:
14.00 Msza Œw. w Koœciele Parafialnym,
15.00 Przejazd korowodu na miejsce uroczystoœci,
15.30 Gocza³kowicka Orkiestra Dêta,
16.00 Uroczystoœci obrzêdowe,
16.30 Zespó³ Folklorystyczny Gocza³kowice,
17.30 Wystêp Paw³a Siluka-Steinera,
19.00 - 22.00 Potañcówka z DJ-em.

 z życia gminy 
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To były wyjątkowe chwile!

Rodzinne wyjazdy, wesołe animacje, tematyczne warsztaty - to tylko część atrakcji, jakie Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna przygotowały w lipcu dla wszystkich zainteresowanych i chętnych do spędzenia czasu z goczałkowickimi
instytucjami kultury.

W

akacyjną ofertę otworzył Rodzinny Piknik,
który odbył się na boisku
przed siedzibą GOK-u. W ramach
wspólnej zabawy dla najmłodszych
przygotowano szereg darmowych
atrakcji. Dzieci mogły oddać się
zabawie na dmuchańcach, zrobić sobie wyjątkowy, brokatowy
tatuaż, kolorowe warkoczyki oraz
wziąć udział w różnorodnych zabawach i rozgrywkach.
W tym samym miejscu, w
każdy lipcowy poniedziałek dla
przedszkolaków i uczniów klas
wczesnoszkolnych odbywały się
bezpłatne animacje taneczno-ruchowe, prowadzone przez firmę
Eden Kids. Dla dzieci starszych stacjonarnie zaplanowano cykl zajęć.
W zależności od zainteresowań i
upodobań można było wziąć udział
w plenerze malarskim, warsztatach
rękodzielniczych, ceramicznych
oraz w debiutujących w goczałkowickim GOK-u warsztatach cyrkowych i perkusyjnych, które umożliwiały nabycie ciekawych i nietuzinkowych umiejętności (koordynacji
równowagi czy też wypracowania
poczucia rytmu).
W ramach wakacyjnych propozycji nie zabrakło także cieszących się od lat dużą popularnością
rodzinnych wyjazdów. W tym roku
ze względu na pandemię postanowiono ruszyć w znane i sprawdzone
kierunki. Wspólnie odwiedzono
Legendię – Śląskie Wesołe Miasteczko, Park Rozrywki w Krasiejowie oraz chorzowski Ogród Zoologiczny. Nowością była wycieczka do
stolicy Beskidu Śląskiego, gdzie za
pośrednictwem Ciuchci Wiślańskiej
można było zobaczyć najciekawsze
obiekty i zakątki tamtejszej okolicy.
Dodatkową atrakcją, jaką dla naj-

młodszych postanowili przygotować organizatorzy była autorska
Żabia Gra Terenowa, która okazała
się być świetną zabawą dla miłośników podchodów, a swą nazwą
nawiązywała do miejscowej flory
i fauny.

Na czym polegała? W bibliotece należało pobrać kartę, na
której umieszczono zdjęcia charakterystycznych obiektów zlokalizowanych w uzdrowisku lub w
jego najbliższej okolicy. Następnie,
każdy z graczy musiał udać się na
krótki spacer w celu odnalezienia
kamiennych żab umieszczonych w
sąsiedztwie wspomnianych budynków i wpisać na formularz właściwy numer, jakim był opatrzony
każdy z kamieni. Na zakończenie,
dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowy upominek
w postaci plecako-worka z logo
gminy.
Uzupełnieniem powyższych
atrakcji były dwa konkursy. Fotograficzny, na najpiękniejsze zdjęcie z książką wykonane w trakcie
letniego wypoczynku oraz konkurs
na wykonanie wakacyjnej mapy
przygód. Zasada tego ostatniego
była prosta. Mogły to być przygody,
jakie przytrafiły się na wyjeździe
z rodziną, koloniach, obozie, ale
za równie cenne uważane były te,
które spotkały dzieci w najbliższej
okolicy, w domu, ogródku, placu
zabaw.
Wakacje z GOK-iem i GBP
zostały podsumowane rodzinnym
ogniskiem, przygotowanym w
Borze, w sąsiedztwie kapliczki św.
Huberta, które odbyło się w ostatni
czwartek lipca. Wspólnie smażono
kiełbaski, były także prażuchy oraz
dużo dobrej zabawy.
GOK

