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Trwa termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkol-
nej 70. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim docieplenie 
ścian, docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, przebu-

dowę kominów. To kolejne działanie, którego celem jest polepszenie 
jakości powietrza. Zadanie poprawi bowiem efektywność energetyczną 
budynku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace prowadzone są też przy ul. PCK. W ramach III etapu budowy 
centrum przesiadkowego powstają tam droga dojazdowa, parking samo-
chodowy na 30 miejsc, parking rowerowy (wiata na rowery), wiata dla 
oczekujących, zatoka dla busów, dojścia dla pieszych i rowerzystów. Cen-
trum przesiadkowe przy ul. PCK będzie stanowiło lustrzane odbicie odda-
nego do użytku w 2020 roku parkingu przy ul. Parkowej, który znajduje 
się po drugiej stronie torów. Oba miejsca połączy przejście pod torami, 
które budowane jest w ramach inwestycji realizowanej przez PKP PLK.

Nowe miejsca parkingowe budowane są też przy ul. Uzdrowiskowej 
i Zielonej. W ramach zadania „Budowa parkingu w rejonie Uzdrowiska 
w gminie Goczałkowice-Zdrój” powstaje 97 miejsc postojowych, kana-
lizacja deszczowa oraz oświetlenie terenu. Co istotne, parking będzie 
wkomponowany w park i istniejący drzewostan.

Na dwie ostatnie inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych w łącznej wysokości ok. 4,6 mln zł.

UG

INWESTYCJE NIE ZWALNIAJĄ
Inwestycje w gminie Goczałkowice-Zdrój idą pełną parą. Obecnie realizowane są trzy duże zadania.

 Inwestycja przy ul. Szkolnej 70 poprawi efektywność energetyczną budynku (Fot. UG)

W ramach projektu przewi-
duje się oczyszczenie i przy-

gotowanie bezpiecznego podłoża, 
wyposażenie placu w nowoczesne 
estetyczne i atrakcyjne dla dzieci 
urządzenia. Jak czytamy w opisie 
„celem projektu jest zakup i rozbu-
dowa starego placu zabaw wraz 
z nadaniem mu nowej funkcji edu-
kacyjnej, aby urozmaicić możliwość 
spędzania wolnego czasu. Ważne 

jest, aby najmłodszym stworzyć 
możliwość manipulowania przed-
miotami, samodzielnego zauważa-
nia prawidłowości związanych z ich 
działaniem oraz podejmowania 
prób ich wyjaśniania” (kod projektu 
MBO-0016/P2/22). Szacunkowy 
koszt zadania to 228 tys. 736 zł.

To, czy plac zabaw uda się wybu-
dować, zależy od nas samych! Gło-
sowanie internetowe odbywa się 

w dniach 24 sierpnia – 12 wrze-
śnia. Na projekt można oddać głos 
poprzez formularz na stronie inter-
netowej bo.slaskie.pl. 

Zadanie zgłoszone przez Uzdro-
wisko Goczałkowice-Zdrój znajduje 
się w puli Regio (podregion obejmu-
jący powiaty: bieruńsko-lędziński, 
pszczyński oraz miasta na prawach 
powiatu: Katowice, Mysłowice, 
Tychy).

W ubiegłym roku dzięki gło-
som mieszkańców województwa 
śląskiego jednym z wygranych 
projektów było inhalatorium wraz 
z eko-zakątkiem. To wyjątkowe 
miejsce powstanie pomiędzy ul. 
Borowinową a Uzdrowiskową. 
Uzdrowisko uzyskało już pozwole-
nie na budowę i niebawem rozpocz-
nie postępowanie przetargowe 
na realizację projektu.

PRZY STOKROTCE MOŻE 
POWSTAĆ PLAC ZABAW 

Budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK (Fot. UG)  W pobliżu uzdrowiska powstaje parking na prawie 100 miejsc (Fot. UG)

Ruszyło głosowanie w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do oddawania głosów na projekt 
pn. „Zakup i montaż placu zabaw dla szpitala dla dzieci STOKROTKA w Goczałkowicach-Zdroju”.
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Dodatek węglowy dla gospo-
darstwa domowego wynosi 
3 tys. zł bez względu na uzy-

skiwany dochód. Przysługuje oso-
bie w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym źró-
dłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest: kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgło-
szone do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Przez paliwa stałe rozu-
mie się węgiel kamienny, brykiet 
lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe 
rozumie się osobę fizyczną samot-
nie zamieszkującą i gospodaru-
jącą (gospodarstwo domowe jed-
noosobowe) albo osobę fizyczną 
oraz osoby z nią spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie 
z nią zamieszkujące i gospodaru-
jące (gospodarstwo domowe wie-
loosobowe).

Na potrzeby składania wnio-
sków o wypłatę dodatku węglo-
wego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domo-
wego. W przypadku gdy wniosek 
o wypłatę dodatku węglowego 
dla gospodarstwa domowego wie-
loosobowego złożyła więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przyzna-
wany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje 

osobie w gospodarstwie domo-
wym, na potrzeby którego zostało 
zakupione paliwo stałe, po cenie 
i od przedsiębiorcy, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 czerwca 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców niektórych paliw sta-
łych w związku z sytuacją na rynku 
tych paliw.

16 sierpnia 2022 r. zostało ogło-
szone Rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem następnym po dniu 
ogłoszenia tj. 17 sierpnia.

Wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego składa się ze względu 
n a  m i ej s c e  z a m i e s z k a n i a 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Goczałkowicach-Zdroju przy 
ul. Uzdrowiskowej 61. Można 
to zrobić na trzy sposoby:

– elektronicznie, poprzez ePUAP, 
wniosek ten opatruje się kwalifi-
kowanym podpisem elektronicz-
nym lub uwierzytelnia z wykorzy-
staniem profilu zaufanego,
– składając wniosek osobiście 
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
– wysyłając wniosek pocztą trady-
cyjną do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej (ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój).

Wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego składa się w termi-
nie do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wnioski złożone po dniu 30 listo-
pada 2022 r. pozostawia się bez 
rozpoznania.

Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 32 212 70 55. Wnio-
sek do pobrania znajduje się 
na stronie goczalkowicezdroj.pl.

OPS, UG

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK 
WĘGLOWY
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju do 30 listopada br.

