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W konkursie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach oceniane 
były działania ekologiczne reali-
zowane w 2021 r. W skali całego 
województwa śląskiego docenione 
zostały liczne inicjatywy na rzecz 
poprawy jakości powietrza podej-
mowane w naszej gminie. Goczał-
kowice-Zdrój zostały bowiem 
„Gminą przyjazną dla czystego 
powietrza”!

11 października podczas gali 
na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
wójt Gabriela Placha w nagrodę 
za zwycięstwo w tej kategorii ode-
brała statuetkę i Zielony Czek o war-
tości 10 tys. zł. – Ta nagroda cieszy 
wyjątkowo, bo walka ze smogiem 
to mój priorytet. Robimy wszystko 
co możemy, abyśmy w Goczałko-
wicach oddychali czystym powie-
trzem. Zdrowie jest przecież naj-
ważniejsze – podkreśla Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój. – Realizujemy programy 
ekologiczne, inicjatywy oraz akcje 
edukacyjne. Jako pierwsi w regio-
nie wprowadziliśmy preferencyjną 

stawkę podatku dla osób stosują-
cych ekologiczne źródła ciepła. 
Oferujemy mieszkańcom dofi-
nansowanie do wymiany starych 
kotłów oraz prac termomoderniza-
cyjnych, zachęcamy do skorzysta-
nia z programów rządowych. Ale 
pamiętamy, jak ważne są eduko-
wanie i uświadamianie mieszkań-
ców. Stąd nasze akcje edukacyjne, 
w tym zorganizowana we współ-
pracy z Pszczyńskim Alarmem 
Smogowym instalacja w kształcie 
płuc, która w ubiegłym roku poka-
zywała, jaka jest jakość powietrza 
– dodaje wójt.

Kapituła nagrodziła gminę 
Goczałkowice-Zdrój za wieloto-
rowe działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Nagrody przy-
znano łącznie w czterech kate-
goriach: Ekologiczna osobowość 
roku, Gmina przyjazna dla czy-
stego powietrza, Inwestycja pro-
ekologiczna roku, Programy 
i akcje na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej. W tej 
ostatniej kategorii nagrodę zdo-
było Stowarzyszenie „Nie Dokar-
miaj Smoga” z Pszczyny, z którym 

gmina Goczałkowice-Zdrój współ-
pracuje w zakresie działań związa-
nych z walką ze smogiem.

– To jest jeden z największych 
i najważniejszych w województwie 
śląskim konkursów związanych 
z ochroną środowiska, który orga-
nizujemy od wielu lat z okazji Dnia 
Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, 
która każdego roku rośnie, poka-
zuje, że w społeczeństwie cały czas 
rośnie świadomość tego, jak ważna 
jest ochrona środowiska natural-

nego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Pierwsze Zielone Czeki z okazji 
Dnia Ziemi przyznane zostały przez 
WFOŚiGW w Katowicach w 1994 
roku. Wśród laureatów są zarówno 
pasjonaci ochrony środowiska – 
naukowcy, nauczyciele i dziennika-
rze, ale także przedsiębiorcy, mia-
sta, gminy i stowarzyszenia.
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JESTEŚMY GMINĄ PRZYJAZNĄ 
DLA CZYSTEGO POWIETRZA
Gmina Goczałkowice-Zdrój została laureatem Zielonego Czeku 2022 w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, w kon-
kursie organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach.

 Wójt Gabriela Placha odebrała czek oraz statuetkę dla „Gminy przyjaznej dla czystego 
powietrza” (Fot. UG)

Październik i listopad obfitują w święta osób starszych. 1 października 
przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 20 października 
świętujemy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada – Ogólnopolski 

Dzień Seniora. Dlatego w Goczałkowicach-Zdroju właśnie w tym okresie 
organizujemy Gminny Dzień Seniora.

– Poprzez to piękne święto wyrażamy szacunek i uznanie dla naszych 
najstarszych mieszkańców. Jesteście prawdziwą skarbnicą wiedzy, a Wasze 
doświadczenie i mądrość są dla nas nieocenione! Za to wszystko serdecznie 
dziękuję – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W tym roku przygotowaliśmy dla naszych seniorów słodką niespo-
dziankę. W październiku do wszystkich mieszkańców Goczałkowic powy-
żej 75. roku życia, czyli do prawie 500 osób, trafił prezent – słodka niespo-
dzianka. Dołączony do niej został list wójt Gabrieli Plachy, w którym opisuje, 
jak w ostatnim roku zmieniła się gmina.

– Drodzy Seniorzy! Z okazji Waszego święta przyjmijcie najlepsze życze-
nia zdrowia, radości każdego dnia, pociechy z bliskich, realizacji marzeń 
oraz błogosławieństwa Bożego. Dziękuję Wam za Wasz wkład w rozwój 
naszej gminy – przyznaje wójt.                                                                                   UG

SŁODKIE ŻYCZENIA DLA 
GOCZAŁKOWICKICH SENIORÓW
W październiku obchodzimy Gminny Dzień Seniora. Z tej okazji przygotowaliśmy słodką niespodziankę dla najstarszych mieszkań-
ców gminy.

Dla naszych seniorów przygotowaliśmy słodką niespodziankę (Fot. UG)
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Zakończona właśnie duża inwestycja realizowana przez Urząd 
Gminy Goczałkowice-Zdrój to sposób na rozwiązanie pro-
blemu braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych w rejo-

nie uzdrowiska. – Zależało mi na tym, żeby uporządkować parkowa-
nie w tym miejscu, a jednocześnie żeby nowy parking wpisywał się 
w tamtejszą zieleń, park i drzewostan. Miejsca parkingowe zostały 
tak zaprojektowane, żeby zachować drzewa i krzewy. I to się udało 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach zadania „Budowa parkingu w rejonie Uzdrowiska 
w gminie Goczałkowice-Zdrój” powstało 97 miejsc postojowych. 
Wykonane zostały kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie terenu. 
Prace realizował Zakład Usług Budowlanych „Dębowski” z Oświę-
cimia. Ich koszt to 1 mln 591 tys. 22 zł 97 gr. Inwestycja w 95% 
dofinansowana była ze środków pozyskanych przez Gminę Goczał-
kowice-Zdrój w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.
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PRAWIE 100 NOWYCH 
MIEJSC PARKINGOWYCH
Wkomponowany w park, tamtejszą zieleń i istniejący drzewostan – taki jest nowy parking, który powstał przy ul. Uzdrowiskowej 
i Zielonej.

 Na parkingu znajduje się 97 miejsc postojowych (Fot. UG)

Zadanie jest kontynuacją działań podję-
tych kilka lat temu. W ramach inwestycji 
wybudowana została droga dojazdowa, 

powstał parking samochodowy na 30 miejsc, 
parking rowerowy (wiata na rowery), wiata 
dla oczekujących, zatoka dla busów, dojścia 
dla pieszych i rowerzystów. Wykonane jest 
także odwodnienie.

Nowe centrum przesiadkowe stanowi 
lustrzane odbicie oddanego do użytku w 2020 
roku parkingu przy ul. Parkowej, który znaj-
duje się po drugiej stronie torów. Oba miejsca 
połączy przejście pod torami, które budo-
wane jest w ramach inwestycji realizowanej 
przez PKP PLK.

– Realizacja kolejnych etapów budowy 
centrum przesiadkowego zmieniła prze-
strzeń w rejonie Zdroju. Udało się uporząd-
kować ruch, poprawił się dojazd do centrum 
miejscowości, są też nowe, tak potrzebne 
miejsca parkingowe. Zniszczone i zanie-
dbane tereny zyskały nową funkcję, a dzięki 
licznym nasadzeniom wspaniale komponują 
się z pobliskim Parkiem Zdrojowym i zde-
cydowanie poprawiają estetykę otoczenia 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój.

Prace związane z budową centrum prze-
siadkowego przy ul. PCK realizowała F.U.H. 
M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleź-

nik S.C. z Goczałkowic-Zdroju. Ich wartość 
to 3 mln 410 tys. 603 zł 13 gr. Na ten cel gmina 
pozyskała prawie 3,1 mln zł dofinansowania 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

UG

CENTRUM PRZESIADKOWE 
PRZY UL. PCK GOTOWE
Zakończona i odebrana została inwestycja pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK - 
etap 3”. Tym samym mamy nowe, tak potrzebne miejsca parkingowe.

