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– Zapraszam wszystkie dzieci 
do skorzystania z nowego miej-
sca aktywnego wypoczynku 
i rekreacji. Znajdują się tutaj 
liczne urządzenia do zabawy, 
pośród drzew i alejek spacero-
wych. Mam nadzieję, że plac 
zabaw przypadnie do gustu 
naszym milusińskim i będą tutaj 
chętnie spędzały czas – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Plac zabaw powstał na wyso-
kości siłowni plenerowej znaj-
dującej się przy stawie Maciek. 
Na dzieci czekają drewniane 
urządzenia: zestaw zabawowy, 
karuzele, huśtawki, bocianie 
gniazdo, piramida liniowa, huś-
tawka na linach, zjeżdżalnie, 
statek. Teren został wyposażony 
w ławki ogrodowe oraz kosze 
na śmieci. Całość jest ogrodzona, 
a wokół wykonano nasadzenia.

Budowa placu zabaw kosz-
towała 461 tys. 846 zł 43 gr. 
Projekt był realizowany przez 
gminę Goczałkowice-Zdrój 
z udziałem środków Lokal-
nej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyńska”.

– Jednocześnie planujemy 
budowę tego typu miejsca także 
na Kolonii Brzozowej, u zbiegu 
ulic  Staropolanka i  Solan-
kowej.  Na zlecenie Urzędu 
Gminy wykonana została kon-
cepcja nowego placu zabaw 
pod nazwą „Wesoła Polanka”. 
Złożyliśmy też wniosek o dofi-
nansowanie tej  inwest ycji . 
Czekamy na decyzję w sprawie 
tych środków – przyznaje wójt 
Gabriela Placha.
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zapraszamy do zaBaWy!
Przed majówką otwarty został nowy plac zabaw, który powstał w Parku Zdrojowym.

Powrócił Goczałkowicki Rower, a wraz z nim dwie stacje na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój. Jednoślady można wypożyczać 
na centrum przesiadkowym przy ul. Parkowej oraz przy koronie 

zapory.
System prowadzony jest wspólnie z gminą Pszczyna. Tam stacje 

ulokowane są w następujących miejscach: rynek, dworzec kolejowy 
(Plac Zwycięstwa i Wolności), osiedla Piastów, Stara Wieś i Daszyń-
skiego, a także w sąsiedztwie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące.

Aby wypożyczyć rower, należy skorzystać z aplikacji mobilnej 
Nextbike Polska, operatora systemu i posiadać konto. Wszystkie 
zasady korzystania z wypożyczalni pozostają bez zmian. Podobnie jak 
w poprzednich latach, pierwsze 30 minut jazdy pozostaje bezpłatne.
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GoczaŁKoWicKi roWer 
dostępny
29 kwietnia rozpoczęliśmy kolejny sezon z samoobsługową wypożyczalnią rowerów. Stacje są dostępne na centrum przesiadko-
wym przy ul. Parkowej i przy koronie zapory.

 W gminie dostępne są dwie stacje (Fot. UG)
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W ramach zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną 
w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną, służącej roz-
wojowi Uzdrowiska” planowana jest budowa drogi o dłu-

gości 950 mb wraz z ciągiem rowerowym, odwodnieniem oraz 
oświetleniem. – Nowe połączenie drogowe poprawi komunika-
cję w tej części naszej gminy. Przyczyni się też do rozładowania 
ruchu w rejonie ul. Brzozowej – mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Przewidywany koszt inwestycji to 4 mln 595 tys. 900 zł. War-
tość pozyskanego dofinansowania to 4 mln 503 tys. 982 zł. Pocho-
dzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Program skierowany był 
do gmin uzdrowiskowych oraz gmin posiadających status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej.
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4,5 mLn zŁ doFinansoWania 
na noWy ŁĄczniK
Już wkrótce powstanie droga łącząca ul. Źródlaną i ul. Spokojną wraz z ciągiem rowerowym. Gmina uzyskała dofi nansowanie na 
realizację inwestycji.

Wraz z drogą wybudowany zostanie ciąg rowerowy (Fot. UG)

– Widzimy, jak dużym proble-
mem, zwłaszcza w okresie wio-
sennym i letnim, jest zbyt mała 
liczba miejsc parkingowych 
w Zdroju. Nowe parkingi sukce-
sywnie powstają – takie miejsca 
mamy przy łączniku ulic Boro-
winowej i Zielonej oraz na cen-
trum przesiadkowym przy ul. 
Parkowej. Teraz rozpoczynamy 
budowę parkingu naprzeciwko 
stawu Maciek – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

W ramach zadania „Budowa 
parkingu w rejonie Uzdrowiska 
w gminie Goczałkowice-Zdrój” powstanie 97 miejsc postojowych. Wykonane zostaną kanaliza-

cja deszczowa oraz oświetle-
nie terenu. Co istotne, parking 
będzie wkomponowany w park 
i istniejący drzewostan.

K o ń c e m  k w i e t n i a  wó j t 
Gabriela Placha podpisała 
umowę na wykonanie prac 
z Zakładem Usług Budowlanych 
„Dębowski” z Oświęcimia. Ich 
koszt to 1 mln 591 tys. 22 zł 97 
gr. Inwestycja w 95% dofinan-
sowana jest ze środków pozy-
skanych przez Gminę Goczałko-
wice-Zdrój w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

UG

BędĄ noWe mieJsca 
parKinGoWe W zdroJu
Parking na niemal 100 miejsc powstanie przy ul. Uzdrowiskowej i Zielonej. Rusza inwestycja za prawie 1,6 mln zł.

Umowa na wykonanie prac została podpisana końcem kwietnia (Fot. UG)

Jak zgłaszać awarie sieci kanalizacyjnej?

W dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy - tel. 32 736 24 47, tel. 32 210 71 85

W dni robocze po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz w dni wolne od pracy - tel. 693 746 350

Awarie można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy: awarie@goczalkowicezdroj.pl

zmiana numerÓW teLeFonicznycH 
do zGŁaszania aWarii sieci KanaLizacyJneJ
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Wyłożenie odbywa się 
w siedzibie Urzędu 
Gminy Goczałkowice-

-Zdrój, ul. Szkolna 13, Referat 
Planowania i Rozwoju, pokój nr 
211, w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko dostępny jest 
na stronie internetowej goczal-
kowicezdroj.pl oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej, 
w zakładce Prawo – Zagospo-
darowanie przestrzenne – Plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego sporządzany.

Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami  pr zy jęt ymi 
w projekcie planu miejscowego 

odbyła się 10 maja. Dyżur urba-
nisty w celu wyjaśnienia rozwią-
zań przyjętych w projekcie planu 

miejscowego – w dniach 20 i 27 
maja 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. 

Szkolna 13, sala narad, w godz. 
13.00-16.00.

Uwagi odnoszące się do pro-
jektu planu miejscowego wraz 
z  prognozą oddziaływania 
na środowisko należy skła-
dać do Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo sie-
dziby, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15 czerwca 2022 r.

Uwagi mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elek-
tronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej.
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WyŁoŻenie proJeKtu mpzp 
terenÓW poŁudnioWycH 
Gminy GoczaŁKoWice-zdrÓJ
Do 31 maja 2022 r. odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Stra-
tegii Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2035 oraz 
poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie 

przedmiotowego projektu.
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej poprzez formu-

larz zgłaszania uwag – dostępny na stronie goczalkowicezdroj.pl.
Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres 

mailowy: promocja@goczalkowicezdroj.pl lub pocztą na adres: 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój lub dostarczyć do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. 
Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
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trWaJĄ KonsuLtacJe proJeKtu 
strateGii rozWoJu Gminy
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2035. 
Odbędą się do 3 czerwca.

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie art. 111 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z póź. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 
w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.