Szanowni Mieszkańcy,

Otrzymuję wiele zapytań 
o planowany plac zabaw 
u zbiegu ulic Staropolanka 

i Solankowej. Rozumiem zainte-
resowanie mieszkańców Kolonii 
Brzozowej, ponieważ w tej części 
naszej gminy brakuje miejsca spo-
tkań, miejsca do zabaw dla naj-
młodszych. Dlatego chcę uspokoić, 
że nieprzerwanie prowadzimy 
prace związane z tą inwestycją.

W ubiegłym roku kupiliśmy 
działkę z myślą o stworzeniu tam 
miejsca rekreacji. Na zlecenie 
Urzędu Gminy wykonana została 
koncepcja placu zabaw pod nazwą 
„Wesoła Polanka”. Wizualizację 
pokazałam Państwu na początku 
roku. Od tego czasu trwały prace 
związane z przygotowaniem odpo-
wiedniej dokumentacji. Dokumen-

tacja już gotowa. Obecnie czekamy 
jeszcze na pozwolenie na budowę.

Jednocześnie szukamy źródeł 
finansowania tego zadania. Złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie 
z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład. Niestety, decyzją 
rządu nie otrzymaliśmy środków 
na budowę placu zabaw.

To mnie jednak nie zniechęca. 
Chociaż sytuacja gospodarcza jest 
trudna, a szalejącą inflację odczu-
wamy wszyscy w swoich gospo-
darstwach domowych, odczuwają 
ją też samorządy, dążę do tego, aby 
plac zabaw na Kolonii Brzozowej 
został wybudowany w przyszłym 
roku. Mam nadzieję, że pozwoli 
nam na to nasza sytuacja finan-
sowa.

Przypominam, że na placu 
zabaw planujemy stworzenie 
trzech stref: strefy głównej placu 

zabaw, strefy leśnej, strefy wyci-
szenia. 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 (głu-
chy telefon, memory) wraz z licz-
nymi nasadzeniami. Strefa cicha 
będzie miejscem z hamakami, 
ławkami i mniejszymi zabawkami 
dla dzieci.

Gabriela Placha
Wójt Gminy  

Goczałkowice-Zdrój

INFORMACJA WS. PLACU ZABAW  
NA KOLONII BRZOZOWEJ
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Sejsmograf  zost ał  zainst alowany 
w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w 2016 r. dzięki staraniom władz 

gminy. To urządzenie służące do monitorowa-
nia wstrząsów powstałych w wyniku tąpnięć 
i innych zjawisk, które mogą je wywoływać. 
Sejsmograf jest własnością Zakładu Geologii 
i Geofizyki w Głównym Instytucie Górnictwa 
w Katowicach.

W pierwszej połowie roku ponownie 
odczuwalne były silne wstrząsy w znacznej 
części gminy. Ku zdumieniu mieszkańców 
okazało się, że zostały one odnotowane jako 
wstrząsy o zerowym stopniu odczuwalności. 
To wywołało dyskusję podczas kwietniowej 
sesji Rady Gminy, w której udział wziął też 
przedstawiciel czechowickiej kopalni. Obecni 

na posiedzeniu mieszkańcy wschodniej części 
gminy podkreślali, że sejsmograf powinien 
znajdować się na terenach objętych szkodami 
górniczymi. I tak się właśnie stało. Po suge-

stiach mieszkańców urządzenie przeniesiono 
z piwnicy Urzędu Gminy do budynku prywat-
nej firmy prowadzącej działalność na terenie 
objętym szkodami górniczymi, przy ul. Brzo-
zowej. Zmiana lokalizacji pozwoli na bardziej 
precyzyjne określanie stopnia odczuwalności 
ewentualnych kolejnych wstrząsów. Pokaże 
też rzeczywistą skalę skutków prowadzenia 
eksploatacji górniczej na terenie gminy oraz 
problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy 
tej części Goczałkowic.

Tak jak do tej pory wyniki pomiarów będą 
wysyłane do Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój. Informacje te na bieżąco są publi-
kowane na stronie internetowej Urzędu, 
w zakładce „Szkody górnicze”.

UG

SEJSMOGRAF W NOWYM MIEJSCU
Na prośbę mieszkańców znajdujący się do tej pory w piwnicy Urzędu Gminy sejsmograf do monitorowania wstrząsów został prze-
niesiony na teren nieruchomości przy ul. Brzozowej.

Sejsmograf znajduje się na terenie nieruchomości przy ul. 
Brzozowej (Fot. archiwum)

Wszyscy wiemy, jaka jest 
sytuacja na Kolonii 
Brzozowej. Mieszkańcy 

od lat zmagają się ze szkodami 
górniczymi w swoich domach 
i na posesjach, skarżą się też 
na utrudniony kontakt z kopal-
nią oraz zbyt wolne naprawy. 
Efekty eksploatacji widać też 
na drogach i chodnikach, ponie-
waż co jakiś czas pojawiają się 
nowe wybrzuszenia i pęknięcia, 
które stwarzają niebezpieczeń-
stwo w ruchu.

D l a t e g o  U r z ą d  G m i n y 
Goczałkowice-Zdrój kolejny raz 
zwrócił się z prośbą o interwen-
cję do Okręgowego Urzędu Gór-
niczego, który sprawuje nadzór 
i kontrolę nad ruchem zakła-
dów górniczych. Prośba została 

wystosowana celem „oceny pra-
widłowości w zakresie prowa-
dzonej działalności wydobyw-
czej oraz w zakresie usuwania 
wpływów tej działalności wystę-
pującej na powierzchni terenu 
na obszarze gminy Goczał-
kowice-Zdrój”.  Jak dodano 
w piśmie „wniosek jest wyni-
kiem podstępującej bardzo 
szybko i narastającej od lat 
znacznej degradacji środowiska 
na terenie gminy uzdrowisko-
wej”.