Nowe centrum przesiadkowe powstało przy ul. PCK (Fot. UG)
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19 października w Urzę-
dzie Gminy spotkali 
się dyrektorzy, nauczy-

ciele gminnych placówek oświa-
towych, a także wójt Gabriela 
Placha i sekretarz Maria Oża-
rowska. Okazja była niezwykła – 
wręczono Nagrody Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz pracę na rzecz społeczności 
gminy.

Nagrodzeni zostali: Beata 
Migacz, Beata Smolarek, Bożena 
Rak, Kamila Bienioszek, Piotr 
Dąbkowski. – Jestem dumna, 
że  mamy takich wspania-
łych nauczycieli. Wasza praca 
to ogromna odpowiedzialność 
za młodych ludzi. Bardzo dzię-
kuję za Wasze zaangażowanie 
– powiedziała Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W trakcie uroczystości trzy 
nauczycielki złożyły ślubowanie 
i odebrały z rąk wójt Gabrieli Pla-
chy akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela miano-
wanego. Akty odebrały Dorota 
Wojciech z Publicznego Przed-
szkola nr 1, Weronika Dziubek 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gra-
żyna Kwaśny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1. – Cała Komisja Egza-
minacyjna była pod ogromnym 
wrażeniem naszych nauczycie-
lek, pod względem wykształce-
nia, sposobu prezentacji, osobo-

wości. Życzę, aby zawsze było 
w Was tyle pozytywnej energii, 
która się udziela – powiedziała 
sekretarz Maria Ożarowska.

UG

Nagrody Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój za osią-
gnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze oraz pracę na rzecz 
społeczności gminy otrzy-
mali:

Beata Migacz
Nauczyciel dyplomowany, 

dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 2 w Goczałkowi-
cach-Zdroju, w placówce pra-
cuje od 1988 roku. Jest ini-
cjatorką udziału przedszkola 
w licznych akcjach społecz-
nych, m.in. „Szkoła pamięta”, 
„Szkoła do hymnu” czy zbierania 
nakrętek na rzecz Domu Kule-
jących Aniołów. Z jej inicjatywy 
w przedszkolu wprowadzono 
innowacje i projekty edukacyjne: 
Zabawy paluszkowe czy Mały miś 
w świecie wielkiej literatury. Była 
bardzo zaangażowana w budowę 
nowego przedszkola, w prze-
niesienie placówki, podejmo-
wała liczne działania związane 
z pomocą obywatelom Ukrainy, 
którzy zamieszkali w dawnej sie-
dzibie przedszkola. Pani Beata 
podejmuje też szereg działań 
na rzecz środowiska lokalnego.

Beata Smolarek
Nauczyciel dyplomowany, 

dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, 
ma 35-letni staż w pracy pedago-
gicznej. Doprowadziła do wdro-
żenia programu „ Akt ywnie 
się uczę i poznaję region” (tj. 
wprowadzenie elektronicznego 
dziennika lekcyjnego, plat-
formy edukacyjnej, biblioteki 
multimedialnej), współpracuje 
z uczelniami wyższymi w zakre-
sie organizacji praktyk pedago-
gicznych. Jako dyrektor przyczy-
nia się do tworzenia warunków 
do wyrównywania szans edu-
kacyjnych dla uczniów z niskim 
potencjałem, a także do reakty-
wacji koła szachowego, wzboga-
cenia wyposażenia szkoły (m.in. 
program Laboratoria przyszło-
ści). Szkoła aktywnie włączyła 
się w pomoc obywatelom Ukra-
iny.

Bożena Rak
Nauczyciel mianowany, pra-

cuje w Publicznym Przedszkolu 
nr 2 od 1984 roku. W pracy sto-
suje metody, które motywują 
dzieci, pobudzają do aktyw-
nego i twórczego działania. Jest 
autorką programu „Bezpieczny 
przedszkolak” oraz organiza-
torem cyklu „Ciekawe popołu-
dnia w przedszkolu”, realizuje, 
bierze udział w projektach edu-

kacyjnych, przedsięwzięciach 
na rzecz środowiska przedszkol-
nego i gminnego, angażuje się 
w akcje charytatywne. Współ-
pracuje z lokalnymi instytucjami 
na rzecz promocji przedszkola 
i zapewnienia dzieciom lep-
szego startu w szkole.

Kamila Bienioszek
Nauczyciel dyplomowany 

z 18-letnim stażem w pracy peda-
gogicznej. Jest nauczycielem che-
mii i nauczycielem współorga-
nizującym kształcenie w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju. Jej zajęcia wyróż-
niają się pod względem dydak-
tycznym i merytorycznym. Pro-
wadzi m.in. zajęcia wspomaga-
jące naukę dziecka z zespołem 
Aspergera, od lat jest opieku-
nem samorządu szkolnego. 
Z jej inicjatywy realizowane 
są lokalne projekty społeczne, 
środowiskowe: to m.in. współ-
praca z Hospicjum św. Ojca Pio, 
zbiórki dla chorych dzieci czy dla 
zwierząt w schroniskach. Pro-
wadzony przez nią uczeń został 
Finalistą Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Chemii 
w roku szkolnym 2021/2022.

Piotr Dąbkowski
Nauczyciel dyplomowany 

z 18-letnim stażem w pracy peda-
gogicznej. Jest nauczycielem 
wychowania fizycznego i eduka-
cji dla bezpieczeństwa w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju. Jego zajęcia 
wyróżniają się pod względem 
dydaktycznym i merytorycz-
nym, wykorzystuje najnowsze 
metody skutecznej komunika-
cji, organizacji przestrzeni edu-
kacyjnej. Szczególną uwagę 
zwraca na uczniów, którzy 
potrzebują pomocy, mają pro-
blemy w nawiązywaniu relacji 
czy kłopoty w sytuacjach życio-
wych. Szkoli też kadrę szkolną 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Pan Piotr to propaga-
tor sportu, organizator obozów, 
konferansjer lokalnych imprez. 
W tym roku ukazała się jego 
książka pt. „O budowaniu praw-
dziwych relacji z dzieckiem”.

NAGRODY WÓJTA I AWANSE  
DLA NAUCZYCIELI
Wójt Gabriela Placha nagrodziła wyróżniających się nauczycieli. Wręczyła też akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego.

 Podczas uroczystości nagrodzono wyróżniających się nauczycieli (Fot. UG)
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Tego dnia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju odbyła się uro-

czysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W spotka-
niu udział wzięli nauczyciele oraz 
pracownicy placówki, również 
emerytowani, uczniowie, a także 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Maria Oża-
rowska, sekretarz gminy, przed-
stawiciele Rady Rodziców.

– Ktoś kiedyś powiedział, 
że w dzisiejszym świecie jest dużo 
ludzi, którzy chcą wykonywać 
wielkie, wspaniałe dzieła, a tak 

niewielu, którzy z głębi serca, 
z poczuciem prawdziwej rado-
ści chcą zajmować się drobnymi 
sprawami młodego człowieka. 
Drodzy nauczyciele, pracownicy 
oświatowi, skoro przychodzicie 
do szkoły z uśmiechem, macie 
w sobie poczucie pewnej misji 
to spełnienia, to znaczy, że macie 
to coś – powołanie – powiedziała 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój. – Dziękuję, 
że przygotowujecie młodych 
ludzi do dorosłego życia, prze-
kazujecie wiedzę, umiejętno-
ści, doświadczenia, rozwijacie 

talenty, by wyrośli na mądrych 
ludzi. Dziękuję także, że uczest-
niczycie w życiu naszej lokalnej 
społeczności – dodała wójt.

