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– Rozszerzamy ofertę rekre-
acyjną w naszej gminie. Widzimy, 
że jest duże zapotrzebowa-
nie na nowe place zabaw, dla-
tego przystępujemy do budowy 
takiego obiektu w Parku Zdrojo-
wym. Mam nadzieję, że będzie 
to miejsce, w którym pocie-
chy będą mogły bezpiecznie się 
bawić i spędzać wolny czas. Jed-
nocześnie podejmujemy działa-
nia, żeby kolejne place zabaw 
powstały w innych częściach 
naszej gminy – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

Plac zabaw zostanie wybu-
dowany w Parku Zdrojowym, 
na wysokości siłowni plenero-

wej znajdującej się przy stawie 
Maciek. Zostanie wyposażony 
w elementy drewniane: zestaw 
zabawowy, karuzele, huśtawki, 
bocianie gniazdo, piramidę 
liniową, huśtawkę na linach, 
zjeżdżalnie, statek, a także ławki 
ogrodowe oraz kosze na śmieci. 
Całość będzie ogrodzona.

11 stycznia podpisana została 
umowa na realizację zadania pn. 
„Budowa placu zabaw w Goczał-
kowicach-Zdroju jako miejsca 
aktywnego wypoczynku i rekre-
acji”. Przetarg na budowę i wypo-
sażenie obiektu wygrała F.U.H. 
M&S Bruk Michał Szczygieł, Szy-
mon Zieleźnik s.c. z Goczałko-
wic-Zdroju. Wartość inwestycji 

to 461 tys. 846 zł 43 gr. Projekt 
będzie realizowany przez gminę 
Goczałkowice-Zdrój z udziałem 

środków Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ziemia Pszczyńska”.
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rusza BuDowa nowego 
placu zaBaw!
W Parku Zdrojowym powstanie miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji. 11 stycznia podpisano umowę na realizację inwestycji.

Wizualizacja nowego placu zabaw (źródło: UG)

Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców stałych gminy 
Goczałkowice-Zdrój wynosiła 6633 (28 osób mniej niż 
rok wcześniej) – 3418 kobiet oraz 3215 mężczyzn. Liczba 

mieszkańców czasowych to 85.
W ubiegłym roku urodziło się 56 dzieci (11 mniej niż w 2020 

roku), w tym 29 dziewczynek i 27 chłopców. Najpopularniejsze 
imiona dla dzieci to Zuzanna i Aleksander, a wśród najciekaw-
szych znalazły się Gracjan, Zachary, Mia, Melania.

W 2021 r. zmarło 94 mieszkańców naszej gminy (49 kobiet i 45 
mężczyzn). To 15 osób więcej niż przed rokiem. Odnotowano 50 
ślubów oraz 11 rozwodów.

Wśród mieszkańców naszej gminy mamy: 1209 panien, 1377 
kawalerów, 1703 kobiety zamężne, 1630 żonatych mężczyzn, 
152 rozwódki, 126 rozwiedzionych mężczyzn, 347 wdów, 72 
wdowców.
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Sprawdzamy, ile w 2021 roku w naszej gminie urodziło się 
dzieci, ile osób zmarło, ile było ślubów i rozwodów.

Szopka przedstawia Świętą Rodzinę, Trzech Króli, pasterzy 
a także różne zawody kobiet i mężczyzn, często te zapomniane. 
Znajdują się w niej ruchome oraz podświetlane elementy, a także 

potok z prawdziwą wodą i rybkami.
Szopka powstała dzięki zaangażowaniu parafian. Można ją oglą-

dać przed nabożeństwami oraz po ich zakończeniu.
UG

piękna szopka 
w kościele 
paraFialnym
W kościele pw. św. Jerzego Męczennika w Goczałkowicach-
-Zdroju można podziwiać piękną szopkę bożonarodzeniową.

Szopka ma ruchome elementy, jest tam prawdziwa woda i rybki (Fot. UG)

mieszkańcy 
goczałkowic 
w liczBacH

F O T .  F R E E P I K
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26 października 2021 r. Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój przyjęła 
uchwałę w sprawie likwidacji jed-

nostki organizacyjnej Gminy Goczałkowice-
-Zdrój – Administracji Zasobów Komunalnych 
w Goczałkowicach-Zdroju. 1 stycznia 2022 r. 
mienie, należności, zobowiązania oraz zada-
nia AZK zostały przejęte przez Urząd Gminy. 
Wszyscy pracownicy likwidowanej jednostki 
zostali przeniesieni do Urzędu Gminy. Takie 
rozwiązanie poprawi efektywność zarządza-
nia oraz doprowadzi do optymalizacji zaso-
bów kadrowych.

Nowe numery kont bankowych
Co likwidacja AZK oznacza dla mieszkań-

ców? Najważniejsza zmiana to nowe numery 
kont bankowych. Z dniem 31 grudnia 2021 r. 
nastąpiło zamknięcie rachunku bankowego 

59 8448 0004 0033 6718 2000 0001 oraz 
rachunków indywidualnych odbiorców nale-
żących do AZK.

Od 1 stycznia 2022 r. wystawcą faktury 
nie jest AZK, a Gmina Goczałkowice-Zdrój. 
Należności za dostawę wody i odbiór ście-
ków należy uiszczać na konto Gminy Goczał-
kowice-Zdrój: 28 8448 0004 0036 6063 
2000 0017 lub na nowe konto indywidualne 
odbiorcy, które będzie podane w bieżącej 
fakturze. Pozostałe należności, tj. za czynsz 
mieszkaniowy, dzierżawę, wieczyste użyt-
kowanie, zajęcie pasa drogi, umieszczenie 
urządzenia w pasie drogi, należy wpłacać 
na konto bankowe Gminy Goczałkowice-
-Zdrój: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001.

Dane kontaktowe bez zmian
Nie zmienia się numer telefonu do pracow-

ników zajmujących się zasobami komunal-

nymi, wodą oraz ściekami w gminie Goczał-
kowice-Zdrój. W tych sprawach można kon-
taktować się pod numerem telefonu: 32 210 
71 85 wewn. 205 lub udać się na II piętro 
budynku Urzędu Gminy (ul. Szkolna 13).
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likwiDacja azk: co się zmienia?
Od 1 stycznia 2022 r. zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych zostały przejęte przez Urząd Gminy. Zmie-
niają się numery kont bankowych.

Siedziba Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (Fot. UG)

Internetowe Biuro Obsługi Klienta to bezpłatna aplikacja, 
dzięki której szybko i bez wychodzenia z domu można zała-
twić sprawy związane z wodą i ściekami w gminie Goczałko-

wice-Zdrój.
Każdy klient po zalogowaniu w iBOK może podać stan licznika, 

w zakładce Zgłoszenie odczytu. Faktura za wodę i ścieki pojawi się 
w zakładce Rozrachunki. Poprzez aplikację można opłacić fakturę 
za pomocą płatności on line paybynet KIR (prowizja za płatność 
wynosi 0,59 zł).

IBOK umożliwia wgląd w historię faktur oraz sprawdzenie 
najważniejszych danych klienta. Wkrótce uruchomione zostaną 
powiadomienia SMS o płatnościach, a także możliwość wydruku 
faktur z formatu pdf.

Jak założyć konto w iBOK?
1. Wejdź na stronę ibok.goczalkowicezdroj.pl
2. Kliknij na zakładkę Rejestracja (na dole strony)
3. Wypełnij wskazane dane, kod klienta (nabywcy) podany jest na fakturze
4. Zaakceptuj regulamin serwisu iBOK oraz Klauzulę informacyjną
5. Kliknij Załóż konto
6. Zgłoszenie będzie weryfikowane przez pracowników Urzędu Gminy
7. Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz maila z informacją o aktywacji 
konta
8. Loguj się do iBOK za pomocą kodu klienta i ustanowionego hasła

Przed skorzystaniem z internetowego Biura Obsługi Klienta prosimy 
o zapoznanie się z regulaminem iBOK, który jest dostępny na stronie ibok.
goczalkowicezdroj.pl
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przez internet poDaj stan 
licznika i opłać Fakturę
Ruszyło internetowe Biuro Obsługi Klienta, które umożliwia podanie przez internet stanu licznika oraz opłacenie faktury za wodę 
i ścieki on line.

