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Dofinansowanie pozyskano na realizację zadania pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem 
OZE w budynku użyteczności publicznej, w Goczałkowicach-

-Zdroju, przy ul. Szkolnej 13”. Szacowany koszt inwestycji to 1 
mln 133 tys. 721 zł. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Klimatyczne 
uzdrowiska” to 793 tys. 604 zł.

Prace realizowane będą w budynku Urzędu Gminy. Planowane 
są ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż nowych kotłów gazowych, a także wymiana oświetlenia 
wewnętrznego na ledowe. Ponadto, na budynku zamontowane 
zostaną panele fotowoltaiczne.

– Realizacja tej inwestycji oznaczać będzie nie tylko oszczęd-
ności poprzez zmniejszenie kosztów mediów w Urzędzie Gminy. 
To też kolejne działanie mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej, czyli jednocześnie polepszenie jakości powietrza, 
co jest szczególnie ważne w gminie uzdrowiskowej – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

5 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
wójt Gabriela Placha podpisała umowę o dofinansowanie z wice-
prezesem NFOŚiGW, Arturem Michalskim. Także kilka innych 
samorządów podpisało umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW. 

W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda Jarosław Wieczorek, 
Grzegorz Puda – minister funduszy i polityki regionalnej, Irene-
usz Zyska – wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, a także parlamentarzyści 
z regionu.
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DOFINANSOWANIE NA 
TERMOMODERNIZACJĘ I OZE
Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała prawie 800 tys. zł w ramach programu „Klimatyczne uzdrowiska”. 5 września podpisano 
umowę o dofinansowanie.

Wójt Gabriela Placha podpisała umowę o dofinansowanie z wiceprezesem NFOŚiGW, 
Arturem Michalskim (Fot. UG)

Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfro-
wego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa. Skierowany jest do wszystkich gmin w kraju i finan-

sowany z funduszy europejskich.
Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała na ten cel 100 tys. zł. Z tych 

środków zakupiony został sprzęt do kopii bezpieczeństwa danych 
w Urzędzie Gminy.

Zadanie sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pan-
demię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

UG

NOWY SPRZĘT W RAMACH 
PROGRAMU „CYFROWA GMINA”
Dzięki realizacji programu „Cyfrowa Gmina” zakupiony został sprzęt do kopii bezpieczeństwa danych w Urzędzie Gminy.



  z  ż y c i a  g m i n y   3AKTUALNOŚCI

Internetowe Biuro Obsługi 
Klienta to bezpłatna apli-
kacja, dzięki której szybko 

i bez wychodzenia z domu 
można załatwić sprawy zwią-
zane z wodą i ściekami w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój. Każdy 
klient po zalogowaniu w iBOK 
może podać stan licznika, w 
zakładce Zgłoszenie odczytu. 
Faktura za wodę i ścieki pojawi 
się w zakładce Rozrachunki. 
Poprzez aplikację można opła-
cić fakturę za pomocą płatno-
ści on line (prowizja za płat-
ność wynosi 0,59 zł). Co ważne, 
osoby dla których wykonywane 
są odczyty wodomierza zdalnie, 
nie muszą podawać odczytów 
w iBOK.

Wszyscy użytkownicy zareje-
strowani w iBOK otrzymują fak-
tury mailowo, na podany przy 
rejestracji adres mail. Tak otrzy-
maną fakturę można wydruko-
wać. Jeśli podany został także 
numer telefonu, mieszkaniec 
otrzyma SMS-a z informacją o 
wystawionej fakturze (dostęp-
nej na mailu oraz na koncie 
iBOK). iBOK umożliwia też 
wgląd w historię faktur, spraw-
dzenie najważniejszych danych 
klienta, zgłaszanie stanu wodo-
mierza i podlicznika ogrodo-
wego.

Jak założyć konto w iBOK?
- Wejdź na stronę ibok.goczalko-
wicezdroj.pl

- Kliknij na zakładkę Rejestracja 
(na dole strony).

- Wypełnij wskazane dane, kod 
klienta (nabywcy) podany jest 
na fakturze.

- Zaakceptuj regulamin serwisu 
iBOK oraz Klauzulę informa-
cyjną.

- Kliknij Załóż konto.

- Zgłoszenie będzie weryfi-
kowane przez pracowników 
Urzędu Gminy.

- Po zakończeniu weryfikacji 
otrzymasz maila z informacją o 
aktywacji konta.

- Loguj się do iBOK za pomocą 
kodu klienta i ustanowionego 
hasła.

Dla ułatwienia przy logowa-
niu: kodem klienta (nabywcy) 

jest 4-cyfrowy numer z fak-
t u r y  ( w i d n i ej e  n a d  a d re -
sem klienta na fakturze, te 
same cyfry są ostatnimi czte-
rema cyframi konta banko-
wego). Przed skorzystaniem  

z internetowego Biura Obsługi 
Klienta prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem iBOK, który 
jest dostępny na stronie ibok.
goczalkowicezdroj.pl.
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PŁATNOŚĆ ZA WODĘ ORAZ 
ŚCIEKI SZYBCIEJ I ŁATWIEJ
Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju mogą korzystać z internetowego Biura Obsługi Klienta. To aplikacja umożliwiająca podanie stanu 
licznika oraz opłacenie faktur za wodę i ścieki on line.
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INWESTYCJE W TOKU

Do końca listopada ma być prowadzona termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70. Zadanie obej-
muje docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymianę stolarki 

zewnętrznej, przebudowę kominów.
Przy ul. PCK powstaje centrum przesiadkowe – III etap. Dzięki 

inwestycji dostępne będą parking samochodowy na 30 miejsc, par-
king rowerowy (wiata na rowery), wiata dla oczekujących, zatoka dla 
busów, a także droga dojazdowa, dojścia dla pieszych i rowerzystów. 
Na wykonanie robót firma ma czas do końca listopada.

