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W trzyetapowym konkur-
sie goczałkowicki obiekt 
pokonał ponad 100 

budynków z całej Polski. W finale 
znalazło się 10 dworców, m.in. 
w Bydgoszczy, Gliwicach, Wrocła-
wiu czy Oświęcimiu. Zdaniem jury, 
najlepszy okazał się Stary Dworzec 
w Goczałkowicach-Zdroju. Wyniki 
zostały ogłoszone 19 listopada pod-
czas 10. Kongresu Kolejowego.

– To ogromne wyróżnienie dla 
obiektu, który dziś jest wizytówką 
naszej gminy, ale jeszcze kilka lat 
temu był niemal ruiną. Cieszę się, 
że inwestycja, której się podjęliśmy 
– poprzedzona wieloletnimi stara-
niami o przejęcie dworca od PKP 
– daje tak wspaniałe efekty. Świad-
czą o tym opinie mieszkańców, 
turystów i kuracjuszy odwiedzają-
cych Goczałkowice, a także eksper-
tów w konkursie – mówi Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

„Dworzec jak feniks z popiołów!” 
– tak określono zwycięski obiekt, 
który kilkanaście lat temu wyglądał 
zupełnie inaczej. W 2002 r. budy-
nek strawił poważny pożar, znisz-
czony obiekt stał pusty.

Po długoletnich staraniach, 
w 2013 r. gminie Goczałkowice-
-Zdrój udało się przejąć od PKP 
budynek. Rok później ogłoszono 

przetarg na remont, w celu utwo-
rzenia w wyniszczonych murach 
dworca Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego. Prace realizowano 
w dwóch etapach, a całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 3 mln zł. Część 
środków gmina pozyskała z Unii 
Europejskiej. Projekt  przygoto-
wała pracownia Modulus z Goczał-
kowic-Zdroju, a prace wykonał 
Zakład Remontowo-Budowlany 
Jacek Matyszkiewicz z Goczałko-
wic-Zdroju.

Otwarcie obiektu odbyło się 
w kwietniu 2016 r. W odnowio-
nych, pięknych pomieszczeniach 
Starego Dworca zlokalizowano 
poczekalnię dla podróżnych, Punkt 
Informacji Turystycznej, przecho-
walnię bagaży, wypożyczalnię 
sprzętu rekreacyjnego, mini biblio-

tekę, kącik dla maluchów oraz toa-
lety. Ponadto, dla miłośników flory 
i fauny na zewnątrz, od strony pero-
nów kolejowych zainstalowano 
lunety obserwacyjne. Na I pię-
trze podmiot zewnętrzny prowa-
dzi Centrum Sztuki Zdrowia m.in. 
ze studiem jogi, można też wynająć 
apartament.

Co zachwyciło jurorów w goczał-
kowickim dworcu? Nagroda dla 
Starego Dworca została przez jury 
przyznana za: wzorową rewitali-
zację dziedzictwa architektury 
kolejowej, umiejętne dostosowa-
nie do zmieniających się potrzeb 
w zakresie obsługi podróżnych, 
twórczą i społecznie korzystną 
adaptację dla publicznych funkcji, 
które w nowym wymiarze inte-
grują dworzec z życiem gminy, 

odwagę władz samorządowych 
do realizowania niekonwencjonal-
nych pomysłów na kształtowanie 
przestrzeni dworcowej.

Nagrodę przyznało sześciooso-
bowe jury w składzie: Tomasz Kam-
mel (prezenter telewizyjny, specja-
lista w dziedzinie komunikacji mię-
dzyludzkiej), dr inż arch. Daniel 
Ogrodnik (pracownik badawczo-
-dydaktyczny w Katedrze Planowa-
nia Przestrzennego, Projektowania 
Urbanistycznego i Ruralistycznego 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej), Zbigniew Maćków 
(architekt, przewodniczący Dolno-
śląskiej Okręgowej Izby Architek-
tów RP w latach 2010-2018), Kata-
rzyna Szadkowska (dyrektor Biura 
Prezesa Urzędu Transportu Kole-
jowego), Iwona Budych (prezes 
zarządu Stowarzyszenia Wyklucze-
nie Transportowe, ekspert w zakre-
sie połączeń transgranicznych, pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia Pol-
sko-Niemiecka Kolej Pasażerska), 
Łukasz Malinowski (dziennikarz, 
redaktor naczelny „Rynku Kole-
jowego” i dyrektor zarządzający 
wydawnictw w Zespole Doradców 
Gospodarczych TOR).

Nagrodę publiczności w głoso-
waniu internautów zdobył dwo-
rzec Przemyśl Główny.
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stary dwOrzec 
dwOrcem rOKU 2020!
Stary Dworzec w Goczałkowicach-Zdroju wygrywa tegoroczną edycję konkursu Fundacji Grupy PKP i Fundacji ProKolej

 – Dworzec Roku! Piękny obiekt odnowiony przez gminę okazał się najlepszy w kraju!

11 listopada 1918 r. po 123 
latach zaborów Polska 
odzyskała niepodle-

głość. Rocznica tego wydarzenia 
to zawsze okazja do wspólnego 
świętowania pod biało-czer-
woną flagą. Niestety, w tym roku 
tradycyjne obchody z udziałem 
przedstawicieli lokalnych orga-
nizacji społecznych oraz miesz-
kańców nie mogły zostać zorga-
nizowane. Wszystko ze względu 
na obostrzenia wprowadzone 
z powodu pandemii.

