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Przedszkole znajduje się w sąsiedztwie basenu i szkoły podstawowej (Fot. UG)

Na dzieci i ich rodziców 
czekały piękne, kolorowe 
sale oraz przestronne 

pomieszczenia.  –  Od rana 
w nowym przedszkolu było 
gwarno i radośnie. Uśmiech 
najmłodszych, a także zado-
wolenie rodziców oraz pracow-
ników placówki są najlepszym 
dowodem na to, że to niezwy-
kle udana inwestycja! – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Przed-
szkole jest placówką pięciood-
działową, w której miejsce znaj-
dzie 125 dzieci.

Powierzchnia zabudowy 
budynku przedszkola wynosi 
806 m kw. Sale wyposażone 

są w zaplecze sanitarne oraz 
magazyny na leżaki, w przed-
szkolu znajduje się również sala 
do organizacji spotkań z rodzi-
cami, kuchnia, cześć admini-
stracyjna, szatnie, zewnętrzny 
plac zabaw. W ramach zamó-
wienia zagospodarowano teren 
przy przedszkolu. Powstały 
plac zabaw, chodniki, dojazdy, 
infrastruktura techniczna. Przy 
przedszkolu pojawi się jeszcze 
zieleń towarzysząca.

W y k o n a w c ą  i n w e s t y c j i 
jest Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Remontowo-Budowlan 
ECCO-SYSTEM ze Spytkowic. 
Koszt prac to 3,6 mln zł.

UG

jUŻ W noWyM przedszkolU
Dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 to niezwykły powrót po feriach zimowych! 28 lutego zawitały do nowej placówki przy 
ul. W. Szymborskiej.

Dzieci spędzają czas w nowoczesnym i bezpiecznym obiekcie (Fot. UG) Placówka pomieści 125 dzieci (Fot. UG)

Dof inansowanie,  które 
udało się pozyskać gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój 

z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
to środki z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020.

– Pozyskaliśmy 34 4 t ys. 
419 zł 16 gr na termomoderni-
zację budynku wielorodzinnego 
przy ul. Szkolnej 70. To zadanie 
wpisuje się w nasze działania 
mające na celu poprawę jakości 

powietrza. Inwestycja poprawi 
bowiem efektywność energe-
tyczną budynku – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

W piątek, 25 lutego w siedzi-
bie WFOŚiGW w Katowicach wójt 
Gabriela Placha oraz Barbara 
Kwiatoń, skarbnik gminy podpi-
sały umowę na dofinansowanie. 
Całkowity koszt inwestycji to 446 
tys. 801 zł 44 gr. Wkrótce zosta-
nie ogłoszony przetarg na wyko-
nanie prac.
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UMoWa na doFinansoWanie podpisana
Prawie 350 tys. zł otrzyma gmina Goczałkowice-Zdrój na termomodernizację budynku przy ul. Szkolnej 70. Końcem lutego pod-
pisana została umowa o dofi nansowanie z WFOŚiGW.

 Umowę podpisano 25 lutego (Fot. WFOŚiGW Katowice)
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Wspólnie dla Ukrainy

Mieszkańcy chętnie przekazywali dary na rzecz ludności z Ukrainy (Fot. UG)

W budynkach byłego przedszkola nr 2 przygotowano miejsca do zamieszkania dla obywateli Ukrainy. Dzięki wielkim sercom 
mieszkańcom Goczałkowic w gminie przeprowadzono zbiórkę darów dla uchodźców.

Organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej zbiórka prowa-
dzona była od 28 lutego do 10 marca. Sala konferencyjna Urzędu 
Gminy wypełniła się artykułami spożywczymi, ubraniami, arty-

kułami higienicznymi, medycznymi, pampersami, kocami itp., przeka-
zywanymi przez mieszkańców gminy. Dodatkowe punkty zlokalizowano 
w Szkole Podstawowej nr 1. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracow-
nicy przekazali kolejne tak potrzebne artykuły. – W obliczu niewyobrażal-
nej tragedii, jaka spotyka naszych sąsiadów z Ukrainy, będącej wynikiem 
brutalnej napaści ze strony Rosji, organizujemy pomoc dla potrzebują-
cych. Dziękuję za każdy przekazany dar – mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

W związku z toczącą się w Ukrainie wojną i napływem uchodźców 
do naszego kraju, zdecydowano o przygotowaniu miejsc do zamieszka-
nia dla obywateli tego kraju w gminie Goczałkowice-Zdrój. Miejsca te 
powstały w byłym przedszkolu przy ul. B. Prusa. Po przeniesieniu przed-
szkola nr 2 do nowego obiektu, pomieszczenia stały puste. Teraz służą 
potrzebującym❗️. – Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób udało się 
tam stworzyć przytulne pokoje, w których – mam nadzieję – obywatele 
Ukrainy będą się dobrze czuli.❗️ Dziękuję wszystkim, którzy włożyli swoje 
serca w te przygotowania. Pracy było naprawdę dużo, ale też odzew 
osób prywatnych, firm, instytucji – niesamowity. Każdy gest dobrej woli, 
każda pomoc była bezcenna! Jestem wdzięczna za niezwykłe zaangażo-
wanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to miejsce tak pięknie 
wygląda – mówi wójt Gabriela Placha. Łącznie przygotowano 18 miejsc.

Początkiem marca w budynkach byłego przedszkola mieszkało 12 
osób (matki z dziećmi). To osoby pochodzące z okolic Odessy, obwodu 
iwanofrankiwskiego, a także z rejonu granicy polsko-ukraińskiej. Oprócz 
przytulnych pokoi mogą korzystać także z miejsc zabaw dla dzieci. Dzięki 
gościnności mieszkańców gminy, także w domach prywatnych zamiesz-
kali uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie osoby, które mają możliwość udostęp-
nienia lokalu mieszkalnego, który mógłby stać się na choćby krótki czas 
miejscem zamieszkania dla rodzin i osób z Ukrainy uciekających przed 
wojną mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowi-
cach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61 bądź pod numerami telefonu: 32 212 
70 55, 796 102 816, 537 157 858.

W powiecie koordynacją pomocy dla obywateli Ukrainy zajmuje się 
Powiat Pszczyński, który buduje bazę danych o możliwościach pomocy 
ze strony mieszkańców, pod adresem ukraina@powiat.pszczyna.pl. 
Można tam zgłaszać możliwości w zakresie m.in. zakwaterowania, 
wolontariatu, pomocy medycznej, pomocy prawnej, tłumaczeń, trans-
portu, posiłków itp. W treści maila należy wpisać zakres oferowanej 
pomocy (np. ile miejsc noclegowych, pod jakim adresem) i dane kontak-
towe – najlepiej numer telefonu.

Rząd uruchomił specjalną stronę PomagamUkrainie.gov.pl, gdzie 
obywatele Ukrainy mogą znaleźć pomoc. Tam również można wyrazić 
gotowość udzielenia pomocy.
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POTRZEBNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o nieodpłatne 

wsparcie psychologiczne dla rodzin z Ukrainy, które będą przebywały 
na terenie naszej Gminy. Specjalistów chętnych do niesienia pomocy 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 537 157 858.

RODZINNY PARASOL
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju zachęca 

do udziału w akcji „Rodzinny parasol”, która ma na celu długotermi-
nową pomoc rodzinom i osobom z terenów objętych wojną na Ukra-
inie. To Ty decydujesz, w jakim zakresie chcesz pomóc. Poszukujemy 
mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, którzy wspólnie tworząc tzw. 
„rodzinny parasol” mają możliwość regularnie wspierać osoby z tere-
nów objętych wojną na Ukrainie będących w potrzebie poprzez: udo-
stępnienie lokalu mieszkalnego (np. mieszkanie, część domu), pokry-
cie kosztów utrzymania jak opłacanie rachunków związanych z miesz-
kaniem i pobytem, zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych 
lub przygotowanie posiłków, wsparcie osobiste jako pomoc w formie 
wolontariatu, materialne zaopatrzenie w postaci najpotrzebniej-
szych rzeczy: środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka 
polowe, odzież. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tele-
foniczny pod nr telefonu: 32 212-70-55, 796-102-816 lub e-mailowo:  
ops@goczalkowicezdroj.pl oraz określenie oferowanej pomocy.