Wszelkie awarie kanalizacji należy zgłaszać  korzystając z poniższych danych kontaktowych:

- tel. 602 760 669 lub 32 623 34 73;  - mail: maciej.kozub@veolia.com

jak zgłaszać awarie 
kanalizacji?

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniła się fi rma, która obsługuje awarie kanalizacji w gminie Goczałkowice-Zdrój.
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29 czerwca 2021 roku 
Rada Gminy Goczał-
kowice-Zdrój podjęła 

uchwałę w sprawie ustanowienia 
Nagrody Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury oraz określenia szczegóło-
wych zasad i trybu ich przyzna-
wania, a także uchwałę w spra-
wie ustanowienia Nagrody Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
za osiągnięcia w dziedzinie sportu 
oraz określenia szczegółowych 
zasad i trybu ich przyznawania.

Nagrody w dziedzinie kul-
tury mogą otrzymać mieszkańcy 
oraz podmioty mające siedzibę 
na terenie gminy Goczałkowice-
-Zdrój i osoby reprezentujące 
w/w podmioty, posiadające osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury.

Nagrody w dziedzinie sportu 
mogą otrzymać zawodnicy, którzy 
są mieszkańcami gminy Goczałko-
wice-Zdrój oraz uzyskali wysokie 
wyniki sportowe, a także trenerzy 
prowadzący szkolenie w klubach 

i stowarzyszeniach sportowych 
mających siedzibę na terenie 
gminy Goczałkowice-Zdrój, któ-
rych zawodnicy uzyskali wyso-
kie wyniki sportowe. Nagrody 
przyznawane będą za osiągnięcie 
wysokiego wyniku sportowego 
w międzynarodowym współza-
wodnictwie sportowym lub kra-
jowym współzawodnictwie spor-
towym w sporcie indywidual-
nym lub zespołowym. Pod uwagę 
brane są wyniki sportowe osią-
gnięte w 2021 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb 
przyznawania nagród określają 
Regulaminy, które są dostępne 
na stronie goczalkowicezdroj.pl. 
Można też tam znaleźć wzory 
wniosków o przyznanie nagrody.

Nabór wniosków o przyznanie 
Nagrody Wójta Gminy Goczał-
kowice-Zdrój prowadzony jest 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do 31 stycznia 2022 roku. 
Wnioski należy składać w Urzę-
dzie Gminy Goczałkowice-Zdrój 
(ul. Szkolna 13). Decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój.
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zgłoś kanDyDatów Do 
nagroDy wójta gminy 
goczałkowice-zDrój!
W 2022 roku po raz pierwszy zostaną wręczone Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie 
sportu. Wnioski można składać do 31 stycznia.

Ce l e m  p r o g r a m u  j e s t 
wsparcie rozwoju cyfro-
wego inst ytucji  samo-

rządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. Skiero-
wany jest do wszystkich gmin 
w kraju i finansowany z fundu-
szy europejskich.

Środki  pozyskane przez 
gminę  pochodzą z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 i zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu 
d o  k o p i i  b e z p i e c z e ń s t w a 
danych w Urzędzie Gminy.
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na rozwój cyFrowy gminyna rozwój cyFrowy gminy
Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała 100 tys. zł w ramach programu Cyfrowa Gmina.
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Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój pracuje w niezmienionych godzi-
nach: w poniedziałki w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-
17.00, w środy, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.00.

Prosimy, aby na miejscu, w urzędzie załatwiać wyłącznie sprawy, które 
wymagają osobistego stawienia się. Wszystkie wizyty należy wcześniej 
umówić telefonicznie lub mailowo z pracownikiem merytorycznym.

W portierni Urzędu Gminy jest odpowiednio zabezpieczone stanowi-
sko, gdzie można porozmawiać z danym pracownikiem urzędu lub prze-
kazać dokumenty. W przedsionku można przebywać tylko jedna osoba. 
Klienci do banku mogą wchodzić pojedynczo.

Podczas wizyty w urzędzie obowiązują nakaz noszenia maseczek 
ochronnych, dezynfekcja oraz dystans społeczny.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd można kontak-
tować się z pracownikami telefonicznie, mailowo, przesyłając korespon-
dencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu – wiele spraw urzędo-
wych można załatwić przez internet. Pokazujemy, jak to zrobić – czytaj 
na naszej stronie goczalkowicezdroj.pl. Wnioski elektroniczne są trakto-
wane przez nas tak samo, jak złożone osobiście czy papierowo. Są na bie-
żąco rozpatrywane przez pracowników Urzędu Gminy.

Najważniejsze numery kontaktowe 
do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój

Sekretariat – 32 210 71 85
mail: sekretariat@goczalkowicezdroj.pl

Numery wewnętrzne:

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – 111
Odpady komunalne, Program Ograniczenia Niskiej Emisji, 
Program Czyste Powietrze – 112
Oświata – 113
Podatki – 114
Woda, ścieki, zasoby komunalne – 205
Architektura i geodezja – 211
Ochrona środowiska – 214

zmiany w oBsłuDze klientów urzęDu gminy
W związku z sytuacją epidemiczną nastąpiły zmiany w obsłudze klientów Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Prace realizowane będą 
w budynku wielorodzinnym, 
znajdującym się w sąsiedz-

twie kościoła pw. św. Jerzego 
Męczennika. Zakres inwestycji 
obejmuje przede wszystkim docie-
plenie ścian i dachu oraz wymianę 
stolarki zewnętrznej.

– Termomodernizacja wieloro-
dzinnego budynku jest kolejnym 
działaniem gminy, którego celem 
jest polepszenie jakości powietrza. 
Zadanie poprawi bowiem efek-
tywność energetyczną budynku. 

Inwestycja znalazła się na liście 
projektów pozytywnie ocenionych 
do dofinansowania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Wnioskowaliśmy o środki 
w wysokości 344 tys. 419 zł 16 gr – 
mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Całkowity koszt inwestycji 
to 446 tys. 801 zł 44 gr. Wkrótce 
zostanie ogłoszony przetarg 
na wykonanie prac.
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BuDynek Do termomoDernizacji
Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma dofi nansowanie na remont - termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 
70. Koszt inwestycji to prawie 450 tys. zł.

Inwestycja będzie współfi nansowana ze środków WFOŚiGW (Fot. UG)

Karta użytkownika PSZOK wydawana 
jest bezpłatnie podczas pierwszej 
wizyty w Punkcie Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych przy ul. Prusa 
33 w Czechowicach-Dziedzicach. Otrzyma 
ją osoba, która złożyła deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (jedna karta na deklarację). 
Wzór karty publikujemy obok. Każda karta 
ma indywidualny numer oraz kod kreskowy, 

który umożliwi sprawne odczytanie przez 
pracownika PSZOK danych osoby oddają-
cej odpady. Co istotne, kartę należy mieć 
ze sobą podczas każdej wizyty w punkcie.

System kart wprowadzono, żeby z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych mogły korzystać wyłącznie osoby, 
które złożyły deklarację i uiszczają opłatę 
za odbiór odpadów.

UG

korzystanie z pszok 
tylko z kartĄ
Od stycznia mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady do PSZOK w Czechowicach-Dziedzicach tylko z kartą użytkownika. Można 
ją otrzymać w trakcie pierwszej wizyty w punkcie.

zmiany w oBsłuDze klientów urzęDu gminy
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Czy jest dotacja do wymiany kotła węglowego na gazowy? 
Tak. Limit podstawowy to 4500 zł , limit podwyższony - 9000 zł, ale 
nie więcej niż 100% inwestycji.