M i m o  te g o ,  u t r w a l a my 
pamięć o tych ważnych dla Ojczy-

zny wydarzeniach oraz o naro-
dowych bohaterach, dzięki któ-
rym dziś możemy żyć w wolnym, 
niepodległym kraju. Dlatego 
w imieniu wszystkich miesz-
kańców gminy złożone zostały 
kwiaty i znicze pod pomnikiem 
1000-lecia Państwa Polskiego 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Pomnik, przy którym znaj-
duje się także tablica poświę-
cona poległym Powstańcom Ślą-
skim został udekorowany pięk-
nymi chryzantemami od lokal-
nych producentów.
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GOczaŁKOwice dLa niepOdLeGŁeJ
11 listopada świętowaliśmy rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. Pod pomnikiem 1000-lecia 
Państwa Polskiego złożono kwiaty i znicze.

 Święto Niepodległości uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem 1000-lecia Państwa 
Polskiego (Fot. UG)

odwagę władz samorządowych 

Stary Dworzec w Goczałkowicach-Zdroju wygrywa tegoroczną edycję konkursu Fundacji Grupy PKP i Fundacji ProKolej
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– Pandemia powoduje, że nie możemy spotkać się i wspólnie cie-
szyć z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Ale możemy się 
zjednoczyć w nieco inny sposób. Przy Starym Dworcu stanęła 
piękna choinka. Sprawmy, żeby była jeszcze piękniejsza! Zachę-
cam do zawieszania na niej swoich własnych ozdób – bombek, 
łańcuchów, figurek świątecznych i nie tylko, także ręcznie wykona-
nych. Niech ta choinka będzie naszym wspólnym dziełem – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Na choince można umieszczać świąteczne ozdoby, a także 
życzenia. Zachęcamy również do wykonywania zdjęć na jej tle, 
dokumentowania, jak zawieszane są kolejne ozdoby. Zdjęcia 
można zamieszczać na Facebooku z hashtagiem #Goczałkowic-
kaChoinka.

UG

deKOrUJemy GOczaŁKOwicKĄ cHOinKĘ!
Zachęcamy do wspólnego dekorowania świątecznego drzewka, które stanęło przy Starym Dworcu. Niech ta choinka symbolicznie 
połączy nas na te święta Bożego Narodzenia!

Choinka przy Starym Dworcu czeka na Wasze ozdoby (Fot. UG)UG Choinka przy Starym Dworcu czeka na Wasze ozdoby (Fot. UG)

Piękna choinka stanęła przy Starym Dworcu. Zachęcamy do wspól-
nego dekorowania drzewka i zawieszania na nim przyniesionych 
z domów ozdób czy życzeń. Oświetlony został też sam budynek 

Starego Dworca. Świąteczne choinki pojawiły się również na budynku 
Urzędu Gminy – nad wejściem głównym oraz od strony ul. Szkolnej 
(OSP). Choinka bożonarodzeniowa stanęła na Rondzie Pod Bocia-
nem.

Ozdoby nadają naszej miejscowości świąteczny charakter, przypo-
minają o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.
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ŚwiĄtecznie w GOczaŁKOwicacH
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój pojawiły się świąteczne 
ozdoby.

Świąteczna iluminacja na budynku Urzędu Gminy (Fot. UG)
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– Systematycznie poprawiamy układ komu-
nikacyjny w gminie Goczałkowice-Zdrój. 
Nowe połączenie drogowe będzie dużym 
ułatwieniem dla osób poruszających się 
w kierunku uzdrowiska. Do dyspozycji 
są też nowe, tak potrzebne miejsca parkin-
gowe – mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

W ramach inwestycji wybudowana 
została droga o szerokości 6 m i długości 263 
mb – od końca ul. Borowinowej do ul. Zie-
lonej, gdzie powstało nowe skrzyżowanie. 
Zakres prac obejmował budowę chodnika 

o długości 240 mb, parkingu z 54 miejscami 
postojowymi, zatoki autobusowej, a także 
wykonanie oświetlenia drogi, odwodnienie 
na długości prawie 300 mb oraz przykana-
liki (prawie 100 mb).

Prace za 1 mln 561 tys. 908 zł 74 gr wyko-
nała firma Drogród z Ćwiklic. Budowa łącz-
nika w 50% finansowana była ze środków 
zewnętrznych. 

Gmina pozyskała na ten cel dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości prawie 800 tys. zł.

pk

nOwe pOŁĄczenie drOGOwe JUŻ GOtOwe
Zakończyła się kolejna duża inwestycja drogowa w Goczałkowicach. Za prawie 1,6 mln zł wybudowany został łącznik ulic Boro-
winowej i Zielonej. 

Inwestycja kosztowała prawie 1,6 mln zł (Fot. UG)

Dochody budżetu wynosić 
będą 50 mln 285 tys. 937 zł. 
Wydatki budżetu ustalono 

na kwotę 60 mln 276 tys. 135 zł, 
w tym wydatki bieżące w łącznej 
kwocie 49 mln 748 tys. 873 zł oraz 
wydatki majątkowe – 10 mln 527 
tys. 262 zł. Różnica między docho-
dami i wydatkami stanowi deficyt 
budżetu w kwocie 9 mln 990 tys. 
198 zł. Zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z wolnych 
środków, nadwyżki z lat ubiegłych, 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz z kredytu.