Wpłat – zgodnie z naliczeniem – można dokonywać w banku w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przelewem na konto Gminy 
Nr 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001, z dokładnym określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 736 24 11.
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na sesJi o dziaŁaLnoŚci KopaLni

Informację o bieżącej eksplo-
atacji górniczej na terenie 
gminy przedstawił Szymon 

Adamecki, przedstawiciel PG 
Silesia. Poinformował, że aktu-
alnie przedsiębiorstwo pro-
wadzi eksploatację pod gminą 
Goczałkowice-Zdrój  jedną 
ścianą wydobywczą – ścianą nr 
124 w pokładzie 327 (od DK 1 
w kierunku wschodnim, pod ul. 
Brzozową). Eksploatacja rozpo-
częła się 23 lutego, zakończenie 
przewidziane jest na paździer-
nik lub listopad br. Planowana 
jest eksploatacja jeszcze jednej 
ściany, w rejonie ul. Dębowej, 
stawu Rontok, jednak najwcze-
śniej od 2025 roku. Uzależniona 
jest od nadbudowy przez PG 
Silesia lewego wału rzeki Wisły 
w Goczałkowicach.

Przedstawiciel PG Silesia 
podał, że od początku dzia-

ł a l n o śc i  P G  S i l e s i a ,  c z y l i 
od 2011 r. firma na działania 
związane z naprawą szkód gór-
niczych wydała w Goczałkowi-
cach ponad 40 mln zł. Przed-
siębiorstwo preferuje naprawy 
w zakresie własnym, ze względu 
na trudności z pozyskaniem 
f i r m .  M i e s z k a ń c y  o b e c n i 
na sesji kolejny raz zwracali 
uwagę na problemy w kontakcie 
z kopalnią w sprawie szkód gór-
niczych oraz trwające latami 
postępowania. Długo czekać 
trzeba nawet na wyceny, które 
ostatecznie i tak często okazują 
się za niskie, nieodpowiadające 
cenom rynkowym. Mieszkańcy 
tej części gminy dziwili się, 
że naprawa szkód wyrządzo-
nych przez działalność kopalni 
tak się przeciąga, chociaż sytu-
acja finansowa firmy popra-
wia się. Zauważali, że chcą żyć 

w spokoju, a nie w ciągłej oba-
wie o swój dobytek.

S z c z e g ó l n e  o b u r z e n i e 
wywołał  temat wstrząsów, 
które w ostatnim czasie miały 
miejsce kilkukrotnie. Zwracano 
uwagę na to, że były niezwy-
kle intensywne, spowodowały 
duże obawy, zwłaszcza wśród 
osób starszych. Szymon Ada-
mecki podkreślił, że wstrząsy 
z PG Silesia nie wynikają z pro-
wadzenia lub zmiany systemu 
prowadzenia eksploatacji. Ich 
przyczyną jest to, że 30-40 
lat temu w rejonie ściany 124 
prowadzona była eksploata-
cja sześciu innych pokładów. 
Ta ściana wzrusza górotwór. 
Jak przyznał, wstrząsy zostały 
zarejestrowane przez Główny 
Instytut Górnictwa i zakwalifi-
kowane jako wstrząsy o zero-
wym stopniu odczuwalności. 

Nie wszystkie były też efektem 
działalności PG Silesia. To nie 
uspokoiło mieszkańców, któ-
rzy zdenerwowani podkreślali, 
że wstrząsy powodują uszko-
dzenia budynków oraz instala-
cji. Zastanawiali się, czy mają 
się do nich przyzwyczaić. Usły-
szeli od przedstawiciela PG Sile-
sia, że wkrótce powinny ustać. 
Padały pytania o rozmieszcze-
nie kolejnych sejsmografów, 
które rejestrują takie zdarze-
nia (jeden z nich znajduje się 
w Urzędzie Gminy).

Szymon Adamecki nie chciał 
rozmawiać o indywidualnych 
sprawach na sesji Rady Gminy. 
Zaproponował inną formułę 
rozmowy. Zaprosił mieszkań-
ców do biura, żeby porozma-
wiać o konkretnych przypad-
kach szkód górniczych.

UG

W kwietniowej sesji Rady Gminy udział wzięli przedstawiciel PG Silesia oraz mieszkańcy terenów objętych szkodami górniczymi.

W ostatnim czasie wśród 
mieszkańców Goczał-
kowic krążą różne, czę-

sto nieprawdziwe doniesienia 
na temat nadbudowy wału Wisły, 
wprowadzające w błąd. Czas 
uporządkować fakty i przedsta-
wić rzetelne informacje.

Co najważniejsze, inwesty-
cja jest niezwykle potrzebna, 
bo przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego. Zadanie to już 
w 2010 roku zostało wpisane 
do „Strategii poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpowodzio-
wego w rejonie zbiornika reten-
cyjnego Rontok Mały w Goczał-
kowicach-Zdroju”. Obecnie jest 
najważniejszym do zrealizo-
wania przedsięwzięciem, które 
przyczyni się do zabezpieczenia 
naszej gminy przez powodziami.

Od kilku lat władze gminy 
zabiegają o podniesienie wału 
i przebudowę tamtejszej śluzy. 
Szczególnie ważna jest właśnie 
przebudowa tzw. starej śluzy, 
która jest integralną częścią 

inwestycji. W 2017 r. uległa ona 
awarii, co skutkowało zagroże-
niem zniszczenia mienia miesz-
kańców. Obecnie jej stan tech-
niczny jest bardzo zły i wymaga 
szybkich działań. W przypadku 
nawalnych opadów znów może 
spowodować znaczne straty. 
Szybka nadbudowa wału i prze-
budowa śluzy jest więc w intere-
sie nas wszystkich!

Intencją gminy jest wyłącznie 
zabezpieczenie mieszkańców 
przed kolejnymi zalewaniami 
i ochrona przez powodzią. Sami 
mieszkańcy także apelowali 
o przeprowadzenie tych prac.

Nadbudowa lewego wału 
rzeki Wisły w Goczałkowicach-
-Zdroju będzie w całości sfinan-
sowana przez PG Silesia. Cała 
procedura trwa tak długo, ponie-
waż były problemy z ustaleniem 
właścicieli terenów. Jak poin-
formował na kwietniowej sesji 
Rady Gminy Szymon Adamecki 
z PG Silesia, zarządcami terenów 
pod wałami Wisły są Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie i Spółka Restrukturyza-
cji Kopalń. Kopalnia deklaruje, 
że otrzymała od tych instytucji 
zgody na wejście w teren. Dzięki 
temu może rozpocząć kolejny 
etap prac. Obecnie przedsiębior-
stwo czeka na powtórne pozwo-
lenia, bo dotychczasowe utraciły 
ważność. Jednocześnie infor-
mujemy, że żadne działki w tere-

nie objętym postępowaniem nie 
należą do Gminy Goczałkowice-
-Zdrój i nie są przez nią admi-
nistrowane. W związku z tym 
gmina nie wydawała żadnej 
zgody, ani żadnego zezwolenia 
na wejście w teren, celem nad-
budowy wału Wisły przez PG 
Silesia.
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o co cHodzi z tym WaŁem?
Mowa oczywiście o lewym wale Wisły, który jednocześnie stanowi wał stawu Rontok. Planowana nadbudowa tego wału w Goczał-
kowicach-Zdroju to inwestycja, o którą władze gminy zabiegają od lat. W obszarze bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gmi-
nie jest zadaniem o charakterze kluczowym.

na sesJi o dziaŁaLnoŚci KopaLni

Stara śluza jest w złym stanie technicznym (Fot. UG)
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Rok 2022 jest dla Goczałkowic wyjąt-
kowy. 1 stycznia 1992 r. ówczesny 
premier Jan Krzysztof Bielecki powo-

łał nową gminę w powiecie pszczyńskim – 
Goczałkowice-Zdrój. W tym roku świętujemy 
30-lecie.