Wakacje powitano na boisku przed siedzibą GOK-u (Fot. GOK)

Jedną z wakacyjnych propozycji była przejażdżka Ciuchcią Wiślańską (Fot. GOK)

Na zakończenie zorganizowano wyjazd do ZOO w Chorzowie (Fot. GOK)

Warsztaty Perkusyjne były nowością w dotychczasowej ofercie GOK-u (Fot. GOK)

 z życia gminy 
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GoK

Gocza³kowice - Zdrój

WARSZTATY PLASTYCZNE:
Pracownia ceramiczna dla m³odzie¿y, pniedzia³ek; godz.16.00 (od paŸdziernika), m-c 60z³.
Pracownia artystyczna (5-7 lat), œroda; godz.16.00, m-c 60z³.
Pracownia artystyczna (8-12lat), œroda; godz.17.00, m-c 60z³.
WARSZTATY KREATYWNE:
Sensoplastyka (dzieci przedszkolne), œroda; godz.16.30, m-c 100z³.
FORMACJE TANECZNE:
Baby Dance (2-4 lata), poniedzia³ek; godz.17.00, m-c 60z³.
Dance Kids (5-8 lat), poniedzia³ek; godz.18.00, m-c 60z³.
Dance Junior (9-12 lat), œroda; godz.18.00, m-c 60z³.
ZUMBA dla doros³ych, poniedzia³ek; godz.19.00, m-c 60z³.
WARSZTATY MUZYCZNE:
Nauka gry na gitarze, wtorek; godz. indywidualne, m-c 100z³.
Nauka gry na pianinie, wtorek; godz. indywidualne, m-c 100z³.
Warsztaty wokalne, godz. indywidualne, m-c 100z³.
Grupa wokalna, nabór (przes³uchanie).
Próby chóru Semper Communio, czwartek; godz.19.00
WARSZTATY KARATE:
Grupa I (5-7 lat), czwartek; godz.16.30, m-c 60z³.
Grupa II (8-12lat), czwartek; godz.17.30, m-c 60z³.
AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA:
Robotyka LEGO (5-7lat), wtorek; godz.16.00, m-c 100z³.
Programowanie z Minecraftem (8-12lat), wtorek; godz.17.00, m-c 100z³.
WARSZTATY JÊZYKOWE:
Jêzyk Angielski dla doros³ych, gr. pocz¹tkuj¹ca,wtorek; godz.18.15, m-c 60z³.
Jêzyk Angielski dla doros³ych, gr. zaawansowana,wtorek; godz.19.30, m-c 60z³.
Jêzyk Hiszpañski dla m³odzie¿y, gr. pocz¹tkuj¹ca, czwartek; godz.17.30, m-c 60z³.
Jêzyk Hiszpañski dla doros³ych, gr. pocz¹tkuj¹ca, czwartek; godz.18.30, m-c 60z³.
SPOTKANIA Z FOLKLOREM:
Zespó³ folklorystyczny Gocza³kowice, œroda; godz.17.00, UG.
Spotkania Orkiestry Dêtej, termin do uzgodnienia.

g

Goczalkowice - Zdrój

Kultura

2021

Uwaga !!!
W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ oraz zaleceniami sanepidu
zajêcia prowadzone bêdê w ma³ych grupach
(liczba osób w zale¿noœci od wielkoœci sali) lub indywidualnie.
W zajêciach mog¹ braæ udzia³ jedynie osoby bez objawów chorobowych.
Przy wejœciu do budynku konieczna bêdzie obowi¹zkowa dezynfekcja r¹k.
Na terenie obiektu wymagane bêdzie zachowanie dystansu spo³ecznego
i noszenie maseczek zakrywaj¹cych nos i usta.