Główne źródła dochodów gminy 
to: dochody własne, w tym udziały 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, podatek od nierucho-
mości, wpływy z różnego rodzaju 
usług (59%), dotacje i inne środki 
bezzwrotne otrzymane przez gminę 

na z góry określony cel (24%) oraz 
subwencja ogólna z budżetu pań-
stwa (17%).

Tradycyjnie najwięcej środ-
ków, bo prawie 22 mln zł pochło-
nie oświata i wychowanie. Kolejne 
wydatki to pomoc społeczna 
i program wspierania rodziny (11,7 
mln zł), bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpowodziowa 
(4 mln zł), kultura fizyczna (3,8 
mln zł) czy gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (3,8 mln zł).

Aż 17% wszystkich wydatków 
stanowią inwestycje. W 2021 r. kon-
tynuowana będzie budowa przed-
szkola. Zaplanowano budowę zbior-
nika retencyjnego w rejonie ul. Zimo-
wej, budowę boiska wraz z infra-
strukturą sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 1 czy budowę ul. 
Krzyżanowskiego. 1,2 mln zł pochło-
nie realizacja III etapu Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji. Zabez-
pieczono także środki na wykona-
nie dokumentacji technicznej ul. 
Siedleckiej, łącznika Źródlana-Spo-
kojna, drogi do ronda wzdłuż ekranu 
przy DK 1, ul. Powstańców Śląskich 
z mostem i rozgraniczeniami, drogi 
rowerowej przez Bór II oraz par-
kingu przy ul. Zielonej i Uzdrowi-
skowej. Łączne środki przewidziane 
na te zadania w 2021 r. wynoszą 630 
tys. zł. Zabezpieczone zostały rów-
nież środki własne na plac zabaw 
w wysokości 85 tys. zł i 60 tys. zł 
na doświetlenie gminy.

W budżecie znajdują się zadania, 
na które gmina złożyła wnioski o ich 
dofinansowanie. W trakcie roku 
budżetowego, w miarę ogłasza-
nia nowych konkursów na dotacje 
i pojawiania się nowych możliwości 
finansowania potrzebnych gminie 
zadań (szczególnie w ramach pro-

gramów rządowych dotyczących 
dofinansowania dróg lokalnych), 
budżet będzie ulegał zmianom. Pla-
nowane na koniec 2021 r. zadłuże-
nie z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów wynosić będzie 9 mln zł.

Projekt budżetu uzyskał pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Za jego przyję-
ciem głosowało 9 radnych, 5 rad-
nych  wstrzymało  się  od  głosu. 
Dziękuję za prace nad budże-
tem, za merytoryczne dyskusje. 
Z powodu trwającej pandemii 
przed nami kolejny trudny rok. 
Życzmy sobie, aby udało nam 
się zrealizować wszystkie plany 
i zamierzenia - mówi wójt Gabriela 
Placha. 

Podczas grudniowej sesji przy-
jęto także Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2021-2031.

UG

bUdŻet na rOK 2021 przyJĘty.
 pOnad 10 mLn zŁ na inwestycJe
bUdŻet na rOK 2021 przyJĘty.

Zgodnie z tym dokumentem Gmina zleci w trybie otwartych konkursów ofert realizację zadań publicznych w następujących obsza-
rach: ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Program jest dostępny na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.urzad.goczalko-
wicezdroj.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy, Uchwała nr XXII/144/2020.
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15 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2021-2031. Wydatki majątkowe 

UcHwaLOnO prOGram wspóŁpracy
 z OrGanizacJami pOzarzĄdOwymi na rOK 2021

Na sesji 30 listopada 2020 r. Rada Gminy uchwaliła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
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- Wybudujemy zbiornik reten-
cyjny, żeby zwiększyć bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe 
w tej części Goczałkowic. W 
przypadku nawalnych opadów 
zbiornik będzie łapał wodę, 
która po zakończeniu opadów 
trafi do Potoku Goczałkowic-
kiego. To bardzo ważna inwe-
stycja, która zabezpieczy miesz-
kańców przez zalewaniem 
– mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Przedmiotem zamówienia 
jest budowa zbiornika reten-
cyjnego w okolicy ul. Zimowej 
wraz z kanalizacją deszczową 
oraz  infrastr ukturą  towa-
rzyszącą. Zbiornik z dnem o 
wymiarach 70,5 x 39 m będzie 
miał ok. 15 tys. m3 pojemności, 
4,5 m głębokości i powierzch-

nię 0,5 ha. Zostanie wyłożony 
płytami betonowymi. Powyżej 
zbiornika powstanie infrastruk-
tura towarzysząca do prze-
chwytywania wody z większego 
obszaru zlewni.

W ramach inwestycji wybu-

dowana zostanie kanaliza-
cja deszczowa pomiędzy ul. 
Zimową a Główną, która będzie 
odprowadzała wodę ze zbior-
nika do Potoku Goczałkowic-
kiego. Część prac wykonano 
już w 2018 r., przy okazji prze-

budowy ul. Głównej. Odtwo-
rzona zostanie też nawierzch-
nia wzdłuż kanalizacji deszczo-
wej. Wykonawca będzie zobo-
wiązany uzyskać pozwolenie 
na użytkowanie dla wybudo-
wanego obiektu. 

Inwestycja będzie prowa-
dzona w ramach Strategi i 
poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego. 