30 lat temu Goczałkowice-Zdrój ponownie 
stały się odrębną jednostką administracyjną. 
Było to możliwe dzięki inicjatywie i zaangażo-
waniu wielu osób, członków lokalnego Komi-
tetu Obywatelskiego. Wygrała idea samo-
rządności i chęć decydowania społeczności 
Goczałkowic o tym, jak nasza miejscowość 
ma się rozwijać.

Dziś wiemy, że była to bardzo dobra decy-
zja. Po 30 latach każdego dnia możemy obser-
wować, jak wiele udało się zrobić, jak bardzo 
udało się zmienić na lepsze nasze Goczał-
kowice. Nie byłoby to możliwe dzięki lokal-
nym samorządowcom, działaczom, społecz-
nikom, a także wspaniałym mieszkańcom 
gminy. To nasz wspólny sukces.

Z okazji 30-lecia zaplanowaliśmy szereg 
ciekawych imprez i wydarzeń: kulturalnych, 
artystycznych, sportowych, oświatowych, 
rozrywkowych. Zachęcam do wspólnego 
świętowania! Za nami IX Memoriał Pływacki 
im. Krzysztofa Kanika oraz warsztaty cera-

miczne w przedszkolu nr 1. Sporo jeszcze 
będzie się działo!

Już 1 czerwca zapraszam przed Urząd 
Gminy do poczęstowania się urodzinowym 
tortem. W drugi weekend czerwca odbędą się 
Dni Goczałkowic – zagrają zespół Weekend, 
Mateusz Mijal, orkiestry dęte, będzie również 
Krzysztof Respondek. Nie zabraknie gry tere-
nowej oraz wydarzeń sportowych – turnieju 
piłki nożnej mieszkańców czy nordic walking. 
16 czerwca będziemy świętować podczas 
festynu rodzinnego przy Makusiu. Tradycyjnie 
w pierwszy weekend lipca zachwycać będzie 
Goczałkowicki Festiwal Róż.

Cały program jest dostępny na plakacie, 
a szczegóły będzie można znaleźć na stronach 
internetowych Urzędu Gminy, Gminnego 
Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego 
Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1.

Wspólnie świętujmy urodziny gminy!
Gabriela Placha

Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój

30 Lat to nasz WspÓLny suKces!

Reprezentantka Polski U-16 
i zawodniczka MKS Kalisz 
15 maja wraz ze swoim 

klubem zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski juniorek młodszych 
w piłce siatkowej podczas tur-
nieju w Kętrzynie. Kilkanaście 
dni wcześniej MKS z Martyną 
w składzie został mistrzem Pol-
ski juniorek.

17 maja wójt Gabriela Pla-
cha pogratulowała utalento-
wanej siatkarce z Goczałko-
wic tych wspaniałych sukce-
sów. Martyna zaprezentowała 
dwa niezwykle cenne medale: 
złoty i srebrny. – Jestem dumna 
z wyników, jakie osiągają nasi 
mieszkańcy. Martyna pokazuje, 
że dzięki determinacji i poświę-
ceniu można zdobywać najwyż-
sze laury. Gratuluję wspania-
łych sukcesów i życzę kolej-
nych medali – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój.

Martyna nie spoczywa na lau-
rach. – Chciałabym dalej rozwi-
jać się w Kaliszu i dążyć do tego, 
by nadal grać w reprezentacji 
Polski, zdobywać kolejne osią-
gnięcia – mówi. Na spotkaniu 
towarzyszył jej tata Dariusz. 

Rodzice jak tylko mogą wspie-
rają córkę w jej karierze spor-
towej, towarzyszą jej podczas 
licznych zawodów.

S p o t k a n i e  b y ł o  o k a z j ą 
do wręczenia Martynie Nagrody 

Wójta Gminy Goczałkowice-
-Zdrój za osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu w 2021 roku. 
Nasza siatkarka, ze względu 
na zobowiązania klubowe, nie 
mogła pojawić się na uroczysto-

ści wręczenia nagród w kwiet-
niu. Nagroda została przyznana 
za zajęcie VI miejsca na Mistrzo-
stwach Europy U-16 w piłce 
siatkowej.

UG

spotKanie z mistrzyniĄ
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój spotkała się z Martyną Witczak, naszą siatkarską mistrzynią.

Gabriela Placha wręczyła Martynie Nagrodę Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2021 roku (Fot. UG)

spotKanie z mistrzyniĄ
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój spotkała się z Martyną Witczak, naszą siatkarską mistrzynią.
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Jerzy Sodzawiczny urodził się 12 listopada 
1943 r. w Katowicach, w rodzinie kolejarza 
Bernarda i Jadwigi z domu Maśka. Ojca stra-

cił w wieku 5 lat, a matkę – gdy miał 10 lat. Wycho-
wali go siostra matki wraz z mężem. Ukończył 
szkołę podstawową w Goczałkowicach-Zdroju, 
potem kształcił się w szkole zawodowej w Tychach 
oraz technikum zawodowym w Mysłowicach. 
W 1960 r. rozpoczął pracę w Fabryce Palenisk 
Mechanicznych w Mikołowie. Zasadniczą służbę 
wojskową odbył w latach 1963-1965. Od 1972 r. 
pracował w Rolniczych Spółdzielniach Produk-
cyjnych, z którymi był związany do roku 1993. 
Pełnił tam funkcje kierownicze, był też prezesem. 
Miał żonę i dwóch synów.

Jerzy Sodzawiczny był aktywnym działa-
czem społecznym. W wieku 16 lat wstąpił w sze-
regi Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałko-
wicach-Zdroju, w której działalność był zaan-
gażowany do końca życia. Był prezesem OSP 
Goczałkowice-Zdrój, członkiem Zarządu Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Pszczynie. Brał udział w akcjach przeciwpowo-
dziowych w gminie, dzięki jego staraniom popra-
wił się stopień wyszkolenia strażaków, pozyski-
wano nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Angażował się w działalność Ludowego Klubu 
Sportowego. Jako wieloletni sędzia meczów 
piłki nożnej poprowadził ponad 2000 zawodów. 
Był sekretarzem Komisji Rewizyjnej Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Aktywnie 

działał także na rzecz organizacji rolniczych, był 
prezesem Stowarzyszenia Miłośników Goczał-
kowic-Zdroju, radnym Rady Powiatu Pszczyń-
skiego.

Za swoją pracę na rzecz społeczności lokal-
nej Jerzy Sodzawiczny był często wyróżniany. 
W 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Goczałkowic-Zdroju. Został także odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. Jerzy Sodzawiczny 
darzony był powszechnym uznaniem mieszkań-

ców gminy i regionu. Zmarł 4 maja, w dniu św. 
Floriana, patrona strażaków...

Paweł Komraus

Opracowano na podstawie:
- „Goczałkowickiego słownika biograficznego” 
Tom II, pod redakcją Wiesławy Korzeniowskiej, 
Goczałkowice-Zdrój 2019,
- materiałów Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

Wspomnienie o Jerzym 
sodzaWicznym

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jerzego Sodzawicznego

Prezesa OSP w Goczałkowicach-Zdroju

Radnego Rady Powiatu Pszczyńskiego

Honorowego Obywatela Goczałkowic-Zdroju

W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się

z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami

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

„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy,

bo pamięć to nieśmiertelność”
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W dniach 5-6 maja prezydenci, wójtowie i burmistrzowie 
gmin uzdrowiskowych obradowali w uzdrowisku Sopot.

W walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP udział wzięła także Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój. – Dyskutowaliśmy na temat sytuacji finan-
sowej gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk po pandemii, stopnia 
zaawansowania prac nad projektem zmian w ustawie uzdrowi-
skowej, środkach na inwestycje, które gminy uzdrowiskowe mają 
otrzymać w ramach Programu Polski Ład oraz stopnia realiza-
cji programu NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska” – przyznaje 
Gabriela Placha. – Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany 
poglądów, doświadczeń, dyskusji o problemach, z jakimi bory-
kają się obecnie miejscowości o walorach uzdrowiskowych – 
dodaje.

UG

Gminy uzdroWisKoWe 
oBradoWaŁy W sopocie

 Uczestnicy walnego zebrania SGU (Fot. SGU)

„W dniach 6-10 czerwca na terenie wszystkich człon-
kowskich gmin naszego Stowarzyszenia, odbędą się 
warsztaty strategiczne – spotkania, podczas których 

będziemy się wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców, tak aby 
przygotować strategię odpowiadającą na potrzeby społeczności 
lokalnych i wychodzącą naprzeciw ich aspiracjom” – informuje 
LGD.

Spotkanie w gminie Goczałkowice-Zdrój odbędzie się 
we wtorek, 7 czerwca o godz. 15.30, w sali Urzędu Gminy 
(I piętro).

LGD

WŁĄcz się W BudoWę 
strateGii LGd

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia 
Pszczyńska" zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się 
w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy 
Działania na kolejny okres programowania.

Sygnalizacja świetlna wzbudzana, z oświetleniem strefy przejściowej 
i samego przejścia dla pieszych powstanie w rejonie skrzyżowania z ul. 
Stawową, gdzie wykonane zostaną także dojścia dla pieszych zarówno 

od ul. Stawowej, jak i ul. Borowinowej.
– To świetna informacja dla mieszkańców naszej gminy. Wielokrotnie 

wnioskowaliśmy o poprawę bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. 
Dlatego cieszę się, że GDDKiA przychyliła się do wniosku składanego przez 
gminę – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Bezpiecznej Infra-
struktury Drogowej. Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

UG

BędĄ ŚWiatŁa na przeJŚciu 
dLa pieszycH na dK 1
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na 
DK 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Na tym przejściu pojawią się światła wzbudzane (Fot. UG)
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Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 
8.00-13.00, we wtorki w godz. 10.00-
16.00, w środy w godz. 8.00-13.00. Punkt 

służy doradztwem w zakresie udzielania dotacji 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Miesz-
kańcy gminy Goczałkowice-Zdrój mogą uzyskać 
tam praktyczną pomoc w zakresie wypełniania 
wniosków, formularzy i rozliczeń do WFOŚiGW.

Został uruchomiony na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy gminą Goczałkowice-Zdrój 

a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W Urzę-
dzie Gminy wydzielono specjalne stanowisko, 
a prowadzący je pracownik został przeszkolony 
przez WFOŚiGW. Punkt jest dostępny w pokoju 
nr 10, na parterze Urzędu Gminy (ul. Szkolna 
13). Kontakt – tel. 32 736 24 12, mail: ochrona-
powietrza@goczalkowicezdroj.pl.

Program „Czyste powietrze” jest skiero-
wany do właścicieli lub współwłaścicieli jed-

norodzinnych budynków mieszkalnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Można pozyskać dofinansowanie 
do wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy oraz prze-
prowadzenia niezbędnych prac termomoderni-
zacyjnych budynku.

UG

czyste poWietrze: 
noWe Godziny otWarcia punKtu
Od maja obowiązują nowe godziny otwarcia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Celem stworzenia Central-
nej Ewidencji Emisyjno-
ści  Budynków (CEEB) 

jest poprawa jakości powietrza 
poprzez likwidację głównej przy-
czyny zanieczyszczeń – emisji sub-
stancji powodujących smog. CEEB 
to bardzo ważne narzędzie wspie-
rające wymianę starych kotłów 
grzewczych, to miejsce gdzie 

będą dostępne również informa-
cje na temat wszystkich progra-
mów finansowania wymiany pie-
ców. System jako centrum wiedzy 
dla obywatela w znaczący spo-
sób ułatwi pozyskanie informa-
cji, które są niezbędne np. przy 
ubieganiu się o dofinansowanie 
na wymianę starego kotła. Dekla-
rację można złożyć na dwa spo-

soby: elektronicznie, przez stronę 
www.zone.gunb.gov.pl, wyko-
rzystując do tego profil zaufany, 
e-dowód albo podpis kwalifiko-
wany lub w wersji papierowej, 
składając ją osobiście w Urzędzie 
miasta/gminy zgodnie z lokali-
zacją budynku albo wysyłając 
ją tradycyjną pocztą. Na zgłosze-
nie źródła ciepła, które było kie-

dykolwiek uruchomione przed 1 
lipca 2021 r. obywatel ma 12 mie-
sięcy, 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 pierw-
szego uruchomienia źródła cie-
pła.

gov.pl

zŁÓŻ deKLaracJę W centraLneJ 
eWidencJi emisyJnoŚci BudynKÓW
Do końca czerwca mamy obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 
do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia 
skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkal-

nych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać 
będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i grun-
towych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewa-
nia domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej 
wody użytkowej.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie dotacji 
stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwesty-
cji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie 
można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamonto-
wanej pompy ciepła. Budżet programu „Moje Ciepło” wyniesie 600 
mln zł. Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie 
podwyższonego standardu energetycznego budynku.

Szczegóły: www.mojecieplo.gov.pl
NFOŚiGW

Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków 
o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Funduszu. Wspar-
cie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje foto-

woltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy 
zarządzania energią.

W ramach programu „Mój Prąd” w edycji czwartej można otrzymać do 4 
tys. zł jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV (jedynie panele, które są nie-
odzownym elementem wniosku). Jednak NFOŚiGW proponuje, aby wniosko-
dawcy decydowali się na dodatkowe elementy, tworzące bardziej efektywny 
zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej, umożliwiający magazynowanie 
wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokon-
sumpcję. Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do paneli 
wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych 
urządzeń ma być następujące: magazyn ciepła (do 5 tys. zł), magazyn ener-
gii (do 7,5 tys. zł), system zarządzania energią (do 3 tys. zł). Łącznie dotacja 
z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofi-
nansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły: www.mojprad.gov.pl
NFOŚiGW

dotacJe do pomp ciepŁa 
W noWycH domacH

trWa czWarty naBÓr 
W proGramie „mÓJ prĄd”

Osoby chcące otrzymać dofi nansowanie do zakupu i montażu 
pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
prowadzi kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fi zycz-
nych w  programie „Mój Prąd”. 
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Dzieci z grupy starszej „Sowy” piosenką 
i wierszykiem przywitały gości w oso-
bach pań Julii Kloc-Kondrackiej i Ber-

nadety Saletnik oraz pana Przemysława Bry-
cha – kierownika pociągu, który przybliżył 
dzieciom informacje związane z zawodem 
pracownika kolei oraz zachowaniem się 
na dworcu i w pociągu.

Z magicznej torby konduktora wyłaniały 
się kolejne jego atrybuty: chorągiewka, gwiz-
dek, znakownik do biletów, radiotelefon, 
których przeznaczenie wyjaśniał nam gość. 
Dzieci najbardziej ciekawiły czapki, które 
mogły przymierzać i przez chwilę poczuć się 
jak konduktor. Dowiedziały się, że nie tylko 
chłopcy mogą uprawiać ten zawód. Damskie 
czapeczki dla konduktorek chętnie przymie-
rzały dziewczynki.

Przedszkolaki, wspólnie z gośćmi, omó-
wiły zasady bezpieczeństwa na kolei, dowie-
działy się m.in. do czego służy linia przy kra-
wędzi peronowej, jakie powinno być zacho-
wanie kulturalnego pasażera pociągu, jak 
należy zachowywać się na przejeździe kole-
jowym. Dowiedziały się także, jak korzystać 
z rozkładu jazdy.

