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  z  ż y c i a  g m i n y  2 wiadomości goczałkowickie

I Ranking Gmin Śląska

16 l i s topada w gmachu 
Sejmu Śląskiego w Katowicach 
odbyło się uroczyste ogłosze-
nie wyników pierwszej edycji 
Rankingu Gmin Śląska 2021. 
Gabriela Placha, wójt gminy 
G o c z a ł k o w i c e - Z d r ó j  p o d -
czas gali odebrała statuetkę 
oraz dyplom za zajęcie I miej-
sca w Rankingu Gmin Ślą-
ska. Goczałkowice-Zdrój oka-
zały się najlepsze w kategorii 
gmin do 20 tys. mieszkańców. 
Nagrodę wręczyli: Dariusz Ptaś 
– sekretarz Województwa Ślą-
skiego, Aurelia Hetmańska – 
dyrektor Urzędu Statystycz-
nego w Katowicach, Marcin 
Smala – wiceprezes Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej oraz Józef Piętoń – dyrek-
tor Regionu Śląskiego Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

R a n k i n g  z o s t a ł  s t w o -
rzony w oparciu o 16 różnych 
wskaźników. To m.in. kon-
dycja  budżetowa,  wydatki 
majątkowe, zadłużenie, liczba 
podmiotów gospodarczych, 
wyniki egzaminu ósmoklasi-
sty, wydatki na ochronę powie-
trza, oświatę, kulturę czy dla 
organizacji pozarządowych. 
– Taka pozycja w zestawie-
niu to ogromne wyróżnienie. 
Zwłaszcza, że o zajmowanym 
miejscu decydowało tak dużo 

czynników. Ten wynik poka-
zuje, że podejmowane przez 
nas działania są skuteczne, 
przez co Goczałkowice rozwi-
jają się. To sukces wszystkich 
mieszkańców naszej gminy – 
mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

W pozostałych kategoriach 
I Rankingu Gmin Śląska trium-
fowały Tarnowskie Góry oraz 
Bielsko-Biała. W ramach Ran-
kingu ocenie poddane zostały 
wszystkie gminy, miasta i mia-
sta na prawach powiatu woje-
wództwa śląskiego. O miejscu 
zdecydował wynik wyliczony 
w oparciu o 16 wskaźników 
mierzących potencjał, aktyw-
ność i wyniki osiągane przez 
gminę.

Ranking organizowany był 
przez Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Ter ytorialnego 
im. Waleriana Pańki Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
przy współudziale Urzędu Sta-
tystycznego w Katowicach oraz 
pod Honorowym Patronatem 
Jakuba Chełstowskiego, Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
oraz Jarosława Wieczorka, 
Wojewody Śląskiego.

Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej”

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
ponownie wśród najlepszych 

samorządów w całym kraju 
w  R a n k i n g u  S a m o r z ą d ów 
„Rzeczpospolitej” 2021, który 
uznawany jest za jeden z naj-
bardziej prestiżowych i wiary-
godnych w Polsce!

W zestawieniu gmin wiej-
skich w Polsce Goczałkowice 
znalazły się na 27. miejscu 
(na 1533 gminy). Daje to 5. 
lokatę wśród gmin wiejskich 
województwa śląskiego i naj-
lepszy rezultat wśród gmin 
wiejskich powiatu pszczyń-
skiego.

Ranking został przygoto-
wany przez kapitułę, na któ-
rej czele stał prof. Jerzy Buzek, 
były  premier.  Zest awienie 
weryfikuje skuteczność dzia-
łań władz samorządowych 
w kształtowaniu zrównoważo-
nego rozwoju wspólnoty lokal-
nej, ujmowanego w następu-
jących kategoriach: trwałości 
ekonomicznej, trwałości śro-
dowiskowej,  tr wałości spo-
łecznej oraz w zakresie jakości 
zarządzania.

Gmina dobra do życia

G o c z a ł kow i c e  to  g m i n a 
dobra do życia! W ogólnopol-
skim rankingu Serwisu Samo-
rządowego PAP „Gmina dobra 
do życia” zbadano jakość życia 
we wszystkich gminach w Pol-

sce. W ujęciu ogólnopolskim 
Goczałkowice zajęły 145. miej-
sce na prawie 2,5 tys. gmin. 
To najlepszy wynik w powiecie 
pszczyńskim i jeden z najlep-
szych w województwie śląskim. 
Na Śląsku Goczałkowice upla-
sowały się w czołowej piątce 
najlepszych samorządów.

Ranking opracowany został 
przez prof. Przemysława Śle-
szyńskiego z Polskiej Akade-
mii Nauk. Uwzględniono m.in. 
atrakcyjność migracyjno-osad-
niczą, warunki mieszkaniowe, 
infrastrukturę wodociągową, 
dostępność opieki zdrowotnej 
czy jakość edukacji. Jednocze-
śnie po raz pierwszy w tak sze-
rokim zakresie wykorzystano 
szereg różnorodnych danych 
środowiskowych.

Liderzy inwestycji

Ty m c z a s e m  m a g a z y n 
„Wspólnota” ogłosił  wyniki 
rankingu wydatków inwesty-
cyjnych samorządów w latach 
2018-2020 „Liderzy inwesty-
cji”. Także w tym zestawie-
niu Goczałkowice-Zdrój upla-
sowały się najwyżej  wśród 
gmin powiatu pszczyńskiego. 
Średnie wydatki inwestycyjne 
na osobę w latach 2018-2020 
wyniosły 1203,46 zł.

UG

goCzaŁkowiCe w CzoŁówCe 
rankingów
Końcówka roku to czas na podsumowania, a także liczne rankingi i zestawienia najlepszych samorządów. Goczałkowice-Zdrój oka-
zały się najlepsze w I Rankingu Gmin Śląska, znalazły się też w czołówce Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021, a także 
zestawienia „Gmina dobra do życia” Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.

Wójt Gabriela Placha ze statuetką oraz dyplomem za zajęcie I miejsca w Rankingu Gmin 
Śląska (Fot. UG)
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Świętowanie rozpoczęliśmy już 10 listopada. Siedzibę Gminnego 
Ośrodka Kultury wypełniły pieśni patriotyczne oraz historyczne 
prelekcje, zaśpiewane oraz zaprezentowane przez członków Sto-

warzyszenia „take tam” im. Artystów Międzywojnia, a także miesz-
kańców gminy. Patriotyczna Wieczornica była okazją do radosnego 
świętowania, a także do refleksji na temat wolności, Ojczyzny, a także 
jej przyszłości.

W Święto Niepodległości, w południe, spotkaliśmy się pod pomni-
kiem ku czci poległych w walce o wolność Ojczyzny, przy ul. Szkol-
nej. Wójt Gabriela Placha, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Izabela 
Ogierman, strażacy, harcerze, a także mieszkańcy gminy Goczałko-
wice-Zdrój złożyli kwiaty pod pomnikiem, czcząc pamięć tych, którzy 
oddali życie za naszą Ojczyznę.

UG

biaŁo-Czerwone Świętowanie
Śpiewając patriotyczne pieśni oraz składając hołd poległym w walce o wolność Ojczyzny uczciliśmy w Goczałkowicach Święto 
Niepodległości.

Podczas Patriotycznej Wieczornicy śpiewaliśmy ważnej dla naszej Ojczyzny pieśni (Fot. UG) 11 listopada złożone zostały kwiaty pod pomnikiem "ku czci poległych" (Fot. UG)

- To świetna informacja dla 
naszej gminy! W ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwest ycji  Strate-
gicznych pozyskaliśmy pra-
wie 5 mln zł dofinansowania 
na realizację dwóch inwestycji. 
Dzięki środkom z rządowego 
programu zrealizujemy III etap 
centr um przesiadkowego – 
powstanie parking przy ul. PCK. 
Ponadto wybudowany zostanie 
parking u zbiegu ulic Uzdro-
wiskowej i Zielonej. To ważne 
zadania, któr ych realizacja 
doprowadzi do usprawnienia 
ruchu w naszej miejscowości 
i przyczyni się do rozwiązania 
problemu brakujących miejsc 
parkingowych – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych ma na celu zwiększe-
nie skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinanso-

wanie inwestycji realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wysokość bez-
zwrotnego dofinansowania jest 
zależna od obszaru prioryteto-
wego, w którym mieści się pla-
nowana inwestycja.

Gmina Goczałkowice-Zdrój 
pozysk ała  dof inansowanie 
na realizację dwóch inwestycji. 
Są to: Budowa centrum prze-
siadkowego w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój  przy ul.  PCK 
– etap 3 (kwota przyznanego 
dofinansowania: 3 mln 87 tys. 
538 zł) oraz Budowa parkingu 
w rejonie Uzdrowiska w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój (kwota 
przyznanego dofinansowania: 
1 mln 869 tys. 600 zł).

– Środki  zewnętrzne uła-
twiają realizację wielu inwesty-
cji, dlatego ich pozyskiwanie 
to jeden z moich priorytetów. 
Kolejne dofinansowanie świad-
czy o skuteczności tych działań – 
przyznaje wójt Gabriela Placha. 

– W ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych ubiegaliśmy się 
łącznie o dofinansowanie trzech 
inwestycji. Nie udało się pozy-
skać środków na budowę łącz-
nika ulic Spokojnej i Źródlanej. 

To bardzo ważne dla mieszkań-
ców i potrzebne zadanie. Chcemy 
je realizować, dlatego szukamy 
innych źródeł finansowania – 
dodaje wójt.

UG

prawie 5 Mln zŁ dla goCzaŁkowiC!
Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała dofi nansowanie na realizację dwóch inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość to 4 mln 957 tys. 138 zł!