Czy można łączyć program Czyste Powietrze i gminny Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji?
Tak. 

Czy jest dotacja do montażu paneli fotowoltaicznych? 
Tak, przy wymianie kotła węglowego. 

Czy jest dotacja przy wymianie starego kotła gazowego?
Nie.

Czy można łączyć dotację z programu Czyste Powietrze z pro-
gramem Mój Prąd? 
Nie. 

Czy trzeba być właścicielem/współwłaścicielem nieruchomo-
ści, aby uzyskać dotację? 
Tak.

Czy są dotacje do instalacji pomp ciepła? 
Tak.

Czy osoby o niskich dochodach mogą uzyskać podwyższoną 
wysokość dotacji? 
Tak, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

Jak długo od wykonania inwestycji można ubiegać się o dotację? 
Do 6 miesięcy. 

Czy można ubiegać się o dotację na budynki nowo budowane? 
Nie. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze” znajduje się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Goczałko-
wice-Zdrój (ul. Szkolna 13). Funkcjonuje przez trzy dni w tygodniu, 
w następujących godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 7.30-
17.00, środa 10.00-12.00.

Kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyj-
nym Programu „Czyste Powietrze” - tel. 605 688 381, mail: 
ochronapowietrza@goczalkowicezdroj.pl. Więcej informacji o pro-
gramie: czystepowietrze.gov.pl

czyste powietrze: 
oDpowiaDamy na najczęstsze pytania
W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać informacje na temat programu 
i pomoc w uzyskaniu dotacji na inwestycje ekologiczne. Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.

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

Gmina Goczałkowice-Zdrój, zgodnie 
z uchwałą antysmogową, ma obowią-
zek przeprowadzenia określonej liczby 

kontroli. W przypadku ogłoszenia II poziomu 
ostrzegania są to co najmniej dwie kontrole, 
a w przypadku III poziomu alarmowego – 
co najmniej 5 kontroli. I ten obowiązek jest 
realizowany.

Jednak oprócz tego, pracownicy Urzędu 
Gminy prowadzą dodatkowo kontrole ruty-
nowe, w losowo wybranych budynkach (głów-
nie w dniach, kiedy poziom zanieczyszczenia 
powietrza jest podwyższony), a także kontrole 
po zgłoszeniach przez mieszkańców podejrze-
nia spalania odpadów czy innych niedozwolo-
nych materiałów.

W całym 2021 roku w gminie przeprowa-
dzono łącznie 133 kontrole palenisk domo-
wych.

Jak wygląda kontrola?
Kontrole mogą być prowadzone w godzi-

nach 6.00-22.00. Kontrolerzy nie informują 
wcześniej, że takie działania będą podejmo-
wane na danej posesji. Co istotne, zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska, miesz-
kaniec ma obowiązek wpuścić kontrolerów 
na teren nieruchomości.

Kontrola odbywa się w obecności właści-
ciela lub dorosłego domownika. Jest przepro-
wadzana przez upoważnionych przez wójta 
pracowników Urzędu Gminy Goczałkowice-

-Zdrój, posiadających odpowiednie legityma-
cje. Kontrolerzy sprawdzają rodzaj używa-
nego opału. Mogą przy tym wykonywać zdję-
cia, a także poprosić o przedstawienie doku-
mentów, które dotyczą posiadanego kotła czy 
używanego opału.

Podczas kontroli spisywany jest protokół.
Wykrycie spalania odpadów grozi manda-

tem w wysokości do 500 zł lub skierowaniem 
sprawy do sądu (grzywna do 5 tys. zł). Kontro-
lujący mogą zastosować także pouczenie lub 
upomnienie. W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości zapowiadana jest rekontrola, 
której celem jest sprawdzenie, czy nieprawi-
dłowości zostały usunięte.

UG

uwaga! wzmożone kontrole 
palenisk DomowycH
Ważna informacja dla mieszkańców! Pracownicy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, realizując zapisy uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego oraz Programu Ochrony Powietrza prowadzą kontrole palenisk domowych.

uwaga! wzmożone kontrole 
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DowieDz się, jak pozyskać Dotację!
31 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”. Zostanie zorganizowane  
w formie zdalnej.

Spotkanie w formie zdalnej (poprzez platformę internetową) odbędzie się w poniedziałek, 31 stycznia w godz. 12.00-14.00.
W dniu spotkania na stronie internetowej Urzędu Gminy dostępny będzie link, który umożliwi udział w spotkaniu.

UG

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głów-
nej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących 

smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych 
kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje 
na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System 
jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie 
informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie 
na wymianę starego kotła.

Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele 
więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie rów-
nież narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej 
do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione 
usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego 
czy inwentaryzacji budynku.

Jak złożyć deklarację?
Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można 

to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę zone.gunb.gov.
pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifiko-
wany lub w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/
gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która 
daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. 
źródeł ciepła i spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca 
budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym 
źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW.  W przypadku mieszkania w bloku 
to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest 
ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wów-
czas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, 
są to miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłow-
nicza, kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, 
kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajni-
kiem, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy 
na paliwo stałe, trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa, kocioł 
gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek 
gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler 
elektryczny, kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją 
wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele foto-
woltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla 
pozycji: kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, 
kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajni-
kiem należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo 

stałe, a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła 
możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwa-
rancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to: poniżej klasy 3 lub brak 
informacji, klasa od 3 do 5, ekoprojekt. Paliwa stałe, które należy wskazać 
to: węgiel i paliwa węglopochodne, pellet drzewny, drewno kawałkowe 
oraz inny rodzaj biomasy.

Na jakim formularzu?
Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz 

A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliź-
niaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbio-
rowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania 
to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności 
jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek 
koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, 
np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów 
budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków 
i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, 
budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni 
i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silo-
sów, a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostęp-
nych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół 
i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury 
fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, 
budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego 
oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do reje-
stru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla 
pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

Ważne terminy
Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało 
ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji ulega 
znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego 
uruchomienia źródła ciepła.

GUNB

złóż Deklarację w centralnej 
ewiDencji emisyjności BuDynków
1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
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Lepsze połączenia i dostęp-
ność zapewni modernizacja 
węzła kolejowego Goczałko-

wice-Zdrój – Czechowice-Dzie-
dzice – Zabrzeg. Pociągi jeżdżą 
już po nowym torze i moście nad 
Wisłą między Goczałkowicami-
-Zdrój a Czechowicami. Nowa 
przeprawa kolejowa zapewnia 
bezpieczne podróże i przewóz 
towarów. Most w przywróconej 
po latach pierwotnej lokalizacji 
pozwoli na zwiększenie prędko-
ści pociągów. Stara przeprawa 
zostanie zdemontowana.

Wróciły bezpośrednie połą-
czenia między Goczałkowicami 
-Zdrojem a Zabrzegiem po tzw. 
łącznicy. Takie rozwiązanie nie 
wymaga wjazdu do stacji Cze-
chowice, co oznacza, że skró-
ciły się czasy przejazdu z Kato-
wic do Skoczowa i z Katowic 
do Zabrzegu (powróciły do stanu 
sprzed robót).

Rozpoczęcie kolejnego etapu 
prac wymaga zmian w komunika-
cji na linii w stronę Bielska-Białej, 
Żywca i Zwardonia. Zmiany ujęte 
są w rozkładzie jazdy i dostępne 
na plakatach oraz w Internecie.

W Goczałkowicach-Zdroju 
p e r o n y  d o s t o s o w y w a n e 
są do potrzeb osób o ograniczo-
nych możliwościach poruszania 

się. Budowane jest przejście pod-
ziemne. Na przystankach i sta-
cji stosowane są pochylnie, będą 
też windy. Montowane są nowe 
wiaty i ławki oraz czytelne ozna-
kowania. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa przewidziano moni-
toring.