S p o t k a n i e  b y ł o  o k a z j ą 
do wyróżnienia nauczycieli i pra-
cowników szkoły. Nagrody wrę-
czyły Beata Smolarek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Agnieszka Niwińska, wicedy-
rektor szkoły. Do podziękowań 
i życzeń przyłączyli się ucznio-
wie, którzy przygotowali pro-
gram artystyczny dla swoich 
opiekunów. Nie brakowało m.in. 
występów zespołu regionalnego, 

zespołu wokalnego czy prezen-
tacji typów nauczycieli. Sym-
boliczny klucz do szkoły ode-
brali natomiast przedstawiciele 
nowego samorządu uczniow-
skiego.

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wójt Gabriela Placha oraz 
sekretarz Maria Ożarowska 
odwiedziły także oba gminne 
przedszkola. Na ręce dyrektorek 
Publicznego Przedszkola nr 1 
oraz Publicznego Przedszkola nr 
2 przekazały kwiaty oraz życze-
nia dla wszystkich pracowników.

UG

NAUCZYCIELE Z POWOŁANIEM
Przygotowują młodych ludzi do dorosłego życia, przekazują wiedzę, rozwijają talenty. 14 października mieli swoje święto!

Nagrodzeni nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 (Fot. UG)

Przypomnijmy, do tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zgłosiło pro-
jekt pn. „Zakup i montaż placu zabaw dla szpitala dla dzieci STOKROTKA w Goczałkowicach-Zdroju”. Zakładał budowę miej-
sca zabaw dla dzieci w Zdroju. Głosowanie internetowe mieszkańców województwa na wszystkie zgłoszone projekty odbyło 

się w dniach 24 sierpnia – 12 września.
Niestety, projekt z Goczałkowic nie został wybrany do realizacji. Uzyskał jednak duże poparcie, zajmując z 2 760 punktami II 

miejsce wśród projektów z podregionu nr 2, obejmującego m.in. powiat pszczyński.
Listę zadań wybranych do realizacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

UG

ZABRAKŁO GŁOSÓW 
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

W wyniku głosowania mieszkańców województwa śląskiego w ramach IV Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
goczałkowicki projekt niestety nie został wybrany do realizacji.
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13 października młodzi druhowie spotkali się na pierwszych 
ćwiczeniach przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goczałkowicach-Zdroju. W ten sposób w naszej gminie 

ruszyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza!
Druhowie zaznajomili się z remizą, a także próbowali swoich sił 

w zwijaniu oraz rozwijaniu węża gaśniczego. Największą atrakcją 
była wycieczka wozem strażackim.

OSP zaprasza wszystkich chętnych do zapisów. Nabór dalej trwa. 
Chcesz wstąpić w szeregi drużyny? Zadzwoń – tel. 666 945 079, 601 
483 542, 691 643 402.

UG

RUSZYŁA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA!
Przy OSP Goczałkowice-Zdrój rozpoczęła działalność Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

20 października br. Sejm uchwalił ustawę o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
Dokument wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta. 

Żeby być przygotowanym na prowadzenie dystrybucji, Gmina Goczał-
kowice-Zdrój sprawdzała, ilu mieszkańców chciałoby zakupić węgiel 
kamienny po preferencyjnej cenie.

„Gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego zgodnie 
z ust. 1, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, 
po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych 
znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem 
paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego” – czytamy w doku-
mencie. Ankiety można było składać do 28 października.

Zgodnie z zapisami ustawy gmina będzie mogła kupować węgiel 
za maksymalnie 1 500 zł brutto za tonę, a następnie sprzedawać swoim 
mieszkańcom w cenie maksymalnie 2 000 zł za tonę. Do tej ceny nie 
wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania 
do gospodarstwa domowego. Węgiel będzie przysługiwał każdemu 
gospodarstwu domowemu, które otrzymało dodatek węglowy, mak-
symalnie 3 tony na gospodarstwo domowe (1,5 tony w tym roku i 1,5 
tony po 1 stycznia 2023 r.).

Warto podkreślić, że ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa sta-
łego przez gospodarstwa domowe jest dopiero procedowana, stąd jej 
zapisy w trakcie prac legislacyjnych mogą ulec zmianom.

UG

WĘGIEL PO PREFERENCYJNEJ 
CENIE DLA MIESZKAŃCÓW
Trwają prace nad regulacjami prawnymi umożliwiającymi dystrybucję przez samorząd węgla dla mieszkańców. Dlatego Gmina 
Goczałkowice-Zdrój prowadziła rozeznanie, jakie jest zainteresowanie mieszkańców kupnem węgla po preferencyjnej cenie. 

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia prowadzi sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz dla mieszkań-
ców gmin, na terenie których spółka prowadzi działalność eksploatacyjną, tj: Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Bestwina, Miedźna. 
Szczegóły na stronie pgsilesia.pl.

Pierwsze ćwiczenia przed remizą (Fot. OSP Goczałkowice-Zdrój)

INFORMACJA PG SILESIA

Za obsługę dodatku węglowego w gminie 
Goczałkowice-Zdrój odpowiedzialny jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 6 paździer-

nika rozdysponowane zostały wszystkie środki 
z pierwszej transzy, którą otrzymał OPS. Prze-
lewy są realizowane według kolejności składa-
nia wniosków przez mieszkańców. W pierw-

szej transzy dodatki węglowe wypłacono 199 
gospodarstwom domowym, na ogólną kwotę 
597 tys. zł.

27 października OPS wypłacił kolejną transzę 
środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
na dodatki węglowe w kwocie 270 tys. zł, tj. 90 
wniosków. Następne wypłaty dodatków węglo-

wych odbyły się 2 listopada oraz 4 listopada.
Kolejne przelewy będą realizowane po otrzy-

maniu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Termin otrzymania tych środków jest nie-
zależny od tutejszego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

UG

TRWA WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH
6 października Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju rozpoczął wypłatę dodatków węglowych. Kolejne przelewy 
są realizowane po otrzymaniu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Współpraca Goczałko-
wic-Zdroju z niemiecką 
gminą Plossberg trwa 

od 2012 r. Odbywają się spotka-
nia przedstawicieli obu gmin, 
lokalnych organizacji, stowa-
rzyszeń. To okazja do wymiany 
doświadczeń, wsparcia w wielu 
dziedzinach. Ostatnie spotka-
nie miało miejsce w 2019 roku. 
Delegacja z Goczałkowic-Zdroju 
(w tym chór Semper Communio 
i przedstawiciele OSP Goczał-
kowice-Zdrój) wzięła udział 
w obchodach 150-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Plossberg.

W dniach 14-17 października 
mieliśmy zaszczyt kolejny raz 
spotkać się, tym razem w naszej 
gminie. W piątek, 14 paździer-
nika do Goczałkowic-Zdroju 
przyjechała pięcioosobowa dele-
gacja, w tym m.in. burmistrz 
Plossberg Lothar Müller oraz 
jego zastępca.

W  s o b otę  z a p r o s i l i ś my 
naszych gości na spacer po gmi-
nie. Wójt Gabriela Placha poka-
zała najważniejsze inwesty-
cje, które udało się zrealizować 
w ostatnich latach, m.in. cen-
trum przesiadkowe, nowe przed-
szkole, Stary Dworzec, budynek 
Górnik, pokazała Zdrój oraz Park 
Zdrojowy. W siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury przedstawiciele 
Plossberg zobaczyli prezentację 
ukazującą najważniejsze działa-
nia ostatnich lat w Goczałkowi-
cach. W roku jubileuszu 30-lecia 

gminy częstowaliśmy też urodzi-
nowym tortem. Pierwsze kawałki 
pokroili wójt Gabriela Placha 
wspólnie z burmistrzem Lotha-
rem Müllerem. Goście zoba-
czyli także Ogrody do Zwiedza-
nia Kapias, Akademię BVB im. 
Łukasza Piszczka, mieli okazję 
przejechać się po gminie melek-
sem, spotkali się z radnymi Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, byli 
też w OSP Goczałkowice-Zdrój.

Niedziela upłynęła pod zna-
kiem wycieczki do Wisły, gdzie nasi 
niemieccy goście odwiedzili m.in. 
Pałacyk Prezydencki, a także Cen-
trum Koronki Koniakowskiej czy 
Centrum Produktu Regionalnego 
w Koniakowie. Wizytę zakończyło 
w poniedziałek poranne spotkanie 
w Urzędzie Gminy.