Informacja:
GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

4 WRZEŚNIA 2021
GODZ. 11.00
weranda przy siedzibie GBP
współorganizacja:
Stowarzyszenie "take tam" im. Artystów Międzywojnia

Kultura

 z życia gminy 
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Spływ Dunajcem i wyjście
wąwozem Homole na Polanę
Bukowinki zaliczone

11 sierpnia w organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju wyjeździe rodzinnym wzięli
udział: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Byli rodzice z dziećmi, grupy znajomych i przyjaciół - w sumie 57 osób.

P

o pokonaniu autokarem
drogi w Pieniny, grupa rozpoczęła spływ pontonowy
w miejscowości Sromowce Niżne.
Płynąc po rzece Dunajec pontony pokonały 14-kilometrowy
odcinek do Szczawnicy. W czasie spływu uczestnicy podziwiali
Przełom Dunajca, a także słuchali
anegdot związanych z tymi miejscami. Następnie do grupy dołączył
przewodnik, z którym autokarem
udano się do miejscowości Jaworki
skąd rozpoczęto pieszą wycieczkę
Wąwozem Homole na Polanę Bukowinki.
Na miejscu na uczestników
oprócz wspaniałych widoków cze-

G

kał pyszny obiad. „Wisienką na torcie” był zjazd kolejką linową Homole
do Jaworek, skąd udano się do autokaru, który bezpiecznie dowiózł
uczestników do Goczałkowic.
Wyjazd był jedną z sierpniowych propozycji w ramach akcji
„Nareszcie wakacje z GOSiR-em
2021”. Do 30 sierpnia na krytej pływalni „Goczuś” dostępny jest wodny
tor przeszkód (w godzinach 9.0021.00, w ostatnim dniu – 30 sierpnia do godziny 20.00). Z wodnego
toru można korzystać bezpłatnie,
wystarczy zakupić bilet wstępu
na basen wg obowiązującego cennika i stosować się do regulaminu.

GOSiR

W imprezie udział wzięło 57 osób (Fot. GOSiR)

Oferta najmu lokalu

minny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że posiada do wynajmu lokal użytkowy
w budynku hali sportowej i krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1.
Lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku i składa się z części bufetowej oraz zaplecza o łącznej powierzchni
30 m2 i przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 212 74 24 lub mailowo gosir@goczalkowicezdroj.pl. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt do 31 sierpnia 2021 roku.
GOSiR

informacje i ogłoszenia

 z życia gminy 

Dobry start - dyżury
w Ośrodku Pomocy Społecznej

We wtorek, 31 sierpnia w godz. 11.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61 będą pełnić dyżur pracownicy ZUS.

P

odczas dyżuru będzie możliwość założenia konta na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS celem złożenia wniosku z programu Dobry Start.
W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu
Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości
elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane
wyłącznie na rachunki bankowe.
Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można
składać od 1 lipca do 30 listopada 2021.
OPS

Informacje i ogłoszenia
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2021r.
Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. poz. 1363 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 21.04.2021r. poz. 735 tekst jednolity).

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania, z wniosku Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z/s w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Szkolnej 13
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej p.n.:

„Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną
w Goczałkowicach-Zdroju”.
1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:
w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice-Zdrój: 665/2, 1604/2,
1606/2, 511/28, 2681/2, 2678/2, 2732/2, 2738/2, 2747/2, 2724/2,
2725/2, 2748/2, 2844/2, 2843/2, 2842/2, 940/2, 941/2, 1618/2,
1622/2, 2719/2, 2721/2, 2723/2, 2680/2, 487/28, 1681/5, 2185/2,
1450/2.
w obrębie ewidencyjnym Ćwiklice: 275/19, 45, 289/25, 294/25,
614/25, 454/210, 82, 441/20, 520/26, 445/26, 532/26, 555/18,
459/211, 729/25.