Nowe miejsca parkingowe budowane są też przy ul. Uzdrowiskowej 
i Zielonej. W istniejący drzewostan i park wkomponowanych zostanie 
prawie 100 miejsc postojowych.

Kończy się budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. 
Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy konieczne było ogłoszenie 
przetargu na dokończenie prac związanych z budową zbiornika. Te 
dwie ostatnie inwestycje powinny być gotowe do końca października.

pk

Ku końcowi zbliżają się cztery duże inwestycje realizowane przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Nowe miejsca parkingowe powstają przy stawie Maciek Mały (Fot. UG)

Centrum przesiadkowe przy ul. PCK połączone będzie z centrum przesiadkowym przy ul. 
Parkowej przejściem podziemnym pod torami (Fot. UG)

Termomodernizacja poprawi efektywność energetyczną gminnego budynku (Fot. UG)

Dodatek przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym 

źródłem ciepła gospodarstwa domo-
wego jest kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
peletem drzewnym, drewnem kawał-
kowym lub innym rodzajem biomasy, 
albo kocioł gazowy zasilany skroplo-
nym gazem LPG, albo kocioł olejowy, 
zgłoszone lub wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy pod jednym adre-
sem miejsca zamieszkania zamiesz-
kuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, jeden dodatek dla gospo-
darstw domowych przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw domowych 

zamieszkujących pod tym adresem. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę 
dodatku dla gospodarstw domo-
wych złożono dla więcej niż jednego 
gospodarstwa domowego mających 
ten sam adres miejsca zamieszkania, 
to dodatek ten jest przyznawany wnio-
skodawcy, który złożył wniosek jako 
pierwszy. Pozostałe wnioski pozosta-
wia się bez rozpoznania. W przypadku 
gdy wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych złożyła wię-
cej niż jedna osoba z danego gospo-
darstwa domowego wieloosobowego, 
dodatek ten jest przyznawany wnio-
skodawcy, który złożył taki wniosek 
jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstwa domo-
wego wynosi: 3000 zł – w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła jest 

kocioł na paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym lub innym rodzajem bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawał-
kowego; 1000 zł – w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia albo piec kaflowy, zasi-
lane drewnem kawałkowym; 500 zł 
– w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG; dodatkiem nie 
są objęte – gaz ziemny dystrybuowany 
siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz 
gaz LPG z tzw. butli gazowej; 2000 zł 
– w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł 

ciepła załączając deklarację Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) składa się ze względu na miej-
sce zamieszkania w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej 61 (informacje 
pod numerem telefonu 32 212 70 55) 
na piśmie (można także wniosek wrzu-
cić do skrzynki podawczej znajdującej 
się przy OPS) lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. W przy-
padku złożenia wniosku za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej wniosek ten opatruje się kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem 
profilu zaufanego. Wniosek o wypłatę 
dodatku składa się w terminie do dnia 
30 listopada 2022 r.

OPS

JAK OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?
Można już składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 
(tzw. dodatek energetyczny). 
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W placówce funkcjonują oddziały: geriatryczny, ginekologiczno-
-położniczy, neonatologiczny, chorób wewnętrznych, chirurgii 
ogólnej i laparoskopowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neu-

rologiczny, anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto, dostępne są: zakład 
rehabilitacji, Medyczne Labolatorium Diagnostyczne, pracownie tomo-
grafii komputerowej, diagnostyki obrazowej RTG, endoskopii, Izba Przy-
jęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, a także poradnie: chirurgii 
ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, onkologiczna, chorób zakaźnych 
oraz od września anestezjologiczna. Od 1 października na oddziale gineko-
logiczno-położniczym będzie nowy ordynator, który ma realizować rozsze-
rzony zakres usług.

Jak poinformowała dyrektor, miesięcznie przyjmowanych jest łącz-
nie ok. 1500 pacjentów w szpitalu i ok. 1000 pacjentów w poradniach 
i pracowniach. Placówka stara się rozszerzyć harmonogramy poradni. 
Celem na ten rok jest jeszcze uruchomienie poradni kardiologicznej 
i ginekologiczno-położniczej. Katarzyna Michalik wskazała też na inne 
cele, tj. rozwój profilaktyki, bogatą ofertę badań laboratoryjnych, udział 
w programach profilaktycznych. – Wiemy, że szpital nie cieszy się dobrą 
opinią. Musimy tę markę odbudować – zauważyła dyrektor. Placówka 
o swojej działalności informuje na Facebooku, profil wykorzystywany jest 
też do działalności edukacyjnej. Dodała, że liczy też na współpracę z gmi-
nami w zakresie informowania o tym, co dzieje się w szpitalu.

– Czasy są bardzo ciężkie, ceny leków, materiałów medycznych, a także 
mediów idą w górę. To są ogromne koszty. Jednak nie chcemy prowadzić 
placówki w sposób nierozsądnie oszczędny. Zależy nam na jakości. Nie 
chcemy oszczędzać na lekach, na dostępie do badań specjalistycznych 
czy konsultacji. Jednocześnie staramy się poprawiać naszą infrastrukturę 
poprzez drobne działania, jak malowanie ścian czy remont posadzek. 
Budynek jest jednak w bardzo złym stanie i wymaga kosztownych remon-
tów – zauważyła Katarzyna Michalik.