Mieszkańcy gminy wielokrot-
nie zgłaszali problem z utrud-
nionym kontaktem z kopalnią, 
także w przypadku spraw pil-
nych. Dlatego zarówno wójt 
Gabriela Placha, jak i przewod-
niczący Rady Gminy Tadeusz 

Lazarek wraz z Izabelą Ogier-
man, wiceprzewodniczącą Rady 
Gminy dążą do zorganizowania 
spotkań z przedstawicielami PG 
Silesia. Jedno miałoby dotyczyć 
awarii w infrastrukturze stano-
wiącej własność gminy (drogi, 
kanalizacja), a drugie to plano-
wane spotkanie z mieszkańcami 
terenów objętych szkodami 
górniczymi. Taką rozmowę 
o poszczególnych przypadkach 
zniszczeń domów i napraw 
skutków eksploatacji zapowia-
dał podczas kwietniowej sesji 
Rady Gminy Szymon Adamecki 
z PG Silesia. Mimo pism, próśb, 
propozycji różnych terminów, 
dostosowanych do możliwo-
ści przedsiębiorstwa, do chwili 
obecnej kopalnia nie potwier-

dziła udziału w żadnym z tych 
spotkań. Samorząd nadal będzie 
dążył do ich zorganizowania, 
ponieważ oczekują tego sami 
mieszkańcy gminy.

Jednocześnie Urząd Gminy 
zwrócił się w lipcu do PG Silesia 
z prośbą o informacje na temat 
zaawansowania prac związa-
nych z nadbudową lewego wału 
rzeki Wisły wraz z moderniza-
cją starej śluzy znajdującej się 
w wale. To niezwykle ważne 
zadanie, które ma szczególne 
znaczenie dla ochrony przed 
zalewaniami i powodzią w gmi-
nie. Prace mają być sfinanso-
wane przez kopalnię, jednak 
ich rozpoczęcie przeciąga się 
w czasie.

UG

GMINA INTERWENIUJE W SPRAWIE 
SZKÓD GÓRNICZYCH
Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie czynności nadzorczych przez Okręgowy Urząd Górniczy, w związku z degra-
dacją terenu objętego eksploatacją górniczą. Władze gminy od dłuższego czasu dążą też do zorganizowania spotkania przedsta-
wicieli kopalni z mieszkańcami Kolonii Brzozowej.

Zmiana organizacji ruchu polega na oznakowaniu szkód górniczych na odcinku od skrzyżowania z ul. Źródlaną i ul. Solankową do skrzy-
żowania z ul. Graniczną. Została ona zatwierdzona przez Starostę Pszczyńskiego.

UG

OZNAKOWANO SZKODY GÓRNICZE NA UL. BRZOZOWEJ
Zgodnie z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, 17 sierpnia wprowadzona została docelowa zmiana organizacji 
ruchu dla drogi powiatowej ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju.
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Masz od 10 do 18 lat i fascy-
nuje Cię straż pożarna 
oraz pomoc potrzebują-

cym? Chcesz aktywnie spędzić czas 
rozwijając swoje umiejętności? 
Ta oferta jest dla Ciebie! W naszej 
gminie powstaje Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Goczał-
kowice-Zdrój. Trwa nabór chęt-
nych, zarówno wśród dziewczyn, 
jak i chłopaków. We wrześniu pro-
wadzona będzie rekrutacja. Roz-
poczęcie działalności Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej plano-
wane jest na październik.

Osoby zainteresowane dołą-
czeniem (lub ich rodzice albo 
opiekunowie) proszone są o kon-
takt telefoniczny z prezesem OSP 

– Marian Wróbel, tel. 601 483 542. 
Szczegóły także na Facebooku OSP 
Goczałkowice-Zdrój.

OSP

OSP ZAPRASZA DO 
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY
Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju tworzy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Dołącz do druhów!

Do 19 września 2022 r. trwa II wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów południowych.

Z materiałami można zapoznać 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 
oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Prawo – Zagospodarowanie przestrzenne – Plan zago-
spodarowania przestrzennego sporządzany.

Dyżur urbanisty w celu wyjaśnienia rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 
9 września 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, sala nr 101, w godz. 13.00-
16.00.

– Od 3 sierpnia 2022 r. ruch na jezdni w kierunku Katowic odbywa 
się dwukierunkowo, po jednym pasie w każdym z kierunków. Jezdnia 
w kierunku Bielska-Białej jest wyłączona z ruchu. Taka organizacja 
ruchu będzie trwała do odwołania – informuje Marek Prusak z kato-
wickiego oddziału GDDKiA.

Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 
W związku ze zwężeniem, należy liczyć się z korkami w tym miejscu. 
Jak informuje GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać do zakończenia 
prac, czyli do października br., kiedy to przypada termin umowny 
zakończenia remontu.

UG

REMONT MOSTU NA DK 1: 
SĄ UTRUDNIENIA NA GRANICY 
Z CZECHOWICAMI
Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi remont mostu na rzece Wiśle w ciągu DK 1, na gra-
nicy Goczałkowic-Zdroju i Czechowic-Dziedzic. Są utrudnienia w ruchu.

W związku z remontem i zwężeniem, należy liczyć się  
z korkami na tym odcinku DK 1 (Fot. UG)
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Jak wspomina Pani swoje początki na 
stanowisku dyrektora?

Dyrektorem zostałam w 1990 r., była to 
placówka trzyoddziałowa. Parę miesięcy 
później weszła w życie reforma oświaty, w 
myśl której organem prowadzącym przed-
szkola została gmina. Goczałkowice były 
wtedy jeszcze jednym z sołectw gminy 
Pszczyna, dlatego z wszystkimi dokumen-
tami trzeba było przenieść się do Urzędu 
Miejskiego w Pszczynie. Radni pszczyńscy 
szukali oszczędności, także w przedszko-
lach, chcieli obcinać etaty, bo wszystkie 
koszty po reformie spadły na samorząd. Nie 
było to łatwe dla nowego dyrektora. Jed-
nocześnie w 1992 r. Goczałkowice stały się 
samodzielną gminą. To spowodowało, że 
sytuacja przedszkola oraz wszystkich pla-
cówek oświatowych bardzo się poprawiła. 
W końcu udało się naprawić cieknący dach, 
wymienić okna. Wszystko się urządzało, 
choć początki nie były łatwe.

Samo przedszkole na przestrzeni tych 
lat bardzo się zmieniło...