Wspólnie z samorządowcami z naszego regionu wójt Gabriela Placha spotkała się z Grze-
gorzem Gażą, Posłem na Sejm RP, który przekazał informację o wynikach naboru wnio-
sków (Fot. UM Pszczyna)
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Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do realizacji kolejnej inwesty-
cji. W połowie października podpisano umowę na wykonanie zada-
nia pn. „Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju – remont boiska wielofunkcyjnego” 
i przystąpiono do prac.

– Dbamy o rozwój fizyczny mieszkańców naszej gminy, chcemy, aby 
mogli korzystać z nowoczesnych, bezpiecznych obiektów sportowych. 
Dlatego przystępujemy do remontu boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W zakres prac wchodzą: frezowanie istniejącej nawierzchni boiska 
w celu dostosowania do odpowiednich spadków, wykonanie nowych fun-
damentów punktowych pod wyposażenie boiska w kosze do koszykówki 
oraz słupki do siatkówki, powiększenie obszaru boiska, uzupełnienie obwo-
dowe odwodnienia liniowego, natrysk nawierzchni poliuretanowej, malo-
wanie linii, montaż wyposażenia boisk (bramki, kosze do koszykówki).

Prace wykonuje wyłonione w przetargu PPHU CHEC Kazimierz Chęć 
z Rudy Śląskiej. Wartość zamówienia to 368 tys. 992 zł.

UG

boisko przy szkole do reMontu
Trwa remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Obiekt zostanie powiększony i dostosowany do obowią-
zujących wytycznych.

 Trwają prace remontowe na boisku (Fot. UG)

Wzdłuż ul. Krzyżanowskiego prowadzącej do centrum prze-
siadkowego został wprowadzony zakaz postoju samocho-
dów.

Na wniosek mieszkańców wyłączony z ruchu samochodowego 
został wewnętrzny łącznik ul. Krzyżanowskiego.

Na odcinku ul. Parkowej (od ul. Krzyżanowskiego) wprowadzono 
ruch jednokierunkowy – możliwy jest ruch od ul. Krzyżanowskiego 
w kierunku centrum przesiadkowego.

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów przez kierowców 
na ul. Parkowej, od centrum przesiadkowego w kierunku ul. Uzdro-
wiskowej, został zainstalowany słupek separacyjny, uniemożliwiający 
wjazd na ul. Parkową od strony centrum przesiadkowego. Co istotne, 
już wcześniej obowiązywał tam zakaz ruchu.

UG

nowa organizaCja ruChu 
na dwóCh uliCaCh
Wraz z zakończeniem przebudowy ul. Krzyżanowskiego została wprowadzona nowa organizacja ruchu na przebudowanej ul. 
Krzyżanowskiego oraz ul. Parkowej.

 Nowa organizacja ruchu została wprowadzona po przebudowie ul. Krzyżanowskiego (Fot. UG)
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Cz w a r t e  w  t y m  r o k u 
p o s i e d z e n i e  w ł o d a -
rzy z naszego powiatu 

odbyło się w Goczałkowicach-
-Zdroju. Piotr Dobosz, dyrek-
tor Oddziału Regionalnego 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Częstochowie 
przybliżył działalność kierowa-
nej przez siebie jednostki. Pla-
cówka Terenowa w Pszczynie 
obsługuje niemal 2000 ubezpie-
czonych.

–  N i e  w s z y s c y  w i e d z ą , 
że ubezpieczeni mogą skorzy-
stać z 3-tygodniowych bez-
płatnych turnusów w jednym 
z naszych sześciu centrów reha-
bilitacyjnych. Są też specjalne 
turnusy dla dzieci rolników, 
dla których organizowany jest 
także bezpłatny wypoczynek 
letni i zimowy – mówił Piotr 
Dobosz. Dla KRUS ważna jest 
działalność prewencyjna, która 
ma na celu przede wszystkim 
zmniejszenie ilości wypadków 
w rolnictwie.

W tym roku KRUS obchodzi 
30-lecie działalności, a samo-
rządy z powiatu pszczyńskiego 
zostały zaproszone do zawar-
cia porozumienia o współpracy. 
Sygnatariuszami umowy byli 
włodarze powiatu, włodarze 
gmin oraz dyrektor Oddziału 
Regionalnego KRUS w Często-
chowie.

Współpraca skierowana jest 

do rolników i mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego, w tym 
dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich. Strony porozumie-
nia będą dążyć do poszerzania 
wiedzy na temat zasad bezpie-
czeństwa w gospodarstwach 
rolnych, inicjowania spotkań, 
konkursów czy zajęć edukacyj-
nych w zakresie propagowania 
dobrych i bezpiecznych zacho-
wań oraz reagowania na zagro-
żenia.

Ppłk Daniel Baron, dowódca 
133 batalionu lekkiej piechoty 
w Cieszynie przybliżył działal-
ność Wojsk Obrony Terytorial-
nej, które są jednym z filarów 
bezpieczeństwa państwa. 

– Jako żołnierze Wojska Pol-
skiego jesteśmy bardzo mocno 
nastawieni  na współpracę 
z samorządem. Naszą misją jest 

obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności w sytuacjach kry-
zysowych, działaniach poszu-
kiwawczo-ratowniczych, ale 
także podczas odbywających się 
na terenie powiatu wydarzeń. 
Chcemy, żeby Wojska Obrony 
Ter ytorialnej  były elemen-
tem codziennego życia gmin 
i powiatu – mówił ppłk Baron.

– W zasięgu ręki powstała 
b a r d z o  w a ż n a  j e d n o s t k a 
i po pierwszych rozmowach 
postanowiliśmy włączyć 133 
batalion lekkiej piechoty w Cie-
szynie do Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kr yzysowego. 
Mamy bardzo dobre doświad-
czenia jeżeli chodzi o szpital, 
kiedy żołnierze pomagali nam 
w trudnym okresie covidowym 
– mówiła Barbara Bandoła, 
starosta pszczyńska. 133 bata-

lion lekkiej piechoty w Cieszy-
nie składa się z trzech kompa-
nii lekkiej piechoty, zespołu 
medycznego oraz plutonów 
dowodzenia i logistycznego, 
zorganizowanych, wyposażo-
nych i wyszkolonych do prowa-
dzenia działań w specyficznych 
warunkach terenowych. Łącz-
nie w strukturze batalionu słu-
żyć będzie ponad 660 żołnierzy 
– w tym kilkudziesięciu zawo-
dowych i ponad 600 żołnierzy 
obrony terytorialnej.

Podczas konwentu włodarze 
omówili możliwości wsparcia 
kolejnego etapu budowy dzien-
nego ośrodka dla osób niesa-
modzielnych, który w Pszczynie 
buduje Hospicjum św. Ojca Pio. 
Postanowili włączyć się rów-
nież w inicjatywę katowickiego 
oddziału IPN i stworzyć wykaz 
grobów powstańców śląskich, 
które znajdują się na naszym 
terenie. Rozmawiano także 
o działalności pszczyńskiego 
szpitala oraz pracach nad przy-
szłorocznymi budżetami samo-
rządów.

Konwent Starosty, Burmi-
strza i Wójtów Gmin Powiatu 
Pszczyńskiego jest cyklicznym 
spotkaniem, na którym samo-
rządowcy omawiają aktualne 
problemy i podejmują wspólne 
inicjatywy.

Starostwo 
Powiatowe w Pszczynie

wŁodarze na konwenCie 
w goCzaŁkowiCaCh
Samorządy z powiatu pszczyńskiego zawarły porozumienie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie. 13 października 
podczas Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w Goczałkowicach-Zdroju rozmawiano o zakre-
sie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, wsparciu dla hospicjum oraz stworzeniu wykazu grobów powstańców śląskich.

Gospodarzem konwentu była gmina Goczałkowice-Zdrój (Fot. powiat)

W konkursie „Rosnąca 
o d p o r n o ś ć ”  g m i ny 
sklasyfikowane 

zostały  według wsk aźnik a 
wzrostu – to różnica we wskaź-
niku wyszczepienia osiągnię-
tym na dzień 1 sierpnia 2021 r. 
oraz na dzień 31 października 
2021 r.,  wyrażona w punk-
tach procentowych. Nagra-

dzane są od jednej do trzech 
gmin w powiecie (w zależności 
od liczby gmin wchodzących 
w skład danego powiatu).

W powiecie pszczyńskim 
wyróżniono 3  samor ządy. 
Goczałkowice-Zdrój zajęły 2. 
miejsce, co oznacza, że nasza 
g m i n a  o t r z y m a  n a g r o d ę 
w wysokości 500 tys. zł. Środki 

te – zgodnie z regulaminem 
konkursu – zostaną przezna-
czone na wydatki związane 
z przeciwdziałaniem COVID-
19. Nagroda to zasługa miesz-
k ańców gminy,  któr zy  s ię 
zaszczepili. W połowie listo-
pada poziom zaszczepienia 
w Goczałkowicach wynosił 
53,7%.

Konkurs organizowany jest 
przez Pełnomocnika Rządu 
do spraw Narodowego Pro-
g r a m u  S z c ze p i e ń  p r ze c i w 
COVID-19. Jego celem jest 
utrwalenie i promocja samo-
rządowych działań profre-
kwencyjnych w obszarze szcze-
pień.

UG

500 tys. zŁ za przyrost szCzepieŃ
Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma nagrodę w wysokości 500 tys. zł w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”. To efekt dużego 
przyrostu poziomu szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców gminy.
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Ze względu na pandemię było nieco inaczej niż do tej pory, ale 
równie uroczyście. 17 i 18 listopada w Urzędzie Gminy odbyły 
się spotkania z okazji jubileuszów pożycia małżeńskiego. Wójt 

Gabriela Placha gościła pary z Goczałkowic-Zdroju, które w tym roku 
świętują 50., 60. i 65. rocznicę małżeństwa.