W ramach inwestycji zmo-
dernizowano siedem obiektów 
inżynieryjnych, m.in. wiadukt 
nad DK 1 w Czechowicach i most 
nad rzeką Iłownicą. Przebudowy-
wana jest linia na odcinku Cze-

chowice – Goczałkowice-Zdrój. 
Wymieniane są tory i sieć trak-
cyjna. Nowe urządzenia sterowa-
nia, w tym 119 rozjazdów, zapew-
nią większy poziom bezpieczeń-
stwa. Przebudowa układu toro-
wego zwiększa możliwości i rolę 
kolei w systemie transportu woje-
wództwa, kraju i na trasach mię-
dzynarodowych.

Efektem inwest ycji  będą 
sprawniejsze podróże na tra-
sie z Katowic do Zebrzydowic 
i w Beskid Śląski. Inwestycja 

poprawi przepustowość kole-
jowych szlaków oraz zwięk-
szy efektywność wykorzystania 
węzła w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Linie kolejowe będą dosto-
sowane do wymogów transeuro-
pejskiej sieci transportowej. Pro-
jekt zapewnia wzrost konkuren-
cyjności kolei względem innych 
środków transportu. Składy 
pasażerskie pojadą z prędko-
ścią do 160 km/h, a towarowe 
do 120 km/h. Projekt przewi-
duje wymianę około 50 km torów 
i sieci trakcyjnej. Wymiana roz-
jazdów zapewni płynny przejazd 
pociągów przez stację i przy-
stanki. Na zwiększenie bezpie-
czeństwa przewozów wpłynie 
przebudowa 3 przejazdów kole-
jowo-drogowych.

Projekt „Prace na podstawo-
wych ciągach pasażerskich (E30 
i E65) na obszarze Śląska, Etap I: 
linia E65 na odc. Będzin – Katowice 
– Tychy – Czechowice-Dziedzice – 
Zebrzydowice: LOT C na odcinku 
podg. Most Wisła – Czechowice–
Dziedzice – Zabrzeg” o wartości 
1,4 mld zł współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z instru-
mentu CEF „Łącząc Europę”. 
Roboty planowane są do paź-
dziernika 2023 roku.

PKP PLK

nowy most kolejowy naD wisłĄ
Pociągi z Katowic do Zabrzegu, Skoczowa i Zebrzydowic jeżdżą nowym mostem nad Wisłą i łącznicą między Goczałkowicami-Zdrój 
a Zabrzegiem. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii Goczałkowice-Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg za 1,4 
mld zł realizowana jest z udziałem środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowy most nad Wisłą (Fot. PKP PLK)

Zdjęcia w centrum uzdrowi-
ska, przed zabytkową sie-
dzibą administracji były 

realizowane 19 stycznia. Dużą 
część nagrań prowadzono w Biel-
sku-Białej.

„Uwierz w Mikołaja” to film 
oparty na podstawie bestsellero-
wej książki Magdaleny Witkiewicz 
pod tym samym tytułem. Scena-
riusz do produkcji napisała Ilona 
Łepkowska. Jak czytamy w opi-
sie filmu, jest to „wielowątkowa 
opowieść o tym, że w magicznym 
czasie Świąt Bożego Narodzenia 
każdemu, niezależnie od tego 
ile ma lat, może przytrafić się 

coś najpiękniejszego w życiu”. 
W filmie będzie można zoba-
czyć Teresę Lipowską, Dorotę 
Stalińską, Dorotę Kolak, Martę 
Lipińską, Elżbietę Starostecką, 
Ewę Szykulską, Krystynę Tkacz, 
Macieja Damięckiego, Bohdana 
Łazukę, Agnieszkę Więdłochę, 
Antoniego Pawlickiego, Mateusza 
Janickiego, Aleksandrę Grabow-
ską, Grzegorza Daukszewicza, 
Patryka Pniewskiego oraz Ceza-
rego Żaka.

Premiera kinowa „Uwierz 
w Mikołaja” planowana jest na 21 
października 2022 roku.

UG, mat. prom.

kręcili Film w goczałkowicacH
Na terenie uzdrowiska kręcone były sceny do fi lmu  „Uwierz w Mikołaja”, w którym występują m.in. Teresa Lipowska, Dorota Kolak, 
Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Cezary Żak.

Kadr z fi lmu (Fot. materiały producenta)
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Ce n t r u m  W s p a r c i a 
to 24-godzinne, bezpłatne 
c e n t r u m ,  u d z i e l a j ą c e 

wsparcia każdej osobie w kryzy-
sie psychicznym. Pod numerem 
800 70 2222 dyżurują psycholo-
gowie-specjaliści, gotowi wysłu-
chać i pomóc w różnorodnych 
kryzysowych sytuacjach.

W Centrum Wsparcia, są także 
dostępni specjaliści: psychiatra, 
prawnik, seksuolog, terapeuta 
uzależnień, pracownik socjalny 

i asystent zdrowia. Szczegó-
łowy grafik zawierający godziny 
dyżurów specjalistów dostępny 
na stronie centrumwsparcia.pl

OPS

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysłu-
giwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodar-

stwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest 
na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. - w przypadku 
wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 
2022 r. lub w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie 
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 400 zł dla 
gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodar-
stwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 850 zł dla gospo-
darstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1150 zł dla 
gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 
554 ze zm.), dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 
3 osób
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 
do 5 osób
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co 
najmniej 6 osób

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekrocze-
nia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 
stycznia 2022 r., lub do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek 
o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. to 
jego wypłata nastąpi w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 
grudnia. Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony po 
31 stycznia 2022 r. jego wypłata zostanie zrealizowana w jednej 
racie tj. do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osło-
nowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez 
rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się papierowo w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek złożony za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem profilu zaufanego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 
dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodar-
stwa domowego.

OPS 
Goczałkowice-Zdrój

jak otrzymać 
DoDatek osłonowy?
Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinfl acyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Zygmunta Furczyka
Radnego Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój VII kadencji (2014-2018)

W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się
z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha, 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek, 
Przewodniczący Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

centrum 
wsparcia

Od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność Centrum 
Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego. 
W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne 
wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami.



  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  10 wiadomości goczałkowickie

W krótkiej prezentacji mul-
timedialnej przedszko-
laki poznały biogra-

fię autora. Kornel Makuszyński 
urodził się 8 stycznia 1884 roku 
w Stryju, zmarł w 1953 roku w Zako-
panem. Prozaik, poeta, felietoni-
sta, krytyk teatralny i publicysta, 
autor znakomitych książek dla 
dzieci i młodzieży. Napisał m.in. 
„O dwóch takich co ukradli księ-
życ”, „Przyjaciel wesołego diabła”, 
„Panna z mokrą głową”, „120 przy-
gód Koziołka Matołka”, „Awan-
tura o Basię”, „Szatan z siódmej 
klasy”, „Szaleństwa Panny Ewy”, 
„Awantury i wybryki małej małpki 
Fiki – Miki”. Wielki miłośnik Tatr 
i Zakopanego, od 1931 roku 
Honorowy Obywatel tego miasta. 
W 1966 roku, w dawnym mieszka-
niu pisarza, otwarto Muzeum jego 
imienia, a od 1994 roku przyzna-
wana jest Nagroda Literacka im. 
Kornela Makuszyńskiego. Poeta 
jest patronem wielu szkół.