– Cieszę się, że mogliśmy się 
po trzech latach przerwy spotkać 
z naszymi przyjaciółmi z Plossberg. 

Za nami wiele ciekawych rozmów. 
Nasza współpraca rozwija się, 
dlatego w listopadzie planujemy 
kolejną wizytę. Wspólnie z rad-
nymi chcemy pojechać do naszej 
gminy partnerskiej, by wziąć 
udział w wystawie szopek bożo-
narodzeniowych, która jest waż-
nym wydarzeniem w Plossberg – 
mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

UG

PRZYJAŹŃ POLSKO-NIEMIECKA 
ROZWIJA SIĘ
W połowie października gościliśmy w Goczałkowicach delegację gminy partnerskiej Plossberg, z burmistrzem Lotharem Mülle-
rem na czele.

 Z delegacją z gminy partnerskiej spotkali się też radni Rady Gminy (Fot. UG)

Podczas spaceru po Goczałkowicach (Fot. UG) Wójt Goczałkowic i burmistrz Plossberg pokroili urodzinowy tort (Fot. UG)
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Młody chłopak idąc chodnikiem 
znalazł etui, a w nim prawie 10 
tysięcy złotych. Od razu zadzwonił 

do mamy z informacją o swoim odkryciu 
i powiedział, że trzeba odszukać właści-
ciela.

Rodzice dostarczyli pieniądze do Biura 
Rzeczy Znalezionych w pszczyńskim sta-
rostwie, a dzięki ogłoszeniu w Internecie, 
właściciel wiedział, gdzie ma się zgłosić. 
Zanim przedsiębiorca je odebrał, musiał 
podać sumę, nominały i opisać w czym były 
przechowywane. To normalne procedury 
w takich sytuacjach.

- Właściciel był bardzo wdzięczny, że 
pieniądze znalazł Pawełek i tak się zacho-

wał. Podkreślał, że gdyby znalazca nie był 
uczciwy, nigdy nie odzyskałby gotówki - 
mówi Marcelina Jacek, mama chłopca.

Paweł jest uczniem IV klasy goczałko-
wickiej szkoły, gdzie odwiedzili go wice-
starosta Damian Cieszewski i komendant 
powiatowy policji insp. Grzegorz Bonal-
ski, który w nagrodę zaprosił całą klasę na 
wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji 
w Pszczynie. Klasa otrzymała także zapro-
szenie do Starostwa Powiatowego.

Koleżanki i koledzy z klasy nagrodzili 
Pawła gromkimi brawami. Również szkoła 
planuje nagrodzić chłopca oceną z zacho-
wania.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

WSPANIAŁA POSTAWA 10-LETNIEGO 
MIESZKAŃCA GOCZAŁKOWIC
Paweł Jacek z Goczałkowic-Zdroju znalazł na ulicy sporą sumę pieniędzy. Nie zastana-
wiał się ani chwili. Od razu zadzwonił do rodziców, którzy dostarczyli gotówkę do Biura 
Rzeczy Znalezionych w pszczyńskim starostwie. Dzięki wzorowej postawie młodego 
mieszkańca powiatu pszczyńskiego, właściciel już odzyskał zgubę.

Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego w 2020 r. całkowite zużycie energii elektrycznej w 
Polsce wyniosło 157,1 TWh. Największe wykorzystanie 

energii odnotowuje się w województwach: mazowieckim oraz ślą-
skim, zaś najniższe w podlaskim, lubuskim i warmińsko-mazur-
skim. Najwyższe zużycia generowane jest w sektorze przemysło-
wym oraz budownictwie – 42,5 proc. oraz wśród drobnych odbior-
ców (również w gospodarstwach domowych) – 46,1 proc.

Jak oszczędzać energię w domu? Oszczędzanie energii elek-
trycznej dotyczy każdego z nas. To nie rozwiązania systemowe, 
ale przede wszystkim codzienne domowe nawyki są kluczowe w 
procesie budowania świadomości nt. konieczności oszczędzania 
energii elektrycznej. Jakie kroki możemy podjąć w tym zakresie 
w naszych domach?

- Wyłącz urządzenia pobierające prąd (telewizor, komputer, łado-
warka, radio), jeżeli w danym momencie z nich nie korzystasz.
- Wyłączaj światło w pomieszczeniu, jeżeli w nim aktualnie nie 
przebywasz.
- Przed zakupem urządzeń domowych (np. pralka, lodówka) 
sprawdzaj, czy mają najwyższą klasę energetyczną.
- Nie korzystaj z dodatkowego oświetlenia sztucznego, jeżeli oświe-
tlenie dzienne/naturalne jest wystarczające.
- Gdy konieczne jest oświetlenie sztuczne, korzystaj z punktowego 
oświetlenia, zamiast ogólnego (np. lampa przy biurku zamiast cało-
ściowego oświetlenia pokoju).

- Wymień żarówki na energooszczędne.
- Uruchamiaj pralkę i zmywarkę tylko wtedy, kiedy są pełne. Wybie-
raj programy eko.
- W miarę możliwości przesuń czynności wymagające zużycia 
energii na czas poza porannym i wieczornym szczytem zapotrze-
bowania na energię.
- Staraj się sprawnie wyjmować produkty z lodówki.
- W czajniku elektrycznym gotuj tylko tyle wody, ile w danym 
momencie potrzebujesz.
- Skorzystaj z programów wsparcia, np. Mój Prąd i Moja Energia, 
w ramach których możesz otrzymać dofinansowanie do własnej 
instalacji OZE.
- Jeśli posiadasz na dachu swojego domu panel fotowoltaiczny, 
zaplanuj czynności tak, aby pokrywały się z okresem najwyższego 
nasłonecznienia, ale przede wszystkim rozważ instalację maga-
zynu energii, który pozwoli na to, abyś w wyższym stopniu sam 
pokrywał swoje potrzeby energetyczne, bez zbędnego obciążania 
sieci oddawaniem i ponownym pobieraniem energii.

Jednym z bardzo pomocnych rozwiązań jest Kalkulator Oszczęd-
ności Energii, dostępny na stronie Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii. Pozwala on uzyskać precyzyjne informacje dotyczące 
zużycia energii przez poszczególne sprzęty gospodarstwa domo-
wego oraz dowiedzieć się, ile możemy zaoszczędzić, stosując urzą-
dzenia energooszczędne. Narzędzie jest dostępne na stronie inter-
netowej – kalkulator.kape.gov.pl.

gov.pl

JAK SKUTECZNIE OSZCZĘDZAĆ 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?
Energia elektryczna wykorzystywana jest niemal we wszystkich aspektach naszego życia. Nie tylko ułatwia nam codzienne czyn-
ności, ale jest również niezbędna do właściwego funkcjonowania przemysłu i gospodarstw domowych. Produkcja i użytkowa-
nie energii elektrycznej nie pozostają bez wpływu na środowisko naturalne, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
unikać jej niepotrzebnego zużywania.

Brawa dla 10-latka! Jego historię pokazano m.in. w Tele-
expresie (Fot. Starostwo Powiatowe)
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EMERYCI POŻEGNALI SEZON 2022
PODSUMOWANIE

•	 Wczasy Darłówek 20 VI – 03 VII 2022 

•	 14 VII - Kanał Gliwicki i ogrody miniatur 
Olszowa

12 VIII – szlakiem architektury sakralnej

•	 SZCZYRK – Sanktuarium na Górce MB 
Królowej Polski:

•	 Mikuszowice Krakowskie kościół św. 
Barbary drewniany z XVII w .

•	 Konkatedra NMP w Żywcu 

•	 Kościół św. Krzyża w Żywcu 

•	 Kościół św Katarzyny Aleksandryjskiej 
z XVI w w Cięcinie 

•	 25 VIII – Emerycka Biesiada przy ognisku

•	 Wycieczki rowerowe

•	 Wycieczki rowerowe

•	 3-dniowa wycieczka krajoznawcza - 
12-14 IX – „Poznajemy uroki Biesz-
czad”

•	 30 IX - Baseny termalne  Białka Tatrzańska 

•	 23 X – wycieczka rowerowa 

•	 24 X – baseny termalne Chochołów
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, w imieniu Zarządu naszego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów pragniemy złożyć 
najpiękniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, życzliwości oraz miłości od najbliższych. Niech jesień życia będzie naj-
lepszym czasem do spełnienia marzeń dotąd niespełnionych.