We wrześniu będzie kwalifikacja do sieci szpitali. Do tej pory szpital 
w Pszczynie pracuje według kontraktu. W sieci będzie otrzymywał ryczałt, 

a sytuacja ma być bardziej stabilna. K. Michalik zauważyła, że obecnie 
środki otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczają jedy-
nie na wszystkie świadczenia pracownicze. Koszty dodatkowe (zaopa-
trzenie w leki, materiały medyczne, media) to koszt ok. 1,2 mln zł mie-
sięczne. Od lipca zadłużenie co miesiąc zwiększa się o tę kwotę. – Trwają 
rozmowy o dofinansowaniu szpitalu, zobaczymy, co przyniesie nam sieć. 
Tak naprawdę nasz szpital walczy o przetrwanie, ale myślę, że warto nas 
wspierać, bo perspektywa rozwoju jest duża – dodała dyrektor.

Szpital Joannitas w Pszczynie prowadzony jest przez spółkę Centrum 
Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., której wspólnikami są powiat pszczyń-
ski i gmina Pszczyna. Gmina Goczałkowice-Zdrój regularnie przekazuje 
pomoc finansową na rzecz placówki. 
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NA SESJI O PSZCZYŃSKIM SZPITALU
Choć sytuacja szpitala Joannitas w Pszczynie jest trudna, perspektywy rozwoju są duże, podkreślała dyrektor Katarzyna Michalik, 
która wzięła udział w sesji Rady Gminy 30 sierpnia.

O działalności szpitala mówiła dyrektor Katarzyna Michalik (Fot. UG)

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się porody rodzinne, jed-
nak osoby towarzyszące, a także same przyszłe mamy, często nie 
wiedzą, jak prawidłowo przygotować się do tak ważnego wydarzenia, 

jakim jest przyjście dziecka na świat.
- Odpowiadając na potrzeby naszych pacjentek otworzyliśmy Szkołę Rodze-

nia Joannitas, w której pomagamy przyszłym rodzicom przygotować się do 
nowej roli. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w czasie 
trwania ciąży, podczas porodu, a także w pierwszych miesiącach życia dziecka 
– mówi Katarzyna Sieprawska, położna i koordynator Szkoły Rodzenia Joan-
nitas.

Zajęcia obejmują zarówno część teoretyczną, podczas której kursanci zdo-
będą niezbędną wiedzę, jak i część praktyczną, w której, wykonując pod okiem 
specjalistów serię ćwiczeń, będą mieli okazję trenować nabyte umiejętności. 
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach, po pięć Pań, z których 
każda może przyprowadzić osobę towarzyszącą. Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczony personel medyczny.

Wizja pobytu w szpitalu bądź nadchodzącego zabiegu, także cesarskiego 
cięcia, może budzić poczucie niepokoju lub nawet strachu. Aby uspokoić 

pacjentów, poradnia anestezjologiczna w każdą środę w godzinach 9.00-14.00 
oferuje konsultację z lekarzem specjalistą, który dokładnie objaśni procedury 
anestezjologiczne oraz indywidualnie dobierze rodzaj znieczulenia do zabiegu.

- Wizyta w poradni anestezjologicznej przeznaczona jest dla pacjentów, 
którzy oczekują na planowy zabieg operacyjny w naszym Szpitalu. Po zapo-
znaniu się z wynikami badań, historią chorób pacjenta, przyjmowanymi lekami 
możemy zaplanować typ znieczulenia tak, aby zminimalizować ryzyko powi-
kłań i uniknąć dyskwalifikacji z zabiegu podczas hospitalizacji. Wizyta to czas 
na spokojną rozmowę i wyjaśnienie kwestii budzących niepokój pacjenta. 
Liczymy, że dzięki wizytom w poradni anestezjologicznej pacjenci z większym 
komfortem psychicznym rozpoczną hospitalizację, będą lepiej przygotowani 
na pobyt w szpitalu, a informacje przekazane w zaciszu gabinetu lekarskiego, 
bez stresu towarzyszącego dodatkowo podczas pobytu na oddziale, będą bar-
dziej zrozumiałe – mówi dr Anna Gumola-Kolny, specjalista w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii.

Więcej informacji o szkole rodzenia oraz poradni można znaleźć na stronie 
internetowej szpitala szpital.pszczyna.pl

Szpital Joannitas w Pszczynie

W PSZCZYŃSKIM SZPITALU RUSZYŁY PORADNIA 
ANESTEZJOLOGICZNA I SZKOŁA RODZENIA
Ruszyła Szkoła Rodzenia Joannitas w pszczyńskiej placówce szpitalnej, w której ciężarne oraz osoby im towarzyszące będą miały oka-
zję zdobyć kompleksową wiedzę m.in. z zakresu odżywiania, badań, planu porodu, opieki nad noworodkiem czy laktacji. We wrześniu 
otwarta została także poradnia anestezjologiczna, gdzie pacjenci oczekujący na planowe zabiegi operacyjne w Szpitalu Joannitas mogą 
odbyć konsultację dotyczącą wyboru odpowiedniego dla nich typu znieczulenia oraz opieki pooperacyjnej.
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Punkt funkcjonuje w Urzę-
dzie Gminy (parter, pokój 
nr 10). Mieszkańcy gminy 

Goczałkowice-Zdrój mogą uzy-
skać tam praktyczną pomoc w 
zakresie wypełniania wniosków, 
formularzy i rozliczeń do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

Punkt został uruchomiony na 
mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy gminą Goczałkowice-
-Zdrój a Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. W Urzędzie Gminy wydzie-
lono specjalne stanowisko, a 
prowadzący je pracownik został 
przeszkolony przez WFOŚiGW.