W byłym przedszkolu nr 2 przygotowano miejsca dla Ukraińców (Fot. UG)

W zbiórkę zaangażowała się też społeczność SP nr 1 (Fot. SP nr 1)
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Historia budynku dworca 
w Zdroju jest zawiła. 
Został wybudowany pod 

koniec XIX wieku, w związku 
z rozwojem goczałkowickiego 
uzdrowiska. Przez ponad sto 
lat służył podróżnym. Sytuacja 
zmieniła się w 2002 roku, kiedy 
budynek strawił pożar. Od tego 
czasu zniszczony dworzec stał 
pusty i straszył. Po długoletnich 
staraniach, w 2013 r., gminie 
Goczałkowice-Zdrój udało się 
przejąć od PKP zdewastowany 
budynek i  wyremontować. 
W 2016 r. otwarto nowy, piękny 
obiekt, który stał się wizytówką 
gminy.

Star y Dworzec wzbudza 
zachwyt mieszkańców, tury-
stów i kuracjuszy, a niedawno 
także specjalistów, którzy ogło-
sili go Dworcem Roku 2020 
w ogólnopolskim konkursie. 
Teraz ta prawdziwa perełka 
architektoniczna, wspaniale 
wpisująca się w otoczenie Parku 
Zdrojowego, Zdroju i stawu 
Maciej może zostać zasłonięta 
i  oszpecona. PKP PLK pla-
nuje bowiem odcięcie obiektu 

od Parku Zdrojowego poprzez 
zabudowę ekranów akustycz-
nych! Jedna część ekranów 
zaprojektowana jest pomiędzy 
budynkiem dworca a deptakiem 
wzdłuż stawu Maciek, a druga 
część ma oddzielać pobliską 
łąkę od dworca! Spacerującym 
od strony Parku Zdrojowego czy 
WakeParku ukazywać będzie 
się nie piękny budynek pośród 
drzew, a... betonowa konstruk-
cja z ekranami akustycznymi!

– Nie wyobrażam sobie, 
że piękny budynek dworca, któ-
rego świetność po tylu latach 
udało się przywrócić, teraz 
zostanie schowany za okrop-
nymi ekranami akustycznymi. 
Rozumiem, że kwestia ograni-
czenia hałasu jest ważna, jednak 
nie możemy zapominać o walo-
rach estetycznych, zwłaszcza 
w miejscowości uzdrowiskowej! 
Wielokrotnie zwracaliśmy się 
do PKP PLK z prośbą o zmianę 
planów, rozmawialiśmy, przed-
stawialiśmy racjonalne argu-
menty. Nic to nie dało – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój .  Sk ąd 

pomył na ekrany akustyczne 
w tym miejscu? Gminy uzdro-
wiskowe co 10 lat przedstawiają 
Ministrowi Zdrowia operat 
uzdrowiskowy w celu potwier-
dzenia spełnienia warunków 
koniecznych do nadania statusu 
uzdrowiska. Dla Goczałkowic-
-Zdroju w 2009 r. minister wydał 
decyzję warunkową, wskazując 
na konieczność m.in. zmniej-
szenia hałasu w uzdrowisku. 
Wybudowane zostały ekrany 
akustyczne wzdłuż DK 1, które 
ograniczyły hałas samochodów 
z „jedynki”. Dlatego przy kolej-
nym operacie uzdrowiskowym, 
w 2019 r. Minister Zdrowia 
potwierdził spełnienie przez 
obszar uzdrowiska Goczałko-
wice-Zdrój wymagań określo-
nych w ustawie.

– Ekrany wzdłuż torów kole-
jowych zostały zaprojektowane 
po decyzji warunkowej ministra 
zdrowia przy potwierdzaniu sta-
tusu uzdrowiska w 2009 r. Wtedy 
jednak zniszczony dworzec pla-
nowany był do rozbiórki. Histo-
ria potoczyła się inaczej, udało 
się go odzyskać, wyremonto-

wać dzięki ogromnym środkom 
gminnym oraz środkom europej-
skim i stał się wizytówką Goczał-
kowic. Nie rozumiem, dlaczego 
teraz miałby zostać zasłonięty 
brzydkimi ekranami akustycz-
nymi. Zarówno obiekt, jak i cała 
okolica, pełna drzew i zieleni, 
całkowicie stracą swój urok! – 
zauważa wójt Gabriela Placha.

Warto zauważyć, że plano-
wane ekrany będą miały wyso-
kość 3,5 m. Budynek dworca 
jest wyższy, okazalszy, dlatego 
już teraz jest lepszą barierą aku-
styczną. Ponadto, na tej wyso-
kości nie ma żadnych obiektów 
uzdrowiskowych, które należy 
chronić przed nadmiernym hała-
sem. Te argumenty również były 
przedstawiane inwestorowi.

Mimo apeli i próśb władz 
Goczałkowic-Zdroju, końcem 
st ycznia do Urzędu Gminy 
wpłynęła decyzja wojewody ślą-
skiego w ramach specustawy 
kolejowej, na mocy której gmina 
została wywłaszczona z terenu, 
na którym wybudowane zostaną 
ekrany...

UG

okropne ekrany 
zasłonią sTary 
dWorzec?
Stary Dworzec, piękna wizytówka Goczałkowic-Zdroju, Dworzec Roku 2020, zostanie zasłonięty ekranami akustycznymi? Takie 
są niestety plany PKP PLK, które już wkrótce mogą się ziścić.
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Prowadzona przez inwe-
stora, PKP PLK procedura 
administracy jna zwią-

zana z uzgadnianiem usytu-
owania ekranów akustycznych 
w rejonie dworca kolejowego 
w Zdroju oraz ich lokalizacją 
trwała wiele lat. Kiedy się rozpo-
czynała, obiekt należący do PKP 
był zniszczony i zaniedbany, 
przeznaczony do rozbiórki. Jed-
nak po długoletnich staraniach, 
w 2013 r., gminie Goczałkowice-
-Zdrój udało się przejąć zdewa-
stowany budynek i wyremonto-
wać. W 2016 r. otwarto nowy, 
piękny obiekt, który stał się wizy-
tówką gminy.

Od tego czasu gmina wie-
lokrotnie zwracała się do PKP 
PLK z prośbą o zmianę planów, 
przedstawialiśmy racjonalne 
argumenty, pisemnie oraz pod-
czas licznych spotkań w sprawie 
inwestycji.

W 2019 r. gmina negatyw-
nie zaopiniowała projekt „Prace 
na podstawowych ciągach pasa-
żerskich (E30 i E65) na obszarze 
Śląska, Etap I: linia E65 na odc. 
Będzin – Katowice – Tychy – Cze-
chowice-Dziedzice – Zebrzydo-

wice: LOT C”. W piśmie z 15 lutego 
2019 r. sprzeciwialiśmy się propo-
nowanej lokalizacji ekranu aku-
stycznego, przekonując, że „nie 
będzie on spełniał swojej roli, 
ponieważ budynek dworcowy 
znacznie lepiej ekranuje dźwięki 
emitowane przez ruch pojazdów 
szynowych”. Argumentowaliśmy, 
że projektanci „nie wzięli pod 
uwagę uzdrowiskowego charak-
teru miejscowości i obecnego spo-
sobu użytkowania budynku”.

Stanowisko to podtrzymali-
śmy w odpowiedzi na pismo PKP 
PLK SA z 13 października 2020 r., 
w sprawie wydania opinii dla pro-
jektu. Budowę ekranu zasłania-
jącego budynek Starego Dworca 
od strony Parku Zdrojowego okre-
śliliśmy rozwiązaniem, które nie 
jest zasadne i racjonalne, a jest 
kosztowne, „które ponadto pozo-
staje w sprzeczności z zapisami 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ponie-
waż stanowi działanie mające 
negatywny wpływ na fizjografię 
uzdrowiska i jego układ urbani-
styczny”.

Wszystko wskazywało na to, 
że kilkuletnie uzgodnienia zmie-

rzały do rezygnacji z budowy 
ekranów akustycznych w rejonie 
Starego Dworca. Wskazywały 
na to zapewnienia inwestora 
i wykonawcy inwestycji. Dla-
tego decyzja wojewody śląskiego 
w ramach specustawy kolejowej 
o wywłaszczeniu była dużym 
zaskoczeniem.

Spowodowała natomiast serię 
publikacji medialnych w lokal-
nych mediach, a także ogromne 
oburzenie wśród mieszkań-
ców oraz turystów i kuracju-
szy. Oddolnie powstają petycje 
podpisywane przez osoby, które 
nie chcą budowy ekranów aku-
stycznych przy Starym Dworcu. 
O sprawie władze gminy Goczał-
kowice-Zdrój poinformowały 
parlamentarzystów z wojewódz-
twa śląskiego oraz władze woje-
wództwa. W efekcie do PKP PLK 
trafiła też interwencja poselska.