– Drodzy Jubilaci, dziękuję Wam za wszystko, czego dokonaliście 
w życiu. Za Waszą miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów 
małżeństwa, dobre wychowanie dzieci, za przykład życia. Niech przy-
świeca Wam motto: Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy 
się nie starzeją – powiedziała Gabriela Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

Świętującym Złote Gody wójt wręczyła przyznane przez Prezy-
denta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Takich par mamy 
11. Siedem małżeństw obchodzi 60-lecie, a dwie pary – 65-lecie. – Nasi 
jubilaci mogą być dla nas przykładem miłości i poświęcenia. Życzę 
dalszych wspólnych lat pełnych radości, a także dużo zdrowia – mówi 
wójt Gabriela Placha.

UG

50-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

Wanda i Jan Nowakowie, Elżbieta i Kazimierz Wojciechowie, 
Aniela i Kazimierz Gryzowie, Maria i Ludwik Folkowie, Anna i Józef 
Kudalowie, Alicja i Stanisław Sektowie, Michalina i Stanisław Marko-
wie, Jadwiga i Antoni Świerkotowie, Cecylia i Władysław Pępkowie, 
Irena i Janusz Wróblowie, Danuta i Janusz Bilikowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

Maria i Paweł Kroczkowie, Gertruda i Maurycy Hantkowie, Zofia 
Krzekotowska-Wize i Leszek Wize, Irena i Jerzy Łuccy, Edeltrauda 
i Józef Szpyrowie, Barbara i Maciej Brzescy, Alicja i Kazimierz Pół-
chłopkowie.

65-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

Stefania i Paweł Skapczykowie, Anna i Józef Kędziorowie.

Medale dla jubilatów
Wójt Gabriela Placha spotkała się z parami, które w tym roku świętują 50., 60. oraz 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7  
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Gminny Dzień Seniora jest 
w Goczałkowicach organi-
zowany corocznie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych (przypada 1 paździer-
nika), Europejskiego Dnia Seniora 
(obchodzony jest 20 października) 
oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora 
(14 listopada). Piękną tradycją było 
wspólne spotkanie goczałkowic-
kich seniorów.

Niestety, pandemia pokrzyżo-
wała te plany. W tym roku również 
– w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo najstarszych mieszkańców – 
nie odbędzie się takie spotkanie. 
Jednak nie zapominamy o naszych 
seniorach!

– Zawsze staramy się obcho-
dzić Gminny Dzień Seniora god-
nie, żebyście Państwo wiedzieli, 
że jesteście dla nas bardzo ważni, 
że chcemy korzystać z Waszych 

doświadczeń, wiedzy i mądro-
ści. Ze względu na pandemię 
jesteśmy zmuszeni do rezygnacji 
z organizacji tradycyjnego spotka-
nia. Ale świętujemy w inny spo-
sób. Do wszystkich mieszkańców 
Goczałkowic powyżej 75. roku 
życia trafiła słodka niespodzianka 
z goczałkowickim akcentem. Dołą-
czony do niej został list, w którym 
opisuję, jak w ostatnim roku zmie-
niły się nasze Goczałkowice – przy-
znaje wójt Gabriela Placha – Mam 
nadzieję, że spodobała się Państwu 
niespodzianka. Jednocześnie liczę 
na to, że wkrótce będziemy mogli 
spotkać się, porozmawiać, powspo-
minać – dodaje.

Upominki trafiły do prawie 500 
mieszkańców Goczałkowic. – Dro-
dzy seniorzy! Z okazji Dnia Seniora 
przyjmijcie najlepsze życzenia! 
Życzę przede wszystkim dużo zdro-

wia, pogody ducha, rodzinnego cie-
pła oraz błogosławieństwa Bożego. 
Niech każdy dzień daje powody 

do radości i uśmiechu – mówi wójt 
Gabriela Placha.
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żyCzenia i sŁodkoŚCi 
dla naszyCh seniorów!
Z okazji Gminnego Dnia Seniora w październiku do najstarszych mieszkańców naszej gminy trafi ły słodkie niespodzianki wraz 
z listem wójta.

Pamiętamy o naszych seniorach – w tym roku trafi ły do nich słodkie niespodzianki (Fot. UG)

Szanowna Pani Wójt,

23 sierpnia 2011 r., jako pierwsza kobieta, a czwarty Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój, złożyła ślubowanie i z powodzeniem i sukce-
sami pełni stanowisko Gospodarza Gminy ponad 10 lat. Gmina pięknieje z dnia na dzień, Pan Bóg pomaga (bo Pan Bóg nikogo nigdy 
nie zawiódł), Seniorzy obserwują (bo mają dużo czasu) i gratulują dziesięciu szczęśliwych lat!

Życzymy kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie, szczęściu i błogosławieństwie. Dziękujemy za prześliczny, słodki prezent 
i wszystkie dobre wiadomości oraz życzenia w serdecznym liście, za pamięć!

W imieniu Seniorów (chodzących i leżących z powodu choroby i wieku),
Z poważaniem,

mgr Ludmiła Benek

seniorzy dziękujĄ i gratulujĄ!

Medale dla jubilatów - Cd.

żyCzenia i sŁodkoŚCi 
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Czyste powietrze jest naj-
lepsze, Stop smog, Czy-
ste powietrze w Twoich 

rękach, Co dymi i truje to powie-
trze nam marnuje, Narodzie – 
pomóż przyrodzie – z takimi 
hasłami uczniowie szkół i przed-
szkoli w gminie przyszli na par-
king przy ul. Szkolnej 70, żeby 
zamanifestować konieczność 
walki ze smogiem.

Dzieci przywitała Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój. – Wszystkim nam 
zależy na tym, żeby w Goczał-
kowicach było czyste powietrze. 
Po to tu jesteśmy, żeby powie-

dzieć to głośno – przyznała. 
Zapytała dzieci, co należy zro-
bić, żeby poprawić jakość powie-
trza? Najmłodsi wykazali się 
świetną wiedzą wskazując, jakie 
zachowania są złe dla powietrza. 
– Bądźcie ambasadorami czy-
stego powietrza w naszej miej-
scowości! Powiedzcie Waszym 
rodzicom i dziadkom, że jeśli 
mają w domach stare kopciu-
chy, niech je wymienią. Mamy 
programy pomocowe, możliwo-
ści uzyskania dotacji, wystar-
czy z nich skorzystać! Wszystko 
po to, abyście Wy i kolejne poko-
lenia mogły oddychać czystym 

powietrzem – powiedziała wójt 
Gabriela Placha.

W trakcie spotkania zapre-
zentowano też instalację Pol-
skiego Alarmu Smogowego 
w formie płuc, która stanęła 
na parkingu przy ul. Szkolnej 
70, przy paczkomacie. Jej celem 
jest pokazanie, jak powietrze, 
któr ym oddychamy niszczy 
nasze płuca. Instalacja będzie 
dostępna w naszej gminie do 29 
listopada.

Przedstawiciele Pszczyń-
skiego Alarmu Smogowego 
Nie Dokarmiaj Smoga opo-
wiedzieli, co jest takiego szko-

dliwego w powietrzu. Doktor 
Mateusz Granatyr pokazał, jak 
smog wpływa na nasze zdrowie. 
Dzieci pomalowały też banery, 
które zostały powieszone przy 
mobilnych płucach. Zawierają 
prosty przekaz: CHCEMY CZY-
STEGO POWIETRZA!

Happening został zorgani-
zowany przez Urząd Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie, Pszczyński Alarm 
Smogowy Nie Dokarmiaj Smoga 
oraz Szkołę Podstawową nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju.
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ChCeMy Czystego 
powietrza!
Walczymy ze smogiem w trosce o zdrowie nasze i naszych bliskich! 15 listopada w Goczałkowicach dzieci wzięły udział w happe-
ningu z okazji Dnia Czystego Powietrza, a na parkingu przy ul. Szkolnej pojawiła się instalacja w formie płuc.

Dzieci przyniosły ze sobą transparenty z ekologicznymi hasłami (Fot. UG) Do proekologicznych postaw zachęcała wójt Gabriela Placha (Fot. UG)

Dzieci mają dużą wiedzę na temat walki ze smogiem (Fot. UG) Instalacja w formie płuc pokazuje, jakim oddychamy powietrzem (Fot. UG)
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Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz 
Maria Ożarowska, sekre-

tarz gminy spotkały się w Urzę-
dzie Gminy z nauczycielami 
publicznych placówek oświa-
towych, któr ym przyznano 
nagrody za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze oraz pracę 
na rzecz społeczności gminy. – 
Dziękuję za cały rok, kolejny rok 
trudnej pracy. Mam nadzieję, 
że ze swoimi podopiecznymi nie 
będziecie musieli kontaktować 
się tylko przez ekran monitora, 
a będziecie nadal mogli w swo-
ich placówkach spotykać się, 
rozmawiać i przekazywać wie-
dzę, umiejętności, rozwijać się 
– powiedziała wójt Gabriela Pla-
cha.

N a g r o d y  Wó j t a  G m i n y 
Goczałkowice-Zdrój za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz pracę na rzecz społecz-

ności gminy otrzymały: Maria 
Rak – nauczycielka Publicznego 
Przedszkola nr 1, Agnieszka 
Spendel-Galus – nauczycielka 

Publicznego Przedszkola nr 
1, Anna Szmajduch – nauczy-
cielka Publicznego Przedszkola 
nr 2, Anna Sławska – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 1, 
Monika Iskrzycka – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 1, Ewa 
Chojkowska – dyrektor Publicz-
nego Przedszkola nr 1, Beata 
Migacz – dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 2, Beata Smola-
rek – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1.