10 stycznia podczas zajęć 
wychowawczo-dydaktycznych 
nauczyciele skoncentrowali się 
na zapoznaniu dzieci z najbardziej 
lubianą postacią książek Kornela 
Makuszyńskiego – Koziołkiem 
Matołkiem, który jest bohaterem 
aż 120 przygód opisanych przez 
tegoż autora, a ilustrowanych 
przez Mariana Walentynowicza. 
Koziołek stał się sławny dzięki cie-
kawości świata, odwadze i niema-
łemu sprytowi. Z każdej niebez-
piecznej przygody potrafił wyjść 

cało. Przedszkolaki poznały histo-
rię powstania komiksu. Dowie-
działy się, że w 2003 roku zostały 
zorganizowane w Pacanowie 
obchody 70. urodzin Koziołka 
Matołka i od tego czasu Pacanów 
jest siedzibą Europejskiego Cen-
trum Bajki im. Koziołka Matołka. 
W centrum tym znajduje się 
muzeum, biblioteka z czytelnią, 
sala kinowa i teatralna, pracow-
nia warsztatów, księgarnia, sklep 
z pamiątkami. Koziołek Mato-
łek stał się tak znaną postacią, 
że doczekał się swoich pomników. 
Jego postać została uwieczniona 
na dwóch specjalnych znaczkach 
pocztowych wydanych przez 
Pocztę Polską. Nakręcono również 
serię filmów.

Przedszkolaki z wielkim zain-
teresowaniem słuchały wybra-
nych fragmentów książki o przy-
godach dzielnego podróżnika. 
Dzieliły się swoimi spostrzeże-
niami i wiadomościami doty-
czącymi krajów, jakie odwiedził 
główny bohater oraz przygód, 
jakie go tam spotkały. Wyszuki-
wały humorystyczne fragmenty 
utworów. W trakcie zabaw rucho-
wych, ruchowo-naśladowczych, 
oddechowych, sprawnościo-
wych oraz opowieści ruchowych: 
„Łapiemy lisa”, „Pod piramidami 
– złóż chusteczkę”, „Żeby kózka 
nie skakała – zrób supełek i skacz 
na jednej nodze”, „Wesoła dżungla 
– przypnij ogon słoniowi”, „Małpi 
król”, „Smocza jama”, „Władca 

pustyni”, „Łakomy traper”, „Przy-
gody Koziołka Matołka”, „Rogate 
kózki” oraz „Koziołek Matołek 
i niebezpieczny pies” utrwalano 
poznane treści przygód Koziołka 
Matołka, równocześnie rozwijając 
szereg umiejętności oraz spraw-
ności.

Przedszkolaki z wielkim zacie-
kawieniem śledziły na ekranie 
losy Koziołka Matołka podczas 
oglądania bajek pt. „Dziwne przy-
gody Koziołka Matołka – Żeby 
kózka nie skakała”, „Dziwne przy-
gody Koziołka Matołka – Łapiemy 
Lisa”, „Dziwne przygody Koziołka 
Matołka – Złoty szlak”. Podczas 
„Konkursu śpiewu” zachęcano 
starszaki do popisów wokalnych 
na tle grupy; tworzenia własnych 
utworów na zgłosce „meee”. 
Na zakończenie zajęć dzieci kolo-
rowały postać Koziołka Matołka 

dorysowując wymyśloną przygodę 
lub miejsce, w którym aktualnie się 
znajduje – na tablicach z pracami 
można było podziwiać koziołka 
z Pacanowa ubranego w charak-
terystyczne czerwone spodenki, 
żółte rękawiczki, z tobołkiem 
na ramieniu. Starszaki z grupy 
„Sowy” wykonały pracę plastyczną 
„Szorty Koziołka Matołka”. W cza-
sie dowolnym przedszkolaki miały 
możliwość przeglądania przynie-
sionych przez dzieci lub wypoży-
czonych z biblioteki książeczek.

Mamy nadzieję, że wprowa-
dziłyśmy naszych podopiecz-
nych w zaczarowany świat Kor-
nela Makuszyńskiego i zachęciły-
śmy naszych małych czytelników 
do poznawania innych historii 
bohaterów zawartych w książkach 
tego wybitnego literata.

Aleksandra Kołodziejczak

zaczarowany świat 
kornela makuszyńskiego
8 stycznia obchodziliśmy 138. rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego. W związku z tym wydarzeniem, w ramach akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom poświęconych Kornelowi Makuszyńskiemu pod hasłem – „Zaczarowany świat Kornela Makuszyńskiego”, 
w Publicznym Przedszkolu nr 2 przybliżono podopiecznym sylwetkę oraz twórczość tego znanego pisarza.

Dzieci zapoznały się z postacią Koziołka Matołka (Fot. PP 2)
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pracujĄce soBoty w BiBliotece
15 i 29 styczeń godz. 9.00 - 13.00

12 luty godz. 9.00 - 13.00

12 marzec godz. 9.00 - 13.00

9 i 23 kwiecień godz. 9.00 - 13.00

14 maj godz. 9.00 - 13.00

4 czerwiec godz. 9.00 - 13.00

10 wrzesień godz. 9.00 - 13.00

8 październik godz. 9.00 - 13.00

5 i 19 listopad godz. 9.00 - 13.00

10 grudzień godz. 9.00 - 13.00
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Dzień  BaBci  i  DziaDka
Bóg nie mógł  być wszędzie
więc stworzył Babcię i  Dziadka
( autor nieznany)

Na zaproszenie Zarządu Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju, przybyli goście Babcie i Dziadko-
wie na uroczyste spotkanie które odbyło się 19 stycznia br. 

w Sali Urzędu Gminy, przy kawie i słodkościach oraz wzajemnych 
życzeniach. Spotkanie uświetnił występ młodych utalentowanych 
muzyków i śpiewaków oraz kapeli z Goczałkowic-Zdroju – oklasków 
nie brakowało. 

Wspólnie kolędując, przybyli goście mieli okazję miło spędzić ten 
bożonarodzeniowy czas.

Małgorzata Paszek

Tradycyjnie akcję wesprze Gminny Ośrodek Kultury, w którego 
siedzibie mieści się #329 sztab WOŚP. W ostatnią niedzielę mie-
siąca w budynku „Górnik”, o godz. 17.00 odbędzie się przedsta-

wienie teatralne dla dzieci. Spektakl „Mały Książę”, zaprezentowany 
przez TAKE TEAM – grupę teatralną działającą przy Stowarzyszeniu 
„take tam…” im. Artystów Międzywojnia powstał na podstawie histo-
rii stworzonej przez Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Za scenariusz 
i reżyserię odpowiada Jakub Pieczka, dekoracje stworzyły dzieci 
z zajęć plastycznych Stowarzyszenia prowadzonych przez Monikę 
Kaczmarczyk. Zarówno przed, jak i po wydarzeniu będą prowadzone 
licytacje gadżetów WOŚP oraz darów przekazanych przez ludzi dobrej 
woli.

Ponadto, ulicami Goczałkowic będzie kwestowało 8 wolontariu-
szy z puszkami orkiestry, a przed siedzibą organizatora (weranda 
od frontu budynku) zostanie zorganizowane stoisko, na którym każda 
zainteresowana osoba znajdzie możliwość nabycia ciekawych przed-
miotów, przeznaczonych na pomoc fundacji.

30. Finał WOŚP można wesprzeć także online. Na stronie i face-
booku GOK-u znajduje się link do elektronicznej puszki WOŚP. Rów-
nolegle, na platformie allegro prowadzona jest internetowa aukcja 
koszulki LKS Goczałkowice-Zdrój Łukasza Piszczka. Gratka dla 
wszystkich fanów piłki nożnej. Warto również pamiętać o dwóch 
puszkach stacjonarnych, do których przez cały tydzień poprzedzający 
finał można wrzucać wolne datki. Puszki zlokalizowane są na hali 
sportowej „Goczuś” oraz w sklepie wielobranżowym „Marko” przy 
ul. Głównej 6.