W lutym br. gmina odwo-
łała się od decyzji wojewody ślą-
skiego o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej na rzecz PKP PLK dla 
potrzeb budowy ekranów. Zwró-
ciliśmy uwagę na wiele nieścisło-
ści w dokumentacji. Istotne jest 
to, że ekrany akustyczne zostały 

zaprojektowane na działce... 
bez budynku Starego Dworca! 
Na mapie z raportu oddziały-
wania na środowisko projektant 
nie uwzględnił tego budynku. 
Najprawdopodobniej wynika 
to z faktu, że w trakcie przygotowa-
nia dokumentacji był on przezna-
czony do rozbiórki. Jednak oka-
zuje się, że przed przystąpieniem 
do realizacji inwestycji nie została 
wykonana rzetelna inwentaryza-
cja obiektów wzdłuż linii kolejo-
wej. Choć budynek dworca prze-
jęliśmy w 2013 r., a jego remont 
zakończył się w roku 2016.

W trosce o zachowanie unika-
towego charakteru obiektu oraz 
całej okolicy, wójt Gabriela Pla-
cha prowadzi również rozmowy 
ze Śląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. Celem jest 
wpisanie Starego Dworca wraz 
z otoczeniem do rejestru zabyt-
ków.

Choć roboty budowlane w rejo-
nie dworca ruszyły, nieustan-
nie czynimy starania by zatrzy-
mać budowę ekranów akustycz-
nych w rejonie Starego Dworca 
w Goczałkowicach-Zdroju.
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Już w maju gotowy będzie 
nowy plac zabaw na terenie 
Parku Zdrojowego. Powsta-

nie na wysokości siłowni plene-
rowej znajdującej się przy stawie 
Maciek. Do dyspozycji najmłod-
szych będzie szereg drewnia-
nych atrakcji: huśtawki, karu-
zele, zjeżdżalnie i nie tylko.

Tymczasem trwają prace nad 
stworzeniem kolejnego miejsca 
rekreacji dla młodszych miesz-
kańców Goczałkowic! – Zale-
żało nam na znalezieniu terenu 
we wschodniej części gminy, 
gdzie powstałby plac zabaw. 
Na Kolonii Brzozowej brakuje 
takiego miejsca, gdzie miesz-
kańcy mogliby się spotykać 
i ciekawie spędzić czas. Dlatego 
w ubiegłym roku nabyliśmy 
działkę u zbiegu ulic Staropo-

lanka i Solankowej. Chcemy ten 
zaniedbany teren przekształcić 
w miejsce aktywności i wypo-
czynku – mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Na zlecenie Urzędu Gminy 
wykonana została koncepcja 
placu zabaw pod nazwą „Wesoła 
Polanka”. Dokument zakłada 
utworzenie trzech stref: strefy 
głównej placu zabaw, strefy 
leśnej oraz strefy wyciszenia.

W strefie głównej planuje 
się montaż huśtawek, zabawek 
obrotowych, wspinaczkowych, 
edukacyjnych oraz wieży wspi-
naczkowej. Na działce znajduje 
się budynek, który w przeszło-
ści służył odwiertowi solanki. 
Ma zostać odnowiony i wyko-
rzystany m.in. pod atrakcje dla 
dzieci. W strefie leśnej, wkompo-

nowanej w rosnące na tym tere-
nie drzewa, mają zostać zamon-
towane zabawki edukacyjne 
(głuchy telefon, memory) wraz 
z licznymi nasadzeniami. Strefa 
cicha będzie miejscem z hama-
kami, ławkami i mniejszymi 

zabawkami dla dzieci.
Przygotowanie pełnej doku-

mentacji nowego placu zabaw 
pozwoli na ubieganie się o środki 
zewnętrzne na realizację inwe-
stycji.

UG

gMina przeciWna ekranoM od laT

na kolonii brzozoWej 
poWsTanie „Wesoła polanka”
Plac zabaw „Wesoła Polanka” planowany jest u zbiegu ulic Staropolanka i Solankowej. Będzie to pierwsze takie miejsce w tej 
części Goczałkowic.

Tak będzie wyglądał nowy plac zabaw (Fot. UG)
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Spółka Wodna Goczałko-
wice-Zdrój obejmuje swoją 
działalnością 740,40 hek-

tarów gruntów zmeliorowa-
nych i nieco ponad 6 kilome-
trów rowów melioracyjnych. 
Spółka corocznie zawiera poro-
zumienie z Rejonowym Związ-
kiem Spółek Wodnych dla Kon-
serwacji i Eksploatacji Urzą-
dzeń Melioracyjnych w Biel-
sku-Białej, który wykonuje dla 
Spółki m.in. takie zadania jak: 
prowadzenie prac związanych 
z konserwacją urządzeń melio-
racji szczegółowej, prowadze-
nie księgowości, statystyki, 
rozliczeń z Urzędem Skarbo-
wym, sporządzanie kosztory-
sów robót konserwacyjnych, 
nadzorowanie robót konserwa-
cyjnych na urządzeniach melio-
racji szczegółowych i udział 
w ich odbiorach.

Zadaniem Spółki Wodnej 
jest działanie służące utrzy-
maniu w dobrym stanie tech-
nicznym istniejących urządzeń 
melioracyjnych, czyli rowów 
otwartych wraz z powiązanych 
z nim systemem rurociągów 
drenarskich, poprzez ich bie-
żącą konserwację oraz usuwa-
nie powstałych awarii na sieci 
drenarskiej. Od drożności tych 
urządzeń w dużej mierze zależy 
sprawne odprowadzenie wód 
o p a d ow yc h ,  ro z to p ow yc h , 

a także utrzymanie w glebie 
pożądanego zwierciadła wody 
gruntowej.

Spółka Wodna Goczałko-
wice-Zdrój, prace o których 
m owa  p ow y żej ,  w y ko n uj e 
dzięki składom członkowskim 
wpłacanym przez mieszkań-
ców Gminy. Dzięki tym skład-
kom, czyli  posiadaniu wła-
snego budżetu, Spółka Wodna 
może się starać o pomoc finan-
sową w formie dotacji ze strony 
Urzędu Gminy Goczałkowice 
Zdrój oraz dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego, na wykony-
wanie konserwacji urządzeń 
melioracyjnych, dzięki którym 
jesteśmy w stanie wykonać bar-
dzo kosztowne prace, których 
nie udałoby się wykonać dys-
ponując wyłącznie składkami 
Członków Spółki.

2 5  s t yc z n i a  2 0 2 2  r o k u 
odbyło się Walne Sprawozdaw-
cze Zgromadzenie Delegatów 
Spółki Wodnej Goczałkowice-
-Zdrój, na którym przedsta-
wiono sprawozdanie z działal-
ności Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej oraz przedstawiono spra-
wozdanie rzeczowo-finansowe 
z wykonanych prac w 2021 roku 
i zatwierdzono sprawozdania 
w przedstawionym brzmieniu.

W 2021 roku opłaty na kon-
serwacje urządzeń melioracyj-
nych wynosiły: do 1 hektara: 

16 zł i za każdy kolejny rozpo-
częty hektar: 12 zł.

W 2021 roku Spółka wyko-
nała konserwację sieci drenar-
skiej na łącznej długości 361 
metrów bieżących i poddała 
konserwacji rowy melioracyjne 
(tj. m.in. koszenie, wycinka 
drobnych samosiejek, odmula-
nie dna, czyszczenie wylotów) 
na długości 1381 metrów bieżą-
cych. Rowy poddane konserwa-
cji to m.in. Kanał Kanar (od ul. 
Zielonej do ul. Powstańców Ślą-
skich), rów R-A przy ul. Brzo-
zowej (koszenie oraz ubezpie-
czenie korytami betonowymi 
30 mb rowu), rów R-2 w Lasku 
Brzozowym (wymiana przepu-
stu ze średnicy 300 mm na 600 
mm) oraz koszenie rowu przy 
ul. Źródlanej.

Powyższe prace były moż-
liwe do wykonania dzięki zebra-
nym składkom członkowskim 
w kwocie 18 814,60 zł, dotacji 
z Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w kwocie 40 000 zł oraz 
dotacji z Urzędu Wojewódz-
kiego, którego kwota na 2021 
rok wyniosła 17 428 zł. Łączny 
koszt robót wykonanych przez 
Spółkę Wodną Goczałkowice-
-Zdrój w 2021 roku zamknął się 
w kwocie 83 150,91 zł.

Spółka Wodna Goczałko-
wice Zdrój wraz z przedstawi-
cielem Rejonowego Związku 

Spółek Wodnych w Bielsku-Bia-
łej na bieżąco również uczestni-
czą i kontrolują przebieg prac 
w rejonie torów kolejowych 
i kanału Kanar, które prowa-
dzone są przez firmę Budimex 
i jest w ciągłym kontakcie z jej 
przedstawicielami.