Małgorzata Paszek
Przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 

organizuje wczasy nad morzem  
 

miejscowość Pogorzelica , 
 Dom Wczasowy „FAMILIJNI” 

   
w terminie 20.06 – 30.06.2023r. 

 
cena od osoby wynosi 2545 zł 

 

 

Zainteresowani proszeni są o dokonanie wpłaty 
(zaliczki) w wysokości  500 zł/osoba                        

w terminie do 22-11-2022 

ZAPRASZAMY 

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
zaprasza na 

Zabawę Andrzejkową 
 

w dniu 30-11-2022 (środa) 
 

Bar Kawowy U Norberta 

Odpłatność: 120 zł/osoba 
Rozpoczęcie imprezy godz. 18.00 

 
                Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 

godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 

organizuje wczasy nad morzem  
 

miejscowość Pogorzelica , 
 Dom Wczasowy „FAMILIJNI” 

   
w terminie 20.06 – 30.06.2023r. 

 
cena od osoby wynosi 2545 zł 

 

 

Zainteresowani proszeni są o dokonanie wpłaty 
(zaliczki) w wysokości  500 zł/osoba                        

w terminie do 22-11-2022 

ZAPRASZAMY 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje wyjazd 

 
do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie 

na przedstawienie „GOŚĆ OCZEKIWANY” 
 

dnia 16.11.2022r. (środa) 
 

 
Odpłatność:  
30 zł – przejazd autokarem/35 zł – bilet  
 
Wyjazd godz. 15.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy 
 

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)  

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 

organizuje wczasy nad morzem  
 

miejscowość Pogorzelica , 
 Dom Wczasowy „FAMILIJNI” 

   
w terminie 20.06 – 30.06.2023r. 

 
cena od osoby wynosi 2545 zł 

 

 

Zainteresowani proszeni są o dokonanie wpłaty 
(zaliczki) w wysokości  500 zł/osoba                        

w terminie do 22-11-2022 

ZAPRASZAMY 

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
zaprasza na 

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 
w dniu 14-12-2022 (środa) 

 
Spotkanie odbędzie się w sali Urzędu Gminy            

 
rozpoczęcie: godz. 15.00 

 

 
 

Koszt od osoby: 25 zł 
 

Zarząd Koła serdecznie zaprasza 

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
zaprasza na 

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 
w dniu 14-12-2022 (środa) 

 
Spotkanie odbędzie się w sali Urzędu Gminy            

 
rozpoczęcie: godz. 15.00 

 

 
 

Koszt od osoby: 25 zł 
 

Zarząd Koła serdecznie zaprasza 
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Jednym z głównych punktów obrad było 
sprawozdanie z działalności SGU RP, 
przyjęcie zmian w składzie zarządu sto-

warzyszenia oraz uzupełnienie składu Komi-
sji Rewizyjnej. Skład zarządu został uzupeł-
niony o Mateusza Jellina, burmistrza Pola-
nicy-Zdroju. Do Komisji Rewizyjnej stowa-
rzyszenia wybrany został Dariusz Choryżyk, 
burmistrz Piwnicznej-Zdroju.

Omówione zostały również bieżące 
sprawy związane z działalnością SGU RP i 
trudną sytuacją gmin uzdrowiskowych po 
pandemii COVID-19, a także z obecną sytu-
acją związaną ze wzrostem cen energii, gazu 
i paliw.

Wobec zapowiadanych przez Ministra 
Zdrowia zmian w ustawie z dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
oraz w systemie kontraktowania świadczeń 
medycznych, organizacji dystrybucji skiero-
wań i wyboru przez pacjenta miejscowości 
uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz 
terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym 
burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i 
gmin uzdrowiskowych podjęli stanowisko w 
kwestiach dot. przedstawionych zmian.

Uczestnicy spotkania zawnioskowali o 
dalsze pilne procedowanie zmian w ustawie 
uzdrowiskowej w zakresie uzgodnionych z 
SGU RP propozycji zmian w ustawie. Podkre-
ślono, że zaproponowane przez Zarząd SGU 
RP zmiany są oczekiwane przez środowi-
sko gmin uzdrowiskowych i powinny zostać 
przyjęte. Zebrani na Walnym Zebraniu SGU 
RP podkreślili, że niezwykle ważne jest wpro-
wadzenie jak najszybciej postulowanych i 
zaproponowanych rozwiązań deregulacyj-
nych, właściwej wysokości opłaty eksploata-
cyjnej i opłaty za gospodarcze korzystanie z 
wód, przepisów powodujących stworzenie 
mechanizmu właściwej ewidencji i poboru 
opłaty uzdrowiskowej oraz przepisów gwa-
rantujących wykorzystanie wody leczniczej 
dla celów balneologicznych.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwró-
cili uwagę na gwałtownie zmieniające się 
otoczenie ekonomiczne i gospodarcze w 
gminach uzdrowiskowych będące wynikiem 
wysokiej inflacji i gwałtownego wzrostu cen 
na paliwa, energię elektryczną i opał, co 
będzie także skutkować wzrostem cen na 
wodę i ścieki. Tym samym w sposób gwał-
towny zmieni się drastycznie na niekorzyść 
sytuacja sanatoriów, hoteli i pensjonatów, a 

także spółek komunalnych w gminach uzdro-
wiskowych. Będzie to niewątpliwie miało 
swoje przełożenie na koszty osobodnia w 
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
obiektach turystycznych. Ponieważ uzdro-
wiska w kryzysach ekonomicznych są bar-
dzo wrażliwe na wszelką dekoniunkturę oba-
wiamy się o los wielu uzdrowisk i obszarów 
ochrony uzdrowiskowej.

Nie negując co do zasady potrzeby zmian 
w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowisko-
wego, z wielkim niepokojem przyjęto zapo-
wiedź zmian w systemie funkcjonowania 
lecznictwa uzdrowiskowego w odniesie-
niu do systemu kontraktowania świadczeń 
medycznych, organizacji dystrybucji skiero-
wań i wyboru przez pacjenta miejscowości 
uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz 
terminu pobytu na leczeniu uzdrowisko-
wym. Zmiany podejmowane w tak trudnym 
dla gospodarki okresie powinny być wyjąt-
kowo wyważone i poparte szczegółowymi 
propozycjami rozwiązań. Do czasu ich otrzy-
mania SGU RP wstrzymuje się z wyrażeniem 
swojej opinii co do kierunku zapowiadanych 
zmian.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 
RP apeluje do Rządu o jednoznaczne okre-
ślenie cen energii elektrycznej, gazu, węgla 
i paliw dla samorządów na poziomie jak dla 
odbiorców indywidualnych, bowiem samo-
rządy świadczą usługi wyłącznie dla miesz-
kańców. Zwrócono uwagę, że podwyżki 

w większych wysokościach będą wywoły-
wały kolejne wzrosty cen na: wodę, ścieki, 
ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty 
za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, 
lodowiskach, pływalniach, a w skrajnych 
przypadkach będą prowadziły do koniecz-
ności zamykania wielu obiektów.

Gwałtowne wzrosty cen mediów mogą 
spowodować w uzdrowiskach wstrzymy-
wanie działalności obiektów sanatoryj-
nych, hoteli, pensjonatów, restauracji czy 
kawiarni. Doprowadzi to do nowego kryzysu 
gospodarczego i społecznego w miejscowo-
ściach turystycznych i uzdrowiskowych w 
skali większej niż podczas pandemii.

Kolejne wnioski dyskutowane podczas 
obrad dotyczyły zwolnienia gmin uzdrowi-
skowych z obowiązku 10% redukcji kosztów 
energii ze względu na specyfikę działania, 
możliwości posiadania przez gminy koncesji 
na wody lecznicze i termalne, wprowadzenia 
opłaty eksploatacyjnej od wód zwykłych na 
obszarze uzdrowiska, umożliwienia poboru 
opłat za parkowanie w weekendy w gminach 
turystycznych, w tym uzdrowiskowych do 
100 tys. mieszkańców oraz wprowadzenia 
zmian w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych umożliwiających uszczelnienie 
systemu ściągalności opłaty uzdrowiskowej 
w gminach.