W trakcie 30. Finału WOŚP, w goczałkowickim sztabie odbędą się 
licytacje następujących przedmiotów:

1. Gadżety WOŚP:
– koszulki rozm. 134-140; S, M, XL, 2 XL;
– body niemowlęce rozm. 3-6 miesięcy;
– skarpetki rozm. 39-42;
– kalendarz trójdzielny;

– kalendarze kieszonkowe;
– breloki, magnesy i płyty CD.
2. Ceramiczny talerz z logo tegorocznego finału przekazany przez 
pracownię CERAMIKAS Anny Stalmach oraz ceramiczny anioł z pra-
cowni „Aniołowo” Joanny Rabaszowskiej – Grzyb.
3. Maskotki „hand made” z pracowni „a Misie” Aliny Rajdy oraz 
maskotkę z pracowni „Redi Renia”.
4. Obraz, olej na płycie MDF „LANCKORONA” Nicoli Rajdy, studentki 
Akademii Sztuk Pięknych.
5. Voucher na zakupy w piekarni-cukierni Englert, który zastąpił prze-
kazywany od lat, na ten szczytny cel tort.
6. Kupon prezentowy na wydruk 200 zdjęć 10x15 cm do wykorzysta-
nia w firmie FG-STUDIO.
7. Karnety rodzinne na Krytą Pływalnię „Goczuś”
8. Trzy pejzaże - „akryl na tekturze” autorstwa Marty Zemczak. 
 GOK

gok zagra z wielkĄ orkiestrĄ
30 stycznia  odbędzie się jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka zagra 
„dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

Na nowych właścicieli czekają wyjątkowe maskotki "hand made" (Fot. GOK)
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14.02.; GODZ. 10.00/10z³.
SPOTKANIE AUTORSKIE KICI-NICI 
(ZAJÊCIA KREATYWNE DLA DZIECI 7-9 lat)
14.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP WOLNY
SPOTKANIE Z TIK TOKEREM 
-“ANGELIKA” KOSIÑSKA (DZIECI 10+)
15.02.; GODZ. 10.00/5z³.
WARSZTATY LALKARSKIE (DZIECI 7-9 LAT)
15.02.; GODZ. 11.30/5z³.
PRZEDSTAWIENIE “PAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAT)
16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP WOLNY
KARNAWA£OWY BAL PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LAT) 
17.02.; GODZ. 16.00/30z³.
WYJAZD RODZINNY DO OGRODU ŒWIATE£ W LEGENDII
18.02.; GODZ. 10.00/ 10z³.
WARSZTATY HAND MADE - SZYJEMY MASKOTKI (DZIECI 9 +)
21.02., GODZ. 10.00/ 10z³.
WARSZTATY RÊKODZIE£A - FILCOWANIE
21.02.; GODZ. 17.00
SPOTKANIE Z TIK TOKEREM -“WARJAT RADEK” (DZIECI 10+)
22.02.; GODZ. 9.45/20z³.
WYJAZD DO TEATRU DZIECI ZAG£ÊBIA W BÊDZINIE, PRZEDSTAWIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” 
23.02.; GODZ. 10.00/15z³.
WYJAZD DO MULTIKINA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.
WYJAZD NA KULIG DO ISTEBNEJ
25.02; GODZ. 10.00/10z³.
WARSZTATY HAND MADE - SZYJEMY MASKOTKI (DZIECI 9 +)

NA WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROWADZIMY ZAPISY
W GODZINACH PRACY BIURA GOK. KONTAKT TEL. 32 210 70 88

PONADTO:
ZIMOWA KRZY¯ÓWKA,
KONKURS NA KOMIKS Z BA£WANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
PRAWID£OWE ROZWI¥ZANIA I PRACE NALE¯Y PRZES£AÆ
LUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBP 

FERIE ZIMOWE 2022
Z GOK I GBP

Gocza³kowice - Zdrój
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14.02.; GODZ. 10.00/10z³.14.02.; GODZ. 10.00/10z³.14.02.; GODZ. 10.00/10z³.
SPOTKANIE AUTAUTORSKIE KICI-NICI ORSKIE KICI-NICI ORSKIE KICI-NICI 
(ZAJÊCIA KREA KREA(ZAJÊCIA KREA(ZAJÊCIA TYWNE DLATYWNE DLATYWNE DLA KREATYWNE DLA KREA  DZIECI 7-9 lat) DZIECI 7-9 lat) DZIECI 7-9 lat) DZIECI 7-9 lat)TYWNE DLA DZIECI 7-9 lat)TYWNE DLA
14.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP14.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP14.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP WOLNY
SPOTKANIE Z TIK TOKEREM 
-“ANGELIKA” KOSIÑSKA (DZIECI 10+)-“ANGELIKA” KOSIÑSKA (DZIECI 10+)-“ANGELIKA” KOSIÑSKA
15.02.; GODZ. 10.00/5z³.
WARSZTWARSZTW AARSZTAARSZT TYATYA  LALKARSKIE (DZIECI 7-9 LATY LALKARSKIE (DZIECI 7-9 LATY T) LALKARSKIE (DZIECI 7-9 LAT) LALKARSKIE (DZIECI 7-9 LA
15.02.; GODZ. 11.30/5z³.
PRZEDSTAPRZEDSTAPRZEDST WIENIE “PAWIENIE “PA AN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAWIENIE “PAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAWIENIE “P T)T)T)AN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAT)AN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAT)AN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAAN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LAT)AN MALUŒKIEWICZ” (DZIECI 3-9 LA
16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP WOLNY WOLNY WOLNY WOLNY
KARNAWKARNAWKARNA A£OWYWA£OWYW  BALA£OWY BALA£OWY  PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA
16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP

 PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA
16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP

 PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA
16.02.; GODZ. 17.00, WSTÊP

T) T)  PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LAT)  PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LAT)  PRZEBIERAÑCÓW (DZIECI 3-7 LA
17.02.; GODZ. 16.00/30z³.
WYJAZD RODZINNYWYJAZD RODZINNY DO OGRODU ŒWIA DO OGRODU ŒWIA DO OGRODU ŒWIA DO OGRODU ŒWIA DO OGRODU ŒWIA DO OGRODU ŒWIAWYJAZD RODZINNY DO OGRODU ŒWIAWYJAZD RODZINNYWYJAZD RODZINNY DO OGRODU ŒWIAWYJAZD RODZINNY TE£ W LEGENDIITE£ W LEGENDIITE£ W LEGENDIITE£ W LEGENDII DO OGRODU ŒWIATE£ W LEGENDII DO OGRODU ŒWIA
18.02.; GODZ. 10.00/ 10z³.18.02.; GODZ. 10.00/ 10z³.18.02.; GODZ. 10.00/ 10z³.18.02.; GODZ. 10.00/ 10z³.
WWWARSZTARSZTWARSZTWWARSZTW AARSZTAARSZT TYATYA  HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMYTY HAND MADE - SZYJEMYTY  MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) HAND MADE - SZYJEMY MASKOTKI (DZIECI 9 +) HAND MADE - SZYJEMY
21.02., GODZ. 10.00/ 10z³.21.02., GODZ. 10.00/ 10z³.21.02., GODZ. 10.00/ 10z³.
WARSZTWARSZTW AARSZTAARSZT TYATYA  RÊKODZIE£A RÊKODZIE£A RÊKODZIE£A RÊKODZIE£ATY RÊKODZIE£ATY  - FILCOW - FILCOW - FILCOW RÊKODZIE£A - FILCOW RÊKODZIE£A RÊKODZIE£A - FILCOW RÊKODZIE£A ANIEANIE - FILCOWANIE - FILCOW
21.02.; GODZ. 17.00
SPOTKANIE Z TIK TOKEREM -“WOKEREM -“WOKEREM -“WOKEREM -“WARJAARJAOKEREM -“WARJAOKEREM -“W TTARJATARJA  RADEK” (DZIECI 10+) RADEK” (DZIECI 10+) RADEK” (DZIECI 10+) RADEK” (DZIECI 10+)
22.02.; GODZ. 9.45/20z³.22.02.; GODZ. 9.45/20z³.22.02.; GODZ. 9.45/20z³.
WYJAZD DO WYJAZD DO WYJAZD DO TEATEATRU DZIECI ZAG£ÊBIATRU DZIECI ZAG£ÊBIATRU DZIECI ZAG£ÊBIATRU DZIECI ZAG£ÊBIATRU DZIECI ZAG£ÊBIATEATRU DZIECI ZAG£ÊBIATEA  W BÊDZINIE, PRZEDST W BÊDZINIE, PRZEDST W BÊDZINIE, PRZEDST W BÊDZINIE, PRZEDSTTRU DZIECI ZAG£ÊBIA W BÊDZINIE, PRZEDSTTRU DZIECI ZAG£ÊBIATRU DZIECI ZAG£ÊBIA W BÊDZINIE, PRZEDSTTRU DZIECI ZAG£ÊBIA A W BÊDZINIE, PRZEDSTA W BÊDZINIE, PRZEDST WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” WIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” AWIENIE “Z£ODZIEJ CZASU” A
23.02.; GODZ. 10.00/15z³.23.02.; GODZ. 10.00/15z³.23.02.; GODZ. 10.00/15z³.
WYJAZD DO MULWYJAZD DO MULWYJAZD DO MULWYJAZD DO MULTIKINAWYJAZD DO MULTIKINAWYJAZD DO MUL  W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACHTIKINA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACHTIKINA
24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.24.02.; GODZ. 9.00/ 50z³.
WYJAZD NAWYJAZD NAWYJAZD NAWYJAZD NAWYJAZD NA KULIG DO ISTEBNEJ KULIG DO ISTEBNEJ KULIG DO ISTEBNEJWYJAZD NA KULIG DO ISTEBNEJWYJAZD NA
25.02; GODZ. 10.00/10z³.25.02; GODZ. 10.00/10z³.25.02; GODZ. 10.00/10z³.25.02; GODZ. 10.00/10z³.
WWARSZTARSZTWARSZTW AARSZTAARSZT TYATYA  HAND MADE - SZYJEMY HAND MADE - SZYJEMYTY HAND MADE - SZYJEMYTY  MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) MASKOTKI (DZIECI 9 +) HAND MADE - SZYJEMY MASKOTKI (DZIECI 9 +) HAND MADE - SZYJEMY