Na zebraniu 25 st ycznia 
Walne Zgromadzenie Dele-
gatów Uchwałą Nr 3/2022 
zatwierdziło wysokość składki 
członkowskiej na 2022 rok 
w kwotach: do 1 hektara: 20 zł, 
za każdy kolejny rozpoczęty 
hektar: 15 zł.

Na wzrost składki składa 
się szereg czynników, przede 
wszystkim rosnące ceny mate-
r i a ł ów,  u s ł u g ,  d r a s t yc z ny 
wzrost inflacji i wciąż rosnące 
potrzeby wykonywania coraz 
częstszych konserwacji dre-
narki i bieżącego czyszczenia 
rowów melioracyjnych.

Przypominamy,  że  awa-
rię drenarską lub konieczność 
oczyszczenia rowu melioracyj-
nego będącego w administra-
cji Spółki może zgłosić Czło-
nek Spółki Wodnej, czyli osoba 
opłacająca składki członkow-
skie, a sprawę awarii należy 
zgłosić do Przewodniczącego 
Spółki Pana Jerzego Skipioła 
lub do Urzędu Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju.

Krystyna Gimel

działalność spółki  
Wodnej W 2021 rokU
Podczas styczniowego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Goczałkowice-Zdrój przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Spółki.

 Kanał Kanar, odcinek między torami PKP a „Rybaczówką” (Fot. Spółka Wodna)
 
Rów R-A, rejon ul. Letniej (Fot. Spółka Wodna)
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Do tej pory w „Czystym Powie-
trzu” obowiązywały dwie 
części programu. Pierwsza 

– czyli podstawowy poziom dofi-
nansowania do 30 tys. zł – dla osób 
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, 
oraz druga – podwyższony poziom 
dofinansowania do 37 tys. zł – licząc 
przeciętny miesięczny dochód 
na osobę do 1564 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym i do 2189 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) 
części programu „Czyste Powie-
trze” dla beneficjentów uprawnio-
nych do najwyższego poziomu dofi-
nansowania podzielono na dwa 
etapy. W pierwszej kolejności – już 
25 stycznia 2022 r. – rozpoczął się 
nabór wniosków do trzeciej czę-
ści programu, gdzie przewidziano 
nawet 69 tys. zł maksymalnej dota-
cji przy 90% kosztów kwalifikowa-
nych. Przeciętny dochód na jed-
nego członka gospodarstwa domo-
wego w tym przypadku wyniesie 
do 900 zł (gospodarstwa wielooso-
bowe) lub do 1260 zł (gospodar-
stwa jednoosobowe).

Ale alternatywą do dochodo-
wego kryterium kwalifikowalności 
jest też ustalone prawo do otrzymy-

wania przez wnioskodawcę zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego. Liczbę 
transz rozliczeń i wypłat dotacji 
dla najwyższego poziomu dofi-
nasowania zwiększono do pięciu 
(z trzech obowiązujących w pozo-
stałych częściach). Najwyższy 
poziom dofinansowania nie będzie 
dostępny w ścieżce bankowej, czyli 
Kredycie Czyste Powietrze dostęp-
nym w przypadku pierwszej i dru-
giej części programu.

Przy naborze dla trzeciej czę-
ści programu obowiązywać będzie 
nowy załącznik (nr 2b „Koszty 
kwalifikowane oraz maksymalny 
poziom dofinansowania dla Czę-
ści 3 Programu dla Beneficjen-
tów uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowa-
nia”). Dokument ten oraz zmie-
niony program jest już dostępny 
zarówno na czystepowietrze.gov.
pl (zakładka „Weź dofinansowa-
nie”), jak i na stronach poszcze-
gólnych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Rozwiązania dla osób o najniż-
szych dochodach przewidziane 

na 2022 r. mają być rozszerzane. 
„Przymierzamy się do drugiego 
etapu prac, obejmującego między 
innymi prefinansowanie wydat-
ków oraz pomoc wnioskodawcom 
w przygotowaniu, realizacji i roz-
liczeniu inwestycji” – zapowiada 
wiceprezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Paweł Mirowski.

„Wsłuchując się w postulaty 
zgłaszane przez wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, organizacje bran-
żowe i pozarządowe, zmodyfiko-
waliśmy również niektóre zapisy 
we wszystkich częściach programu 
„Czyste Powietrze” i jego załączni-
kach” – wyjaśnia wiceprezes Fun-
duszu, Paweł Mirowski.

Najważniejsze ze zmian, które 
obowiązują – tak jak trzecia część 
programu – od 25 stycznia 2022 r., 
to m.in. uwzględnienie możliwości 
finansowania z „Czystego Powie-
trza”, gdy dofinansowanie łączy się 
z gminnymi programami paraso-
lowymi, w których wnioskodawca 
nie staje się właścicielem kotła 
do zakończenia okresu trwało-
ści, a także umożliwianie dłuższej 
realizacji projektu, gdy opóźnienie 

rozliczenia wynika z przesunięcia 
terminu przyłączenia gazu przez 
operatora.

Dodatkowo wśród istotnych 
zmian znalazły się: dopuszczenie 
kotłów dwupaliwowych zgazowu-
jących drewno i spalających pellet 
drzewny, jako zgodnych z celami 
programu „Czyste Powietrze” oraz 
doprecyzowanie wymagań dla 
przewodów kominowych w przy-
padku kotłów na paliwo stałe, 
ze względów bezpieczeństwa.

Więcej informacji na stronie 
czystepowietrze.gov.pl

Przypominamy, że w Urzędzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój funk-
cjonuje Gminny Punkt Konsul-
tacyjno-Informacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” (znajduje się 
w pokoju nr 10). Jest czynny przez 
trzy dni w tygodniu, w następują-
cych godzinach: poniedziałek 7.30-
15.30, wtorek 7.30-17.00, środa 
10.00-12.00. Kontakt z Gminnym 
Punktem Konsultacyjno-Informa-
cyjnym Programu „Czyste Powie-
trze” – tel. 605 688 381, mail: 
ochronapowietrza@goczalkowi-
cezdroj.pl. Więcej informacji o pro-
gramie: czystepowietrze.gov.pl

WFOŚiGW, UG

zMiany W prograMie 
„czysTe poWieTrze”
Wprowadzono trzecią część programu „Czyste Powietrze”, z najwyższym dofi nansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym docho-
dzie nie większym niż 900 zł lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz 
dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. Nowe zasady w „Czystym Powietrzu” zaczęły obowiązywać od 25 stycznia 2022 r.

– CEEB to bardzo ważne narzędzie w walce ze smogiem, 

wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. Baza 

pokaże konkretnie, ile kotłów należy wymienić. Będzie też 

wsparciem dla nas w przygotowaniu kolejnych edycji Pro-

gramu Ograniczenia Niskiej Emisji – mówi Gabriela Placha, 

wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca 

budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania 

paliw ma obowiązek złożyć deklarację w CEEB. Mamy 12 

miesięcy na wysłanie deklaracji w przypadku budynków 

już istniejących (licząc od 1 lipca 2021 r.) lub 14 dni od uru-

chomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowych 

obiektów.

Czytaj więcej na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
UG

paMiĘTaj o Wpisie W ceeb!
Wraz z decyzjami podatkowymi do mieszkańców Goczałkowic trafi ła ulotka z najważniejszymi informacjami o Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków.
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Na ten dzień czeka wiele osób. Podobno w tłusty czwartek nie 
trzeba liczyć kalorii. A zwłaszcza kiedy kuszą pachnące kreple 
przygotowane przez gospodynie z KGW!

Nasze goczałkowickie gospodynie - jak co roku - spotkały się, 
żeby wspólnie przygotować kreple z marmoladą, posypane cukrem 
pudrem. Mają swój tradycyjny przepis, którego trzymają się od lat.

I tak samo od lat ich smakołyki rozpieszczają podniebienia!
UG

najlepsze kreple od paŃ z kgW!
W przededniu tłustego czwartku panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Goczałkowice-Zdrój tradycyjnie spotkały się, żeby wspól-
nie przygotować pyszne kreple.

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 bestselle-
rowej książki Magdaleny Witkie-
wicz pod tym samym tytułem. 
Scenariusz do produkcji napisała 
Ilona Łepkowska. Jak czytamy 
w opisie filmu, jest to „wielo-
wątkowa opowieść o tym, że w 
magicznym czasie Świąt Bożego 
Narodzenia każdemu, niezależ-
nie od tego ile ma lat, może przy-

trafić się coś najpiękniejszego w 
życiu”. W filmie będzie można 
zobaczyć 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

FilMoWe sceny W zdrojU
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.