SGU RP

PRZEDSTAWICIELE GMIN 
UZDROWISKOWYCH 
OBRADOWALI W UNIEJOWIE
6 października przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych RP. W zebraniu udział wzięła także Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podczas obrad w Uniejowie (Fot. SGU)



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

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu ma charakter 
działania prewencyjnego. W przypadku ewentualnej awarii 
elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktyw-

nego jodu zalecane jest podanie osobom przebywającym na zagro-
żonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego 
jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując 
wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego 
gromadzeniu.

W każdej gminie powiatu wójtowie i burmistrz wyznaczyli 
punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki 
z jodkiem potasu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, 
procedura dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po zaistnie-
niu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni 
na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy). Gdyby zaist-
niała taka sytuacja, informacja o konieczności pobrania tabletek 
będzie przekazywana m.in. za pośrednictwem TV, smsów (alert 
RCB) czy mediów społecznościowych i stron www.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo 
obecnie nie występuje. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring 
poziomu promieniowania w atmosferze. Zachęcamy do śledzenia 
monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem strony Polskiej Agen-
cji Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, 
że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Daw-
kowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie 
dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. 
Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowa-
niem jodku potasu.

Jodek potasu będzie wydawany osobom pełnoletnim bez 
konieczności okazywania dokumentu. Jedna osoba będzie mogła 
pobrać tabletki dla pozostałych domowników. Co ważne, punkty 
zostaną uruchomione dopiero w momencie ogłoszenia akcji 
jodowej.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój:
– Helios-Med, Goczałkowice-Zdrój, ul. Wiślna 13;
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju, ul. W. Szymborskiej 1.

Profilaktyka jodowa

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmos-
fery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przeby-
wającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stę-
żenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym 
jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapo-
biegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doust-
nie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb 
o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). 
Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie pro-
mieniowania nadal pozostaje korzystne.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia wskazane jest 
podanie preparatu wszystkim osobom do 60. roku życia. Osoby 
niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem 
rodzica lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Sto-
sowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić 
zdrowiu.
– dorośli do 60. roku życia i dzieci powyżej 12. roku życia:  
2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu),
– dzieci od 3. do 12. roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu),
– dzieci od 1 miesiąca do 3. roku życia: 1/2 tabletki (25 mg jodu),
– noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu),
– kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek  
ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, 
należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku 
wskazaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub połykać 
w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki 
i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

– jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozosta-
łych składników tego leku,
– jeśli masz nadczynność tarczycy,
– jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń 
z hipokomplementemią),
– jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem 
i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uważaj jeśli:

– stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
– występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy,
– występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek,
– masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym 
związane,
– jesteś odwodniony,
– przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne 
oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę.

Pamiętaj, zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku:
– w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub 
takiego podejrzenia,
– w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trud-
ności w oddychaniu),
– po przyjęciu leku,
– z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu pro-
mieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty 
dostępne są na stronie internetowej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub 
farmaceutą!

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

SYSTEM DYSTRYBUCJI 
JODKU POTASU
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie opublikowało listę punktów dystrybucji jodku potasu. Ewentualna 
dystrybucja tabletek zawierających jodek potasu wśród mieszkańców poszczególnych gmin w powiecie pszczyńskim będzie się 
odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego zagrożenia.
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W r a m a c h  p r o j e k t u 
„ W i e l k i e j  P a s j i ” 
we wszystkich pla-

cówkach oświatowych w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój orga-
nizowane są zajęcia sportowe 
z dziećmi.  W każdy piątek 
dzieci 6-letnie Publicznego 
Przedszkola nr 2 uczęszczają 
na halę sportową „Goczuś”, aby 
brać udział w zajęciach rucho-
wych, prowadzonych przez tre-
nerów Akademii BVB.

7  p a ź d z i e r n i k a  d z i e c i 
z  gr up starszych udały się 
na wycieczkę do kompleksu 
sportowego Akademii BVB im. 
Łukasza Piszczka w Goczałko-
wicach-Zdroju, celem zwiedze-
nia obiektu, z którego korzy-
stają wychowankowie Akade-
mii.

Akademia znajduje się przy 
ul. Krzyżanowskiego w Goczał-
kowicach-Zdroju, niedaleko 
o ś r o d k a  u z d r ow i skowe g o . 
Obiekt składa się z dwóch peł-
nowymiarowych boisk hybry-
dowych oraz mniejszych boisk 
ze sztuczną trawą, a także 
budynku z szatniami, salką fit-

ness, siłownią, sauną i pomiesz-
czeniami biurowymi. To jedno 
z największych i najnowocze-
śniejszych ośrodków szkole-
niowych dla młodych piłkarzy 
w Polsce. Wzorowany na odpo-
wiedniku z Dortmundu. Patro-
nem akademii jest Borussia 
Dor tmund, czyli  były klub 
Łukasza Piszczka, w którym 
został legendą. W akademii 
trenuje kilkaset młodych pił-
karzy prawie wszystkich rocz-
ników młodzieżowych i junior-
skich. Młodzi sportowcy mogą 
szkolić tu swoje umiejętności.

Już w progu obiektu przy-
witała nas pani Ewelina, która 
c z u w a  n a d  p r a w i d ł ow y m 
zarządzaniem oraz organi-
zacją działalności Akademii. 
Po przywitaniu przedszkolaki 
miały okazję zwiedzić cały 
kompleks. W budynku klubo-
wym dzieci przemieszczały się 
korytarzem, gdzie niemałym 
zainteresowaniem cieszyły się 
koszulki zawodników zawie-
szone na ścianach, dzieci zoba-
czyły szatnie dla zawodników 
i siłownię. Następnie udaliśmy 

się na przestrzeń otwartą, czyli 
boiska. Tu pod okiem trenerów 
odbyły się zajęcia sportowe. 
Przedszkolaki po krótkiej roz-
grzewce podzielone na zespoły, 
brały udział w zabawach piłką, 
ćwiczeniach zręcznościowych 
i torze przeszkód. Następnie 
przyszedł czas na odpoczynek 
– podczas którego dzieci spo-
żywały przyniesione zdrowe 
przekąski i soki. Na zakończe-
nie nasi gospodarze obdaro-
wali każdego uczestnika grą 
planszową, a przedszkolaki 
podziękowały za gościnność 
i miłe spędzenie czasu.

Wycieczka sprawiła dzie-
ciom wiele radości ,  mamy 
nadzieję, że stała się również 
zachętą do uprawiania sportu. 
Kto  wie,  być  może  wśród 
naszych małych podopiecz-
nych znajdują się następcy 
Łukasza Piszczka, który jest 
wychowankiem naszej  pla-
cówki przedszkolnej.

11 października również 
dzieci z grupy średniej „Wie-
w i ó rk i ” ,  o r a z  m ł o d s z yc h : 
„Misie”  i  „Jeżyki”  real izu-

jąc założenia rocznego planu 
pracy wybrały się na zwie-
dzanie obiektów sportowych 
znajdujących się na terenie 
naszej miejscowości przy ulicy 
W. Szymborskiej 1 zarządza-
nych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju. Odwiedziliśmy 
halę sportową „Goczuś”, basen 
i boisko „Orlik”, gdzie przed-
szkolaki uczestniczyły w zaba-
wach na świeżym powietrzu. 
Dla  większości  młodszych 
przedszkolaków była to pierw-
sza wizyta w tego typu miejscu. 
Niektórzy natomiast opowia-
dali, że korzystają już z oferty 
sportowej naszej gminy. Była 
to okazja do ciekawej wymiany 
zdań i doświadczeń.