Gminny Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” znajduje się 
w pokoju nr 10 Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 
13). Funkcjonuje w następują-
cych godzinach: w poniedziałki 
w godz. 8.00-13.00, we wtorki 
w godz. 10.00-16.00, w środy 
w godz. 8.00-13.00, w czwartki 
w godz. 8.00-12.00. Kontakt z 
Gminnym Punktem Konsulta-
cyjno-Informacyjnym Programu 
„Czyste Powietrze” - tel. 32 736 
24 12, mail: ochronapowietrza@
goczalkowicezdroj.pl

Program „Czyste powietrze” 
jest skierowany do właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 

lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali miesz-
kalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Można pozyskać dofi-
nansowanie do wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła 

na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyż-
sze normy oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomoder-
nizacyjnych budynku.

UG

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” służy doradztwem w zakresie uzyskania dotacji 
w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Były czasy, kiedy palenie 
zużytymi plastikowymi 
butelkami, ubraniami, 

starymi meblami czy innymi 
odpadami było bardzo częstą 
praktyką. Dziś wiemy, że abso-
lutnie nie powinno być! Dla 
wielu osób to nie do pomyśle-
nia. Wciąż jednak są tacy, któ-
rzy mylą kosz na śmieci z pie-
cem. A cierpimy na tym wszy-
scy...

Podczas spalania śmieci 
w piecach domowych emito-
wane są szkodliwe substancje, 
w tym pyły powodujące zanie-
czyszczenie metalami cięż-
kimi, trujący tlenek węgla oraz 
tlenek azotu, który powoduje 
podrażnienia, a nawet uszko-
dzenia płuc. W dymie znajduje 
się dwutlenek siarki, chlorowo-
dór, cyjanowodór oraz rako-
twórcze dioksyny.

To wszystko wdychamy, 
kiedy ktoś śmieci umieszcza nie 
w koszu, a w piecu. Widzimy 

wtedy charakterystyczny dym, 
czujemy nieprzyjemny zapach. 
W ten sposób śmieci zanieczysz-
czają powietrze, ale to my jeste-
śmy pierwszymi ofiarami bez-
myślności tych, którzy w ten 
sposób pozbywają się odpa-
dów. Taki proceder powoduje 
poważne problemy zdrowotne, 
w tym nowotworowe, a także 
alergie, podrażnienia, kaszel, 
zaburzenia układu pokarmo-
wego, bóle głowy i nie tylko.

Śmieci to tańszy opał? Abso-
lutnie nie! Wrzucanie do pieca 
odpadów oznacza również szyb-
kie niszczenie kotła i komina. 
Spalanie w ten sposób zwłasz-
cza starych ubrań, butów, opon 
i innych tworzyw sztucznych 
sprawia, że w spalinach znaj-
dują się wysoce trujące sub-
stancje. Nie dość, że są niezwy-
kle groźne dla ludzi, pożerają 
także blachę kotła i rozpusz-
czają komin, niszcząc zaprawę. 

A to oznaczać będzie szybszą 
konieczność wymiany kotła, 
czyl i  dodatkowe,  n iemałe 
koszty.

Jednocześnie przypomi-
namy, że na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój upoważ-
nieni przez wójta pracownicy 
Urzędu Gminy prowadzą kon-
trole palenisk. Kontrolerzy 
sprawdzają rodzaj używanego 
opału. Mogą przy tym wykony-
wać zdjęcia, a także poprosić 
o przedstawienie dokumentów, 
które dotyczą posiadanego kotła 
czy używanego opału. Wykrycie 
spalania odpadów grozi manda-
tem w wysokości do 500 zł lub 
skierowaniem sprawy do sądu 
(grzywna do 5 tys. zł).

Bądźmy rozsądni! Nie ule-
gajmy pokusom iluzor ycz-
nej oszczędności. To wszystko 
odbija się zdrowiu naszym 
i naszych bliskich! A przecież 
zdrowie jest najważniejsze.

UG

ŚMIECI WRZUCAMY DO KOSZA, 
A NIE DO PIECA!
Rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Kolejny raz przypominamy, że palenie odpadami jest zabronione! W ten sposób zatru-
wamy nie tylko powietrze, ale przede wszystkim samych siebie!
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Wójt Gabriela Placha wzięła udział w uroczystej akademii 
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 1. Rok szkolny rozpoczęło 530 uczniów, 

w tym 15 uczniów z Ukrainy. Było to szczególne spotkanie zwłasz-
cza dla uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają 
przygodę ze szkołą oraz uczniów klas czwartych, którzy roz-
poczynają kolejny etap edukacyjny z nowymi wychowawcami. 
Uczniowie klas trzecich przedstawili program artystyczny, pod-
czas którego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne.

Najważniejszym punktem uroczystości było pasowanie sied-
miolatków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju. Jak tradycja nakazuje, dzieci złożyły uroczyste 

ślubowanie, a pani dyrektor symbolicznym ołówkiem sprawiła, 
że tradycji stało się zadość. Na koniec akademii zaprezentowała 
swój talent uczennica klasy 3c, Pola Myrda, która trenuje taniec 
ze świecącymi kulami imitującymi ogień. Występ oczarował całą 
publiczność. Po występie uczniowie pospieszyli do klas na wycze-
kane spotkania ze swoimi wychowawcami.

– Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy placówek 
oświatowych!❗️ W nowym roku szkolnym życzę kolejnych sukce-
sów, realizacji wyzwań i poszerzania wiedzy. Wszystkim Wam 
życzę, żeby szkoła, przedszkole były miejscem, do którego zawsze 
przychodzicie z radością – mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

UG, SP 1

W GOCZAŁKOWICKIEJ  
SZKOLE I PRZEDSZKOLACH 
ZNÓW GŁOŚNO I RADOŚNIE
1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny.

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego udział wzięła wójt Gabriela Placha (Fot. SP nr 1) Pasowanie na ucznia było niezwykle doniosłym momentem (Fot. UG)

Wszystko zaczęło się od opowiastki pt. „The Dot” (Kropka), 
autorstwa kanadyjskiego pisarza i ilustratora książek dla 
dzieci, Petera H. Reynoldsa. Opowieść stała się tak popu-

larna, że została inspiracją do stworzenia w 2008 r. Międzynaro-
dowego Dnia Kropki, obchodzonego już w 196 krajach.

Przedszkolaki poznały historię Vashti, bohaterki książki, która 
dzięki małej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła 
w siebie, swój talent i możliwości. Dzień Kropki to przede wszyst-
kim święto kreatywności, odwagi i odkrywania talentów.

W przedszkolu zorganizowane zostały więc zabawy ruchowe 
z motywem kropki, a także różnorodne aktywności, które pomo-
gły przedszkolakom odkryć ich własne talenty i umiejętności. 
Ponadto, podopieczni stworzyli przepiękne prace plastyczne, 
inspirowane kropkami. Pomysłowość dzieci nie zna granic. Pod-
czas zajęć powstały wyjątkowe i niepowtarzalne „kropkowe” 
dzieła sztuki.

Marcela Wojtas, Karolina Pustelnik (PP nr 1)

KROPKA W ROLI GŁÓWNEJ
15 września w Publicznym Przedszkolu nr 1 świętowano Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Dzieci tworzyły piękne „kropkowe” dzieła (Fot. PP nr 1)
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Tego dnia przygotowano szereg wydarzeń dla uczniów. Mło-
dzież z klas IV-VIII wzięła udział w zajęciach sportowych na hali 
GOSiR. Dla młodszych uczniów zorganizowano Dzień dyni, 

czyli różnego rodzaju zajęcia sportowe, plastyczne i konkursy, z dynią 
w roli głównej!

pk

UCZNIOWIE POŻEGNALI LATO
20 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-
-Zdroju odbyło się pożegnanie lata.

 To był dzień pełen aktywności sportowej (Fot. SP nr 1)

Ze względu na pogodę, nie odbył się pieszy rajd po Goczałkowicach (Fot. SP nr 1)

Uczniowie przygotowali piękne dekoracje z dyni (Fot. SP nr 1)
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Dożynki to najważniejsze 
w roku święto gospoda-
rzy, rolników, ogrodników, 

szkółkarzy. Zakończenie plonów 
jest zwieńczeniem całorocznej 
pracy. To także okazja do zasłu-
żonego wypoczynku oraz podzię-
kowania za dary ziemi. Dożynki 
są wyrazem uznania za trud oraz 
ogrom pracy włożony w zbiór 
tegorocznych plonów.

Uroczystość rozpoczęła msza 
św., po której barwny korowód 
przejechał na teren przy „Maku-
siu”. Mogliśmy podziwiać impo-
nujące maszyny goczałkowickich 
rolników, zarówno te nowocze-
sne, jak i tradycyjne, tak wspaniale 
przystrojone na tę okazję.

W radosnym świętowaniu 
udział wzięli goczałkowiccy rol-
nicy, mieszkańcy, kuracjusze, 
turyści, a także poseł na Sejm RP 
Grzegorz Gaża, wójt Gabriela Pla-
cha, Tadeusz Lazarek, przewod-
niczący Rady Gminy wraz z rad-
nymi, przedstawiciele Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Goczałkowi-
cach-Zdroju i innych organizacji.

W części obrzędowej Zespół 
Folklorystyczny „Goczałkowice” 
zaprezentował tradycyjne pieśni. 
Koronę dożynkową wnieśli syno-
wie goczałkowickich gospodarzy. 
Dożynkowy chleb odebrali wójt 
Gabriela Placha i Tadeusz Laza-
rek, przewodniczący Rady Gminy. 
Chlebem podzielono się z uczest-
nikami święta plonów.

– Spotykamy się na święcie rol-
ników, ogrodników, szkółkarzy, 
sadowników, ale też wszystkich, 
którzy korzystają z płodów ziemi, 
u których codziennie na stole jest 
świeży chleb. Dlatego to święto nas 
wszystkich – przyznała Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój. – Cieszmy się z tego, 
co udało się zebrać, co udało się 
osiągnąć, bo czasy są trudne. 
Życzmy sobie, aby nigdy i nikomu 
nie zabrakło chleba, a nasze Goczał-
kowice rozwijały się coraz piękniej 
– powiedziała wójt. Podziękowała 

wszystkim rolnikom, ogrodni-
kom, szkółkarzom, sadownikom 
za codzienną, trudną pracę.