 Agnieszka Więdłocha i Wiktoria Nowak na planie fi lmu (Fot. Marta Gostkiewicz/MTL 
Maxfi lm)

Od 1 marca wszystkie punkty nieodpłatnych porad prawnych 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie 
pszczyńskim działają w trybie hybrydowym. Radcowie 

prawni i adwokaci będą udzielać porad stacjonarnie, chyba 
że mieszkaniec woli uzyskać pomoc za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość, będzie mógł ją otrzymać telefo-
nicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora 
internetowego.

Jak umówić się na darmową poradę lub mediację? Można 
to zrobić: dzwoniąc pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzi-
nach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie; wysyłając 
e-maila na adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl – w wia-
domości należy podać dane do kontaktu telefonicznego lub oso-
biście w siedzibie referatu mieszczącego się w Szpitalu Powia-

towym w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 1 
(obok kaplicy szpitalnej)

Z darmowej pomocy adwokatów i radców mogą skorzystać 
osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób 
w ciągu ostatniego roku. Organizacją tego zadania zajmuje się 
Powiat Pszczyński.

Pomoc prawna w gminie Goczałkowice-Zdrój: lokal biurowy 
w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Uzdrowiskowej 61, 
środy i piątki w godz. 11.00-15.00.

Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie

Wracają sTacjonarne 
nieodpłaTne porady praWne
Od 1 marca mieszkańcy mogą uzyskać pomoc adwokata lub radcy prawnego stacjonarnie w punktach lub - jeżeli taka forma kon-
taktu będzie dla nich wygodniejsza - przez telefon czy komunikator internetowy.
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o „brakUjącej połoWie dziejóW” 
regionU i goczałkoWic
Rozmawiamy z kuratorką i pomysłodawczynią wystawy „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet o powstaniach śląskich i plebiscy-
cie”, dr Małgorzatą Tkacz-Janik z Centrum Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Korfantego.

W lutym i marcu w holu pawilonów Uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój dostępna była wystawa „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet 
o powstaniach śląskich i plebiscycie”. Przedstawia w skali 1:1 trzy-
dzieści bohaterek z przełomu XIX i XX wieku, związanych z historią 
regionu. Autorką grafik (memów) jest Marta Frej. Wystawa jest czę-
ścią wieloletniego projektu, zapoczątkowanego w 2019 roku w Cen-
trum Dziedzictwa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach 
(obecnie Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego).

Bohaterkami wystawy są kobiet dzielne, odważne?
Różne. Bo wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy sobie dziel-

ność i odwagę. Bohaterstwo, heroizm codzienny kobiet nie był 
brany pod uwagę, kiedy pisano losy, dzieje narodów czy społecz-
ności. Był przezroczysty dla historyków. Jednak tak zwane „role 
kobiece” wymagały trudu, zaangażowania, codziennego bohater-
stwa. Bez splendoru, często bez gratyfikacji finansowej. Tymczasem 
codzienna praca kobiet, choćby prace opiekuńcze, miała ogromne 
znaczenie dla przetrwania społeczeństw czy dla ich rozwoju. Dziś 
już wiemy, że te prace są fundamentalne, wręcz podtrzymują życie 
społeczeństw. Niestety, pozostają często niedocenione, niezapła-
cone, niewidoczne. Przez pokolenia praca i drugoplanowa pozycja 
kobiet uznawane były za oczywistość. Nikt się specjalnie nie bun-
tował, aż przyszedł przełom XIX i XX wieku, kiedy kobiety powie-
działy „dosyć”.

Kobieta jeszcze 150 lat temu była kimś gorszym, i było 
to nawet usankcjonowane prawnie.

Wzorcowym pod względem degradacji kobiet był kodeks Napole-
ona, który dotyczył także Polek i Ślązaczek, bo długo obowiązywał 
w zaborze rosyjskim, a częściowo także w całej Europie. Zachowy-
wał władzę mężczyzn w rodzinie. Kobieta nie tylko nie miała prawa 
do wnoszenia o rozwód, a także do opieki nad dziećmi po rozwodzie, 
nie miała też prawa występować z wolnej stopy w procesach admini-
stracyjnych. Bardzo długo kobieta była obywatelką drugiego sortu. 
Zaprezentowane na wystawie kobiety, mimo barier mentalnościo-
wych, kulturowych, prawnych, systemowych, uzyskały wykształce-
nie. Dlatego z wielkim podziwem odnoszę się do naszych przodkiń, 
które osiągały swój cel.

Co łączy kobiety, które prezentowane są na wystawie?
To z jednej strony liderki, a z drugiej – bohaterki drugiego planu. 

Obrałam pewne kryteria. Pokazuję kobiety, bo górnośląska herstoria 
cierpi na ich nieobecność substancjalną. Kolejne kryterium to jako 
obszar do wypełnienia herstoriami obrałam terytorium dzisiej-
szego województwa śląskiego, a nie historyczne granice Górnego 
Śląska. Chciałam też odejść od stereotypu Górnoślązaczki, bardzo 
PRL-owskiego, czyli „baby” w stroju regionalnym, opartej o parapet 
ceglanego domu. Przecież te kobiety były bardzo różne! Starałam się 
oddać hołd wielonarodowości górnośląskiej. Zależało mi też na tym, 
aby były to kobiety w różnym wieku oraz z różnymi kompetencjami. 
Mówię o ich losach i pokazuję, że bez ich wkładu historia regionu, 
w tym wydarzenia związane z powstaniami śląskimi byłyby czymś 
innym. Pokazuję polityczki oraz radne, mundurowe (harcerki, soko-
lice, skautki, siostry zakonne), żony przy mężach, ale takie, które nie 
dały sobie w kaszę dmuchać. Ba! Jest kilka kobiet w strojach regio-
nalnych. 30 herstorii to już duży zasób. Powstało małe archiwum 
herstoryczne,którym dzielę się z oglądającymi wystawę.

Mamy też wątki goczałkowickie...
Wątki lokalne, to każdorazowo element pracy z wystawą, kiedy 

ją pokazuję. Wszędzie gdzie się pojawiamy, szukamy lokalnych 

„sąsiadek”. Czasami jest to bardzo trudne, bo nikt nic o nich nie 
wie. W Goczałkowicach dzięki dwóm tomom „Słownika biograficz-
nego” została zachowana niezwykła równowaga tej wspomnianej 
przeze mnie wyżej „substancjalnej obecności kobiet”. Może dlatego, 
że Słownik zrobiły kobiety – prof. Wiesława Korzeniowska oraz pani 
Maria Ożarowska. Taka narracja może być wzorem – w słowniku 
jest bardzo wiele kobiet związanych z Goczałkowicami, położne, 
krawcowe, nauczycielki. Czynię wielki ukłon w stronę autorek. Jed-
nak, gdy przybywa się z zewnątrz do Goczałkowic, to najbardziej 
rzucającą się w oczy Goczałkowiczanką jest Gertruda Świerczek, 
upamiętniona na tablicy w Zdroju. Udało mi się też natrafić podczas 
kwerendy na Teresę Panińską (Panieńską) z Węclewskich, która tutaj 
mieszkała kilkanaście lat. Używała pseudonimu „Osa” i była petardą 
w działaniu. Promowała czytelnictwo, teatr ludowy, była dzienni-
karką, poetką, mówczynią, zbieraczką sztuki ludowej. Dzięki prze-
kazanej przez nią kolekcji do Muzeum w Chorzowie mamy świetne 
zabytki w zakresie haftu regionalnego. W 1926 r. powołała pierw-
szy na Górnym Śląsku Związek Kół Gospodyń Wiejskich. Zachęcała 
kobiety do pisania, twórczości poetyckiej, literackiej, do samodziel-
ności finansowej. Oprowadzając po wystawie mówię o obu podzi-
wem, bo jak inaczej mówić o Gertrudzie, związanej ze Związkiem 
Walki Zbrojnej, która zginęła zgilotynowana w Berlinie.

Nazywa Pani swoje bohaterki sąsiadkami. Dlaczego?
Bo robię wszystko, żeby zbliżyć do nich publiczność. Metafora 

sąsiedztwa jest bardzo pojemna. Sąsiadki to mała, różnorodna zbio-
rowość, która rozmawia ze sobą i mieszka obok siebie. Sąsiadka 
to ktoś, kto jest blisko. Moja babcia pochodziła z Kresów. Mówiła, 
że na podwórku były różne dzieci, którymi kobiety się wspólnie zaj-
mowały: rumuńskie, żydowskie, polskie, rosyjskie. Dopiero wojna 
podzieliła je na narodowości. Wydaje mi się, że prace opiekuńcze, 
którymi zajmują się kobiety, przecinają w poprzek pewne podziały, 
jeszcze inaczej niż mówimy o tym badając naukowo dzieje histo-
ryczne.