W latach 60., kiedy ja chodziłam tutaj 

do przedszkola na samej górze był ośrodek 
zdrowia, na piętrze funkcjonował Urząd 
Gminy, przedszkole znajdowało się na par-
terze. W latach 80. w każde wakacje nauczy-
ciele przyjeżdżali do sanatorium, a w tym 
budynku mieszkali. Na dwa miesiące wyno-
siłyśmy się ze sprzętem na strych, znosiły-
śmy łóżka i szafki nocne. Kiedy zaczyna-
łam pracę, salki podzielone były na mniej-
sze. Zależało mi na stworzeniu większych 
powierzchni, więc przystąpiliśmy do burze-
nia ścianek działowych. Przez pierwszych 15 
lat każde wakacje były czasem remontów, co 
bardzo mnie cieszyło. Sama placówka przez 
ten czas pozyskiwała nowoczesny sprzęt, 
udało się dostosować do obowiązujących 
norm, przeprowadzona została termomo-
dernizacja budynku, położono nowy dach. 

Ale zmienił się nie tylko budynek. W 
latach 80. dzieci były wszystkiego ciekawe, 
bo nie miały w domach tylu zabawek, ksią-
żek. Niesamowicie rozwinęły się pedago-
gika, psychologia, terapia dla dzieci. Przy-
pominam sobie pierwszych 10 lat mojej 
pracy zawodowej. Wtedy dzieci były albo 
grzeczne albo niegrzeczne. Nie umiałyśmy 

się pochylić nad tym, dlaczego na przykład 
dziecko jest nadpobudliwe, dlaczego bez 
przerwy chodzi, dlaczego nie umie skupić 
uwagi. Wtedy to było po prostu dziecko nie-
grzeczne.

Jak to się stało, że została pani peda-
gogiem?

To dzięki mojemu tacie (śp. Zbigniew 
Mola, uznany goczałkowicki działacz spo-
łeczny – red.), który zawsze był dla mnie 
wielkim autorytetem. Po maturze zdawałam 
do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 
na resocjalizację. Nie dostałam się, a tata nie 
zgodził się, żebym poszła do pracy. Powie-
dział, że najpierw mam zdobyć wykształce-
nie, bo matura mi nic nie daje. Pojechałam na 
egzaminy do Mikołowa, do studium wycho-
wania przedszkolnego. Po szkole krótko pra-
cowałam w naszym sanatorium dziecięcym, 
w przedszkolu, z dziećmi z niepełnospraw-
nościami. W 1981 r. rozpoczęłam pracę w 
przedszkolu nr 1, a w 1990 r. zostałam dyrek-
torem placówki.

Z perspektywy czasu jestem tacie bardzo 
wdzięczna. Kiedyś mi powiedział, że mam 
tak postępować, żebym zawsze spokojnie 
zasypiała. Dziś mogę powiedzieć, że łatwo 
nie było, ale nie żałuję ani jednego dnia pracy 
w tym przedszkolu. Zrealizowałam się tu 
zawodowo.

Jakie zostawia Pani przedszkole?
Zostawiam przedszkole, które ma nie 

tylko dużą przeszłość, ale też ogromną przy-
szłość. Uważam, że sale są świetnie przy-
gotowane, wyposażone i dostosowane do 
dzieci. Jest bardzo ładny ogród, rozpoczyna 
się jego modernizacja. Są potrzebne kolejne 
prace, ale to przedszkole ma klimat. Najważ-
niejsze jest to, że placówka może poszczycić 
się świetnym zespołem kreatywnych nauczy-
cieli i wspaniałych pracowników, dzięki któ-
rym dzieci są zawsze bezpieczne.

Dziękuję wszystkim nauczycielkom i pra-
cownikom, za to, że stworzyli zgrany zespół 
oraz wspaniałą atmosferę w pracy, a także 
rodzicom za to, że obdarzają nas zaufaniem 
zapisując dziecko do przedszkola. Jestem 
wdzięczna pracownikom Urzędu Gminy, a 
przede wszystkim pani wójt, która zawsze 
miała dla mnie czas, a także byłym wójtom, 
pani sekretarz, pani skarbnik. Dziękuję rów-
nież Radzie Rodziców za owocną współpracę, 
księgowości, dyrektorom naszych placówek 
oświatowych, w sposób szczególny Beacie 
Migacz, dyrektorom jednostek organizacyj-
nych, a także Józefowi Pabinowi, byłemu 
dyrektorowi SP nr 1 za wiele cennych rad. 

Było mi w przedszkolu naprawdę bardzo 
dobrze...

Rozmawiał 
Paweł Komraus

29 sierpnia wójt Gabriela Placha oraz skarbnik Barbara Kwiatoń podziękowały Ewie Chojkowskiej za wieloletnią pracę 
na rzecz Gminy Goczałkowice-Zdrój. Odchodząca dyrektor otrzymała Goczałkowicką Różę, wykonaną ze szkła przez 
lokalnych artystów (Fot. UG)

NIE ŻAŁUJĘ ANI JEDNEGO DNIA
Rozmawiamy z Ewą Chojkowską, wieloletnią dyrektorką Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, która w sierp-
niu odeszła na emeryturę.
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Ewa Chojkowska, dotychczasowa dyrektor, końcem sierpnia prze-
szła na emeryturę.

Ewelina Rolska jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła 
Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Eduka-
cja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz Wyższą Szkołę 
Administracji w Bielsku-Białej na kierunku Organizacja i zarządzanie 
w oświacie.

Pracę w Publicznym Przedszkolu nr 1 rozpoczęła zaraz po studiach, 
w 2006 r. – Zależy mi na rozwoju placówki. Przez ten czas wiele nauczy-
łam się od wspaniałego zespołu, chciałabym kontynuować to, co było 
do tej pory – mówi Ewelina Rolska.

– Nowej dyrektorce przedszkola życzę wielu sukcesów. Wierzę, że jej 
doświadczenie zawodowe pozwoli na dalszy rozwój placówki, dla dobra 
naszych przedszkolaków – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

UG

NOWA DYREKTOR W PRZEDSZKOLU NR 1
Od 1 września Publicznym Przedszkolem nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju kieruje Ewelina Rolska. Końcem lipca wójt Gabriela Pla-
cha wręczyła jej powierzenie stanowiska dyrektora.

 Ewelina Rolska pracuje w przedszkolu nr 1 od 2006 r. (Fot. UG)

Do I etapu tegorocznego 
konkursu zgłosiło się aż 9 
uzdrowisk: Sopot i Ustka 

(woj. pomorskie), Połczyn-
-Zdrój (woj. zachodniopomor-
skie), Rabka-Zdrój i Czarny 
Dunajec (woj. małopolskie), 
Goczałkowice-Zdrój (woj. ślą-
skie), Kazimierza Wielka (woj. 
świętokrzyskie), Gołdap (woj. 
warmińsko-mazurskie) oraz 
Uniejów (woj. łódzkie).