– Często zapominamy o tym, ile 
trudu rolnik musi włożyć w każdy 
bochenek chleba, ile piekarz musi 
się natrudzić. A czasem tak łatwo 
wyrzucamy chleb do kosza – przy-
znał poseł Grzegorz Gaża, dzięku-
jąc rolnikiom.

Dożynki to radość i zabawa! 
W sobotnie popołudnie na sce-
nie zaprezentowała się Goczał-
kowicka Orkiestra Dęta, a wie-
czorem bawiliśmy się na potań-
cówce z DJ-em. Częstowano 
pysznym kołoczem oraz chle-
bem ze smalcem. Można było 
też spróbować swojskich wyro-
bów z gospodarstwa Joanny 

CIESZMY SIĘ Z TEGO, CO UDAŁO 
SIĘ OSIĄGNĄĆ
W sobotę, 3 września spotkaliśmy się na Dożynkach Gminnych, by podziękować za to, że na naszych stołach mamy chleb.

DOKOŃCZENIE NA STR.  11 
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CIESZMY SIĘ Z TEGO, CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ - CD.

i Michała Cebulów. Dla dzieci 
przygotowano bezpłatne dmu-
chańce i inne atrakcje. W trak-
cie dożynek dostępny był kier-
masz na rzecz Jasia z Goczał-
kowic.

UG

Wójt Gminy Goczałkowice-
-Zdrój oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Goczałkowicach-
-Zdroju składają serdeczne 
p o d z i ę k o w a n i a  w s z y s t -
kim, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznych 

Dożynek Gminnych. Szcze-
gólne słowa uznania kieru-
jemy w stronę goczałkowic-
kich Rolników, Ochotniczej 
Straży Pożarnej,  Goczał-
kowickiej Orkiestry Dętej, 
Zespołu Folklorystycznego 

„Goczałkowice” oraz Pań-
stwa Kuś za bezpłatne uży-
czenie terenu wokół baru 
„Makuś”. Dzięki Waszemu 
wsparciu i  zaangażowa-
niu udało się zorganizować 
to piękne święto.
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W pierwszą sobotę września o godz. 11.00 na tarasie przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju wraz 
ze Stowarzyszeniem „TAKE TAM” odczytano ballady i romanse polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza.  Wydarzenie odbyło się 
w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". 

CZYTALIŚMY BALLADY I ROMANSE  

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 

zaprasza dzieci i młodzież na 

WARSZTATY KARATE 

CZWARTEK
Godz. 16.30 - gr. młodsza (5-7 lat)
Godz. 17.30 - gr. starsza (8-12 lat)

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 pod numerem tel. 32 210-70-88.

siedziba GOK, ul. Uzdrowiskowa 61.
Koszt udziału: 80 zł

(zapewniamy kameralne grupy)

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 

zaprasza dzieci i młodzież na 

WARSZTATY SZACHOWE

PONIEDZIAŁEK

SMYKI (5-7 lat) 
- godz. 16.00

Grupa otwarta (młodzież, dorośli)
 - godz. 17.00

siedziba GOK, ul. Uzdrowiskowa 61.
Koszt udziału: 40 zł

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 pod numerem tel. 32 210-70-88.

WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA
WARSZTATOWE

f o t .  g b p
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W ramach projektu w bibliotece odbywają się zajęcia z wyko-
rzystaniem robotów, klocków, gier planszowych oraz table-
tów. W warsztatach bierze udział 6 uczestników w wieku 

10-14 lat. Uczestnicy poznają podstawy programowania w języku 
Python i Scratch. Ucząc się i bawiąc jednocześnie rozwijają wie-
dzę cyfrową, umiejętności logicznego myślenia i wyobraźnię prze-
strzenną. Zajęcia dobiegają końca, przed nami ostatnie spotkanie.

GBP

CYFROWI 
EKSPERCI 

W BIBLIOTECE
W sierpniu w bibliotece ruszyły bezpłatne warsztaty z progra-
mowania w ramach projektu „Cyfrowi Eksperci”, który jest reali-
zowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Ol b r z y m i ą  m e t a m o r-
fozę przeszedł pierwszy 
zespół LKS-u występu-

jący w 3 grupie III ligi. Po sezo-
nie 2021/2022 z kadry, którą LKS 
dysponował w rundzie wiosennej, 
ubyło aż 17 zawodników. Latem 
do LKS-u dołączyło z kolei 14 gra-
czy. Praktycznie wszyscy to młodzi 
piłkarze, a średnia wieku tej grupy 
wynosi 21 lat. W dalszym ciągu 
LKS Goczałkowice-Zdrój repre-
zentują z kolei doświadczeni piłka-
rze znani z ligowych boisk: Łukasz 
Hanzel, Mariusz Magiera i Adam 
Danch. W sumie z poprzedniego 

sezonu pozostało w zespole tylko 
dziewięciu graczy.Tak wielka inge-
rencja w skład osobowy zespołu nie 
mogła pozostać bez echa. Począ-
tek sezonu w wykonaniu trzecio-
ligowców z Goczałkowic-Zdroju 
był słaby pod względem wyników. 
Zespół potrzebował czasu, żeby 
zacząć funkcjonować według okre-
ślonych założeń, stąd wyniki nie 
napawały optymizmem. Po czte-
rech kolejkach LKS miał na swoim 
koncie tylko jeden punkt. Przeła-
manie nastąpiło w 5. serii spotkań, 
przy okazji wyjazdowego meczu 
z Pniówkiem Pawłowice. Goczał-

kowiczanie wygrali 2:1, potem 
przywieźli z Kluczborka kolejne 
trzy punkty za zwycięstwo 2:1, 
a ostatnio również z Bielska-Bia-
łej punkt po remisie 2:2 z Rekor-
dem. Dokładając do dorobku ligo-
wego punkt po domowym remisie 
1:1 z Wartą Gorzów Wielkopol-
ski, a przede wszystkim serię czte-
rech meczów bez porażki, można 
z optymizmem patrzeć w dalszą 
część sezonu.