Po złożeniu ś lubowania 
nauczycie la  mianowanego 
Anna Szmajduch, nauczycielka 
Publicznego Przedszkola nr 2 
odebrała z rąk wójt Gabrieli Pla-
chy akt nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela.
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nagrody wójta dla 
nauCzyCieli
15 października wójt Gabriela Placha wręczyła nagrody nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także akt 
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Nagrodzeni nauczyciele z wójt Gabrielą Plachą oraz sekretarz Marią Ożarowską (Fot. UG)

Podczas  ak ademii  spo-
tkali się nauczyciele, pra-
cownicy oraz uczniowie 

szkoły. W wydarzeniu udział 
wzięli także Gabriela Placha, 
wójt  gminy Goczałkowice-
-Zdrój ,  Izabela  Ogier man, 
wicepr zewodnicząca  Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
przedstawiciele Rady Rodzi-
ców.

– Przekazujecie uczniom 
swoją wiedzę, ubogacacie ich 
o nowe umiejętności, doświad-
czenia,  rozwijacie talent y, 
k s z t a ł t u j e c i e  c h a r a k t e r y. 
Dzięki temu Wasi podopieczni 
mogą wyrastać na dobrych, 
mądrych ludzi, światłych oby-
wateli, wzorowych pracowni-
ków. Za to wszystko serdecz-
nie dziękuję – powiedziała wójt 
Gabriela Placha, zwracając się 
do nauczycieli oraz pracowni-
ków szkoły. – Życzę Wam zdro-
wia, bo to jest najważniejsze. 
Dbajcie o siebie i swoich bli-
skich. Życzę Wam radości dnia 

codziennego, abyście każdego 
dnia mogli spotykać się w tej 
wspólnocie, jaką jest szkoła. 
Życzę Wam uśmiechu. Uśmie-
chajcie się do siebie – to nic nie 
kosztuje, a sprawia, że dzień 
jest lepszy – mówiła Gabriela 
Placha.

– W imieniu Rady Gminy 
składam najserdeczniejsze 
życzenia. Życzę radości z wyko-
nywanej pracy, cierpliwości 
oraz zdrowia – powiedziała 
Izabela Ogierman, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy.

Beata Smolarek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 wrę-
czyła nagrody nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Życze-
nia składali także uczniowie, 
którzy przygotowali ciekawy 
program art yst yczny, m.in. 
z wierszykami zachwalającymi 
swoich wychowawców i wszyst-
kich tych, którzy pracują w pla-
cówce. Podczas uroczystości 
dyrektor przekazała też symbo-
liczne klucze do szkoły nowej 

przewodniczącej samorządu 
uczniowskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wójt Gabriela Placha 
odwiedziła także oba gminne 
przedszkola. Na ręce dyrekto-

rek Publicznego Przedszkola 
nr 1 oraz Publicznego Przed-
szkola nr 2 przekazała kwiaty 
oraz życzenia dla wszystkich 
pracowników.
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nauCzyCiel rozwija talenty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odbyła się uroczysta 
akademia. Była to okazja do podziękowań dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.
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Z głębokim smutkiem oraz poczuciem ogromnej straty

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Małgorzaty Waliczek

Długoletniej członkini

 Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice

Łączymy się w żałobie i smutku

z rodziną oraz bliskimi.

Dyrektor oraz pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury

w Goczałkowicach-Zdroju

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

uczynić z tej chwili czas"
Georges Poulet

Z wielkim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jerzego Fijoła

Radnego Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój III kadencji (w latach 1998-2002)

W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się 

z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Pani Beacie Migacz
Dyrektorowi Publicznego 

Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

MATKI

W imieniu samorządu gminnego składają

Gabriela Placha

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Pani Monice Nikiel
Radnej Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

OJCA

W imieniu samorządu gminnego składają

Gabriela Placha

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
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Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią członkowie Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Goczałkowic-Zdrój z radością 
skorzystali z oferty kulturalno-turystyczno-biesiadnej zrealizo-

wanej w drugim półroczu 2021 roku. Celem nadrzędnym programu 
było stworzenie możliwości efektywnego spędzania wolnego czasu. 
Zrealizowano szereg różnorodnych imprez o charakterze poznawczym 
i duchowym, pobudzających aktywność ruchową oraz integrujących 
członków koła między sobą.

Ponadto, 15 września seniorzy mieli okazję obejrzeć spektakl „Hotel 
Westminster” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Wykorzystali także 

piękną pogodę organizując wycieczki rowerowe po ziemi pszczyńskiej.
Zarząd Koła wraz z członkami składają serdeczne podzięko-

wania Wójtowi Gminy Gabrieli Placha za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu mogliśmy zrealizować plany na rzecz aktywi-
zacji kulturalnej i integracji społecznej mieszkańców naszej 
gminy.

Małgorzata Paszek,
 przewodnicząca zarządu

Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju

seniorzy pożegnali lato 2021
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju podsumowuje działalność w drugim półroczu 2021 r.

DOKOŃCZENIE NA STR.13  

Piknik w górach u „Gazdy” w Brennej, 28 lipca (Fot. KERiI)Wczasy nad morzem – Ustka, w dniach 14-26 czerwca (Fot. KERiI)

Emerycka biesiada przy ognisku – Koło Łowieckie „Cyranka” w Porębie (Fot. KERiI) Emerycka biesiada przy ognisku – Koło Łowieckie „Cyranka” w Porębie (Fot. KERiI)

Podczas wycieczki rowerowej (Fot. KERiI)

Podczas wycieczki rowerowej (Fot. KERiI)
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Termy Chochołów w dniu 12 października (Fot. KERiI)

seniorzy pożegnali lato... - Cd.

Termy Chochołów w dniu 12 października (Fot. KERiI) Pielgrzymka szlakiem kultu maryjnego: Leśniów-Gidle-Częstochowa (Fot. KERiI)

Dwudniowa wycieczka do Krynicy-Zdroju i okolic w dniach 25-26 sierpnia (Fot. KERiI) Dwudniowa wycieczka do Krynicy-Zdroju i okolic w dniach 25-26 sierpnia (Fot. KERiI)
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Dzisiejszy świat zmienia się 
w bardzo szybkim tempie, 
a przeobrażenia dotyczą 

nie tylko techniki, ale także życia 
społecznego oraz rodziny. Dzieci, 
tak samo jak dorośli, muszą się 
dopasowywać do nowych, często 
trudnych zadań, zmieniających 
się warunków, sytuacji, muszą 
wypracowywać nowe sposoby 
działania, radzić sobie z trudno-
ściami w skuteczny sposób. To 
wszystko niejednokrotnie wywo-
łuje u nich lęk. Świat, mimo wielu 
udogodnień, powszechnego 
dostępu do wysokich technolo-
gii, zabawek, atrakcji, nie zawsze 
jest dla dziecka przyjazny - czę-
sto jest źródłem niepewności, 
samotności, braku poczucia bez-
pieczeństwa, zrozumienia, braku 
akceptacji ze strony rodziny czy 
rówieśników. 

Jednym ze sposobów pomocy 
dzieciom w ich codziennych zma-
ganiach z lękami jest czytanie im 
bajek terapeutycznych. Bajka 
terapeutyczna stanowi swoistą 
terapię dla dziecka. Bohatero-
wie mają zwykle podobne lub 
takie same problemy, jak dzieci 
w wieku przedszkolnym; boją 
się ciemności, burzy, rozstania z 
rodzicem, obcych, rówieśników, 
głośnych dźwięków, zwierząt, 
przebierańców, śmierci. Dzieci, 
przeżywając przygody wraz z 
postaciami z bajek, mierzą się tym 
samym z problemami i dylema-
tami, z którymi często borykają 
się każdego dnia. W ten sposób, 
bajka oddziałując na wyobraźnię 
dziecka, spełnia swoją terapeu-

tyczną rolę. Umożliwia dzieciom 
poznanie i rozumienie cudzych, 
a potem, dzięki temu, własnych 
motywów działania, własnych 
reakcji. Dzięki niej dziecko uczy 
się komunikować swoje potrzeby, 
pragnienia, marzenia, uczy się 
odróżniać dobro od zła, wyrażać 
emocje i radzić sobie w trudnych 
sytuacjach. Bajka potrafi także 
uspokoić dziecko, wprowadzić 
je w pogodny nastrój, wyciszyć 
przed snem. Wspiera, pomaga 
znosić porażki, redukuje napię-
cie. Jednym słowem bajka tera-
peutyczna wpływa na osobowość 
dziecka, wyposażając je w nowe 
zasoby, stymulując jego rozwój. 

Podczas tygodnia bajek tera-
peutycznych, który odbywał 
się w naszym przedszkolu pod 
nazwą „Uczucia zaklęte w baj-
kach”, wszyscy wychowawcy 
prezentowali dzieciom bajki 
terapeutyczne oraz prowadzili 
zajęcia związane z emocjami, 
starając się dostosować przeka-
zywane treści do wieku i możli-
wości rozwojowych swoich pod-
opiecznych. 