Ufundowana przez ERGO 
Hestię główna nagroda konkur-
sowa wynosi 100 tys. zł. Zgodnie 

z regulaminem konkursu zwy-
cięskie uzdrowisko powinno 
przeznaczyć ją na realizację 
pomysłów i projektów zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Ważnym elementem tych dzia-
łań jest też systematyczna edu-
kacja ekologiczna lokalnych 
społeczności. Ocenie podlegają 
nowatorskie działania i inwesty-
cje, mające pozytywny wpływ 
na środowisko, zrealizowane 
w latach 2017-2021. W konkur-
sie zostaną przyznane również 
nagrody dodatkowe w postaci 

rocznych ubezpieczeń od szkód 
środowiskowych.

Po wcześniejszej formalnej 
weryfikacji wniosków Kapituła 
Konkursu, w której zasiadają 
przedstawiciele organizatorów 
oraz eksperci – m.in. pracow-
nicy naukowi PAN, zajmujący się 
zmianami klimatu oraz wykła-
dowcy akademiccy – specjaliści 
w zakresie ochrony środowi-
ska – wizytuje kolejno wszyst-
kie zakwalifikowane uzdrowi-
ska, aby ocenić jakość i zna-
czenie zgłoszonych projektów 

i inwestycji. Wizytacja w gminie 
Goczałkowice-Zdrój odbyła się 
końcem sierpnia.

Rozstrzygnięcie VII edycji 
konkursu i ogłoszenie wyni-
ków nastąpi  jesienią 2022 
roku. W tym roku organizato-
rzy planują też wydanie specjal-
nego przewodnika po polskich 
eko-uzdrowiskach, w którym 
znajdą się uczestnicy i laureaci 
wszystkich dotychczasowych 
edycji.

Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP

POLSKIE UZDROWISKA WALCZĄ O 
EKO-NAGRODĘ. WŚRÓD NICH GOCZAŁKOWICE
Znamy już uczestników VII edycji konkursu EKO HESTIA SPA, w ramach którego nagradzane są polskie uzdrowiska podejmujące 
kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. 
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Gabrieli Plasze
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają

Dyrektor oraz pracownicy
goczałkowickich instytucji kultury

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
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Jego liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany 
jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz 
środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie 

województwa śląskiego poprzez efektywne wdrożenie Programu 
ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały antysmogowej. 
Rezultatem wdrażanych działań będzie zmniejszenie niekorzystnego 
wpływu zanieczyszczeń na jakość życia jego mieszkańców.

Zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla wojewódz-
twa śląskiego” i założeń projektu, w miastach i gminach, będących jego 
partnerami zostali zatrudnieni ekodoradcy, którzy działając lokalnie 
na obszarze swoich gmin, będą świadczyć usługi doradcze dla miesz-
kańców oraz inicjować i koordynować lokalne działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

W gminach naszego subregionu, które nie przystąpiły do projektu, 
działalność ta będzie prowadzona przez Ekodoradcę Subregional-
nego Sławomira Potempę ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

Do głównych zadań ekodoradcy będzie należało m.in. udzielanie 
wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła, 
a także informowanie o dostępnych formach wsparcia w tym zakresie. 
Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach 
ciepła (CEEB), obowiązujących terminów, form i zasad jej składa-
nia. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu 
realizację Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego, w tym spraw związanych z wymianą starych 
kotłów węglowych. Poza tym zadaniem ekodoradcy będzie również 
prowadzenie działań edukacyjnych tj. spotkań z mieszkańcami oraz 
zajęć dla dzieci i młodzieży.

Ekodoradca w wyznaczonych terminach będzie pełnił dyżury dla 
mieszkańców w Urzędzie Gminy, w trakcie których będzie można 
zasięgnąć informacji m.in. o dostępnych formach dofinansowania 
do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków.

Z ekodoradcą można skontaktować się mailowo: ekodoradca@
subregioncentralny.pl oraz telefonicznie pod numerem: 797 714 374.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego

CZAS NA ZMIANY, CZAS NA 
ŚLĄSKIE Z BŁĘKITNYM NIEBEM
„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe wojewódz-
two śląskie.

Brak wypełnienia tego obo-
wiązku ustawowego nie 
spowoduje automatycz-

nego nałożenia kary na tych, któ-
rzy o tym zapomnieli. Zatem nie 
czekaj dłużej - złóż szybko dekla-
rację do CEEB.

Przypominamy, w jaki sposób 
można złożyć deklarację? W for-
mie elektronicznej, czyli przez 
Internet wykorzystując do tego 
aplikację na stronie ceeb.gov.
pl – jest to najszybszy i najwy-
godniejszy sposób, umożliwia-
jący oszczędność czasu i pienię-
dzy, bez potrzeby wychodzenia 

z domu. Zachęcamy wszystkich 
do korzystania z elektronicznego 
sposobu składania deklaracji. Jej 
wypełnienie w aplikacji nie zaj-
mie dłużej niż kilka minut. W 
formie papierowej - wypełniony 
dokument należy wysłać listem 
za pośrednictwem poczty albo 
złożyć osobiście we właściwym 
urzędzie gminy/miasta (zgodnie 
z lokalizacją budynku). 

Pamiętaj, obowiązek złoże-
nia deklaracji nadal z nami pozo-
staje: dla nowych źródeł ciepła 
– 14 dni od uruchomienia, dla 
źródeł ciepła wymienianych na 

nowe - 14 dni od uruchomienia, 
dla wszystkich zapominalskich – 
natychmiastowe złożenie dekla-
racji.

Urzędnicy w gminach na 
wprowadzenie deklaracji papie-
rowych do CEEB mają 6 mie-
sięcy od dnia ich złożenia. Tym 
kanałem deklaracje będą wpły-
wać do końca 2022 roku, dla-
tego niektóre deklaracje złożone 
papierowo mogą nie być jeszcze 
widoczne w systemie CEEB. Nie 
powoduje to jednak żadnego 
dodatkowego obowiązku dla wła-
ścicieli czy zarządców budynków.