Z g o d n i e  z  u st a l e n i a m i , 
w tym rejonie wybudowane 
zostaną dwa zbiorniki reten-
cy jne. Pier wszy, omawiany 
wyżej wybuduje gmina, a drugi 
-  pr ywatny przedsiębiorca. 
B ę d z i e  o n  z l o k a l i z ow a ny 
w okolicy ul.  Zimowej 54. 
Trwają prace projektowe tej 
inwestycji.
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dLa pOprawy bezpieczeŃstwa 
przeciwpOwOdziOweGO
W rejonie ul. Zimowej wybudowany zostanie zbiornik retencyjny o pojemności 15 tys. m3. Urząd Gminy ogłosił przetarg na wyko-
nanie inwestycji.

Zbiornik powstanie w rejonie ul. Zimowej (Fot. UG)

– Jako gmina uzdrowi-
skowa w szczególny sposób 
dbamy o to, abyśmy oddy-
chali jak najlepszym powie-
trzem. Przystępujemy 
do realizacji kolejnego, III 
etapu Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji. Do tej 
pory, dzięki dofinansowa-
niu do 80% umożliwiliśmy 
mieszkańcom realizację 
320 inwestycji dla poprawy 
jakości powietrza, głów-
nie w zakresie wymiany 
kotłów na ekologiczne 
– mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-

-Zdrój. – Zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak ważna 
jest walka ze smogiem, 
którego źródłem w głównej 
mierze jest indywidualne 
ogrzewanie budynków. 
Dlatego dajemy mieszkań-
com Goczałkowic kolejną 
zachętę do tego, aby korzy-
stali wyłącznie z ekologicz-
nych źródeł ciepła. To pre-
ferencyjna stawka podatku 
od nieruchomości – dodaje.

Zachęt a  jest  pro-
sta: mieszkaniec, który 
ma w domu wyłącznie 
ekologiczne źródła cie-

pła zapłaci dużo niższy 
podatek od nieruchomo-
ści dla budynków miesz-
kalnych lub ich części. 
Ponad 80%! Standardowa 
stawka wynosić będzie 
0,63 zł od 1 m kw. Stawka 
dla opalających nierucho-
mość ekologicznie – 0,10 zł 
od 1 m kw.

Ekologiczne źródła 
ciepła to pompa ciepła, 
podłączenie budynku 
do sieci ciepłowniczej, 
źródło ogrzewania wyko-
rzystujące energię elek-
tryczną, gaz, olej opałowy. 

Co ważne, wszystkie zain-
stalowane źródła ciepła 
w budynku muszą być eko-
logiczne. Dlatego posia-
danie kominka wyklucza 
z korzystania z niższej 
stawki.

Aby skorzystać z prefe-
rencyjnej stawki podatnik 
powinien złożyć w Urzę-
dzie Gminy informację 
lub deklarację dotyczącą 
podatku od nierucho-
mości, do której dołącza 
oświadczenie. Druk wraz 
z oświadczeniem stanowią 
załącznik do zarządzenia 

wójta gminy, są dostępne 
na stronie internetowej 
Urzędu Gminy – www.
goczalkowicezdroj.pl,
a także w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (bip.
urzad.goczalkowicezdroj.
pl), w zakładce Finanse 
gminy, podatki – Podatki 
i opłaty. Szczegółowe 
informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 
210 71 85, wewn. 114. Pre-
ferencyjna stawka zacznie 
obowiązywać 1 stycznia 
2021 r.

UG

paLisz eKOLOGicznie? 
pŁacisz mnieJ! JaK UzysKaĆ ULGĘ?
Od 1 stycznia właściciele nieruchomości w Goczałkowicach, w których stosowane są wyłącznie ekologiczne źródła 

ciepła zapłacą ponad 80% niższy podatek od nieruchomości.

inFOrmUJemy, Że w wiGiLiĘ, 24 GrUdnia br. 
UrzĄd Gminy GOczaŁKOwice-zdróJ bĘdzie nieczynny.

pŁacisz mnieJ! JaK UzysKaĆ ULGĘ?
Od 1 stycznia właściciele nieruchomości w Goczałkowicach, w których stosowane są wyłącznie ekologiczne źródła 
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Łącznik poprawia komunikację

Dużym ułatwieniem w poruszaniu się 
po Goczałkowicach jest wybudowany wła-
śnie łącznik ulic Borowinowej i Zielonej. 
W ramach inwestycji wybudowana została 
droga o szerokości 6 m i długości 263 mb. 
Zakres prac obejmował budowę chodnika, 
parkingu z 54 miejscami postojowymi, zatoki 
autobusowej, a także wykonanie oświetlenia 
drogi, odwodnienia.

Prace za 1 mln 561 tys. 908 zł 74 gr wyko-
nała firma Drogród z Ćwiklic. Budowa łącz-
nika w 50% finansowana była ze środków 
zewnętrznych. Gmina pozyskała na ten cel 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości prawie 800 tys. zł.

Lepszy dojazd, nowe 
miejsca parkingowe

Dzięki budowie centrum przesiadkowego 
przy ul. Parkowej powstały parkingi, zatoki 
dla busów, dojście na perony oraz droga 
dojazdowa z chodnikiem i drogą rowerową. 
Wkrótce pojawią się nowe nasadzenia.