W grupie najmłodszej przed-
szkolaki z uwagą i wielkim zain-
teresowaniem oglądały bajki: 
„Mój przyjaciel Necio” oraz „Psi 
Patrol”. W ciągu dnia słuchały 
bajek czytanych przez nauczy-
ciela: „Bajka o Pieseczku”, 
„Bajka o mróweczce”, „O misiu 
Karolku”, „O misiu, który bał się 
ciemności”. Nauczyciel poprzez 
literaturę, której głównymi boha-
terami były zwierzęta zachęcał 
dzieci do okazywania swoich 

uczuć, do bycia sobą i akcepta-
cji siebie takimi, jacy jesteśmy. 
Podjął tematykę związaną ze 
strachem, który jest dla małego 
dziecka naturalnym odczuciem 
i jedną z najbardziej nieprzyjem-
nych emocji.

W grupie średniej dzieci miały 
okazję wysłuchać bajek terapeu-
tycznych autorstwa Anety Kone-
fał. Bajki: „Nie bój się misiu”, 
„Nieśmiałość”, „Po deszczu 
zawsze wychodzi słońce”, „Gdzie 
mieszka złość”, „Radość” stały się 
inspiracją do rozmowy na temat 
podstawowych uczuć, zarówno 
przyjemnych, jak i nieprzyjem-
nych.

W grupie „Pszczółek” pod-
stawą tygodnia pt. „Uczucia 
zaklęte w bajkach” była lektura 
książki „Bajki pomagają dzie-
ciom”, którą napisała Corne-
lia Nitsch. Dzieci rozpoznawały 
i nazywały emocje bohaterów 
poszczególnych tytułów: „Opo-
wieść o jednym takim, co wsta-
wał lewą nogą” – kiedy dziecko 
wstaje rano z trudnością, „Opo-
wieść o Tomku Tralala i o księ-
życu” - jeśli dziecko boi się rówie-
śników, „Opowieść o oskubanym 
kurczaku” – kiedy dziecko rozpa-
cza z powodu zepsutej zabawki, 
„Opowieść o małym tchórzu” – 
kiedy dziecko jest lękliwe, „Opo-
wieść o motylach w brzuchu” – 
kiedy dziecko tęskni za domem. 
Książka czytana była podczas 
poobiedniego odpoczynku, 
następnie odbywała się roz-
mowa na temat wysłuchanego 
utworu. Dzieci chętnie dzieliły 
się swoimi doświadczeniami, w 
których doznawały podobnych 
emocji np.: złości, strachu, roz-
paczy, lęku, tęsknoty. Ulubionym 
elementem działań było pokazy-
wanie omawianej emocji przed 
lustrem.

W grupie najstarszej przed-
szkolaki codziennie na zaję-
ciach popołudniowych słuchały, 
a następnie omawiały emocje 
ukryte w postaciach bajek tera-
peutycznych Marii Molickiej: 
„Lisek Łakomczuszek”, „Wesoły 
Pufcio”, „Zuzi buzi”, „O laleczce, 
która była klaunem”, „Duch Kre-
cik”. Wysłuchały również bajek 
terapeutycznych w teatrze kami-
shibai „O zajączku, który nie 
chciał się dzielić” i „O borsuku, 
który na cały świat się obraził” 

oraz wszystkim nam znanej baśni 
„Brzydkie kaczątko”. Na podsta-
wie tych treści dzieci prowadziły 
rozmowy, wykonywały prace 
praktyczne, plastyczne, brały 
udział w zabawach dydaktycz-
nych, integracyjnych, tanecz-
nych. Podsumowaniem tygodnia 
uczuć była wspólna praca pla-
styczna „Księga emocji”.  

Tydzień bajek terapeutycz-
nych pozwolił nam - nauczycie-
lom zaobserwować, jak pozy-
tywny jest wpływ bajek terapeu-
tycznych na rozwój dzieci. Jak 
świetnym są sposobem na roz-
mawianie z dziećmi o ich emo-
cjach, o ich trudnych przeży-
ciach, ich lękach. A o emocjach 
warto, a nawet należy rozma-
wiać, bo są one częścią naszego 
życia. Zarówno te przyjemne, 
jak i nieprzyjemne, jeśli nie są 
wyrażane w prawidłowy spo-
sób, mogą prowadzić do sytuacji 
konfliktowych. Dlatego musimy 
uczyć dzieci rozpoznawać, nazy-
wać oraz wyrażać we właściwy 
sposób uczucia. Wszystko to 
bowiem pozwoli im na łatwiej-
sze nawiązywanie relacji mię-
dzyludzkich oraz radzenie sobie 
w różnych codziennych, często 
trudnych sytuacjach w sposób, 
który pozwoli im czuć się dobrze 
i myśleć dobrze o sobie i innych. 
Wychowanie emocjonalne jest 
bardzo trudne i tego trudu podej-
mujemy się w tym roku szkol-
nym, wprowadzając do planu 
rocznego także projekt eduka-
cyjny pt. „Pola i Gucio w podróży 
po krainie emocji-rozwijanie 
inteligencji emocjonalnej dzieci 
w wieku przedszkolnym”.  

Warto pamięć, iż bajki tera-
peutyczne są ważne także dla 
nas dorosłych, gdyż pozwalają 
nam wejść w świat dzieci, pró-
bować je rozumieć, razem z nimi 
przeżywać ich smutki i radości. 
Są także świetnym sposobem na 
tworzenie relacji między dziec-
kiem a dorosłym, są przestrze-
nią, w której możemy przekazy-
wać dzieciom nasze wartości, są 
miejscem, w którym możemy się 
spotkać i po prostu być razem. 
Bajki terapeutyczne potrafią 
uzdrawiać, warto na co dzień 
korzystać z ich dobroczynnego 
wpływu.

Edyta Smejkal, 
Weronika Stasicka

uCzuCia zaklęte w bajkaCh
W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju świętowano tydzień bajek terapeutycznych.

Tydzień bajek terapeutycznych odbył się pod nazwą „Uczucia zaklęte w bajkach” (Fot. PP nr 2)
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20 września uczestniczyli w serii wykładów na Wydziale 
Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie, a 23 września 
– na wykładach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego 

organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Zajęcia w Chorzowie składały się z trzech modułów tematycznych: 

Odlotowa fizyka, Chemiczne Party oraz Materiały do zadań specjal-
nych. Podczas wykładu zdradzono tajniki fizyki i wykonano proste 
eksperymenty, wyjaśniające jak człowiek uniósł się ponad ziemię. 
Podczas pokazów chemicznych zaprezentowano, jak zorganizować 
kolorową i wystrzałową chemiczną „imprezę”. Ostatni wykład zabrał 
uczniów na krótką wycieczkę po fascynującym świecie inżynierii 
materiałowej.

Podczas wykładów biologicznych w Katowicach uczniowie mogli 
zgłębić tajemnice nieproszonych gości wewnątrz nas – pasożytów. 
Można było się przekonać, że pasożyt, jak i żywiciel toczą nieustanny 
wyścig zbrojeń. Ponadto uczestnicy zostali przeniesieni w świat 
genetyki XXI w. Okazało się, że genetyka to nauka, która dostarcza 
wielu narzędzi badawczych i rozwiązań, które człowiek wykorzystuje 
w życiu codziennym.

Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w zajęciach edukacyjnych 
metodą „wyjścia z ławki” to nie tylko możliwość udziału w projek-
cie popularyzującym naukę, ale również okazja do poznania oferty 
naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

SP nr 1

uCzniowie na uniwersyteCie
Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wzięli po raz kolejny udział w ciekawych zajęciach.

To były ciekawe wyjazdy! (Fot. SP nr 1)

Święto przedszkolaków
„Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani, dzień ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie”.

Pasowanie na przedszkolaka jest kolej-
nym etapem okresu adaptacji kilku-
letniego dziecka do nowych warun-

ków. Od pierwszego dnia pobytu dziecka 
w przedszkolu, poczyniłyśmy wiele starań, 
aby pokonać stres i zapobiec negatywnym 
przeżyciom małego dziecka przy przekra-
czaniu progu przedszkola. Jesteśmy prze-
konane, że dzieci mają poczucie bezpie-
czeństwa, a rodzice pewność, że nasze 
przedszkole jest tym miejscem, gdzie bez 
obawy mogą pozostawić swoje dziecko.

28 października w Publicznym Przed-
szkolu nr 2 odbyło się „Pasowanie na Przed-
szkolaka” – pierwsza ważna uroczystość 
w życiu naszych najmłodszych podopiecz-
nych. Był to szczególny dzień dla dzieci, 
które we wrześniu po raz pierwszy prze-
kroczyły próg przedszkola. Ich pierwszy 
występ na scenie. Dla przedszkolaków było 
to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód 
do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Uroczystość rozpoczęła się od powita-
nia gości i przedstawienia krótkiej części 
artystycznej, w której maluszki zaprezento-
wały swoje umiejętności – dając tym samym 
dowód, jak dużo już potrafią. Wystąpiły 
w nowej roli przedszkolaka – aktora, który 
tańczy, śpiewa i recytuje. Występ dzieci 
wzbudził ogromne emocje. Mali artyści spi-
sali się na medal.

Po części art yst ycznej nastał czas 
na uroczyste naznaczenie dzieci „magicz-
nym ołówkiem”. Wobec zebranych, dzieci 
zobowiązały się przestrzegać słów przy-
rzeczenia.

„Ja przedszkolak dzielny,
Będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał swojej pani
I zjadał całe śniadanie.
Będę grzecznie się bawił,
I pilnie się uczył
Żebym mamy i taty
Nigdy nie zasmucił...”
Po złożonej obietnicy, dokonano uroczy-

stego pasowania. Dzieci, z powagą i w olbrzy-
mim skupieniu oczekiwały na wypowiedze-
nie znaczących słów: „Pasuję Cię na przed-

szkolaka”. Po pasowaniu dzieci otrzymały 
dyplomy i upominki. Nie zabrakło również 
wspólnej pamiątkowej sesji zdjęciowej. 
Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone 
na poczęstunek.