Co chce Pani osiągnąć poprzez tą wystawę?
Chcę pokazać, że kobiety były częścią historii tego kawałka 

Europy. W akcji plebiscytowej aż 20% zaangażowanych stanowiły 
kobiety, to już sporo. Dziewczynki potrzebują wzorów, bohaterek, 
warto odtworzyć wiedzę o brakującej połowie dziejów.

Rozmawiał Paweł Komraus
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Zebrane środki zostaną prze-
kazane dla zapewnienia naj-
wyższych standardów dia-

gnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
30 stycznia, pomimo wyjątkowo 
trudnych warunków atmosferycz-
nych, na ulicach Goczałkowic kwe-
stowało 6 wolontariuszy. Niestety 
część została zmuszona pozostać 
w domu ze względu na kwaran-
tannę.

W budynku „Górnik” odbyło 
się przedstawienie teatralne dla 
dzieci. Spektakl „Mały Książę”, 
zaprezentowany przez TAKE 
TEAM – grupę teatralną działającą 
przy Stowarzyszeniu „take tam…” 
im. Artystów Międzywojnia 
powstał na podstawie historii stwo-
rzonej przez Antoine’a de Saint-
-Exupery’ego. Za scenariusz i reży-
serię odpowiadał Jakub Pieczka, 
dekoracje stworzyły dzieci z zajęć 
plastycznych Stowarzyszenia pro-
wadzonych przez Monikę Kacz-
marczyk.

Zarówno przed, jak i po wyda-
rzeniu prowadzone były licytacje 
gadżetów WOŚP oraz darów prze-
kazanych przez ludzi dobrej woli. 
Pośród cennych przedmiotów zna-
lazły się unikatowe i jedyne w swo-
imi rodzaju maskotki „hand made” 
z pracowni „a Misie” Aliny Rajdy 
oraz „Redi Renia” Renaty Załuc-
kiej, które zyskały nowe kocha-
jące właścicielki m.in. Zosię, Laurę 
i Antoninkę. Jak co roku nie zabra-
kło prac rękodzielniczych. Stałym 
elementem goczałkowickich licy-
tacji był piękny Anioł z pracowni 
„Aniołowo” Joanny Rabaszow-
skiej-Grzyb, który w tym roku 
zaprezentował się w towarzystwie 
autorskiej patery z logo tegorocz-
nego finału, który wyszedł spod 
rąk Anny Stalamch z pracowni 

CERAMIKAS. Nowością były 
obrazy. Jeden, olej na płycie MDF 
„LANCKORONA” autorstwa Nikoli 
Rajdy oraz trzy akryle na tekturze 
pędzla Marty Zemczak. W ramach 
licytacji pojawił się także voucher 
na zakupy w piekarni-cukierni 
Englert, który zastąpił przekazy-
wany od lat na ten szczytny cel tort 
oraz voucher na wywołanie zdjęć 
w FG STUDIO Grzegorza Kopcia.

Nie zabrakło również karne-
tów na krytą pływalnię „Goczuś”, 
pudełek z pysznym ciastem oraz 
gadżetów z logo fundacji. Wspie-
rając orkiestrę można było nabyć 
koszulki, body niemowlęce, 
skarpetki, kalendarze, breloki, 
magnesy oraz płyty.

Wisienką na torcie pośród 
wszystkich finałów organizowa-
nych w goczałkowickim sztabie 
tradycyjnie pozostaje licytacja 
koszulki Łukasza Piszczka. Tym 
razem aukcja koszulki LKS odbyła 
się za pośrednictwem portalu Alle-
gro i za kwotę 700 zł znalazła szczę-
śliwego nabywcę w Górze Kalwarii.

Przed siedzibą organizatora 
przygotowano, podobnie jak 
w ubiegłym roku, stoisko, na któ-
rym każda zainteresowana osoba 
mogła nabyć ciekawe przedmioty, 
przeznaczone na pomoc fundacji. 
Niestety, ze względu na aurę, silny 
wiatr i deszcz, a tym samym brak 
gości i spacerowiczów, w tym roku 
cieszyło się znikomym zaintereso-
waniem.

Oprócz zwyczajowych form 
wsparcia osoby, które nie miały 
możliwości osobiści wziąć udział 
w finałowym koncercie mogły 
wesprzeć działalność funda-
cji za pomocą eSkarbonki oraz 
w dniach poprzedzających wyda-
rzenie, wrzucając datki do puszek 

stacjonarnych na Hali Sporto-
wej i w sklepie Wielobranżowym 
„Matko” przy ul. Głównej 6.

Łącznie dzięki wsparciu miesz-
kańców, wolontariuszy i darczyń-

ców, którzy w różny sposób włą-
czyli się w zorganizowanie 30. 
Finału WOŚP udało się zebrać 12 
tys. 897 zł 74 gr.

GOK

zebraliśMy praWie 
13 Tys. zł na rzecz Wośp!
W ostatnią niedzielę stycznia odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie w akcję zaangażował się 
goczałkowicki sztab przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Za sukcesem każdego fi nału zawsze stoją wolontariusze (Fot. GOK)

Przedstawienie "Mały Książe" - na scenie podopieczni Stowarzyszenia Taka Team (Fot. GOK)

rąk Anny Stalamch z pracowni rzenie, wrzucając datki do puszek kańców, wolontariuszy i darczyń-
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TakŻe W soboTĘ
Przypominamy, że od 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-
-Zdroju jest otwarta również w wybrane soboty. Najbliższa przypadnie 12 MARCA, 
godz. 9.00-13.00. W tym dniu będzie można skorzystać z księgozbioru instytucji.
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Pośród zaplanowanych wyda-
rzeń znalazły się wyjazdy, 
konkursy oraz szereg stacjo-

narnych warsztatów i zajęć tema-
tycznych. Bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszyły się rodzinne 
wycieczki. Pierwsza, została zor-
ganizowana do Legendii – Ślą-
skiego Wesołego Miasteczka. 
Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych, które od wcze-
snych godzin rannych stawiały 
realizację przedsięwzięcia pod 
dużym znakiem zapytania, ponad 
100-osobowej grupie udało się 
zwiedzić niezwykły Ogród Świa-
teł – zimową atrakcję opartą 
na baśni o Alladynie i zaczaro-
wanej lampie. W trakcie kolej-
nych wyjazdów, odwiedzono 
Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, 
gdzie dzieci miały okazję obejrzeć 
wyjątkową sztukę pt. „Złodziej 
czasu”. Ta piękna historia o głę-
bokim znaczeniu, ukazała mło-
dym widzom jak ważny i cenny 
w życiu każdego człowieka jest 
czas. Dzień później odbyła się 
wizyta do Multikina w czechowic-
kiej Starej Kablowni na bajkę pt. 
„O czym marzą zwierzaki”. Ostat-
nim punktem w wycieczkowej 
ofercie GOK i GBP był rodzinny 
wyjazd na kulig do Istebnej.

Piękna pogoda, jaka przywi-
tała grupę na Przełęczy Kuba-
lonka sprawiła, że pobyt w górach 
dostarczył wszystkim niesamo-
witych wrażeń estetycznych. 
Słońce w połączeniu ze śnie-
giem sprawiło, że piękno otacza-
jącej przyrody zachwycało, a dla 
dzieci dodatkowo umożliwiało 
skorzystanie z białego szaleń-
stwa. Dodatkowo, organizator 
zadbał, aby w programie znala-
zła się również szczypta kultury. 
Tym samym, w drodze powrot-
nej udano się do Koniakowa, aby 
na miejscu poznać folklor Trój-
wsi i całego Beskidu Śląskiego. 
Odwiedzono unikatowe na skalę 
Polski Muzeum Koronki oraz 
Centrum Pasterskie, gdzie można 
zaznajomić się z tradycją wypasu 
owiec w tym regionie i produkcją 
miejscowych serów.