Bardzo dobry początek sezonu 
zanotował z kolei zespół rezerw. 
Przypomnijmy, że w czerwcu 
„rezerwiści” cieszyli się ze zdoby-
cia mistrzostwa klasy A podokręgu 
Tychy Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej, który jednocześnie dał awans 
do klasy okręgowej (grupa: Biel-
sko-Biała – Tychy). Podopieczni 
trenera Andrzeja Maślorza mocno 
zaakcentowali swoją obecność 
w „okręgówce” i od początku 
zameldowali się w ligowej czo-
łówce. Po rozegraniu siedmiu spo-
tkań, LKS ma na swoim koncie 16 
punktów, przy bilansie 5 wygra-
nych – 1 remis – 1 porażka. Spośród 
wszystkich zespołów występują-
cych w tej lidze, a wywodzących 
się z podokręgu Tychy, LKS zaliczył 

najlepszy start do nowego sezonu 
i zajmuje 4. miejsce w tabeli.

Sporą niespodziankę Śląski 
Związek Piłki Nożnej spra wił pił-
karkom LKS-u. Podopieczne tre-
nera Bartosza Koczego w poprzed-
nim sezonie zajęły 2. miejsce w IV 
lidze, co nie premiowało je awan-
sem na wyższy poziom. Wobec 
wycofania Polonii Świdnica z roz-
grywek III ligi, w nowym sezonie 
miejsce to zajęły właśnie piłkarki 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój! Co cie-
kawe, dziewczyny występują więc 
teraz na tym samym szczeblu co pił-
karze, a liga obejmuje swoim zakre-
sem terytorialnym te same woje-
wództwa: śląskie, opolskie, dolno-
śląskie i lubuskie. Po trzech meczach 
goczałkowiczanki nie cieszyły się 
jeszcze z wygranej na boisku, ale 
na swoim koncie mają cztery oczka. 
Wynika to z tego, że jedno spotka-
nie (z Unią Opole, które zakończyło 
się porażką 0:1) zostało zweryfiko-
wane jako walkower 3:0 na korzyść 
LKS-u. Znając ambicje dziewcząt, 
kwestią czasu jest jednak kiedy 
goczałkowiczanki wykonają taniec 
radości po meczu, co będzie ozna-
czało zwycięstwo LKS-u.

R. Jeleń

  z  ż y c i a  g m i n y  SPORT   z  ż y c i a  g m i n y  

NOWE WYZWANIA LKS-U 
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Zespoły LKS-u Goczałkowice-Zdrój rozkręcają się w nowym piłkarskim sezonie 2022/2023. Przed rozpoczęciem gier w obecnej 
rundzie, trzy zespoły seniorskie LKS-u stanęły przed dużymi wyzwaniami.

III-ligowy LKS przeszedł dużą metamorfozę pod względem kadry (Fot. P. Kanik)



  z  ż y c i a  g m i n y  14 WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

Na podstawie art. 11a ust. 2a, art. 11c, art. 11f ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 

z 2022r. poz.176 tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie 
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.)

zawiadamiam, że w dniu 01 września 2022 r. została 
wydana decyzja Nr 12/22 o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Warzyw-
nej przy DK-1 łączącej ulicę Główną z rondem w Goczałkowi-
cach – Zdroju”.

Jednocześnie zatwierdzony został:

- podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
teren,
- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
-budowlany.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

- budowę drogi wraz z chodnikiem i poboczami oraz przebudową 
istniejących skrzyżowań i zjazdów,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę parkingu,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicy,
- przebudowę kabli światłowodowych,
- wycinkę drzew.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej – oznacze-
nia: tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:

w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice-Zdrój: 1726/63, 
2870/1, 2868/1, 1733/1, 2864/1, 2866/1, 1736/1, 1738/1, 
1740/1, 1634/1, 1633/1, 1636/1, 1638/1, 1637/1, 1639/1, 1642/1, 
1641/1, 1643/1, 2655/1, 2862/1, 2860/1, 1729/1, 1731/1, 
2535/1, 2536/1, 1737/1, 1739/1, 2177/1, 1640/1, 1725/62, 
1724/62, 691/62, 2285/63, 2869/1, 1651/1.

2. Działki podlegające podziałowi – oznaczenia: przed nawia-
sem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie 
numery działek po podziale, tłustym drukiem działki przezna-
czone pod pas drogowy:
1636/1 (3013/1, 3014/1), 1640/1 (3009/1, 3010/1), 2177/1 
(3007/1, 3008/1), 1739/1 (3005/1, 3006/1), 1737/1 (3003/1, 
3004/1), 2536/1 (2999/1, 3000/1), 2535/1 (3001/1, 3002/1), 
1731/1 (2997/1, 2998/1), 1729/1 (2994/1, 2995/1, 2996/1).