Z pewnością był to niezapomniany dzień, 
pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla 
dzieci, rodziców jak i kadry pedagogicznej. 
Od tego dnia oficjalnie rozpoczęto przed-
szkolny rok wspaniałej zabawy i nauki w gru-
pie „Misie”.

Małgorzata Władarz, Anna Szmajduch

To było ważne wydarzenie dla przedszkolaków (Fot. PP nr 2)
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Projekt jest realizowany na 
terenie powiatu pszczyń-
skiego od 2017 r. przez Powia-

towe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Pszczynie. Tematem przewod-
nim spotkania miłośników zajęć 
plastycznych było „czyste powie-
trze”. Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiej prezentacji w której poru-
szono najważniejsze kwestie tj. kto 

jest najskuteczniejszym zabójcą w 
Polsce?, co to jest niska emisja?, 
jaki wpływ na zdrowie ma oddy-
chanie zanieczyszczonym powie-
trzem?, co to jest pył PM2.5 i 
PM10?, jak się chronić przed smo-
giem?, jak sprawdzić, czy można 
bezpiecznie wyjść na zewnątrz?

Tych wszystkich ważnych 
informacji udzieliła Aleksandra 

Antes-Szewczyk ze Stowarzy-
szenia „Nie Dokarmiaj Smoga” 
Pszczyński Alarm Smogowy, który 
był współorganizatorem warszta-
tów. Następnie młode plastyczki 
zabrały się do pracy podczas któ-
rej wykonały przy pomocy papie-
rowych szablonów, farb, pędzli i 
gąbek eko nadruki na bawełnia-
nych koszulkach i torbach. 

Warsztaty w ramach POPP 
przeprowadziły: Magdalena 
Kunysz-Pudełko, Anna Haka-
-Otręba i Marcelina Deka. Dzię-
kujemy również pani Beacie Smo-
larek, dyrektorce SP 1 w Goczał-
kowicach oraz pani Kseni Skipioł, 
nauczycielowi plastyki za pomoc 
w przeprowadzeniu warsztatów.

POPP

eko warsztaty w sp nr 1
29 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odbyła się kolejna edycja eko warsztatów przeprowadzo-
nych w ramach projektu ekologiczno-edukacyjnego „Nie Dokarmiaj Smoga”.

W ramach działań pro-
jektowych zorganizo-
wano szkolny kącik 

patriotyczno-historyczny „40 lat 
po stanie wojennym” (okolicz-
nościowa gazetka na parterze 
w budynku B szkoły). Nauczy-
ciele historii biorący udział 
w projekcie 27 października 
brali udział w wykładzie on-line 
„Drogowskazy pozostawione 
przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego na czas kryzysu”.

W grudniu w ramach zadań 
dla szkół w klasach VIII zapla-
nowana jest projekcja filmu 
pt. „Nie zabierajcie Mamy”. 
To dokument, który ma na celu 

przedstawienie nieopowiedzia-
nej do tej pory historii działaczek 
„Solidarności” – kobiet areszto-
wanych i internowanych w trak-
cie trwania stanu wojennego. 
Umieszczono w nim wspomnie-
nia dzieci, które były naocznymi 
świadkami aresztowania swoich 
matek, pokazując tym samym, 
jak wielkie piętno wywarły 
tamte wydarzenia na ich dalsze 
życie.

Z a c h ę c a m y  w s z y s t k i c h 
uczniów i nauczycieli do szcze-
gółowego zapoznania się z pro-
jektem na stronie internetowej 
pamiec81.pl.

A. Jeruzel

gdy gaŚnie paMięĆ ludzka, 
dalej MówiĄ kaMienie
We wrześniu Szkoła Podstawowa nr 1 włączyła się do projektu 
zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ślą-
skie Centrum Wolności i Solidarności. Jego celem jest przygo-
towanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Kącik poświęcony rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (Fot. SP nr 1)

gdy gaŚnie paMięĆ ludzka, gdy gaŚnie paMięĆ ludzka, 
Efekty pracy uczniów (Fot. POPP)
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Przywitania zawodników oraz otwarcia zawodów dokonała 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Beata Smolarek. O mistrzo-
stwo powiatu pszczyńskiego walczyły po trzy drużyny dziew-

cząt i chłopców SP nr 1 z Goczałkowic-Zdroju oraz SP nr 4 z Pszczyny.
Każda z drużyn składała się z ośmiu zawodników po dwóch 

z każdego rocznika. Uczniowie klas trzecich i czwartych pływali 
w trzech stylach: dowolnym, grzbietowym i klasycznym na dystansie 
50 m. Uczniowie klas piątych i szóstych pływali w czterech stylach: 
dowolnym, grzbietowym, klasycznym oraz delfinem na dystansie 
50 m. Ostatnią konkurencją zawodów był bardzo ciekawy i zacięty 
wyścig 8x50 m stylem dowolnym, w którym brali udział wszyscy 
zawodnicy z drużyny.

Rywalizacja wśród chłopców do przedostatniej konkurencji była 
bardzo wyrównana, gdzie pływacy z SP 4 Pszczyna prowadzili tylko 
dwoma punktami. O zwycięstwie zadecydował ostatni wyścig szta-
fetowy, gdzie górą okazała się drużyna z SP 4 Pszczyna. Drużyna 
dziewcząt z Goczałkowic zajęła drugie miejsce za drużyną z SP 4 
z Pszczyny.

Na etapie rejonowym, który odbędzie się w Pawłowicach zapo-
wiada się więc ciekawa i zacięta walka o pierwsze miejsca zarówno 
wśród dziewcząt, jak i chłopców, które premiowane są awansem 
na szczebel wojewódzki!

Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju we współpracy z GOSiR w Goczałkowicach-Zdroju. 
Szczególne podziękowania należą się kierownikowi, ratowni-
kom basenu GOSiR, nauczycielom wychowania fizycznego z SP 1 
w Goczałkowicach-Zdroju.

KK

Wyniki klasyfikacji ogólne

Drużyny dziewcząt:
I miejsce- SP 4 Pszczyna 164 pkt.
II miejsce – SP 1 Goczałkowice-Zdrój 155 pkt.

Drużyny chłopców:
I miejsce- SP 4 Pszczyna 162 pkt.
II miejsce – SP 1 Goczałkowice – Zdrój 157 pkt

za naMi powiatowe zawody 
w pŁywaniu drużynowyM
W środę, 27 października na pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju odbyły się drużynowe zawody pływackie szkół pod-
stawowych klas 3-6 - etap powiatowy.

 Zawody odbyły się na pływalni „Goczuś” (Fot. KK)

Ka j a k a r k ę  p r z y w i t a ł a 
dyrektor Beata Smola-
rek, która wręczyła jej 

pamiątkowe podziękowanie 
od społeczności szkoły. Justyna 
Iskrzycka jest  wielokrotną 
medalistką mistrzostw świata 
oraz Europy juniorów i senio-
rów w kajakarstwie, ma na 
swoim koncie 9 złotych medali 
mistrzostw Polski.

Pani Justyna podczas spo-
tkania z uczniami szkoły opo-
wiedziała  jak  wygląda jej 
kariera sportowa, jak ważne 
jest dążenie do celu, jak trzeba 
radzić sobie z porażką. W spo-
tkaniu z kajakarką uczestni-

czyły klasy: VIIId i VIIc oraz 
uczniowie klasy Vc.  Wszy-
scy mogli  obejrzeć ważący 
460 g brązowy medal olimpij-
ski, sprawdzić wagę treningo-
wego wiosła gościa, a także 
zadać pytania.

Na koniec uczniowie mogli 
sobie zrobić pamiątkowe zdję-
cie z wybitnym gościem, każdy 
mógł dotknąć medalu olimpij-
skiego oraz otrzymać autograf.

Dziękujemy wszystkim za 
uczestnictwo w spotkaniu. 
Pani Justynie życzymy dużo 
zdrowia i dalszych sukcesów 
sportowych.

Krzysztof Kupper

Medalistka igrzysk 
oliMpijskiCh w sp nr 1
7 października Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju gościła brązową medalistkę igrzysk olimpijskich w Tokio, 
Justynę Iskrzycką.

Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest dążenie do celu (Fot. K. Kupper)
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Wtorkowe popołudnie upłynęło w cudownym, bajkowym nastroju. 
A to za sprawą niezwykłego spektaklu o „Przygodach misia, 
co klapnięte uszko ma” w wykonaniu Stowarzyszenia „take 

tam” im. Artystów Międzywojnia. Dzieci obecne na przedstawieniu 
z zaciekawieniem słuchały przygód pluszowego bohatera z kart książek 
Czesława Janczarskiego, który towarzyszył w dzieciństwie ich rodzicom. 
Ot, maleńka nutka nostalgii.

GBP, GOK

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 3000 zł ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

Nazwa zadania brzmi: „Dofinansowanie dla bibliotek publicz-
nych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego 
dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków 
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 
w ramach NPRCz 2.0”

dotaCja dla biblioteki

W Wyprawce dzieci znajdą książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, która jest 
dostosowana pod względem formy 

i treści do potrzeb przedszkolaka i spełnia 
najwyższe standardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla najmłodszych, a 
także Kartę Małego Czytelnika. Przy wypo-
życzeniu minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek 
dziecko zostanie uhonorowane imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania. Biorąc udział w tego 
typu akcjach dziecko ma możliwość poznania 
ważnego miejsca na czytelniczej mapie dzie-
ciństwa (biblioteki), a także zostanie pełno-
prawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
                                                                             GBP

przygody Misia, Co 
klapnięte uszko Ma
"Na dobranoc - dobry wieczór miś pluszowy śpiewa Wam. 
Mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam." Wyjąt-
kowy gość  26 października zawitał do siedziby goczałkowic-
kich instytucji kultury. 