Z kolei w siedzibie instytucji, 
można było skorzystać z innych 
ciekawych propozycji na wypeł-
nienie wolnych od nauki dni. Ferie 

rozpoczęły się niezwykle twórczo 
i artystycznie, spotkaniem autor-
skim i bajkowymi warsztatami 
z Kici Nici, bohaterkami bajek dla 
dzieci. Spośród kolejnych atrak-
cji, dużym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty rękodzielnicze 
z filcowaniem oraz z „hand made” 
z własnoręcznego szycia masko-
tek. Pierwsze, odbywały się pod 
okiem instruktor GOK Magdaleny 
Kunysz-Pudełko, drugie zostały 
zorganizowane w ramach pra-
cowni RediRenia Renaty Załuc-
kiej. Ponadto, dzieci mogły wziąć 
udział w przedstawieniu „Przy-
gody Pana Maluśkiewcza” wysta-
wionym przez grupę „O’Teatr”, 
które poprzedzone zostały warsz-
tatami lalkarskimi. W ramach 
zabawy z aktorami dzieci poznały 
kuluary sztuki aktorskiej oraz 
różnorodne rodzaje lalek, jakie 
można spotkać na deskach 
teatru m.in. jawajki, mapety, 
pacynki, kukiełki, lalki planszowe 
oraz lalki opisujące przedmioty. 
Każda choć inna była dla nich 
na swój sposób wyjątkowa. Jedne 
niezwykle proste, zrobione z kar-
tonów i pudełek, inne profesjo-
nalne, wykonane przez specjali-
stycznych lalkarzy.

Podsumowaniem wspólnych 
zabaw był karnawałowy bal prze-
bierańców dla dzieci przedszkol-
nych i wczesnoszkolnych oraz 
nowość w dotychczasowej ofercie 
– spotkanie z popularnym TikTo-
kerem i Youtuberem. Z młodzieżą 
spotkał się znany ze swych profili 
internetowych „Warjat Radek”, 
który od „kuchni” pokazał uczest-
nikom jak wygląda i jaki charakter 
ma jego niecodzienna praca.

W ofercie, przygotowanej 
na ferie znalazły się również 
propozycje, które nie wymagały 
wychodzenia z domu. Mowa 
to o autorskiej zimowej krzyżówce 
oraz konkursie na komiks z bał-
wankiem w roli głównej.

Wraz z zakończeniem ferii, 
zapraszamy do udziału w naszych 
stałych warsztatach: tanecz-
nych, plastycznych, językowych, 
muzycznych, językowych itp. 
oraz do udziału w naszych propo-
zycjach plenerowych i wyjazdach 
wakacyjnych.

GOK

Moc aTrakcji W czasie  
Ferii ziMoWycH
25 lutego w województwie śląskim zakończyły się ferie dla dzieci i młodzieży. Przez dwa tygodnie goczałkowickie instytucje kul-
tury oferowały szereg ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu w trakcie przerwy zimowej.

Bal przebierańców to wielka atrakcja dla najmłodszych (Fot. GOK)

Na wyjazd do Ogrodu Świateł z Goczałkowic udała się ponad 100-osobowa grupa (Fot. GOK)

Na kuligu oprócz śnieżnego szaleństwa czekała na uczestników piękna pogoda  (Fot. GOK)
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Konkurs
Plastyczny
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GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU

Zachêcamy do udzia³u w konkursie, 
który ma na celu pielêgnowanie 

tradycji Œwi¹t Wielkanocnych.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie

nale¿y w³asnorêcznie wykonaæ pisankê. 

- Technika prac dowolna.
- Uczestnik mo¿e  z³o¿yæ jedn¹ pracê.
- Prace nale¿y opisaæ podaj¹c imiê, nazwisko, wiek i adres/telefon . 
- Termin nadsy³ania prac: do 5 kwietnia 2022 r.
- Prace nale¿y sk³adaæ w Gminnym Oœrodku Kultury, Uzdrowiskowa 61.
- Og³oszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy - w zale¿noœci
   od sytuacji epidemicznej.

PISANKI 
KRASZANKI 
DRAPANKI
MALOWANKI

2   222   22

Kontakt: GMINNY OŒRODEK KULTURY
43 - 230 Gocza³kowice - Zdrój, Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 7088 Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK

Wielkanocny
Konkurs
Plastyczny

WielkanocnyWielkanocnyWielkanocnyWielkanocny
KonkursKonkursKonkursKonkurs
PlastPlastPlastPlastycznyPlastycznyycznyycznyycznyyczny

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KTURY W GOCZA£KTUR OWICACH - ZDROJU

Zachêcamy do udzia³u w konkursie, Zachêcamy do udzia³u w konkursie, 
który ma na celu pielêgnowanie 

tradycji Œwi¹t Wielkanocnych.
y ma na celu pielêgnowanie 

tradycji Œwi¹t Wielkanocnych.
y ma na celu pielêgnowanie 

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie
nale¿y w³asnorêcznie wykonaæ pisankê. 

- Technika prac dowolna.- Technika prac dowolna.- T
- Uczestnik mo¿e  z³o¿yæ jedn¹ pracê.
- Prace nale¿y opisaæ podaj¹c imiê, nazwisko, wiek i adres/telefon . 
- Termin nadsy³ania prac: do 5 kwietnia 2022 r- Termin nadsy³ania prac: do 5 kwietnia 2022 r- T .ermin nadsy³ania prac: do 5 kwietnia 2022 r.ermin nadsy³ania prac: do 5 kwietnia 2022 r
- Prace nale¿y sk³adaæ w Gminnym Oœrodku Kultury, Uzdrowiskowa 61.
- Og³oszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy - w zale¿noœci
   od sytuacji epidemicznej.

PISANKI 
KRASZANKI 
DRAPANKIDRAPANKIDRAP
MALOWANKIOWANKIOW

2   222  2  2  2  2  2  2  2   22 22 22 22

Kontakt: GMINNY OŒRODEK KULTURYKontakt: GMINNY OŒRODEK KULTURYKontakt: GMINNY OŒRODEK KUL
43 - 230 Gocza³kowice - Zdrój, Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 7088 Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoKGoK

Autorka patrzy na wojnę oczyma dwóch kobiet – sióstr, z których 
jedna to buńczucznie nastawiona do życia w ogóle 19-latka, 
druga spokojna, ułożona mężatka dbająca o rodzinę, osamot-

niona po zmobilizowaniu męża do wojska. Siostry różnią charaktery, 
sposób bycia i nastawienie do wroga, bo akcja rozpoczyna się w 1940 r., 
toczy się w małym miasteczku w centralnej Francji. Obie siostry ciężko 
zostały doświadczone przez wojnę, a ich skomplikowane uczucia 
wobec siebie ulegają przewartościowaniu. Jedna narażona na trudy 
codziennego życia pod okupacją i na brutalne traktowanie przez 
stacjonującego w jej domu Niemca próbuje przetrwać ciężkie czasy 
chroniąc siebie, dom i przede wszystkim dziecko, druga angażuje się 
w ruch oporu, ratuje alianckich pilotów przeprowadzając ich przez 
Pireneje. Historia młodszej siostry oparta jest na prawdziwej postaci, 
Belgijki Andree de Jongh, która współtworzyła kanał przerzutowy 
alianckich uciekinierów z Francji. Akcja toczy się sprawnie, więc czyta 
się, mimo pokaźnej objętości książki, szybko. Książka nagrodzona 
została tytułem Książki Roku 2016.

Kristian Hannah – ur. w 1960 r. w Kaliforni, 
ukończyła studia prawnicze w Waszyngtonie, jest autorką 

ponad 20 książek, laureatką wielu nagród literackich.
Kristian Hannah „Słowik”, tł. Barbara Górecka,

Wyd. „Świat Książki”, Warszawa 2016
Barbara Solarska 

(pszczyńska nauczycielka, bibliotekarka i poetka)

WarTo przeczyTać. 
poleca barbara solarska
Wojenna historia

rozsTrzygniĘcie 
"krzyŻóWki na Ferie"

Spośród  16 poprawnie rozwiązanych krzyżówek wylo-
sowana trzy nagrody. Szczęśliwymi zwycięzcami zostali:

- NAGRODA 1 - Martyna Kost

- NAGRODA 2 - Nikola Pszczółka

- NAGRODA 3 - Wojciech Białas

Nagrody można odebrać w siedzibie GOK-u 
w godzinach pracy biura.

HASŁO KRZYŻÓWKI: Radosne spotkanie na czystym 
lodzie i śniegu. 
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Anna Guzik - Tylka
11 marca
godzina 18.00
sala GOK I piêtro

GBP I GOK
W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

ZAPRASZAJ¥ NA:

GoKGoK
Gocza³kowice - ZdrójWEJŒCIÓWKI DO POPRANIA W GBP 
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Cykl zimowych wydarzeń 
rozpoczął się od Między-
klasowego Turnieju Halo-

wej Piłki Nożnej, w której zapre-
zentowały się klasowe repre-
zentacje Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. 
Ze zwycięstwa w zawodach cie-
szyła się klasa 4a, która okazała 
się najlepsza w gronie trzech 
startujących zespołów.