W ramach inwestycji realizowanej przez 
Urząd Gminy na obrzeżach uzdrowiska 
powstały: parking samochodowy na 30 miejsc 
(w tym 3 dla niepełnosprawnych), parking 
rowerowy – wiata z 15 miejscami, dwie zatoki 
dla busów, dojście dla pieszych i rowerzy-
stów (prowadzące do dworca kolejowego 
i na perony – o długości 60 mb) oraz droga 
dojazdowa od ul. Krzyżanowskiego do Cen-

trum przesiadkowego o długości prawie 400 
mb, z chodnikiem dla pieszych, drogą rowe-
rową i miejscami postojowymi.

Prace wykonała firma ANW z Goczałko-
wic-Zdroju. Wartość inwestycji to prawie 5 
mln zł. Gmina Goczałkowice-Zdrój pozyskała 
dofinansowanie na jej realizację w wysokości 
ponad 2,8 mln zł w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-
2020.

GOSiR po modernizacji

Dużą inwest ycję  przeprowadzono 
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
W ramach zadania pn. „Modernizacja 
gospodarki energią w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Wisławy Szymborskiej 
1” wymienione zostały trzy kotły – nowe 
kotły gazowe mają moc 280 kW. Dzięki 
wymianie starego oświetlenia na hali spor-
towej w miejsce oświetlenia o źródle świa-
tła żarowym, świetlówkowym i halogeno-
wym zabudowane zostały nowoczesne, 
ledowe (pięć opraw o mocy 105 W i 28 
opraw o mocy 150 W). W ramach zadania 
zabudowano też przetwornice częstotli-
wości na zasilaniu silników napędowych 
pomp obiegowych na basenie. Całkowity 
koszt prac to 394 tys. 417 zł, gmina pozy-
skała na ten cel dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 
287 tys. zł w formie pożyczki oraz 47,5 
tys. zł w formie dotacji.

Ruszyła budowa przedszkola

W październiku rozpoczęła się budowa 
przedszkola przy ul. Wisławy Szymbor-
skiej. Będzie to placówka pięciooddzia-
łowa, dla 125 dzieci. Przeniosą się tam 
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
nr 2 przy ul. B. Prusa 7. Powierzchnia 
zabudowy budynku przedszkola wyniesie 
806 m kw. Sale wyposażone będą w zaple-

rOK intensywnycH prac
Kończący się rok 2020 był trudny ze względu na pandemię. Jednak mimo tego, w Goczałkowicach udało się zrealizować 

wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Przypominamy te największe.

NOWE CENTRUM PRZESIADKOWE PRZY UL. PARKOWEJ

ŁĄCZNIK POMIĘDZY UL. ZIELONĄ I BOROWINOWĄ

Kończący się rok 2020 był trudny ze względu na pandemię. Jednak mimo tego, w Goczałkowicach udało się zrealizować 

DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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rOK intensywnycH prac - cd.
cze sanitarne oraz magazyny na leżaki, 
w przedszkolu mają znaleźć się również 
sala do organizacji spotkań z rodzicami, 
kuchnia, cześć administracyjna, szatnie, 
zewnętrzny plac zabaw. W ramach zamó-
wienia zostanie też zagospodarowany 
teren przy przedszkolu. Powstaną plac 
zabaw, chodniki, dojazdy, zieleń towarzy-
sząca, infrastruktura techniczna, całość 
zostanie ogrodzona.

Prace za 3,6 mln zł wykonuje Przedsię-
biorstwo Handlowo-Remontowo-Budow-
lane ECCO-SYSTEM ze Spytkowic.

Gotowi na kolejne inwestycje

Rok 2020 był też czasem wykorzysta-
nym na przygotowanie kolejnych dużych 
inwestycji gminnych. Zlecono wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy drogi 
łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach 
z drogą powiatową – ul. Spokojną. W grud-
niu ogłoszony został przetarg na budowę 
zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimo-
wej. Planowane jest przygotowanie pro-
jektu budowy drogi wzdłuż DK 1 do ronda 
przy zakładach mięsnych wraz z przedłu-
żeniem ul. Robotniczej do ronda. Kolejne 
projekty dotyczyć będą przebudowy ul. 
Powstańców Śląskich z mostem i regu-
lacją pasa drogowego oraz podziałami, 
budowy drogi rowerowej w kierunku 
Jeziora Goczałkowickiego – przez Bór 
II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły, 
a także budowy parkingu przy ul. Zielonej 
i Uzdrowiskowej.

W trosce o jakość powietrza

W 2020 r. realizowano II etap Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji. Dzięki 
dotacji w wysokości do 80% mieszkańcy 

mogli zrealizować kolejne inwestycje, któ-
rych celem jest poprawa jakości powie-
trza. W ramach II etapu łącznie zaplano-
wano 140 inwestycji, w tym wymianę 110 
kotłów, 10 dociepleń ścian, 10 dociepleń 
stropów/dachów i 10 wymian okien.

Przeprowadzono także nabór do III 
etapu. Cały program ma być realizowany 
co najmniej do 2023 r., a jego łączny sza-
cowany koszt wynosi ponad 6,7 mln zł.