MaŁa ksiĄżka 
- wielki CzŁowiek
Goczałkowicka biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka-wielki człowiek”.  Akcja ma na celu zachęcenie rodziców do 
odwiedzenia biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zawita do naszej biblio-
teki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
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Zasady pozostały te same, jak w przypadku przeglądu stacjo-
narnego. Każdy uczestnik miał za zadanie przygotować tekst 
w gwarze śląskiej, a następnie zaprezentować jego interpretację. 

Z tą jedną różnicą, że tym razem przed kamerą, a nie na żywo. Gotowe 
filmy należało przesłać na adres mailowy GOK-u, który przekazał 
je do oceny profesjonalnemu jury.

Podsumowując, na XXIV konkurs „Pogodejmy po naszymu”, któ-
rego celem jest propagowanie wśród najmłodszego pokolenia kultury 
i tradycji Śląska wpłynęło 9 nagrań. Decyzją jury, w składzie: dyrekcja 
oraz pracownicy GOK i GBP, Danuta Heczko (nauczyciel POPP), Mał-
gorzata Paszek (emerytowana dyrektor GOK-u), przyznano:
Wyróżnienie I stopnia:
– Milena Sakrajecka – Studzienice
Wyróżnienia II stopnia:
– Karolina Wala – Krzyżowice
– Przemysław Pszczółka – Goczałkowice-Zdrój
– Paweł Piłatyk – Rudołtowice
Wyróżnienia III stopnia:
– Stanisław Watoła – Wola
– Nataniel Michura – Wola
– Oskar Kania – Goczałkowice-Zdrój
– Agata Niedziela – Rudołtowice
Wyróżnienie „za udział”:
– Natalia Lukasek – Krzyżowice

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kon-
kursie, dzięki któremu ukazujemy piękno śląskiej gwary oraz niezwy-
kłą wartość społeczną, jaka wynika z przynależności do „małej ojczy-
zny”. Jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzięmy 
mogli spotkać się z Wami osobiście.

GOK

"pogodejMy po naszyMu" 
- rozstrzygnięCie konkursu 
Gminny Ośrodek Kultury od ponad 20 lat organizuje konkurs gwarowy dla uczniów klas II i III szkół podstawowych powiatu 
pszczyńskiego. Co roku mali uczestnicy byli zapraszani do siedziby goczałkowickiego GOK-u. Niestety trwająca pandemia spra-
wiła, że od ubiegłego roku zachęcamy dzieci do udziału w konkursie w formie online.

Konkurs jest okazją do zaprezentowania przez najmłodszych śląskiej gwary (Fot. GOK).

KULTURALNA ŒWIETLICA DLA DZIECI M£ODZIE¯Y
DZIA£AJ¥CA  W RAMACH GMINNEGO OŒRODKA KULTURY 

Warsztaty
Pieczenia
Œwi¹tecznych
Pierników

Zapraszamy 
dzieci wczesnoszkolne (klasa 1-3)

6 oraz 13 grudnia 
godz. 16.00
zapisy GOK,

tel. 32 210 7088

GoKGoK

ZOSTAÑ
WOLONTARIUSZEM 
WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŒWI¥TECZNEJ
POMOCY !!!

ZG£OSZENIA DO 15 GRUDNIA 2021
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

CZEKAMY W SZTABIE  #329
PRZY GMINNYM OŒRODKU KULTURY
W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
INFORMACJA: TEL. 32 210 7088

UWAGA !!!

#329

30.01.2022.
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Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży powstał w ramach 
realizacji projektu „Integracja-tolerancja” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Obecnie pieczę nad kontynuacją projektowych założeń powie-
rzono Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który czuwa nad obowiązkiem 
zachowania trwałości rezultatu zgodnie z wnioskiem o dofinanso-
wanie projektu.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku 
szkolnym do uczestnictwa w zajęciach goczałkowickiej świetlicy.

Placówka czynna jest w każdy poniedziałek, środę i czwartek 
w godz. 15.00-18.00 w siedzibie GOK-u, II piętro.

Na podopiecznych czeka wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
która ułatwi dziecku naukę, odrabianie lekcji, rozwój pasji i zainte-
resowań.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, wymagane są wcześniejsze 
zapisy w biurze GOK-u.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr te. 32 210 70 88.
GOK

kulturalna ŚwietliCa  
dla dzieCi i MŁodzieży

  z  ż y c i a  g m i n y  SPoRt

Po oficjalnym rozpoczęciu przez dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Beatę Smolarek oraz kierownika Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Radosława Jelenia, wszyscy zebrani na hali 

sportowej odśpiewali uroczyście hymn narodowy.
Następnie rozpoczęto zmagania, w których wzięły udział repre-

zentacje dwóch klubów z Pawłowic i Czechowic-Dziedzic oraz 
jedna reprezentacja szkoły gospodarzy – SP nr 1 Goczałkowice-
-Zdrój. W tym roku uczestnikami były dziewczyny z rocznika 2010 
i młodsze. Zespoły grały ze sobą systemem "każdy z każdym", mecz 
i rewanż, a turniejowe spotkania składały się z czterech kwart po 
5 minut każda.

W zawodach zwyciężyły zawodniczki Miejskiego Klubu Sporto-
wego z Czechowic-Dziedzic, które wygrały wszystkie swoje mecze. 
Kolejne miejsca zajęły: GUKS Gwarek Pawłowice i Szkoła Podsta-
wowa nr 1 Goczałkowice-Zdrój.

W zawodach nie zabrakło wielu emocji sportowych. Drużyny 
ambitnie walczyły o każdy punkt i pokazały na boisku prawdziwy 
sportowy charakter, lecz cały czas w duchu fair-play i przyjaciel-
skim nastawieniu do siebie. Wzorowa postawa młodych koszyka-
rek widoczna była po każdym meczu, gdzie dziewczyny gratulo-
wały sobie wygranej i wspierały się równocześnie, gdy doznały 
porażki.

Organizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa nr 1 Goczał-
kowice-Zdrój oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju. Sędzią głównym był Maciej Guzik, a nauczycielami 
odpowiedzialnymi za przeprowadzenie imprezy Sławosz Pękała, 
Joanna Dziedzic, Piotr Dąbkowski (trener drużyny).

PD

VIII Międzyszkolny Turniej Koszykówki z okazji Święta Nie-
podległości, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 9 listo-
pada 2021 roku.

Klasyfikacja: 
1. Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice
2. GUKS Gwarek Pawłowice
3. Szkoła Podstawowa nr 1 Goczałkowice-Zdrój.

MVP turnieju: Oliwia Tokarska (MKS Czechowice-Dziedzice)
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespołach: Dominika Mło-

dzik (SP 1 Goczałkowice-Zdrój),Martyna Gajda (MKS Czechowice-
-Dziedzice), Dominika Polit (GUKS Gwarek Pawłowice).

na sportowo z okazji  
Święta niepodlegŁoŚCi
Trzy zespoły wzięły udział w VIII Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki z okazji Święta Niepodległości. W zawodach rozgrywanych 
9 listopada w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju triumfowały zawodniczki z Czechowic-Dziedzic.

Turniej rozegrano na hali „Goczuś” (Fot. GOSiR)

f o t .  p i x a b a y
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Infolinia 987 obsługiwana jest całodobowo przez cały tydzień 
i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym 
z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie 
internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
w zakładce Wydziału Rolnictwa i Polityki Społecznej „Pomoc spo-
łeczna”.

OPS

poMoC dla bezdoMnyCh
1 listopada 2021 r. śląskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię 987. Można pod 
nią uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noc-
legu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goczałko-
wicach-Zdroju informuje, 

iż przedstawiciele Stowarzy-
szenia Wiosna zajmującego 
się m.in. organizowaniem akcji 
„Szlachetna Paczka” w naszym 
okręgu zgłosili się do tutejszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
dwukrotnie we wrześniu 2021 
roku. Przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Wiosna podczas spo-
tkań nie posiadali komplet-
nej dokumentacji regulującej 
współpracę z tut. Ośrodkiem, 
nie potrafili wyjaśnić, w jaki 
sposób nastąpi przekazywa-
nie danych osobowych osób 
chętnych do udziału w akcji 
„Szlachetna Paczka” do Sto-
warzyszenia. Zaproponowano 
przedstawicielom Stowarzy-

szenia zawarcie porozumienia 
o współpracy oraz podpisanie 
umów powierzenia danych oso-
bowych.

Po m i m o  z a p e w n i e ń ,  i ż 
w najbliższym czasie wolonta-
riusze Stowarzyszenia Wiosna 
z naszego okręgu przedłożą 
wszystkie dokumenty doty-
czące współpracy, to do dnia 2 

listopada 2021 r. nie przedłożyli 
ani propozycji umowy o współ-
pracy, ani nie przekazali żad-
nych informacji dotyczących 
akcji „Szlachetna Paczka” orga-
nizowanej w 2021 r. Podpisa-
nie umów o współpracy i o prze-
twarzaniu danych osobowych, 
miało umożliwić nawiązanie 
współpracy ze Stowarzysze-

niem Wiosna i objęcie pomocom 
rodziny chętnych do udziału 
w akcji „Szlachetna Paczka”, 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, a to m.in. ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych i Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. 
RODO.