Wyjazd do Parku Trampo-
lin „Parabola” w Czechowi-
cach-Dziedzicach był nową 
propozycją w programie feryj-
nej akcji. Możliwość wzięcia 
udziału w wyjeździe spotkała 
się z dużym zainteresowaniem 
dzieci  szkolnych.  Z dwóch 
z a p l a n owa nyc h  w y j a z d ów 
na lodowisko w Czechowicach-
-Dziedzicach udało się przepro-
wadzić tylko jeden – wyjazd 
w pierwszym tygodniu został 

odwołany ze względów atmos-
ferycznych.

P i e r w s z y  t y d z i e ń  f e r i i 
zakończył się Turniejem Trójek 
Koszykarskich, w którym wzięły 
udział tylko składy dziewcząt, 
w większości uczestniczki zajęć 
SKS-ów prowadzonych przez 
nauczycieli goczałkowickiej 
Szkoły Podstawowej z klas III-V. 
Cieszy zaangażowanie dziew-
cząt i nauczycieli w realizację 
zajęć i rozgrywek koszykar-
skich.

We e k e n d y  w y p e ł n i o n e 
zostały Goczałkowickimi Tur-
niejami Futsalu.  W pier w-
szym t ygodniu zaprezento-
wali się młodzicy (roczniki 
2009-2010), w drugim orliki 
(2011-2012). W obu imprezach 
zagrało po sześć drużyn klu-
bowych, w tym reprezentanci 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój 

i UMKS Goczałkowice-Zdrój 
(w kategorii orlik). Zmagania 
młodzików wygrał Pasjonat 
Dankowice. W turnieju orlików 
– zgodnie z unifikacją PZPN-
-u – klasyfikacja nie była prowa-
dzona. Wszystkie turnieje fut-
salu oraz turniej trójek koszy-
karskich zostały rozegrane 
w hali „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju.

W sumie w imprezach przy-
gotowanych przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w ramach akcji „Ferie z Goczu-
siem 2022” wzięło udział 212 
uczestników.

W czasie ferii  zimowych 

dzieci oraz młodzież szkolna 
i studencka mogła skorzystać 
z promocyjnego wejścia na pły-
walnię „Goczuś”. Z tej propo-
zycji skorzystało 230 osób. 
Pływalnia „Goczuś” jest rów-
nież popularnym obiektem 
wśród grup kolonijnych i pół-
kolonijnych, które w czasie ferii 
odbywają się w naszym regio-
nie. Podczas zimowej prze-
rwy od nauki goczałkowicką 
pływalnię odwiedziły grupy 
z m.in.: Bielska-Białej i oko-
lic oraz z Pszczyny i okolic – 
w sumie 11 grup (269 uczest-
ników).

GOSiR

Takie były  
„Ferie z goczUsieM”
W czasie zimowej przerwy od nauki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przygotował dla uczniów i mło-
dzieży szkolnej akcję „Ferie z Goczusiem 2022”. 

 W trakcie ferii nie brakowało turniejów sportowych (Fot. GOSiR)

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do parku trampolin (Fot. GOSiR)

W trakcie zimowej przerwy dzieci mogły też poszaleć na lodowisku (Fot. GOSiR)
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Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 
§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z dnia 21.04.2021r. poz. 735, tekst jednolity z późn. zm.)

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

„Budowa drogi gminnej ul. Warzywnej przy DK-1
łączącej ulice Główną z rondem w Goczałkowicach – Zdroju”.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację przedmiotowej inwestycji drogowej – oznaczenia: tłustym dru-
kiem wskazano działki podlegające podziałowi:
w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice-Zdrój: 1726/63, 2870/1, 2868/1, 
1733/1, 2864/1, 2866/1, 1736/1, 1738/1, 1740/1, 1634/1, 1633/1, 
1636/1, 1638/1, 1637/1, 1639/1, 1642/1, 1641/1, 1643/1, 2655/1, 
2862/1, 2860/1, 1729/1, 1731/1, 2535/1, 2536/1, 1737/1, 1739/1, 
2177/1, 1640/1, 1725/62, 1724/62, 691/62, 2285/63, 2869/1, 1651/1.
2. Działki podlegające podziałowi – oznaczenia: przed nawiasem 
podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek 
po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:
1636/1 (3013/1, 3014/1), 1640/1 (3009/1, 3010/1), 2177/1 (3007/1, 
3008/1), 1739/1 (3005/1, 3006/1), 1737/1 (3003/1, 3004/1), 2536/1 
(2999/1, 3000/1), 2535/1 (3001/1, 3002/1), 1731/1 (2997/1, 2998/1), 
1729/1 (2994/1, 2995/1, 2996/1).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy 
Goczałkowice – Zdrój z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem 
podano numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:
2994/1, 2995/1 (1729/1), 2997/1 (1731/1), 3001/1 (2535/1), 2999/1 
(2536/1), 3003/1 (1737/1), 3005/1 (1739/1), 3007/1 (2177/1), 3009/1 
(1640/1), 3013/1 (1636/1).
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie 
będzie ograniczone – oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki 
po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
1726/63, 1725/62, 1724/62, 691/62, 2285/63, 2869/1, 1651/1, 2996/1 
(1729/1).

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszo-
nym stanem pandemii w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkań-
com, ograniczone zostało przyjmowanie Klientów w budynku Wydziału 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Moż-
liwość zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy istnieje wyłącznie 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Starostwa
na wizytę w urzędzie.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 – stu dni od dnia 
ukazania się przedmiotowego obwieszczenia strony (w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii) mogą uzyskać wyjaśnienia poprzez 
kontakt telefoniczny (numer telefonu 32 449 24 28) w następujących 
godzinach:
- poniedziałek – 7.30 – 16.30,
- wtorek – czwartek – 7.30 – 15.00,
- piątek – 7.30 – 13.30.

Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub 
za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedną z alternatywnych 
form kontaktu z urzędem są platformy internetowe ePUAP oraz SEKAP, 
z których korzystać może każdy posiadacz Profilu Zaufanego.

Ponadto przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie umiesz-
czone zostały skrzynki do których można wkładać podpisane przez nadawcę 
pisma (z powołaniem się na numer przedmiotowej sprawy). Prosimy o pozo-
stawienie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, adresu email.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnej obsługi klientów Staro-
stwa zamieszczone są na stronach internetowych Starostwa Powiatowe 
w Pszczynie www.powiat.pszczyna.pl w „wiadomościach – Poradnik – 
Profil Zaufany, ePUAP-u i SEKAP. Załatwiaj sprawy urzędowe online”.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samo-
rządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie 
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nie-
ruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu 
jest nieważna.

z up. Starosty
Andrzej Chanek

Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa

nr ab – Xii.6744.12.2021

o b W i e s z c z e n i e
sTarosTy pszczyŃskiego

z dnia 10 lUTego 2022 r.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 zgodnie z wytycz-
nymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej 

i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny 
dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodo-
wego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj. od stycznia 
2022 roku następująco: 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodaru-
jącej (776,00 zł x220%) lub 1 320 zł na osobę w rodzinie (600 zł x 220%).

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ 
zobowiązane są skontaktować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobi-
ście w siedzibie Ośrodka: ul. Uzdrowiskowa 61 lub telefonicznie pod nr 
telefonu: 32 212 70 55) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytu-
acji dochodowej poprzez wypełnienie oświadczenia o dochodzie swojej 
rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia 
celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Wzór skierowania z oświadczeniem do otrzymania pomocy żywno-
ściowej znajduje się na stronie ops.goczalkowicezdroj.pl, można je skła-
dać i wrzucać do skrzynki podawczej na listy znajdującej się przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej (taras, wchodząc po schodach po prawej stronie).

Osoby zakwalifikowane do POPŻ w Podprogramie 2021 otrzymują 
artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier 
i olej, których maksymalna wartość może wynieść do 28,17 kg na osobę – 
ilość uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych osób oraz dostaw ze Ślą-
skiego Banku Żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego 
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 
Społecznej.

OPS

poMoc ŻyWnościoWa - podprograM 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.
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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

Awarie sieci kanalizacyjnej - Veolia:
tel. 602 760 669 lub 32 623 34 73, 
mail: maciej.kozub@veolia.com

Os. Powstańców Ślą-
skich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 
14.03
segregowane: 
14.03, 28.03
zmieszane: 
7.03, 21.03, 4.04
popiół: 
14.03, 28.03

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
10.03, 7.04
segregowane: 
15.03, 29.03
zmieszane: 
8.03, 22.03, 5.04
popiół: 
15.03, 29.03

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
7.03, 4.04
segregowane: 
16.03, 30.03
zmieszane: 
9.03, 23.03, 6.04
popiół: 
16.03, 30.03

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
18.03
segregowane: 
17.03, 31.03
zmieszane: 
10.03, 24.03, 7.04
popiół: 
17.03, 31.03

ODBIORĄ ŚMIECI