Pomoc w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa spowodowała, 
że trzeba było zmienić wiele planów i zało-

żeń. Gmina Goczałkowice-Zdrój zaanga-
żowała się w pomoc mieszkańcom oraz 
przedsiębiorcom. Od połowy roku samo-
rząd finansuje działalność wymazobusa – 
specjalistycznej karetki, której zadaniem 
jest pobieranie wymazów na obecność 
koronawirusa od wskazanych przez sane-
pid mieszkańców gminy i transport tych 
wymazów do laboratorium. W związku 
z decyzją rządu o konieczności zasłania-
nia ust i nosa w miejscach publicznych, 
Urząd Gminy zakupił od lokalnych przed-
siębiorców 6,5 tys. bawełnianych mase-
czek wielorazowego użytku. Maseczki 
zostały bezpłatnie przekazane wszystkim 
mieszkańcom Goczałkowic. Gmina sko-
rzystała też z programów „Zdalna Szkoła” 
oraz „Zdalna Szkoła+”. Dzięki temu 
do placówek oświatowych – nauczycieli 
oraz uczniów trafiły laptopy oraz inny 
sprzęt niezbędny do prowadzenia kształ-
cenia na odległość. Realizowany jest też 
rządowy program wsparcia dla nauczy-
cieli w wysokości 500 zł na zakup sprzętu 
do nauczania zdalnego. Pomoc udzielana 
jest też przedsiębiorcom poszkodowanym 
przez pandemię. W tym wypadku wsparcie 
udzielane jest indywidualnie, na wniosek. 
Ponadto, gmina koordynowała przekazy-
wanie środków ochrony osobistej dla szkół 
i przedszkoli gminnych (maseczki, ręka-
wiczki), które pozyskiwano od samorządu 
wojewódzkiego.

Jednocześnie Goczałkowice wspierają 
finansowo działalność Szpitala Powia-
towego w Pszczynie. W 2020 r. przeka-
zano łącznie 200 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego.

UG

BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĄSIEDZTWIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Jednym z największych projektów pro-

ekologicznych w gminie w ostatnich latach 
jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji. 
Polega na zapewnieniu mieszkańcom atrak-
cyjnego dofinansowania do wymiany sta-
rych kotłów na nowoczesne, ekologiczne, 
wykonania dociepleń czy wymiany okien, 
w wysokości do 80% wartości zadania. 
W dwóch pierwszych etapach zrealizowano 
320 inwestycji proekologicznych. Wymie-
niono 240 kotłów na nowoczesne, ekolo-
giczne. Ponadto, wykonano docieplenia 
w 50 budynkach, a w 30 wymieniono okna. 
W październiku br. odbył się nabór do III 
etapu Programu. Kolejni mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z dopłat i przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza (zaplanowano 
wymianę na 18 kotłów węglowych - dot. 
wniosków z poprzedniego nabory, wymianę 
58 kotłów węglowych na gazowe, 18 kotłów 
gazowych, docieplenie ścian zewnętrznych 
w 20 obiektach, docieplenie stropodachów 
i dachów 20 obiektów, wymianę okien w 31 
obiektach). W celu lepszego dostosowania 
następnych etapów do potrzeb mieszkańców 
prowadzono też ankietę, dotyczącą oczeki-
wań w zakresie dofinansowania do tego typu 
działań. Cały Program ma być realizowany 
co najmniej do 2023 r., a jego szacowana 
łączna wartość to prawie 7 mln zł! Niezwykle 
istotny jest fakt, że uchwała antysmogowa 
określa terminy wymiany danych kotłów. 
I tak kotły powyżej 10 lat od daty produkcji 
muszą zostać wymienione do końca 2021 
roku!

PONE i nie tylko
Regularnie informujemy mieszkańców 

i zachęcamy ich do korzystania z innych moż-
liwości pozyskania dofinansowania na reali-
zację inwestycji ekologicznych. Są to m.in. 
programy rządowe czy Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Więcej na ten temat piszemy obok.

Ekologia się opłaca!
W Goczałkowicach ekologiczne opalanie 

się opłaca! Od 1 stycznia 2021 r. mieszkaniec, 
który ma w domu wyłącznie ekologiczne źró-
dła ciepła zapłaci dużo niższy podatek od nie-
ruchomości dla budynków mieszkalnych lub 
ich części. Ponad 80%! Standardowa stawka 
wynosić będzie 0,63 zł od 1 m kw. Stawka 
dla opalających nieruchomość ekologicznie – 
0,10 zł od 1 m kw. To realna zachęta do dbania 
o nasze powietrze!

Ekologiczne źródła ciepła to pompa cie-
pła, podłączenie budynku do sieci ciepłow-
niczej, źródło ogrzewania wykorzystujące 
energię elektryczną, gaz, olej opałowy. 
Co ważne, wszystkie zainstalowane źródła 
ciepła w budynku muszą być ekologiczne.

Paleniska do kontroli
Duży wpływ na naszą postawę i to, czym 

palimy w piecach miały kontrole palenisk 
prowadzone w sezonie grzewczym przez pra-
cowników Urzędu Gminy, często w towarzy-
stwie dzielnicowych. Ponad połowa zanie-
czyszczeń powietrza pochodzi z naszych 
domów, a często wymiana pieca na eko-
logiczny nie pomaga, jeśli spalamy w nim 
niedozwolone materiały. Kontrolerzy mieli 
za zadanie sprawdzać, co trafia do kotłów 
i uświadamiać mieszkańców, jak ważna jest 
nasza odpowiedzialna postawa. W ubiegłym 
sezonie grzewczym w Goczałkowicach prze-
prowadzono ponad 250 kontroli. W sytu-
acjach, kiedy stwierdzono, że używane jest 
niewłaściwe paliwo, odbywały się rekon-
trole. Na początku roku pilotażowo wyko-
nano także kontrolę dymu z kominów przy 
użyciu drona. Przed tegorocznym sezonem 
grzewczym, z powodu pandemii wojewoda 
śląski polecił ograniczenie do minimum tego 
typu kontroli w gospodarstwach domowych.