Przy znanej piosence dzieciom czas szybko 
mijał. Był śmiech i dobra zabawa. Przed-
szkolaki wcielały się w role kasjera, maszy-
nisty, kierownika pociągu oraz pasażerów. 
Goście sprawili naszym pociechom niespo-
dziankę i wręczyli każdemu drobne upo-
minki w postaci kredek, smyczek i drewnia-
nego jojo. Na zakończenie, w podziękowaniu 

za mile spędzony czas, nasi milusińscy wrę-
czyli przygotowane upominki w postaci ksią-
żeczki składającej się z ilustracji wykonanych 
przez dzieci w przedszkolu oraz świątecznej 
pisanki.

Dalsza część dnia upłynęła dzieciom 
na zabawach w adekwatnej tematyce, przed-
szkolaki wybierały kolorowanki, układały 
pociągi z klocków różnego typu. Zawody, 

z którymi poznajemy naszych podopiecz-
nych, dotyczą także ich krewnych. Utrwa-
lamy je zatem podczas zajęć i spotkań oko-
licznościowych.

Gościom naszym serdecznie dziękujemy 
za mile spędzony czas. W pamięci przedszko-
laków dzień ten z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci.

Anna Czernecka-Mac

spotKanie z KoLeJarzem
„Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka...” - słowa tej starej dziecięcej piosenki radośnie wybrzmiały 4 kwietnia podczas spo-
tkania z pracownikami kolei we wszystkich grupach wiekowych Publicznego Przedszkola nr 2.

Dzieci i ich wyjątkowi goście (Fot. Przedszkole nr 2)

Na 14 plakatach, jak na kar-
tach historii, oglądaliśmy 
zdjęcia przedstawiające 

najważniejsze i najbardziej sym-
boliczne momenty okresu stanu 
wojennego trwającego aż 586 dni 
tj. od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 
1983 roku.

Wśród tych najbardziej zapa-
miętanych przez młodzież infor-
macji było m.in. wprowadzenie 
godziny policyjnej, obraz żołnie-
rzy, milicji i czołgów na ulicach pol-
skich miast czy pacyfikacja kopalni 
„Wujek” w Katowicach, będąca naj-
krwawszym wydarzeniem stanu 

wojennego w naszym kraju.
Wy st awa kończy udział 

szkoły w projekcie edukacyjno-
-historycznym zorganizowa-
nym przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności. Celem 
projektu było przygotowanie 
dzieci i młodzieży do świado-
mego przeżywania 40. rocznicy 
wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego oraz przybliżenie 
wszystkim uczniom tego szcze-
gólnego okresu w historii naszej 
ojczyzny.

A. Jeruzel

Gdy GaŚnie pamięĆ LudzKa, 
daLeJ mÓWiĄ Kamienie

8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju mogliśmy zobaczyć wystawę plakatów poświęconą historii stanu 
wojennego w Polsce.

Celem projektu było przybliżenie uczniom tego szczególnego okresu w historii Polski 
(Fot. SP nr 1)
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Idea obchodów Dnia Ziemi 
w tym dniu została zapocząt-
kowana w 1970 r. przez ame-

rykańskiego senatora Gaylorda 
Nelsona. Wiele krajów obchodzi 
Dzień Ziemi zgodnie z proklama-
cją ONZ w dniu równonocy wio-
sennej, która przypada 20 lub 21 
marca. Dodatkowo ONZ wyzna-
czyło datę 22 kwietnia jako Mię-
dzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Dzień Ziemi to doskonała oka-
zja do organizowania różnego 
rodzaju wydarzeń promujących 
ekologię, w tym akcje zbierania 
śmieci oraz sadzenia drzew. Jest 
to również szansa na poprawę 
świadomości dotyczącej efektów 
niszczenia środowiska natural-
nego, do których zaliczyć można 
zanieczyszczenie powietrza, 
wody czy globalne ocieplenie.

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 od lat staramy się rozwijać 
u dzieci postawy proekologiczne 
organizując m.in. imprezę z okazji 
Dnia Ziemi. W tym roku obchody 
tego święta zorganizowaliśmy 
21 kwietnia. Spotkanie wszyst-
kich grup wiekowych rozpo-
częły piosenką „Ziemia – zielona 
wyspa” dzieci z grupy „Pszczółki”. 
Wsłuchując się w tekst utworu 
przedszkolaki dowiedziały się, 
że Ziemia jest domem nie tylko 
dla ludzi, ale również dla zwierząt 
i roślin, dlatego należy o nią dbać 
i ją szanować.

Następnie prowadząca odczy-
tała uczestnikom list, który 
napisała do dzieci „Przyroda”. 
W liście skarżyła się na ludzi, któ-
rzy „niszczą rośliny i zwierzęta, 
wycinają lasy, zatruwają powie-
trze, wodę, glebę, śmiecą i hała-
sują…. To wszystko sprawia, 
że ja – Przyroda jestem coraz 
bardziej chora”. Podczas „burzy 
mózgów” przedszkolaki zastana-
wiały się, jak można pomóc Matce 
Naturze. Zakończeniem tych roz-
ważań było skandowanie haseł 
ekologicznych tj. „Kiedy o przy-
rodę dbamy prąd i wodę oszczę-
dzamy”, „Nie depcz trawy, szanuj 
zieleń, bądź dla zwierząt przy-
jacielem”, „Nie wyrzucaj w lesie 
śmieci, bo nie lubią tego dzieci”, 
itp.

W dalszej części uroczystości 
nasi ekolodzy zobaczyli insce-
nizację pt. „Sznurek Jurka”. 
Mali artyści w sposób obrazowy 

przedstawili, jak z poplątanego, 
starego sznurka „wnet urosła 
śmieci górka… Nie ma miejsca 
na boisko, lecz śmietnisko mamy 
blisko”. Dzieci stwierdziły, że „żyć 
nie można w takim bałaganie, 
więc się bierzmy za sprzątanie…” 
I w tym momencie pojawiły się 
kolorowe worki do segregacji 
śmieci. Przedszkolaki wspólnie 
przypomniały sobie, do jakiego 
koloru worka należy wrzucać 
poszczególne rodzaje odpadów. 
Dowiedziały się, co oznacza 
słowo recykling, po czym ochoczo 
zabrały się do pracy. Po sprawdze-
niu zawartości worków okazało 
się, że dzieci wykonały zadanie 
bezbłędnie.

Po n i e w a ż  t r w a  w i o s n a 
i na drzewach pojawiły się młode 
listki, zaproszono podopiecznych 
do zabawy ruchowej „Taniec zie-
lonych listków”. Powiewając 
zielonymi paskami krepy dzieci 
imitowały poruszanie się listków 
na wietrze, wirowały, tańczyły. 
Podczas imprezy dzieci miały 
również możliwość zabawy gaze-
tami do muzyki instrumentalnej. 
Poruszając papierami naślado-
wały wiatr, padający deszcz, para-
sol, trąbkę. Za pomocą wydycha-
nego powietrza wprawiały w ruch 
kawałki papieru, formowały 
z gazet kule, bawiły się nimi, itp.