Obowiązek złożenia deklara-
cji do CEEB wynika z ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków. 
Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) to jeden z 
elementów tzw. Zintegrowanego 
Systemu Ograniczania Niskiej 
Emisji (ZONE), który powstaje 
w Głównym Urzędzie Nadzoru 
Budowlanego. Jej celem jest 
poprawa jakości powietrza walka 
ze smogiem i pomoc w wymianie 
tzw. "kopciuchów".

GUNB

WŁAŚCICIELU I ZARZĄDCO: 
PO 30 CZERWCA WCIĄŻ SKŁADAMY 
DEKLARACJE DO CEEB
Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych skła-
dali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu 
deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas.
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Po ś r ó d  z a p l a n ow a nyc h 
wycieczek na pierwszy plan 
wysunęło się ZOO w Ostra-

wie. Jest to zaprzyjaźnione miej-
sce, które dane nam było odwie-
dzać już kilkukrotnie. Malow-
niczo położony ogród, z bogac-
twem f lory i fauny, a także 
bogatą ofertą rekreacyjną dla 
najmłodszych stanowi dosko-
nałą przestrzeń do wypoczynku.

Na kolejny wyjazd zapro-
siliśmy naszych uczestników 
do województwa małopolskiego. 
Na mapie zwiedzania znalazł się 
Kraków, w którym odwiedzili-
śmy piękne i niepowtarzalne 
Muzeum Czartoryskich, prezen-
tujące jedne z najcenniejszych 
zbiorów muzealnych w Polsce, 
co dla każdego miłośnika histo-
rii i sztuki powinno być punktem 
obowiązkowym, oraz Tyniec – 
najstarsze w kraju czynne opac-
two. Trzeba przyznać, że poczu-
liśmy niezwykły klimat minio-
nych stuleci.

Trzecia propozycja zabrała 
nas do czasów rodem z dzikiego 
zachodu. Jak zapewne wszy-
scy zgadują, wybraliśmy się 
do westernowego miasteczka 
T WINPIGS w Żorach. Tego 
miejsca zapewne nie trzeba sze-
roko przedstawiać. Stylizowane 
budynki, karuzele, kina, grupy 
rekonstrukcyjne to tylko część 
z wielu atrakcji, z jakich można 
tam skorzystać. Jednym sło-
wem moc atrakcji i dużo dobrej 
zabawy.

Oczywiście nie spoczęliśmy 
na laurach. Już w następny wto-
rek pełni energii, w towarzy-
stwie członków Klubu Seniora 
wysiedliśmy u podnóża jednej 

z największych atrakcji i pere-
łek Szlaku Orlich Gniazd. Mowa 
oczywiście o zamku w Ogro-
dzieńcu. Naszym celem było 
zwiedzenie ruiny czwartego 
co do wielkości w Polsce tego 
typu obiektu oraz zrekonstru-
owanego grodu królewskiego 
na Górze Birów, gdzie pierw-
sze ślady osadnictwa datuje 
się na 30 tys. lat p.n.e. Z tego 
miejsca słowa uznania kieru-
jemy w stronę niezwykłej pani 
przewodnik, która zabrała nas 
na wyjątkowy spacer przez epoki 
historyczne.

Punkt piąty w naszej ofercie 
został zaplanowany pod hasłem 
„odkrywamy mniej znane atrak-
cje w naszym województwie”. 
Dwugodzinny rejs Kanałem Gli-
wickim w połączeniu ze zwie-
dzaniem Pałacu w Pławniowi-
cach okazał się bardzo cieka-
wym doświadczeniem, a pobyt 
nad Jeziorem Pławniowic-
kim pozwolił grupie na nieco 
wytchnienia w upalny dzień. 
Dziękujemy Kapitanowi za inte-
resujące warsztaty wiązania 
marynarskich węzłów.

P r ze d o st a t n i  z  s i e d m i u 
wyjazdów sprawił nam naj-
większy zawód. Góra Żar po raz 
kolejny nie była dla nas łaskawa. 
Goczałkowicką grupę przywi-
tała chłodem i mgłą, a ulewny 
deszcz uniemożliwił plażowanie 
nad Jeziorem Międzybrodzkim, 
jedynie kiełbaski z grilla popra-
wiły nam nieco zawiedzione 
nadzieje.

Na zakończenie postano-
wiliśmy nieco zmienić klimaty 
i pokusić się o obejrzenie wyjąt-
kowej atrakcji,  jaką można 

po kilku latach rewitalizacji 
ponownie odwiedzić na terenie 
Śląskiego Parku Rozrywki.

Zamiast historii,  kultur y 
i rekreacji zaproponowaliśmy 
sporą dawkę nauki, astrono-
mii i techniki wybierając się 
do Planetarium, gdzie obej-
rzeliśmy m.in. wystawę stałą, 
seans filmowy oraz udaliśmy się 
na niecodzienną wieżę wido-
kową. Polecamy tym, którzy nie 
mieli okazji skorzystać.

Oferta wakacyjna to również 
propozycje stacjonarne. Naj-
większym zainteresowaniem cie-
szyły się poniedziałkowe warsz-
taty artystyczne koordynowane 
przez Annę Hakę-Otrębę, wspa-
niałą instruktor, z którą mamy 
przyjemność współpracować 

od wielu lat. W ramach zajęć 
uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z różnorodnymi meto-
dami i technikami pośród któ-
rych znalazło się malarstwo szta-
lugowe, decoupage, ceramika, 
filcowanie, kaligrafia, a nawet 
szycie Eco toreb na zakupy. Nie-
stety, ze względu na małą fre-
kwencję odwołane zostały ani-
macje, które miały odbywać się 
na boisku przed siedzibą orga-
nizatorów.

W wakacje konkursy przy-
gotowała Gminna Biblioteka 
Publiczna. Były to konkurs 
fotograficzny „Moja przygoda 
z książką” oraz konkurs na naj-
ciekawszy komiks obrazujący 
wakacyjną przygodę.

GOK

WAKACYJNE PRZYGODY Z GOK I GBP
Miesiąc lipiec zapisał się pod znakiem wakacyjnej oferty przygotowanej przez goczałkowickie instytucje kultury. W programie 
można było znaleźć szereg ciekawych wyjazdów, warsztatów i konkursów, które zostały przygotowane z myślą o rodzinnym spę-
dzeniu czasu wolnego.