Mamy nadzieję, że takie 
prakt yki jak opisane powy-
żej wycieczki do miejsc zwią-
zanych ze sportem zaintere-
sują dzieci i zaszczepią w nich 
zdrowe nawyki do podejmowa-
nia tak ważnego dla zdrowia 
wysiłku fizycznego.

Edyta Smejkal, 
Anna Szmajduch

WYCIECZKA DO AKADEMII 
ŁUKASZA PISZCZKA
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 odwiedziły kompleks sportowy Akademii BVB im. Łukasza Piszczka w Goczałkowicach-
-Zdroju.

                       Dzieci zwiedziły obiekty sportowe Akademii BVB (Fot. PP nr 2)
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Pierwszym z nich jest Międzynarodowy 
Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc 
Bajek”, czyli bajkowa podróż do krainy 

wartości i dziecięcej wyobraźni. Projekt jest 
odpowiedzią na realizację kierunków poli-
tyki oświatowej Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej w roku szkolnym 2022/2023. Mądre 
książki są nośnikami ważnych, uniwersal-
nych wartości moralnych, ten projekt popu-
laryzuje szeroko rozumiane czytelnictwo, ale 
również propaguje ideę wybierania dla dzieci 
wartościowych bajek animowanych. Projekt 
ma na celu rozwijanie dziecięcej wyobraźni, 
rozwijanie koncentracji i uwagi oraz zdolności 
do twórczego myślenia, a także kształtowanie 
postawy empatii wobec osób niepełnospraw-
nych. Projekt ma również na celu przedstawie-
nie dzieci z niepełnosprawnością jako warto-
ściowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, 
uczestniczyć w życiu grupy. Ma za zadanie 
uczyć najmłodszych zasad savoir-vivru. Pro-
jekt podzielony jest na VIII modułów. Każdy 
moduł przybliżać ma dzieciom inne wartości 
moralne i cechy osobowościowe godne naśla-
dowania.

Pierwszy moduł który właśnie w placówce 
jest realizowany, nastawiony jest na promo-
wanie kulturalnego zachowania się wzglę-
dem siebie nawzajem, jak również względem 

osób z naszego otoczenia. Każdy nauczyciel 
rozmawiał z dziećmi na temat tego kiedy i dla-
czego stosujemy zwroty grzecznościowe, dla-
czego jest to takie ważne. Na początku roku 
szkolnego w każdej grupie ustaliliśmy zasady 
wspólnego dobrego zachowania – kodeksy 
grupowe i każdy duży czy mały, stara się ich 
przestrzegać. Dzieci uczą się projektowej pio-
senki „Magiczna Moc Bajek”, każda grupa zało-
żyła kącik małego czytelnika. Dzieci z grupy 
Misi odwiedziły również Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Goczałkowicach-Zdroju i dowie-
działy się, jak należy dbać o książki, a pani Ania 
wypożyczyła dużo interesujących książek dla 
ciekawych świata przedszkolaków. Do czyn-
nego udziału w projekcie i czytania bajek 
dzieciom w przedszkolu zachęcamy naszych 
rodziców. Placówka w ramach zadań projek-
towych, zachęca również do zbiórki herbat 
z okazji zbliżającego się Dnia Seniora. Herbaty 
zostaną przekazane do Klubu Seniora, który 
znajduje się przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Drugim projektem realizowanym w przed-
szkolu w grupie „Misi” oraz „Pszczółek” 
jest Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny 
„Migowy dla dzieci”, organizowany przez 
MiguMig – zabawy z językiem migowym. 
Projekt ma na celu uczenie dzieci tolerancji, 

empatii oraz akceptacji osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami. Dzieci będą miały moż-
liwość poznać „nowy” język obcy, wspomaga-
jąc swoje umiejętności interpersonalne z oso-
bami niesłyszącymi. Dzięki temu projektowi 
dzieci otwierają się na świat osób niepełno-
sprawnych i ich potrzeby. Projekt podzielony 
jest na IV etapów, każdy z nich to zajęcia dla 
dzieci z innej dziedziny. Pierwszy poświęcony 
jest kolorom i emocjom, etap ten aktualnie 
realizujemy.

Anna Urdzoń 

WARTOŚCIOWE PROJEKTY W PRZEDSZKOLU
Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w tym roku szkolnym bierze udział w dwóch projektach edukacyjnych.

Dzieci poznają język migowy (Fot. PP nr 1)

GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GOCZA£KOWICACH- ZDROJU

ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI

z okazji

NA

W ramach spotkania odbêdzie siê promocja
ksi¹¿ki “Nasza Historia - 30 lat samorz¹dnoœci
gminy Gocza³kowice-Zdrój /1992-2022/”.

WIECZORNICÊ

ZAPRASZA

10 listopada (czwartek) godz. 18.00
sala GOK I piêtro
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Przegląd odbył się w Pawłowicach w dniach 1-2 
października. Celem imprezy jest ochrona 
tradycji śpiewu ludowego z zachowaniem 

lokalnej gwary oraz autentycznego stroju, ich spo-
sobu wykonania i dokumentacji, zapoznanie się 
z wartościami folkloru z różnych regionów Polski.

W przeglądzie udział wzięło 35 zespołów regio-
nalnych. Komisja Artystyczna oceniająca występy 
brała pod uwagę m.in. dobór repertuaru prezentu-
jącego ludową muzykę, śpiew, a także ludowe zwy-
czaje, strój zgodny z tradycją regionu, interpreta-
cję, czystość gwary. Nasz zespół zaprezentował się 
wspaniale, swoim występem zachwycił jurorów. 
W kategorii z akompaniamentem zajął II miejsce 
(I miejsca nie przyznano). Gratulujemy sukcesu!

Założona w 1953 roku grupa wokalna od lat 
zdobywa liczne nagrody oraz wyróżnienia. Obec-
nie jest jednym z ostatnich zespołów w powie-
cie pszczyńskim, który może poszczycić się histo-
ryczną ciągłością, autentycznością i realizmem. 
Te cechy z roku na rok tylko podkreślają wartość 
Zespołu Folklorystycznego „Goczałkowice”, który 
jako grupa śpiewacza jest nośnikiem cennego 
kodu kulturowego, jakim jest folklor i ludowa tra-
dycja.

UG

SUKCES ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO
GOCZAŁKOWICE
Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice” zachwycił podczas XI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”.

Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice” na scenie podczas tegorocznych Dożynek Gminnych (Fot. UG)

11 października sala w Studzienicach wypełniła się wspaniałymi 
zapachami dań przygotowanych przez gospodynie z całego 
powiatu pszczyńskiego. W konkursie udział wzięło siedem kół 

gospodyń wiejskich ze wszystkich gmin powiatu, w tym KGW Goczałko-
wice-Zdrój.

Tematem wydarzenia było świniobicie. Na pięknie udekorowanym 
stoisku z Goczałkowic panie Łucja Fijoł i Danuta Jacek częstowały wyjąt-
kowymi daniami! Konkursowymi potrawami były golonko gotowane, ciap-
kapusta zasmażana i ziemniaczki. – Dobre golonko musi być peklowane 
od pięciu do siedmiu dni. Potem gotuje się je w przyprawach do miękkości. 
Golonko potrzebuje cierpliwości – panie zdradzają swój sekret.

Na przystawkę serwowano galert z nóżek i golonki. Do tego leberwuszt, 
necówka, fet, swojskie chleb, chrzan i kiszone ogórki, a także kołocz z serem 
i śliwkami. Goczałkowickie gospodynie częstowały też wyrobami tradycyj-
nymi przygotowanymi we współpracy z Michałem Cebulą, radnym prowa-
dzącym gospodarstwo rolne.

Komisja konkursowa zdecydowała, że KGW Goczałkowice-Zdrój zajęło 
II miejsce w konkursie, ex aequo z KGW Pawłowice. Nagroda główna tra-
fiła do KGW Wola.

Organizatorami konkursu byli: Powiat Pszczyński, Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie oraz gminy powiatu – w tym roku 
Gmina Pszczyna.

UG

GOSPODYNIE Z GOCZAŁKOWIC 
ZACHWYCIŁY SMAKIEM
KGW Goczałkowice-Zdrój zajęło II miejsce podczas Powiatowego Konkursu „Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej”, który odbył 
się w Studzienicach.