3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się wła-
snością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się 
ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki 
po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:
2994/1, 2995/1 (1729/1), 2997/1 (1731/1), 3001/1 (2535/1), 
2999/1 (2536/1), 3003/1 (1737/1), 3005/1 (1739/1), 3007/1 
(2177/1), 3009/1 (1640/1), 3013/1 (1636/1).

4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone; oznaczenia: przed nawia-
sem podano numer działki pierwotnej; w nawiasie numer działki 
po podziale:
1726/63, 1725/62, 1724/62, 691/62, 2285/63, 2869/1, 1651/1, 
2996/1 (1729/1).

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie 
przy ul. Korfantego 6 (po wcześniejszym umówieniu się z pracow-
nikiem urzędu pod numerem telefonu 32 4492423), w następują-
cych godzinach: poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30, wtorek – czwar-
tek w godz. 7.30 – 15.00, piątek w godz. 7.30 – 13.30.

Pouczenie:

1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej 
decyzji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem 
Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
- 14 dni od doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu dotychcza-
sowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości,
- 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* – 
pozostałym stronom.
*publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni 
od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu 
decyzji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 
i Urzędzie Miejskim w Pszczynie, na stronach internetowych tych 
urzędów oraz w prasie lokalnej).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu admini-
stracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia orga-
nowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi 
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

4. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użyt-
kownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda 
nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocz-
nie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa 
w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wyko-
nalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej stała się ostateczna
– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nie-
ruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (zgodnie 
z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

z up. Starosty
Andrzej Chanek 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

OBWIESZCZENIE
Starosty Pszczyńskiego

z dnia 1 września 2022 r.
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Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż jest możliwość sko-
rzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla 
obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-

torium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) którzy 
zamieszkali na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój oraz mieszkań-
ców z terenu Gminy, które odbywają się w każdą środę i czwartek 
w godzinach od 15:30 do 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Skorzystanie z usług poradnictwa psychologicznego możliwe 
jest po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zapisy odbywają się pod 
nr telefonu: 32 212-70-55 w czasie urzędowania Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju (tj. od poniedziałku do piątku 
7:00 – 15:00, wtorek 7:00 – 17:00). Serdecznie zapraszamy!

Центр соціального захисту населення повідомляє, що безкоштовно
ю психологічною консультацією можуть скористатися громадяни України у 
зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Закон. вісник 2022 
р., ст. 583 із змінами), які проживають у гміні с. Ґочалковіце-Здруй та жителів 
гміни, які відбуваються щосереди та щочетверга з 15:30 до 17:30 у Будинку 
культури гміни.
Скористання послугами психологічної консультації можливе за попереднім 
записом. Реєстрація відбувається за номером телефону: 32 212-70-55 в 

офісі Центру соціальної допомоги в Гочалковіце-Здруй (тобто з понеділка по 
п'ятницю 7:00 – 15:00, вівторок 7:00 – 17:00). Ласкаво просимо!

Usługi świadczone są w związku z realizacją projektu w trybie 
nadzwyczajnym „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków 
kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 
– GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie spo-
łeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 
i zdrowotne.

Пос луги надаються у зв’язку з реалізацією надзвичайного проекту 
«Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним 
конфліктом в Україні – GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ», який співфінансується 
Європейським Союзом із Європейського соціального фонду в рамках 
Регіональна операційна програма Сілезького воєводства 2014-2020 для 
пріоритетної осі: IX. Соціальна інтеграція для діяльності: 9.2. Доступні та 
ефективні соціальні та медичні послуги.

OPS

BEZPŁATNE PORADNICTWO 
PSYCHOLOGICZNE / 
БЕЗКОШТОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ

Z darmowej pomocy adwokatów i radców mogą skorzystać osoby 
uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostat-
niego roku.

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
w sześciu punktach na terenie każdej gminy. Mieszkańcy mogą uzyskać 
tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, 
mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. 
Organizacją tego zadania zajmuje się Powiat Pszczyński.

Aby umówić się na darmową poradę lub mediację wystarczy 
zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub wysłać e-mail na adres  
pomocprawna@powiat.pszczyna.pl – w wiadomości należy podać 
dane do kontaktu telefonicznego. Na wizytę można umówić się rów-
nież osobiście w siedzibie referatu mieszczącego się w Szpitalu Joan-
nitas w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, pokój nr 1 (obok 
kaplicy szpitalnej).

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Powiat Pszczyński

Gmina Goczałkowice-Zdrój – nieodpłatna pomoc prawna
Lokal biurowy, przy ul. Uzdrowiskowej 61 (siedziba Gminnego 

Ośrodka Kultury).

Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywa-
telskiego DOGMA

Środa 11.00 – 15.00
Piątek 11.00 – 15.00

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE, 
OBYWATELSKIE I MEDIACJA: 
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój szukający pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie mogą bezpłatnie skorzystać 
z pomocy prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
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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 – 32 611 53 00

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:  
10.10, 24.10
segregowane:  
10.10, 24.10
zmieszane:  
3.10, 17.10, 31.10
popiół:  
10.10

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:  
6.10, 20.10
segregowane:  
11.10, 25.10
zmieszane:  
4.10, 18.10
popiół:  
11.10

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:  
3.10, 17.10
segregowane:  
28.09, 12.10, 26.10
zmieszane:  
5.10, 19.10
popiół:  
12.10

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
30.09, 14.10, 28.10
segregowane:  
29.09, 13.10, 27.10
zmieszane:  
6.10, 20.10
popiół:  
13.10

ODBIORĄ ŚMIECI