Duże zainteresowanie wzbu-
dziła zabawa dydakt yczna 
„Wesołe i smutne drzewo”. Oglą-
dając prezentowane obrazki 
pr zedst awiające  zachowa-
nia pozytywne i negatywne tj. 
np. sadzenie drzew, przytulanie 
się do drzewa, rozpalanie ogniska, 
łamanie gałęzi, itp. przedszko-
laki dopasowywały je do danego 
drzewa uzasadniając swój wybór. 
Dla każdej grupy przygotowano 
również quiz ekologiczny. Wybie-
rając właściwą odpowiedź spo-
śród trzech możliwych nasi mali 
ekolodzy popisali się dużą wiedzą 
na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Udziałem w uroczystości 
wykazały się wszystkie grupy 

śpiewając piosenki i deklamując 
wiersze o tematyce ekologicznej. 
Na zakończenie imprezy dzieci 
złożyły ekologiczne ślubowanie, 
w którym przyrzekły, że od dziś 
będą przyjaciółmi i strażnikami 
przyrody, że będą się o nią trosz-
czyć i dbać.

Mamy nadzieję, że to spotka-
nie na długo pozostanie w pamięci 
uczestników, a w konsekwen-
cji rozbudzi ciekawość światem, 
a także uzmysłowi nam wszyst-
kim, że każdy człowiek jest 
zależny od jednej i tej samej Ziemi, 
dlatego musimy o nią dbać nie-
zależnie od tego kim jesteśmy, ile 
mamy lat, jak i gdzie żyjemy!

Aleksandra Kołodziejczak
Agata Bajbuła

pamiętaJmy o dniu ziemi!
Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, 
rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. 

Dzieci przekonywały, że musimy dbać o naszą planetę (Fot. Przedszkole nr 2)
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Następnie zgromadzeni 
na widowni usłyszeli 
fragment książki „Miko-

łajek” zatytułowany „Najmilsza 
pamiątka” czytany z podziałem 
na role przez uczniów kl. VIIIb. 
Zabawna historia o próbie usta-
wienia klasy do zdjęcia pod-
jęta przez panią nauczycielkę 
i fotografa, a zakończona niepo-
wodzeniem z powodu niesfor-
nych zachowań Mikołajka i jego 
szkolnych kolegów, z pewnością 
zachęciła młodych słuchaczy 
do zapoznania się z innymi przy-
godami Mikołajkowej paczki opi-
sanymi w literackiej serii autor-
stwa René Gościnnego, zilustro-
wanej przez Jean- Jacques’a Sem-
pégo. Z kolei w wyrecytowanym 
dialogu „Tornister pełen uśmie-
chów” Wandy Chotomskiej, dru-
goklasiści zasygnalizowali zebra-
nym na sali dzieciom klas I-III, 
że każdy uczeń oprócz przybo-
rów szkolnych powinien pamię-
tać o „zabraniu” do szkoły uśmie-
chu.

Później w tornistrze szkol-
nym zrobiła się „wielka awan-

tura…” Ósmoklasiści wcielając 
się w postacie szkolnych przybo-
rów: pióra, kałamarza, ołówka, 
linijki, gumy, cyrkla, tempe-
rówki i zeszytu w dowcipny spo-
sób spierali się o to, kto z nich 
jest najważniejszy. Na szczę-
ście spór zakończył się szybkim 
porozumieniem. W tornistrze 
nastąpiła zgoda i wszyscy jego 
„mieszkańcy” przyznali, że w jed-
ności jest wielka siła. Wreszcie 
wybrzmiała finałowa piosenka 
„Podajmy sobie ręce” żywiołowo 
wykonana przez połączone siły 
młodszych i starszych uczniów, 
a jej słowa przypomniały raz jesz-
cze, że razem łatwiej przezwycię-
żać trudności i rozwiewać wszel-
kie troski.

Podsumowując spotkanie 
i dziękując wszystkim za promo-
wanie czytelnictwa wśród naj-
młodszych, pani dyrektor Beata 
Smolarek podkreśliła, że warto 
zaprzyjaźnić się z książkami, 
bo „Książki to najlepsi nasi przy-
jaciele, nie wyśmieją, nie zdra-
dzą, a nauczą wiele”. O wielkiej 
roli książek w życiu każdego 

z nas powiedziała także pani 
Zofia Szołdra, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, zarządcy 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Goczałkowicach-Zdroju, 
zapraszając jednocześnie dzieci 
naszej szkoły do odwiedzenia 
gminnej biblioteki.

Po spotkaniu dzieci otrzy-
mały pamiątkowe zakładki 
z rysunkami przyborów szkol-
nych-bohaterów obejrzanego 

przedstawienia, a później mogły 
udać się do biblioteki szkolnej, 
by zobaczyć wystawkę książek 
z cyklu „Mikołajek” i wypożyczyć 
wybraną pozycję do samodziel-
nego przeczytania.

Życzymy młodym czytelni-
kom, aby miło i wesoło spędzali 
czas zarówno w szkole, jak i czy-
tając interesujące książki w wol-
nych chwilach.

Elżbieta Beczała

caŁa poLsKa czyta dzieciom: 
o szKoLe na WesoŁo W sp nr 1
Słowami wiersza o szkole nazwanej przez autorkę Małgorzatę Strzałkowską „planetą odkrywców” uczniowie klasy II b rozpoczęli 
coroczne spotkanie z literaturą dziecięcą organizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Tym razem tematem przewodnim spotkania z książką była szkoła.

Wzięło w niej udział 37 
dziewcząt z różnych klas 
(klasy III, IV, V), uczest-

niczących regularnie w czasie roku 
szkolnego w zajęciach SKS z koszy-
kówki. Celem wycieczki oprócz 
doskonalenia umiejętności koszy-
karskich, był również aspekt men-
talny, w którym trenerzy chcieli 
przekazać i zachęcić do uczest-
niczenia w szeroko rozumianej 
aktywności sportowo-rekreacyj-
nej. Dziewczyny spisały się fanta-
stycznie uczestnicząc w propono-
wanych zajęciach na 100%. 

Przeprowadzono również 
wycieczki na punkt widokowy 
Prusów oraz do schroniska PTTK 
na szczycie Hali Boraczej. Odbyły 
się również turnieje koszykówki 

drużyn mieszanych, w których nie 
zabrakło pozytywnych emocji. 

Cieszymy się, iż po ciężkim 
okresie pandemicznym tak duża 

liczba dziewczyn chętnie angażuje 
się w tego typu inicjatywy o charak-
terze sportowym. Wycieczkę zor-
ganizował Piotr Dąbkowski, a tre-

nerami-opiekunami byli: klasy V - 
Piotr Dąbkowski, klasy IV - Slawosz 
Pękała, klasy III - Joanna Dziedzic. 

PD

aKtyWne na sto procent!

W wyjeździe udział wzięło 37 dziewcząt (Fot. PD)

W dniach 11-13 maja odbyła się 3-dniowa wycieczka - zgrupowanie koszykarskie w Żabnicy. 

 Uczniowie pokazywali, że czytanie jest potrzebne (Fot. SP nr 1)
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ŚWięto poLsKieJ niezapominaJKi

Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone 
corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe 
przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodno-

ści biologicznej Polski.
Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych 

chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.
Akcję zapoczątkował w 2002 redaktor radiowej Jedynki, prowa-

dzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski (zm. 2011) trochę na przekór 
Walentynkom. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku. 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przy 
współpracy z Ogrodami Pokazowymi KAPIAS do 2014 roku kultywo-
wał tą piękną tradycję. Na przestrzeni lat, w ramach konkursu pla-
stycznego i literackiego staraliśmy się "pamiętać": o ogrodach, sąsia-
dach, osobach starszych, niepełnosprawnych, Janie Pawle II itp. Wraz 
z wybuchem wojny w Ukrainie postanowiliśmy odświeżyć tą piękną 
tradycję i oddać hołd naszym wschodnim sąsiadom. Prace konkur-
sowe można było przesyłać do 9 maja.

12 maja w siedzibie goczałkowickich instytucji kultury odbyło się 
podsumowanie.

Na konkurs plastyczny  nadesłano 103 prace. Jury w składzie: pra-
cownicy i dyrekcja GOK i GBP, ostatecznie przyznało 22 wyróżnienia 
i 9 nagród.