2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie
numery działek po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:
294/25 (772/25, 773/25), 454/210 (774/210, 775/210), 2842/2
(2988/2, 2989/2), 2843/2 (2986/2, 2987/2), 2844/2 (2984/2,
2985/2), 1618/2 (2982/2, 2983/2), 941/2 (2980/2, 2981/2),
940/2 (2978/2, 2979/2), 1450/2 (2976/2, 2977/2), 1622/2
(2974/2, 2975/2), 2721/2 (2972/2, 2973/2), 2723/2 (2970/2,
2971/2), 2724/2 (2968/2, 2969/2), 2732/2 (2966/2, 2967/2),
2738/2 (2964/2, 2965/2), 487/28 (2016/28, 2017/28).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością
Gminy Goczałkowice – Zdrój z dniem, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki
po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:
772/25 (294/25), 774/210 (454/210), 2988/2 (2842/2),
2986/2 (2843/2), 2984/2 (2844/2), 2982/2 (1618/2), 2980/2
(941/2), 2978/2 (940/2), 2976/2 (1450/2), 2974/2 (1622/2),
2972/2 (2721/2), 2970/2 (2723/2), 2968/2 (2724/2), 2966/2
(2732/2), 2964/2 (2738/2), 2016/28 (487/28).
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzy-

stanie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano
numer działki po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:

1606/2, 1604/2, 82 arkusz 5, 275/19, 459/211, 555/18,
511/28, 2747/2, 2748/2, 665/2, 2185/2, 1681/5, 520/26, 441/20,
2680/2, 2681/2, 2678/2, 2989/2 (2842/2), 2987/2 (2843/2),

2977/2 (1450/2), 2975/2 (1622/2), 2973/2 (2721/2), 2971/2
(2723/2), 289/25, 532/26, 445/26, 729/25, 2017/28 (487/28),
614/25.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszonym stanem pandemii w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, ograniczone zostało przyjmowanie
Klientów w budynku Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Możliwość zapoznania się
z aktami przedmiotowej sprawy istnieje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Starostwa
na wizytę w urzędzie. Jednocześnie informuję, iż w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony
(w związku z ogłoszonym stanem epidemii) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt telefoniczny (numer telefonu 32 449 24
26) w następujących godzinach:
- poniedziałek - 7.30 – 16.30,
- wtorek – czwartek - 7.30 – 15.00,
- piątek - 7.30 – 13.30.

Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną
lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedną z alternatywnych form kontaktu z urzędem są platformy internetowe ePUAP
oraz SEKAP, z których korzystać może każdy posiadacz Profilu
Zaufanego.
Ponadto przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie
umieszczone zostały skrzynki do których można wkładać podpisane przez nadawcę pisma (z powołaniem się na numer przedmiotowej sprawy). Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych,
w tym numeru telefonu, adresu email.
Szczegółowe informacje dotyczące obecnej obsługi klientów
Starostwa zamieszczone są na stronach internetowych Starostwa
Powiatowe w Pszczynie www.powiat.pszczyna.pl w „wiadomościach - Poradnik - Profil Zaufany, ePUAP-u i SEKAP. Załatwiaj
sprawy urzędowe online”.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego,
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, z dniem niniejszego obwieszczenia nie mogą
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem
tego zakazu jest nieważna.
z up. Starosty
Andrzej Chanek
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa

 z życia gminy 

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

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

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.

ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl

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 2
ul. Bolesława Prusa 7
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 1

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

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:
30.08, 13.09, 27.09
segregowane:
30.08, 13.09, 27.09
zmieszane:
6.09, 20.09
popiół:
13.09
wielkogabaryty:
10.09
Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:
26.08, 9.09, 23.09
segregowane:
31.08, 14.09, 28.09
zmieszane:
7.09, 21.09
popiół:
14.09
wielkogabaryty: 7.09

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
8.09, 22.09
segregowane:
1.09, 15.09, 29.09
zmieszane:
8.09, 22.09
popiół:
15.09
wielkogabaryty: 8.09
Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne:
2.09, 16.09, 30.09
segregowane:
2.09, 16.09, 30.09
zmieszane:
9.09, 23.09
popiół:
16.09
wielkogabaryty: 9.09
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