 Nasze gospodynie, Łucja Fijoł i Danuta Jacek znów zachwyciły (Fot. UG)
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POBIEGLI POD CZUJNYM  
OKIEM ŚW. HUBERTA
Ok. 150 uczniów z Goczałkowic-Zdroju i Kobióra wzięło udział w IV Goczałkowickim Biegu św. Huberta, który odbył się 30 września.

Impreza powróciła po czte-
rech latach przerwy. Trasa 
biegu prowadziła ścieżką 

dydaktyczno-przyrodnicz 
w Goczałkowicach-Zdroju, 
w  p o b l i ż u  k a p l i c z k i  ś w. 
Huber ta.  –  Inicjatorem tej 
imprezy był śp. Piotr Jacek, 
łowczy rejonu pszczyńskiego, 
p r e ze s  Ko ł a  Ł ow i e c k i e g o . 
Miejsce, w którym odbywają 
się zawody zawsze związane 
było z myśliwymi, z łowiec-
t we m ,  a  w i ę c  i  z  n a s z y m 
patronem, św. Hubertem – 
mówi Andrzej Koczor, łowczy 

rejonu pszczyńskiego, prezes 
Koła Łowieckiego „Cyranka”. 
– Poprzez takie inicjat ywy 
chcemy także pokazywać mło-
dzieży, czym tak naprawdę 
zajmują się myśliwi – dodaje.

Bieg otworzyli Radosław 
Jeleń, kierownik Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz przedstawiciele Polskiego 
Związku Łowieckiego: Andrzej 
Koczor, Jan Berger i Bernard 
Jacek .  Uczniowie  klas  IV-
-VIII mieli do pokonania trasę 
od 300 m do 1000 m, w zależ-
ności od kategorii wiekowej. 

W sportowej rywalizacji udział 
wzięła młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Kobiórze.

Z e  w z g l ę d u  n a  p o g o d ę 
wręczenie medali odbyło się 
w hali „Goczuś”. Nagrodzona 
została najlepsza trójka bie-
gaczy w każdej z ośmiu kate-
gorii, dla wszystkich przygo-
towano poczęstunek i pamiąt-
kowe medale. Niespodzianką 
był konkurs, w ramach któ-
rego dwoje uczniów wygrało 

rower y ufundowane przez 
myśliwych. Myśliwi przygoto-
wali także wyjątkowe stoisko 
edukacyjne poświęcone ptac-
twu wodno-błotnemu, odpo-
wiadali na pytania dzieci, roz-
dawali gadżety PZŁ.

O r g a n i z a t o r a m i  b i e g u 
byli Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju 
oraz koła rejonu pszczyńskiego 
Polskiego Związku Łowiec-
kiego.

UG

Trasa biegu prowadziła ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą (Fot. UG)  Nagrody wręczono na hali „Goczuś” (Fot. UG)

Wśród biegaczy wyłoniono laureatów dwóch rowerów (Fot. UG)
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GRAFIK STAŁYCH REZERWACJI BASENÓW NA KRYTEJ PŁYWALNI GOCZUŚ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU (WAŻNY OD 5 WRZEŚNIA 2022 ROKU) 
Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

 DB MB DB MB DB MB DB MB DB MB DB MB DB MB 
7.00 – 7.30 UMKS 

1 tor 
 UMKS 

1 tor 
 UMKS 

1 tor 
         

7.30 – 8.00            

8.00 – 8.30  
SP nr 1 
100% 

  
SP nr 1 
100% 

  
SP nr 1 
100% 

  
SP nr 1 
100% 

  
SP nr 1 
100% 

1 tor 
PCR 
1 tor 

UMKS 

 
30% 
PCR 

  

8.30 – 9.00        

9.00 – 9.30        

9.30 – 10.00  

9.30 11.50 
NZPE 
30% 

 
SP1 
30% 

 
12.45–14.45 
POCIECHA 

30% 
 

   
ZS 3 

Pszczyna 
 

Aqua 
Aerobik 

50% 
 

SP nr 1 
30% 

 
 

 
 

   PSONI 
 

SENIORZY 

  

10.00 – 10.30 

 
SP nr 1 
2 tory 

 

 
SP nr 1 
2 tory 

 

ZS 3 
Pszczyna 

PSONI 

 
SP nr 1 
3 tory 

 

 
ZS 3 Pszczyna 

 
9.50–11.30 

CETIR 
 

SP nr 1 
30% 

 
12.55–14.35 

CETIR 

SP nr 1 
2 tory 

1tor 
REKORD 

REKORD 
30% 

  

10.30 – 11.00 

SP nr 1 
2 tory 

  

11.00 – 11.30 
SP nr 1 

30% 
13.00 – 14.30 

CETIR  
30% 

 

50% 
Aqua Aerobic 

 
SP nr 1 

30% 

1 tor 
Delfin 

 

 
Delfin 
30% 

 
 

  

11.30 – 12.00   

12.00 – 12.30   

12.30 – 13.00   

13.00 – 13.30     

13.30 – 14.00       

14.00 – 14.30         

14.30 – 15.00              

15.00 – 15.30               

15.30 – 16.00   1 tor 
PCR 

 

30% 
PCR 

          

16.00 – 16.30 1 tor 
Sport 

Classic 

30% 
Sport 

Classic 

1 tor 
Sport 

Classic 
 

30% 
Sport 

Classic 

  REKORD 
1 tor 

REKORD 
1 tor 

    

16.30 – 17.00 

 
 

2 tory 
MG 

Sport 

 
 

30% 
MG 

Sport 

    

17.00 – 17.30 

 
2 tory 

Butterfly 
 

 
 
 

30% 
Butterfly 

 
 

 

1 tor 
Butterfly 

30% 
Butterfly 

    

17.30 – 18.00 

 
2 tory 

MG 
Sport 

 
30% 
MG 

Sport 

 
1 tor 
PCR 

 
30% 
PCR 

    

18.00 – 18.30 

 
50% 
Aqua 

Aerobic 

    

18.30 – 19.00 
2 tory 

Butterfly 

    

19.00 – 19.30     

19.30 – 20.00 
UMKS 
1 tor 
PLESS 

DIVING 
1 tor 

     

20.00 – 20.30 2 tory 
Delfin 

50% 
Aqua 

Aerobic 

50% 
Aqua 

Aerobic 
     

20.30 – 21.00      

21.00 – 21.30          

21.30 – 22.00          

Legenda: 
DB – Duży Basen 
 

MB – Mały Basen                        GOSIR GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W HARMONOGRAMIE 

30% -50% -100% rezerwacja szkółki basen mały Szkółki rezerwacja torów basen duży Liczba zajętych torów Szkoła Podstawowa 

Pierwszy lokal jest usytuowany na parterze budynku, o łącznej powierzchni 11,44 m2 i przeznaczony jest na prowadzenie 

działalności gospodarczej, np. sklepik z akcesoriami sportowymi.

Drugi lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku i składa się z części bufetowej oraz zaplecza po generalnym 

remoncie, o łącznej powierzchni 30 m2. Przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 212 74 24 lub drogą elektroniczną gosir@goczalkowicezdroj.pl
GOSiR

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że posiada do wynajmu lokale użytkowe w budynku hali 
sportowej i krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż od 13 października 2022 r. zostały wzno-

wione dyżury pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie Ośrodka.

Pracownik ZUS będzie dyżurował w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 9.00-11.00.
OPS

WZNOWIONE DYŻURY 
PRACOWNIKA ZUS W OPS
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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: 
21.11
segregowane: 
7.11, 21.11
zmieszane: 
31.10, 14.11, 28.11
popiół: 
7.11, 21.11

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 
17.11
segregowane: 
8.11, 22.11
zmieszane: 
4.11, 15.11, 29.11
popiół: 
8.11, 22.11

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
14.11
segregowane: 
9.11, 23.11
zmieszane: 
2.11, 16.11, 30.11
popiół: 
9.11, 23.11

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 
28.10, 25.11
segregowane: 
10.11, 24.11
zmieszane: 
3.11, 17.11
popiół: 
10.11, 24.11

ODBIORĄ ŚMIECI