Oczyszczacze w przedszkolach
W trosce o zdrowie najmłodszych miesz-

kańców naszej gminy, w 2018 r. w dwóch gmi-
nych przedszkolach zamontowano łącznie 7 
oczyszczaczy powietrza. Wrażliwe na zanie-
czyszczenia powietrza urządzenia pozwalają 
przebywać dzieciom w dobrych warunkach 
i oddychać lepszym powietrzem.

Na rowery!
Nasze wydawałoby się niepozorne, 

codzienne decyzje także mają duży wpływ 
na jakość powietrza. Dlatego Goczałkowice 
umożliwiają ograniczanie wydobywania 
się spalin i przesiadanie się z samochodów 
na rowery. To nie tylko ekologiczne i przy-
jemne, ale często również oznacza oszczęd-
ność czasu! Kolejny sezon w gminie funk-
cjonowała samoobsługowa wypożyczalnia 
rowerów. Jednoślady dostępne były przy 

Starym Dworcu oraz przy koronie zapory, 
a pierwszych 30 minut jazdy było darmowe. 
System powiązany jest ze stacjami w gminie 
Pszczyna oraz w Tychach, dlatego można 
było swobodnie poruszać się pomiędzy 
tymi miejscami i pozostawiać tam rowery. 
W ostatnim sezonie w Goczałkowicach odno-
towano prawie 2 tys. wypożyczeń, a stacja 
przy zaporze była jedną z najpopularniej-
szych. O popularności usługi (realizowanej 
wspólnie z gminą Pszczyna) świadczy fakt, 
że w 2020 r. przybyło aż 1059 nowych użyt-
kowników systemu. Łącznie jest ich ponad 5 
tys. Przez cały rok jednoślady można wypo-
życzyć też na Starym Dworcu.

Uświadamiamy, edukujemy!
Można realizować wiele projektów, ale 

niezwykle ważna jest świadomość wśród 
mieszkańców tego, jak istotne są czyste 
powietrze oraz nasza postawa. Dlatego sta-
wiamy na edukację ekologiczną. Regular-
nie na łamach „Wiadomości Goczałkowic-
kich” czy w gminnych mediach interneto-
wych pojawiają się artykuły na temat smogu 
i możliwości poprawy jakości powietrza 
przez samych mieszkańców. Mają one na celu 
uświadamianie wagi problemu i pokazywa-
nie, że sami, swoimi codziennymi decyzjami 
i zachowaniami, możemy przyczynić się 
do poprawy sytuacji. Dużą rolę odgrywają 
też zajęcia, akcje czy konkursy ekologiczne, 
które regularnie przeprowadzane są w gmin-
nych placówkach oświatowych. Dzieci od 
najmłodszych lat wyrabiają nawyki dbania 
o środowisko i czyste powietrze.

Czyste powietrze to nasz wspólny cel! 
Pamiętajmy o tym każdego dnia!

DLA EKOLOGII 
- Z TEGO WARTO SKORZYSTAĆ

Czyste powietrze - to program z budżetem 
103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem 
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych przez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Jest realizowany przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Więcej informacji o pro-
gramie „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.
gov.pl

Ulga termomodernizacyjna - podatnicy 
mogą odliczyć w  PIT do 53 tys. zł wydatków 
na materiały budowlane, urządzenia i  usługi 
związane z   termomodernizacją budynku. 
Podatnik nie ma obowiązku przeprowadze-
nia audytu energetycznego. Wydatki, które 
odlicza, muszą być jednak potwierdzone fak-
turami wystawionymi przez firmę, która nie 
jest zwolniona z podatku VAT.

wspóLnie pOKOnamy smOG!
Tylko wspólne działanie gminy, a także mieszkańców Goczałkowic mogą doprowadzić do poprawy jakości powietrza, którym 
oddychamy. Do tej pory udało się zrealizować sporo projektów proekologicznych. Niektóre są kontynuowane, pojawiają się też 
nowe zachęty do dbania o nasze powietrze.
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Utrzymanie dróg gminnych, 
parkingów i chodników do 15 
kwietnia 2021 r. zlecono firmie 

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszcze-
niowy Marcin Chudek z Goczałkowic-
-Zdroju (tel. 603 779 645).

Utrzymanie alejek i mostków 
w Parku Zdrojowym w tym samym 
czasie będzie zadaniem firmy F.U.H. 
M&S BRUK Michał Szczygieł, Szy-
mon Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-
-Zdroju (tel. 506 861 751).

Zgłoszenia dotyczące zimowego 
utrzymania dróg gminnych i Parku 
Zdrojowego można zgłaszać również 
do Administracji Zasobów Komunal-
nych w Goczałkowicach-Zdroju – tel. 
32 212 70 21 (w godz. pracy AZK).

Umowy z wykonawcami obej-
mują usuwanie śniegu, błota pośnie-
gowego, zasp, zapobieganie oraz 
likwidowanie śliskości zimowej 
powstałej na skutek gołoledzi, lodo-
wicy, śniegu, szadzi, szronu i oblo-
dzenia, a także pozimowe oczyszcze-
nie dróg, parkingów, chodników oraz 
alejek parkowych i mostków z mate-
riałów użytych do zwalczania ślisko-
ści zimowej.