Szlakiem Orlich Gniazd (Fot. GOK)

W westernowym klimacie (Fot. GOK)

Kreatywne warsztaty plastyczne (Fot. GOK)
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GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
3 WRZEŒNIA/SOBOTA/
TEREN ZIELONY PRZY BARZE MAKUŒ 

GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
3 WRZEŒNIA/SOBOTA/
TEREN ZIELONY PRZY BARZE MAKUŒ 

D O ¯ Y N K I
GMINNE 2022
D O ¯ Y N K I
GMINNE 2022

W PROGRAMIE:

15.00 Msza Œw. Do¿ynkowa,

16.00 Przejazd korowodu,

16.30 Uroczystoœci obrzêdowe,

16.45 Zespó³ Folklorystyczny Gocza³kowice, 

17.00 Gocza³kowicka Orkiestra Dêta,

18.00 Potañcówka z DJ-em.



  z  ż y c i a  g m i n y  12 WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE  z  ż y c i a  g m i n y  12 WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracowników gmin-
nych samorządowych instytucji kultury, bibliotek w prowa-
dzeniu zajęć dla dzieci/młodzieży w wieku 10-14 lat z zakresu 

programowania lub dziennikarstwa on-line. Ponadto w projekcie 
założono doposażenie każdej placówki w sprzęt teleinformatyczny, 
a także materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

Dziennikarstwo On-line
To zajęcia, dzięki którym Uczestnik szkolenia będzie sprawnie 

poruszał się w świecie social-mediów, portali i serwisów interneto-
wych. Zajęcia rozwijają kompetencje medialne oraz wiedzę z zakresu 
grafiki reklamowej, autopromocji, wystąpień publicznych, kształto-
wania wizerunku.

Zapisy: biuro Gminnego Ośrodka Kultury, tel. 32 210 70 88.

Programowanie
To zajęcia z wykorzystaniem robotów, klocków i gier edukacyjc-

nych. Uczestnicy poznają podstawy programowania w języku Python 
oraz Scratch. Potrafią swobodnie korzystać z aplikacji do programo-
wania. Rozwijają wiedzę cyfrową, umiejętności logicznego myślenia 
i wyobraźnię przestrzenną.

Zapisy: biuro Gminnej Biblioteki Publicznej, tel. 32 210 77 39.

CYFROWI EKSPERCI
W 2020 roku GOK i GBP rozpoczęły współpracę z Wyższą Szkołą 
HUMANITAS University z Sosnowca, w związku z realizacją pro-
jektu pn. „Cyfrowi eksperci w Podregionie Tyskim”, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

W pierwszą sobotę września o godz. 11.00 na tarasie przed 
siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-
-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „TAKE TAM” odczytamy 

ballady i romanse polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza. Zbiór 
został wydany w 1822 roku w Wilnie jako część pierwszego tomu 
Poezyj. Uważany jest za początek rozwoju gatunku ballady w litera-
turze polskiej oraz za manifest polskiego romantyzmu.

GBP

WSPÓLNIE CZYTAMY  
ADAMA MICKIEWICZA

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna włącza się w akcję Pary 
Prezydenckiej „Narodowe Czytanie”. Zapraszamy 3 września 
na taras przed siedzibę biblioteki.

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

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

Nazwa zadania brzmi: „Poprawa oferty bibliotek publicznych 
poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Priorytet 
1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

DOTACJA DLA GBP
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OFERTA ZAJÊÆ
WARSZTATOWYCH
G O K  i  G B P  

Baby 

Smyki

WARSZTATY PLASTYCZNE:

FORMACJE TANECZNE:

WARSZTATY MUZYCZNE:

WARSZTATY KARATE:

WARSZTATY SZACHOWE:

WARSZTATY JÊZYKOWE:

SPOTKANIA Z FOLKLOREM:

Pracownia ceramiczna dla m³odzie¿y

Pracownia artystyczna (

N

Grupa I (5-7 lat), czwartek; godz.16.30, 
Grupa II (8-12 lat), 

 (5-7 lat), œroda; godz.16.00, m-c 40z³.
Grupa otwarta (m³odzie¿, doroœli), œroda; godz.17.00, m-c 40z³.

Jêzyk Angielski (doroœli), gr. pocz¹tkuj¹ca, wtorek; godz.18.00, 
Jêzyk Angielski (doroœli), gr. zaawansowana, 

Zespó³ folklorystyczny Gocza³kowice,
Gocza³kowicka Orkiestra Dêta.

, poniedzia³ek; godz.16.00, m-c 80z³.

5-7 lat), œroda; godz.17.30, m-c 80z³.

auka gry na gitarze, godz. indywidualne, m-c 120z³.
Nauka gry na pianinie,
Warsztaty wokalne, poniedzia³ek; godz. indywidualne, m-c 100z³.
Grupa wokalna, nabór (przes³uchanie).
Próby chóru Semper Communio, czwartek; godz.19.00.

m-c 80z³.

m-c 60z³.

Jêzyk Hiszpañski , gr. pocz¹tkuj¹ca, czwartek; godz.17.30, m-c 60z³.
Jêzyk Hiszpañski , gr. zaawansowana, czwartek; godz.18.30, m-c 60z³.

Pracownia artystyczna (8-12 lat), œroda; godz.16.00, m-c 80z³.

Dance (2-4 lat), poniedzia³ek; godz.17.00, m-c 60 z³.  

ZUMBA dla doros³ych, poniedzia³ek; godz.19.00, m-c 60 z³.
Balet (4-6 lat), œroda; godz. 17.00, m-c 80 z³. 
Taniec Wspó³czesny (7-12 lata), œroda; godz.18.00, m-c 60 z³.

 godz. indywidualne, m-c 120z³.

czwartek; godz.17.30, m-c 80z³.

wtorek; godz.19.30, m-c 60z³.
(doroœli)
(doroœli)

Dance Kids (5-7 lat), poniedzia³ek; godz.18.00, m-c 60 z³.

Informacja:
GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739

g

Go
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GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

2022
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3 sierpnia grupa z Goczałkowic wzięła udział w spływie pontono-
wym Dunajcem, który rozpoczął się w miejscowości Sromowce 
Niżne. Udało się pokonać 14-kilometrowy odcinek do Szczaw-

nicy. W drugiej części wyprawy z miejscowości Jaworki ruszyła piesza 
wycieczka Wąwozem Homole na Polanę Bukowinki. Zwieńczeniem 
był zjazd kolejką linową Homole do Jaworek.