NANANA WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROW WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROW WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROW WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROWNA WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROWNA ADZIMYADZIMY WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROWADZIMY WSZYSTKIE PROPOZYCJE PROW  ZAPISY ZAPISY ZAPISY ZAPISY ZAPISYADZIMY ZAPISYADZIMY
W GODZINACH PRACYW GODZINACH PRACYW GODZINACH PRACYW GODZINACH PRACYW GODZINACH PRACY BIURA BIURAW GODZINACH PRACY BIURAW GODZINACH PRACY  GOK. KONT BIURA GOK. KONT BIURA AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88AKT TEL. 32 210 70 88 GOK. KONTAKT TEL. 32 210 70 88 GOK. KONT

PONADTPONADTPONADTO:
ZIMOWZIMOWZIMOWAZIMOWAZIMOW  KRZY¯ÓWKA,A KRZY¯ÓWKA,A
KONKURS NAKONKURS NAKONKURS NA KOMIKS Z BA£WKONKURS NA KOMIKS Z BA£WKONKURS NA ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI), KOMIKS Z BA£WANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI), KOMIKS Z BA£W
PRAWID£OWE ROZWI¥ZANIAWID£OWE ROZWI¥ZANIAWID£OWE ROZWI¥ZANIAPRAWID£OWE ROZWI¥ZANIAPRA  I PRACE NALE¯Y I PRACE NALE¯Y I PRACE NALE¯Y I PRACE NALE¯Y I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
WID£OWE ROZWI¥ZANIA I PRACE NALE¯YWID£OWE ROZWI¥ZANIA  PRZES£AÆ

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 PRZES£AÆ

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y PRZES£AÆ I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 PRZES£AÆ

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),
 I PRACE NALE¯Y

ANKIEM (MIN. 4 OBRAZKI),

LUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBPLUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBPLUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBPLUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBPLUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBP
WID£OWE ROZWI¥ZANIA

LUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBP
WID£OWE ROZWI¥ZANIAWID£OWE ROZWI¥ZANIA

LUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBP
WID£OWE ROZWI¥ZANIAWID£OWE ROZWI¥ZANIA

LUB Z£O¯YÆ DO 25 LUTEGO W  SIEDZIBIE GBP
WID£OWE ROZWI¥ZANIA
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Kolęda od wieków łączy pokolenia w czasie Bożego Naro-
dzenia, magnetyzuje i wzajemnie przyciąga do siebie serca 
ludzi. Nastraja i wzbudza jedyne w swoim rodzaju emocje, 

które towarzyszą nam przez wyjątkowy czas świąt.
Tradycję śpiewania kolęd według przekazów historycznych 

zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. Zwyczaj ten w Polsce 
na przestrzeni wieków zyskał wielu zwolenników i dziś nasz kraj 
słynie z najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych.

Według przekazów, najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź 
królu” pochodzi z 1424 r., a jedną z najbardziej popularnych 
„W żłobie leży” miał napisać sam Piotr Skarga – nadworny spo-
wiednik i kapelan króla Zygmunta III Wazy.

W tym roku po raz drugi, ze względu na trwającą pandemię 
spotkamy się nie jak to było w zwyczaju w kościele parafialnym, 
a wirtualnie, na stronach internetowych GOK-u i Urzędu Gminy.

Wykorzystując bogaty repertuar rodzimych kolęd, ale również 
utworów o tematyce świątecznej, wraz z artystami zaproszonymi 
do udziału w projekcie pragniemy zachęcić Państwa do wspól-
nego kolędowania.

W koncercie udział wzięli:
– chór parafialny Semper Communio;
– podopieczni warsztatów wokalnych GOK-u – Stanisław Pytel, 

Hanna Stalmach oraz Blanka Olejniczak prowadzonych przez 
dr hab. Rafała Majznera, prof. ATH;
– Monika Mendrok-Mika przy akompaniamencie Pawła Miki;
oraz Karolina Krawczyńska przy akompaniamencie Karola 
Lucjana.

GOK

premiera świĄtecznego 
koncertu kolęDowego
W święto Trzech Król, 6 stycznia odbyła się premiera online koncertu kolędowego, zarejestrowanego w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W ofercie dla dzieci szkolnych znalazły się ciekawe konkursy 
oraz zajęcia warsztatowe m.in. lalkarskie, z szycia maskotek 
i decoupagu. Dla młodzieży zaplanowano dwa spotkania 

z popularnymi TikTokerami – „Warjatem Radkiem” oraz „Angeliką 
Kosińską” na których zaproszeni goście opowiedzą o swych inspira-
cjach, pracy w sieci, a także umożliwią nagranie wraz z uczestnikami 
filmu. Nie zapomniano także o najmłodszych, którzy mogą zapisać się 
na przedstawienia teatralne „Pan Maluśkiewicz” w wykonaniu grupy 
O'Teatr oraz karnawałowy bal przebierańców. Wisienką na torcie będą 
rodzinne wyjazdy: do Ogrodu Świateł w Legendii, czechowickiego 
multikina, Teatru Dzieci Zagłębia na przedstawienie „Złodziej czasu” 

oraz na kulig do Istebnej.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się programem. Na wszyst-

kie atrakcje (w tym bezpłatne) obowiązują zapisy w biurze GOK-u lub 
po nr tel. 32 210 70 88.

UWAGA!!! Na wyjazd do multikina można zapisywać dzieci 
w wieku 7+ bez opiekuna.

Każda osoba uczestnicząca w ofercie GOK-u zobowiązana jest 
do wypełnienia Karty Zgłoszenia oraz Oświadczenia o Stanie Zdro-
wia.