Wo b e c  b r a k u  ko n t a k t u 
i jakiejkolwiek umowy ze Sto-
warzyszenia Wiosna, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju nie może 
kwalifikować osób do udziału 
w akcji „Szlachetna Paczka'' 
bowiem nie ma podstaw praw-
nych do ujawniania danych oso-
bowych Klientów.

OPS

inForMaCja ops ws. 
szlaChetnej paCzki

zespóŁ wznawia dyżur
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wznawia dyżur na terenie powiatu pszczyńskiego. 

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Powiat Pszczyński, 
mieszkańcy od kilku lat mogą składać wnioski oraz odbie-
rać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, legityma-

cje osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowe na miejscu 
w Pszczynie. Tymi zadaniami zajmuje się Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Aby umówić wizytę należy dokonać rezerwacji poprzez stronę 
internetową bezkolejki.eu/pzon lub telefonicznie pod numerem 

32 423 72 02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30).
Aby uzyskać informacje na temat orzekania lub stopnia nie-

pełnosprawności należy skontaktować się dzwoniąc pod numer 
telefonu 32 423 72 02. Osoby z niepełnosprawnościami, które 
chcą pozyskać kartę parkingową proszone są o kontakt z pracow-
nikiem zespołu pod numerem tel. 733 440 133 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

OPS 
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W deklaracji należy podać: imię 
i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku, adres nie-

ruchomości, informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach.

Mamy 12 miesięcy na wysłanie dekla-
racji w przypadku budynków już istnieją-
cych (licząc od 1 lipca 2021 r.) lub 14 dni 
od uruchomienia nowego źródła ciepła 
w przypadku nowych obiektów.

Deklarację można złożyć elektro-
nicznie – przez stronę zone.gunb.gov.pl 
(należy posiadać profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny) lub papierowo – wyślij 
deklarację listownie (na adres: Urząd 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 
13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój) lub złóż 
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Formularze deklaracji są dostępne 
na stronie goczalkowicezdroj.pl.

UG

W związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 
w Katowicach o wygaszaniu funkcjonowania platformy 
SEKAP, od 27 sierpnia wyłączono możliwość przesyłania 

wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

Do końca 2021 r. można zarchiwizować dane (koresponden-
cja z urzędem) z platformy SEKAP. Na stronie goczalkowicezdroj.
pl publikujemy instrukcję pobierania korespondencji ze skrzynki 
kontaktowej sekap.pl.

W JAKI SPOSÓB ZAŁATWIAĆ SPRAWY 
URZĘDOWE PRZEZ INTERNET?

ePUAP
Wszystkich mieszkańców, którzy chcą załatwiać sprawy urzę-

dowe przez internet zachęcamy do korzystania z ePUAP (elektro-
niczna Platforma Usług Administracji Publicznej). To ogólnopolska 
platforma teleinformatyczna, która udostępnia obywatelom i przed-
siębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z admini-
stracją publiczną. Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej 
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłat-
nie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, nie muszą 
budować własnego systemu informatycznego. Korzyści z ePUAP 
mają także korzystający z udostępnionych usług obywatele i przed-
siębiorcy — mogą konto w jednym systemie wykorzystać do komu-
nikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach.

Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie 
ma ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy 
użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie 
potwierdzić swoją tożsamość.

eUrząd
Korespondencję z Urzędem Gminy można prowadzić także 

poprzez platformę eUrząd. Do platformy można zalogować się 
poprzez ePUAP.

Portal podatnika
Zachęcamy mieszkańców Goczałkowic do korzystania także z Portalu 

podatnika. Został on udostępniony dzięki realizowanemu przez gminę 
Goczałkowice-Zdrój projektowi pn. „Zwiększenie dostępu obywateli 
i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałko-
wice-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 powiadomienia 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 przedsiębiorców.

Z Portalu podatnika można korzystać logując się poprzez ePUAP. Nie 
ma potrzeby rejestracji nowego konta na Portalu podatnika.

UG

zMiany w koMunikaCji 
elektroniCznej z urzędeM
Od sierpnia nie jest możliwa komunikacja za pomocą platformy SEKAP. Została ona wygaszona. Zachęcamy do załatwiania spraw 
urzędowych poprzez ePUAP, eUrząd oraz Portal podatnika.

zgŁoŚ w Centralnej ewidenCji 
CzyM ogrzewasz doM
zgŁoŚ w Centralnej ewidenCji 

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć deklarację 
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!
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Pomoc w formie żywności 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywno-

ściowa 2014-2020 w Podprogra-
mie 2021 zgodnie z wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej (MRiPS) 
dla Instytucji Pośredniczącej 
i beneficjentów mogą otrzymy-
wać osoby/rodziny, których mie-
sięczny dochód netto nie przekra-
cza 220% odpowiedniego kryte-
rium dochodowego uprawnia-
jącego do korzystania z pomoc 
społecznej tj. 1 542,20 zł dochód 

dla osoby samotnie gospoda-
rującej (701,00 zł x220%) oraz 
1 161,60 zł na osobę w rodzinie 
(528,00 zł x 220%).

Osoby, które są zaintereso-
wane otrzymywaniem żywności 
z POPŻ zobowiązane są skon-
taktować z tutejszym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej (oso-
biście w siedzibie Ośrodka: ul. 
Uzdrowiskowa 61 lub telefonicz-
nie pod nr telefonu: 32 212 70 
55) w celu sprawdzenia sytuacji 
dochodowej poprzez wypełnie-

nie oświadczenia o dochodzie 
swojej rodziny netto za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia 
oświadczenia celem zakwalifiko-
wania do otrzymywania powyż-
szej pomocy.

Osoby zakwal i f ikowane 
do POPŻ w Podprogramie 2021 
otrzymują artykuły: warzywne 
i owocowe, skrobiowe, mleczne, 
mięsne, a także cukier i olej 
o łącznej ilości ok. 28 kg.

Zakładany termin dostaw 
artykułów spożywczych zapla-

nowany jest od miesiąca grudnia 
2021 r. do maja 2022 r.

Szczegółowe infor macje 
dotyczące Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Podprogram 2021 można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-
-Zdroju pod nr tel. 32 212 70 
55 oraz na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej gov.pl/web/rodzina/podpro-
gram-2021

OPS

żywnoŚĆ dla potrzebujĄCyCh
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 
Podprogram 2021.

Zdarza się, że mieszkańcy umieszczają resztki żywności czy 
odpady zielone w kuble na bioodpady, pakując je wcześniej 
do plastikowych worków. To znacznie pogarsza jakość tych opa-

dów i zanieczyszcza je. Nie wrzucajmy też odpadów bio do worków 
biodegradowalnych czy kompostowalnych, ponieważ one również nie 
spełniają norm określonych przez kompostownię.

Pamiętajmy – do brązowego pojemnika należy wrzucać tylko 
odpady ulegające biodegradacji. Z pewnością różnego rodzaju worki, 
a zwłaszcza plastikowe biodegradacji nie ulegają. Dlatego też odpady 
bio powinno wyrzucać się do pojemnika na odpady luzem, ewentual-
nie w workach papierowych.

UG

odpadów bio nie 
oddajeMy w workaCh!
Nie zanieczyszczajmy odpadów biodegradowalnych workami plastikowymi.

Oto terminy:

30 listopada – od przejazdu kolejowego do DK1,
1 grudnia – Osiedle Powstańców Ślaskich, Bór I, Bór II,

2 grudnia – od przejazdu kolejowego do zapory, Aleja I, Aleja II, 
Grzebłowiec,
3 grudnia – od DK1 do Rudołtowic.

UG

uwaga! dodatkowy odbiór odpadów 
bio z nieruChoMoŚCi

Na przełomie listopada i grudnia zaplanowano dodatkowy, nieujęty w rocznym harmonogramie odbiór odpadów biode-
gradowalnych z nieruchomości.

Żyjemy w państwie prawa i każdy mieszkaniec może wyrażać 
swoje opinie. Należy jednak brać odpowiedzialność za to, co się 
mówi i jakie treści się rozpowszechnia. W związku z nieprawdzi-

wymi treściami, które pojawiły się jakiś czas temu na terenie gminy 
przypominamy, że odpady biodegradowalne, wraz z odpadami 
kuchennymi są odbierane spod posesji, zgodnie z harmonogramem. 
Suche liście, skoszoną trawę, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy 

należy umieszczać w brązowych pojemnikach na odpady biodegra-
dowalne, razem z odpadami kuchennymi. Tego typu odpady odbie-
rane są spod posesji, od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy 
w miesiącu, a od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu. Jeśli 
nie wszystkie odpady biodegradowalne zmieszczą się w pojem-
niku, mieszkaniec ma możliwość oddania ich nieodpłatnie do 
PSZOK-u w Czechowicach-Dziedzicach.

odpady zielone sĄ odbierane spod posesji!
Przypominamy, że odpady biodegradowalne, wraz z odpadami kuchennymi są odbierane spod posesji, zgodnie z harmonogra-
mem.
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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 8.00-16.00

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

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: 
22.11, 1.12, 20.12
segregowane: 
22.11, 6.12, 20.12
zmieszane:
29.11,13.12
popiół: 
22.11, 6.12, 20.12

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
30.11, 16.12
segregowane: 
23.11, 7.12, 21.12
zmieszane: 
30.11, 14.12
popiół: 
23.11, 7.12, 21.12

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
3.12, 15.12
segregowane: 
24.11, 8.12, 22.12
zmieszane: 
1.12, 15.12
popiół: 
24.11, 8.12, 22.12

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
25.11, 2.12, 23.12
segregowane: 
25.11, 9.12, 23.12
zmieszane: 
2.12, 16.12
popiół: 
25.11, 9.12, 23.12

ODBIORĄ ŚMIECI