Na konkurs literacki nadesłano 22 wiersze, z czego wyłoniono 6 
wyróżnień i 6 nagród.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Uroczyste wręczenie nagród z rąk Dyrektor GOK-u Zofii Szoł-

dry oraz Pani Elżbiety Kapias odbyło się w Ogrodach Pokazowych 
"KAPIAS". Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby biblioteki 
gdzie można odebrać tomik wierszy nadesłanych na "Święto Polskiej 
Niezapominajki".

GOK
Pokonkursową wystawę prac można było podziwiać w pięknych plenerach  (Fot. GOK )

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował 
w dniach 10 – 11 maja 2022 r autokarową pielgrzymkę do Liche-
nia. W pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
uczestniczyło 47 osób.

Wyjazd należał do udanych, wszyscy zadowoleni, pełni ducho-
wych wrażeń w godzinach wieczornych wrócili do domów.

Małgorzata Paszek

pieLGrzymKa  
do  LicHenia
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Obchody rozpoczęto mszą świętą. Potem zaproszono na świę-
towanie przy remizie, gdzie czekało sporo atrakcji dla całych 
rodzin. Były m.in. prezentacja wozów strażackich i wyposa-

żenia, pokaz pierwszej pomocy, pokaz sprawności bojowej, a także 

ścianka wspinaczkowa, budowanie linii gaśniczej, malowanie twarzy, 
dmuchańce oraz konkursy dla dzieci.

Dla zgromadzonych zagrała Strażacka Orkiestra Dęta.
UG

pouczaJĄcy dzieŃ straŻaKa
3 maja OSP Goczałkowice-Zdrój zorganizowała Dzień Otwarty w Strażnicy z okazji Dnia Strażaka.

 Nasi strażacy przygotowali pokaz sprawności bojowej (Fot. OSP Goczałkowice-Zdrój) Dla uczestników zagrała orkiestra strażacka (Fot. OSP Goczałkowice-Zdrój)

Tegoroczne obchody tych wydarzeń to dla nas wyjątkowy i wspa-
niały czas spotkań i dlatego świętowaliśmy w zasadzie cały 
miesiąc. Z ogromną radością gościliśmy w naszej bibliotece 

Przedszkolaki z goczałkowickich przedszkoli, które po długiej prze-
rwie spowodowanej pandemią, mogły z radością i zaangażowaniem 
uczestniczyć w lekcjach bibliotecznych. Mamy nadzieję, że spotka-
nia te zaszczepią w naszych milusińskich miłość do książek i tym 
samym złapią bakcyla czytania! Z wizytą w bibliotece zawitały dzieci 
z Publicznych Przedszkoli nr 1 i nr 2 oraz Niepublicznych Przedszkoli 
Cetir i Przygoda. Łącznie około 190 małych czytelników uczestniczyło 
w bibliotecznych spotkaniach z książką. Z okazji Tygodnia Bibliotek 
na zaproszenie naszej instytucji w Publicznym Przedszkolu nr 1 i nr 2 

miały miejsce ciekawe i bardzo kreatywne spotkania autorskie z Aliną 
Przydatek i jej maskotkami Myszką Soniulindą i Króliczką Matildą. 
Przedszkolaki tym razem uczestniczyły w „Pszczelim weselu”.

Tydzień Bibliotek z okazji przypadającego na 8 maja Dnia Biblio-
tekarza to również wyjątkowy czas dla nas samych. Serdecznie dzię-
kujemy za życzenia, kwiaty, słodkie upominki, a przede wszystkim 
za pamięć i ogromną chęć współpracy.

Życzymy sobie, aby święto bibliotek trwało cały rok, a biblioteka 
kojarzyła się jako miejsce ciekawe i warte odwiedzenia. Aby młode 
pokolenie miało świadomość jaką bezcenną wartością jest książka. 
Do zobaczenia w bibliotece!

GBP

ŚWięto BiBLioteK! 
Kwiecień i maj to wyjątkowe miesiące w życiu bibliotek – 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
a w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek, którego hasło w tym roku brzmiało „Biblioteka – świat w jednym miejscu”
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Warto przeczytaĆ. 
poLeca BarBara soLarsKa
Za murami klasztoru

Mroczna atmosfera w żeńskim klasztorze o zaostrzonej regule 
na początku XX wieku na katalońskiej prowincji – zakaz roz-
mawiania, ustawiczny post, umartwianie się przez noszenie 

włosienicy, całkowity brak kontaktów ze światem zewnętrznym, bez-
względna zależność od przeoryszy, nieustanne modły także o północy, 
ciągła kontrola i całkowite ubóstwo, to tylko część zakonnego życia, 
mamy wrażenie, że czas cofnął się o kilka wieków.  W ten świat pró-
bują wejść dwie młode nowicjuszki, w których przysposabianiu do 
nowego życia istotną rolę odegrał zakonnik przebywający w klasz-
torze w charakterze spowiednika. Jest on też utalentowanym muzy-
kiem, „zesłanym” tu za karę. Absolutna klasztorna cisza ma sprzyjać 
bowiem większemu oddaniu się sprawom boskim. Trudne relacje z 
surową ksienią, postawa spowiednika wobec kandydatek na zakon-
nice wywołała skandal, co doprowadziło w rezultacie do wytoczenia 
mu kościelnego procesu.  To rzecz o nietolerancji, hipokryzji, ale także 
o samotności. 

Intryguje nietypowy charakter narracji należący do kilku postaci – 
spowiednika, przeoryszy, zakonnic czy obrońcy w procesie. Początek i 
koniec fabuły dotyczy tego samego problemu, czyli procesu zakonnika 
oskarżonego o herezję i nieposłuszeństwo. Powieść przeplatana jest 
cytowaniem poszczególnych, kuriozalnych nieraz reguł obowiązują-
cych w klasztorze. Przy tym wszystkim autor nie ocenia, nie krytykuje, 
ani też nie chwali. Zajmująca lektura.

Jaume Cabre - (ur. w 1947 r. w Barcelonie), najwybitniejszy pisarz 
Katolonii, w Polsce wydano powieści „Wyznaję”, „Głosy Pamano”, 
„Jaśnie pani”, „Cień eunucha”.

Jaume Cabre - „Agonia dźwięków”, tł. Anna  Sawicka, 
Wyd. Marginesy, Warszawa 2017                                                                   

       Barbara Solarska 
(pszczyńska nauczycielka, bibliotekarka i poetka)

Kaplica została wzniesiona prawdopodobnie w 1862, 1864 lub 
1866 roku, na zlecenie żony dzierżawcy folwarku Goczałko-
wic Dolnych, jako podziękowania za uleczenie kilkunastolet-

niego syna z choroby reumatycznej. Fundatorka (której nazwisko 
nie pojawia się w dostępnych opracowaniach), pragnęła umożliwić 
osobom leczącym się w Goczałkowicach udział w mszach świętych. 
Na jej zlecenie do ołtarza głównego w 1864 roku namalowano obraz, 
wykonany w Krakowie. Autor dzieła nie jest znany. Jego treść stano-
wią uzdrowienia mające miejsce w uzdrowisku w latach 1862-1863. 
Wśród osób znajdujących się na płótnie jest także syn fundatorki. 

Przed wybuchem II wojny światowej, w każdą niedzielę odpra-
wiano w niej mszę świętą. Po 1945 r. oraz w latach 50. XX w. kaplica 
zdała się być nikomu niepotrzebna. Jedynie dzięki ofiarności osób 
prywatnych uniknęła dewastacji i zniszczenia. W 1966 r. ksiądz Rudolf 
Wandrasz poczynił starania o przywrócenie jej dawnego znaczenia, a 
także możliwość odprawiania mszy świętych.  