GOK

Ferie zimowe z gok i gBp

Chór parafi alny Semper Communio tradycyjnie przyłączył się do kolędowania (Fot. GOK)

Od 14 do 25 lutego w woj. śląskim rozpoczyna się przerwa zimowa. Z tej okazji GOK i GBP przygotowały interesującą propozycję 
na spędzenie wolnego czasu.

Już po raz kolejny, 23 stycznia 2022r., w kościele p. w. św. 
Jerzego w Goczałkowicach – Zdroju, odbył się wyjątkowy kon-
cert, który umilił Babciom i Dziadkom tegoroczne obchody 

ich święta. W bożonarodzeniowej atmosferze wybrzmiały piękne, 
kolędy i pastorałki oraz życzenia w wykonaniu dzieci i młodzieży 
kółka regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Goczałkowicach – Zdroju oraz Zespołu Folklorystycznego 
wraz z Kapelą. Program został przygotowany przez P. Gabrielę 
Król, P. Katarzynę Sekta, P. Danutę Abramowicz – Heczko oraz 
P. Grzegorz Paszka. Dla uczestników koncertu długo pozostanie 
w pamięci.

koncert kolęD i pastorałek

Koncert odbył w pięknej, świątecznej scenerii kościoła parafi alnego (Fot. KS)
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Rok 2021 w działalności 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowi-

cach-Zdroju, ale także na całym 
świecie, upłynął w dalszym ciągu 
pod znakiem pandemii związa-
nej z chorobą COViD-19. Z tego 
względu działalność GOSiR-
-u była bardzo ograniczona. Wpro-
wadzone rządowe obostrzenia 
bardzo mocno dotykały sportu 
i rekreacji, dlatego obiekty, któ-
rymi zarządza GOSiR Goczałko-
wice-Zdrój były zamknięte dla 
użytkowników praktycznie trzy-
krotnie.

Pierwsze całkowite zamknię-
cie obiektów rozpoczęło się 
jeszcze w grudniu 2020 roku 
i trwało do 14 lutego 2021 roku. 
Od 15 lutego w reżimie sanitar-
nym można było korzystać z krytej 
pływalni „Goczuś”, ale nie trwało 
to długo, bo tylko do 19 marca. 
Ponowne wznowienie działal-
ności krytej pływalni nastąpiło 
4 maja, ale tylko dla zorganizo-
wanych grup dzieci i młodzieży 
do lat 18. Udostępnienie krytej 
pływalni dla „wszystkich” nastą-
piło dopiero 27 maja.

Nieco inaczej wyglądały 
zasady udostępnienia hali sporto-
wej czy boiska „Orlik”. W skrócie 
można stwierdzić, że obiekty te 
były dostępne dla osób uprawiają-
cych sport zawodowo (sportowcy 
zawodowi, stypendyści sportowi, 
członkowie kadr narodowych) 
oraz dzieci i młodzieży rywalizu-
jącej w rozgrywkach prowadzo-
nych prze związki sportowe.

Ze względu na niedostępność 
obiektów oraz brak możliwości 
organizacji imprez i wydarzeń 
sportowych, w okresie od stycz-
nia do maja nie były organizo-
wane. Czas, w którym obiekty 
GOSiR-u były niedostępne dla 
użytkowników, został wykorzy-
stany na przeprowadzenie kolej-
nych prac remontowo-pielęgna-
cyjnych.

W 2021 roku GOSiR zorgani-
zował bądź współorganizował 
zawody sportowe i rekreacyjne 
w 10 dyscyplinach sportowych. 
Imprezy te mają zasięg: gminny, 
powiatowy, wojewódzki. W 
sumie zorganizowanych zostało 
10 imprez sportowo-rekreacyj-
nych, jedną akcje, jedną ligę 
amatorską (w dyscyplinie fut-
sal, w której bierze udział ponad 
250 zawodników), zaś na boisku 
"Orlik" przy GOSiR-ze rozgry-
wane były mecze ligowych dru-
żyn dziecięcych LKS-u Goczał-
kowice-Zdrój oraz UMKS-u 
Goczałkowice-Zdrój. Głównym 
zadaniem Gminnego Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Goczał-
kowicach-Zdroju jest admini-
strowanie obiektami sporto-
wymi: halą, krytą pływalnią, 

boiskiem „Orlik” oraz siłownią 
zewnętrzną. Z obiektów korzy-
stają uczniowie szkoły pod-
stawowej, mieszkańcy gminy, 
kluby i sekcje sportowe, orga-
nizacje, klienci indywidualani 
oraz grupy nieformalne. W 2021 
roku z wszystkich obiektów sko-
rzystało w sumie 125 380 osób. 
Z poszczególnych obiektów sko-
rzystała następująca ilość osób: 
kryta pływalnia: 99416 osób, 
hala sportowa: 18627 osób, 
boisko „Orlik”: 6916 osób, siłow-
nia w hali sportowej: 421 osób.

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju działa w formie jednostki 
budżetowej Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, której przedmiotem 
działania jest rozwój kultury 
fizycznej oraz organizowanie 
działalności w dziedzinie rekre-
acji ruchowej. Siedziba Ośrodka 
mieści się w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ulicy Szymborskiej 
1. Ośrodek zarządza obiektami 
sportowymi: hala sportowa, 
kryta pływalnia, Kompleks Spor-
towy „Moje Boisko – Orlik 2012”.

GOSiR

mimo truDności, to Był aktywny rok!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju podsumował działalność merytoryczną w 2021 roku. 

  z  ż y c i a  g m i n y  inFoRmacJe i ogłoSzenia   z  ż y c i a  g m i n y  

Nasza praca polega na działaniach w kierunku zmian syste-
mowych w odniesieniu do diabetyków, doraźnej pomocy 
merytorycznej i technicznej (pomoc w obsłudze penów oraz 

pomp insulinowych i systemów CGM monitorujących glikemię).
Mamy długoletnie doświadczenie na arenie ogólnopolskiej, 

co chętnie wykorzystamy regionalnie. Jesteśmy do Państwa dys-
pozycji w środy w godzinach od 15.00 do 17.00. Nie udzielamy 
porad medycznych.

Więcej informacji na stronie slodkajedynka.pl.

„słoDka jeDynka” zaprasza
Od stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju znajduje się siedziba 
Stowarzyszenia „Słodka Jedynka”.

18. edycja Turnieju Futsalu o Puchar 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój 
zgromadziły w hali „Goczuś” 

w Goczałkowicach-Zdroju sześć zespo-
łów. Zmagania organizowane przez GOSiR 
zakończyły się zwycięstwem Piasta Cie-

szyn. Cieszynian do zwycięstwa popro-
wadził Ireneusz Jeleń, były reprezentant 
Polski. Kolejne miejsca zajęli w kolejno-
ści: Przełom Kaniów, LKS Studzionka i LKS 
Goczałkowice-Zdrój.

GOSiR

piast zDoBył pucHar wójta
CKS Piast Cieszyn zwyciężył w 18. Turnieju Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, który odbył się 22 stycznia.

W turnieju udział wzięło 6 drużyn (Fot. GOSiR)
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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

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 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

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

ZGŁASZANIE AWARII  

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:
 14.02
segregowane: 
31.01, 14.02, 28.02
zmieszane:
 24.01, 7.02, 21.02
popiół: 
31.01, 14.02, 28.02

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
10.02
segregowane: 
1.02, 15.02
zmieszane: 
25.01, 8.02, 22.02
popiół: 
1.02, 15.02

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
 7.02
segregowane:
 2.02, 16.02
zmieszane: 
26.01, 9.02, 23.02
popiół: 
2.02, 16.02

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
21.01, 18.02
segregowane: 
20.01, 3.02, 17.02
zmieszane: 
27.01, 10.02, 24.02
popiół: 
20.01, 3.02, 17.02

ODBIORĄ ŚMIECI