Dużą popularnością cieszył się też spływ kajakowy na rzece Mała 
Panew, zorganizowany 24 sierpnia. Trasa prowadziła Małą Panwią 

z Krasiejowa, to ok. 10 km. Z perspektywy kajaka mogliśmy podziwiać 
przepiękne krajobrazy, widoki i przyrodę rzek.

Sporo wodnych atrakcji GOSiR przygotował też na miejscu! Na tere-
nie WakePark Goczałkowice-Zdrój zorganizowano wakacyjne zajęcia 
na desce. Na początku lipca na krytej pływalni „Goczuś” na wszystkich 
klientów czekał wodny tor przeszkód. Chętnie korzystały z niego nie 
tylko dzieci, ale i dorośli!

UG

AKTYWNE WAKACJE Z GOSIR-EM
Za nami sierpniowe atrakcje z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ośrodek zaprosił na spływ pontonowy rzeką Dunajec, połączony 
z wycieczką pieszą na Wąwóz Homole, spływ kajakowy na rzece Mała Panew, a także zajęcia na WakeParku.

W spływie pontonowym udział wzięło 57 osób (Fot. GOSiR) Uczestnicy spływu kajakowego pokonali 10-km odcinek rzeki Mała Panew (Fot. GOSiR)

Trasa liczyła blisko 16 km. Rozpoczęła się na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizatora wydarzenia. Uczestnicy 
przejechali ulicami Goczałkowic oraz Łąki, blisko przyrody przez 

pola uprawne, lasy, łąki. Widoki były wspaniałe!
Po przyjeździe na metę, również przy basenie, na rowerzystów 

czekał poczęstunek oraz konkursy z nagrodami.
Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji przy współpracy z OSP Goczałkowice-Zdrój.
UG

RODZINNIE NA ROWERY
W ostatnią niedzielę sierpnia 260 osób wzięło udział w XI 
Goczałkowickim Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku Burmistrza Pszczyny z/s 
w Pszczynie przy ul. Rynek nr 2 w sprawie wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi bocznej 
od ul. Grzebłowiec  w Pszczynie”.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej – oznaczenia: 
tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:
obręb Goczałkowice: 2724/72, 4670/71,
obręb Pszczyna: 928, 929, 507/931, 512/931,1188/925, 1161/925, 
1159/925, 927.
2. Działki podlegające podziałowi – oznaczenia: przed nawiasem 
podano pierwotny numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem działki prze-
znaczone pod pas drogowy:
927 (1219/927, 1220/927), 928 (1233/928, 1234/928), 929 
(1231/929, 1232/929), 507/931 (1229/931, 1230/931), 512/931 
(1228/931, 1227/931), 1188/925 (1223/925, 1226/925), 1161/925 
(1223/925, 1224/925), 1159/925 (1221/925, 1222/925).
3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własno-
ścią Gminy Pszczyna z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; ozna-
czenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawia-
sie numer działki pierwotnej:
1233/928 (928), 1231/929 (929), 1229/931 (507/931, 1228/931 
(512/931), 1225/925 (1188/925), 1223/925 (1161/925), 1221/925 
(1159/925), 1219/927 (927).
4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzy-
stanie będzie ograniczone – oznaczenia: przed nawiasem podano 
numer działki po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:
1227/931 (512/931), 1226/925 (1188/925), 1189/925, 4670/71, 
2724/72.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicz-
nego w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom moż-

liwość zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy ist-
nieje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pra-
cownikiem Starostwa na wizytę w urzędzie. Szczegółowe infor-
macje dotyczące obecnej obsługi klientów Starostwa zamieszczone 
są na stronach internetowych Starostwa Powiatowe w Pszczynie www.
powiat.pszczyna.pl.

Jednocześnie informuję, iż można zapoznać się z w/w wnioskiem 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi 
do niego materiałami w Wydziale Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Pszczynie z/s w Pszczynie ul. Korfantego nr 6, 
numer telefonu 32 4492416, w następujących godzinach: poniedzia-
łek w godz. 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.00, 
piątek w godz. 7.30 – 13.30, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski 
w terminie do 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwiesz-
czenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpa-
trzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub 
za pośrednictwem operatora pocztowego. Jedną z alternatywnych 
form kontaktu z urzędem są platformy internetowe np. ePUAP, z któ-
rych korzystać może każdy posiadacz Profilu Zaufanego. Ponadto przy 
budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie umieszczone zostały 
skrzynki, do których można wkładać podpisane przez nadawcę pisma 
(z powołaniem się na numer przedmiotowej sprawy).

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

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawia-
domienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY
Andrzej Chanek

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2022 r.
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 administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity z późn. zm.)
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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

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61 
(budynek „Górnik”)
Czynny w ostatni piątek miesiąca
w godz. 8.00-10.00.
Dzielnicowi:
asp. Robert Sojka - tel. 727 032 493
st. sierż. Adrian Psiuk - tel. 727 032 494
Numery są aktywne w trakcie 
pełnienia służby.

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
Zakład Ogólnobudowlany 
 i Czyszczeniowy Marcin Chudek, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Bór I/1

Awarie kanalizacyjne prosimy zgła-
szać pod numerem 
 telefonu pogotowia kanalizacyj-
nego: telefon kom. 603 779 645.

Awarie można również zgłaszać  
drogą elektroniczną na adres 
mailowy:  
awarie@goczalkowicezdroj.pl, 
oraz dodatkowo w godzinach 
pracy Urzędu Gminy dzwoniąc pod 
numer telefonu 32 212 71 85.

Os. Powstańców 
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 
12.09, 26.09
segregowane: 
12.09, 26.09
zmieszane: 
5.09, 19.09, 3.10
popiół: 12.09
wielkogabaryty: 9.09

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
8.09, 22.09, 6.10
segregowane: 
13.09, 27.09
zmieszane: 
6.09, 20.09, 4.10
popiół: 13.09
wielkogabaryty: 6.09

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
5.09, 19.09, 3.10
segregowane: 
14.09, 28.09
zmieszane: 
7.09, 21.09, 5.10
popiół: 14.09
wielkogabaryty: 7.09

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

ODBIORĄ ŚMIECI