Z prawej strony wejścia do kaplicy wznosi się drewniany krzyż z 
dużą metalową figurą Jezusa. Jego autor także pozostaje nieznany…

Robert Garstka
Autor pracuje nad publikacją związaną z małą architekturą 

sakralną na terenie naszej gminy i parafii.

KapLica pW. matKi BosKieJ 
uzdroWienia cHorycH 
Murowana kaplica stoi przy ulicy Wiosennej. Podobnie jak w przypadku kościółka pw. św. Anny, również w odniesieniu do tego 
obiektu w źródłach wskazywane są różne daty jego powstania.

BiBLioteKa czynna W soBotę
04.06.2022, Godz. 9.00-13.00

serdecznie zapraszamy!
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zespÓŁ FoLKLorystyczny 
KoLeJny raz na podium

Już po raz kolejny nasza grupa udowodniła swój wielki talent, 
pasję i autentyczność, którą dzielą się z nami od 1953 roku. 
Pomimo strat, jakie na przestrzenie ostatnich lat dotknęły 

zespół ciągle możemy liczyć na jego ogromne zaangażowanie 

na rzecz kultywowania rodzimego folkloru. Serdecznie gratu-
lujemy laureatom i wspominamy tych, którzy zostali w naszych 
sercach.

GOK

III miejsce Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice na XXVIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY 
KŁOS” Euro-Folklor 2022 w Zebrzydowicach w kategorii "zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych".

Zebrzydowice od lat na swej scenie goszczą zespoły z całego kraju (Fot. GOK) Zespół tryska uśmiechem i pogodą ducha (Fot. GOK)

rozWiĄzanie KrzyŻÓWKi 
WiosenneJ

Rozwiązanie Wiosennej Krzyżówki GOK-u opublikowanej w nr. 3  Wiadomości Goczałkowickich. 

Hasło: "NADESZŁA WIOSNA RADOSNA"

NAGRODZENI:

- Karolina Orłowska - bon o wartości 100 zł do drogerii Rossmann;

- Dorota Rak - bon o wartość 50 zł do drogerii Rossmann;

- Irena Błaszczak - bon o wartość 50 zł do drogerii Rossmann.

Serdecznie gratulujemy i przypominamy, że poprawnie rozwiązaną 

 krzyżówka musi mieć rozwiązane "wszystkie" hasła + hasło główne.

Nagrody można odebrać w siedzibie GOK-u w godz. pracy biura:

poniedziałek-czwartek - godz. 8.00-18.00
piątek - godz. 8.00-15.00
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Po „pandemicznej” prze-
r w i e ,  w  c z a s i e  k tó rej 
zawody pływackie  nie 

były organizowane, kryta pły-
walnia „Goczuś” w Goczałko-
wicach-Zdroju znowu się zaro-
iła od zawodników, trenerów, 
sędziów i przede wszystkim 
kibiców.

Do rywalizacji, którą ofi-
cjalnie otworzyła Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój, stanęli pływacy repre-
zentujący placówki oświatowe: 
SP  1  Goczałkowice-Zdrój , 
CETiR Goczałkowice-Zdrój, 
kluby sportowe: UMKS Goczał-
kowice-Zdrój, HKP Mewa Cze-
chowice-Dziedzice, MKS Cze-
chowice-Dziedzice oraz szkółki 
pływackie: Butterfly, MG Sport, 
Rekord, Yoursport, Pszczyńskie 
Centrum Rekreacji.  Uczest-
nicy ścigali się na dystansie 50 
metrów w trzech stylach pły-
wackich: dowolnym, klasycz-
nym i grzbietowym.

Przeprowadzono również 
dwa wyścigi memoriałowe, 
w którym wystąpili najlepsi pły-
wacy i pływaczki stylu dowol-
nego. Pierwszy wyścig wygrał 
zdecydowanie goczałkowicza-
nin, absolwent SP 1, Jakub 
Strządała (Butterf ly), który 
zwyciężył również w dwóch 
konkurencjach swojej katego-
rii. Wyścig memoriałowy kobiet 
wygrała z kolei Sydney Zago-
nari (Rekord), dla której rów-
nież była to trzecia wygrana 
konk urenc ja  w ramach IX 

Memoriału Pływackiego im. 
Krzysztofa Kanika. Drugie miej-
sce w tym wyścigu zajęła Jowita 
Szweda, goczałkowiczanka, 
absolwentka SP 1, reprezen-
tująca w czasie Memoriału 
Szkółkę Butterf ly. Podwójne 
zwycięstwa zanotowali z kolei: 
Lena Baron (Pszczyńskie Cen-
trum Rekreacji) i Nina Folek 
(MG Sport) oraz Jan Piórko, 
Maksymilian Grygier, Mateusz 
Grygier, Jakub Małysz (wszy-
scy MG Sport), Wojciech Guz-
dek (MKS Czechowice-Dzie-
dzice), Jakub Prządka (Your-
sport) i Filip Ciepiela (Rekord). 

Szczegółowe klasyfikacja znaj-
dują się na stronie interneto-
wej Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Uczestnicy zmagań mieli 
okazję ścigać się przy zasto-
s o w a n i u  e l e k t r o n i c z n e g o 
pomiar u czasu,  zaś  k ażdy 
uczestnik  otr zymał  pakiet 
startowy przygotowany przez 
GOSiR i CETiR. Na najlepszych 
u c z e s t n i ków  z m a g a ń  c z e -
kały specjalnie przygotowane 
na tę okazję medale.

Zawody zostały zorganizo-
wane przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-

wicach-Zdroju i Szkółkę But-
terfly w partnerstwie z Gminą 
Goczałkowice-Zdrój i CETiR-
-em. Impreza odbywała się 
w ramach obchodów 30-lecia 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w orga-
nizację zawodów, zawodni-
kom za udział i dostarczone 
emocje, zaś trenerom/instruk-
torom/nauczycielom/opieku-
nom za zgłoszenie zawodni-
ków i wspieranie ich w czasie 
imprezy.

Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

medaLe memoriaŁoWe 
rozdane
22 maja na krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju został rozegrany IX Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika, 
w ramach obchodów 30-lecia gminy. W zawodach wzięło udział blisko 200 zawodników.

 W zawodach udział wzięło prawie 200 pływaków (Fot. GOSiR)  Memoriał otworzyła wójt Gabriela Placha (Fot. GOSiR)

 Do najlepszych trafiły medale z logo gminy (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

Koło Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów
ul. Uzdrowiskowa 61  
(budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, 
II piętro
Punkt przyjęć:
wtorek 9.30-12.30

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

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Wisławy Szymborskiej 1a
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

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

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy: 
poniedziałek-czwartek  8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

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
w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu Gminy - tel. 32 
736 24 47, 32 210 71 85
W dni robocze po godzinach pracy 
Urzędu Gminy oraz w dni wolne 
od pracy -  tel. 693 746 350

Awarie można również zgłaszać drogą 
elektroniczną na adres mailowy: 
awarie@goczalkowicezdroj.pl

Os. Powstańców 
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 
23.05, 6.06. 20.06
segregowane: 
23.05, 6.06. 20.06
zmieszane:
30.05, 13.06, 27.06
popiół: 
23.05, 20.06

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
2.06, 15.06, 30.06
segregowane: 
24.05, 7.06, 21.06
zmieszane: 
31.05, 14.06, 28.06
popiół: 
24.05, 21.06

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
30.05, 13.06, 27.06
segregowane: 
25.05, 8.06, 22.06
zmieszane: 
1.06, 15.06, 29.06
popiół: 
25.05, 22.06

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
27.05, 10.06, 24.06
segregowane: 
26.05, 9.06, 23.06
zmieszane: 
2.06, 17.06, 30.06
popiół: 
26.05, 23.06

ODBIORĄ ŚMIECI