Za zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój jest odpowie-
dzialny Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie – tel. 501 716 376, 32 
212 80 68.

UG

zimOwe Utrzymanie dróG 
GminnycH i parKU zdrOJOweGO
Rozstrzygnięty został przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą oraz Parku Zdrojowego na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śli-
skości”, ogłoszony przez Administrację Zasobów Komunalnych na sezon 2020/2021.

Radni wystąpili z apelem 
do premiera o podjęcie 
kompleksowych rozwiązań 

prawnych wspierających branżę 
uzdrowiskową oraz zapewniają-
cych rekompensatę z tytułu kon-
sekwencji związanych z wprowa-
dzeniem stanu epidemii na tere-
nie Polski.

O trudnej sytuacji Uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój wójt gminy 
wraz z  radnymi  rozmawiali  z  pre-
zesem placówki Tomaszem Kor-
donem 8 grudnia podczas łączo-
nego posiedzenia komisji Rady 
Gminy. Działalność uzdrowiska 
została wstrzymana wiosną br., 
co przyniosło dotkliwe skutki 
finansowe samemu Uzdrowisku, 
jak również gminie jako jedno-
stce samorządu terytorialnego. 
Pomimo tego, iż zapadła decy-
zja o kontynuowaniu leczenia 
w Oddziale Rehabilitacyjnym, 
liczba pacjentów, którzy podej-
mowali się przyjazdu do Uzdro-
wiska była znikoma. Duży wpływ 
na to miał fakt, że przez kilka mie-
sięcy w placówce funkcjonowało 
izolatorium.

„Według danych Zarządu 
Spółki Uzdrowisko Goczałko-

wice-Zdrój sp. z o. o., na dzień 
31 października 2020 r. strata 
z działalności Uzdrowiska wynio-
sła 9,3 mln zł. Listopad i grudzień 
pogłębiają ten stan, w wyniku 
czego na koniec 2020 r. strata 
może wynieść nawet kilkanaście 

mln złotych, zwłaszcza, że przy-
chody z działalności podstawowej 
są na bardzo niskim poziomie, 
a zobowiązania wymagalne lawi-
nowo rosną. Taka sytuacja wystę-
puje w całej branży uzdrowiskowej 
i dotyczy wszystkich gmin uzdro-

wiskowych, które z uwagi na swoją 
specyfikę i odrębność ustrojową 
określane są mianem gmin mono-
funkcyjnych” – czytamy w apelu. 
„Wywołany przez pandemię 
COVID-19 krajowy i ogólnoświa-
towy kryzys gospodarczy spo-
wodował w naszej gminie sku-
mulowanie wszystkich negatyw-
nych skutków, jakie występują 
w gospodarce i samorządach. 
Dlatego z niepokojem przyjęli-
śmy fakt, że kolejne rozwiązania 
prawne (tarcza antykryzysowa) 
nie objęły branży uzdrowiskowej. 
Bez pomocy rządowej, pomimo 
wszelkich starań, dalsze istnienie 
Uzdrowiska o ponad 160-letniej 
tradycji leczenia jest zagrożone” – 
podkreślono w apelu.

Rada Gminy zaapelowała 
o wprowadzenie rozwiązań osło-
nowych, które pozwolą spółce 
przetrwać pandemię, a w przy-
szłości kontynuować dotychcza-
sową działalność. Apel zostanie 
przekazany Prezesowi Rady Mini-
strów, Marszałkowi Wojewódz-
twa Śląskiego oraz organom sta-
nowiącym gmin z terenu powiatu 
pszczyńskiego.

UG

apeLUJĄ w sprawie UzdrOwisKa
15 grudnia Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym uzdrowiska.



  z  ż y c i a  g m i n y  10 WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE  z  ż y c i a  g m i n y  10 WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

Współpraca Goczałkowic 
z Plossberg trwa od 2012 r. 
W tym czasie odbywały 

się spotkania przedstawicieli obu 
gmin, lokalnych organizacji, sto-
warzyszeń. To okazja do wymiany 
doświadczeń, wsparcia w wielu 
dziedzinach. W Goczałkowicach 
kilkukrotnie gościliśmy delegację 
z Niemiec. Także przedstawiciele 
naszej gminy brali udział w spo-
tkaniach, uroczystościach w Ploss-
berg. W ubiegłym roku delegacja 
z Goczałkowic-Zdroju (w tym chór 
Semper Communio i przedstawi-
ciele OSP Goczałkowice-Zdrój) 
wzięła udział w obchodach 150-
lecia tamtejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

– Współpraca z Plossberg roz-
wija się. W tym roku planowali-
śmy zorganizowanie Dni Goczał-
kowic wspólnie z naszą gminą 
partnerską. Chcieliśmy, żeby nasi 
mieszkańcy lepiej poznali kulturę 
bawarską. Niestety, pandemia spo-
wodowała, że musieliśmy odwo-
łać imprezę – mówi wójt Gabriela 
Placha.

Wójt Goczałkowic-Zdroju 
w październiku wystosowała list 
do burmistrza Plossberg. Opisała 
w nim, jak Goczałkowice radzą 
sobie z pandemią, jak wiele rze-
czy się z tego powodu zmieniło. 
Poinformowała też o trwających 
inwestycjach w gminie (budowa 

przedszkola czy centrum przesiad-
kowego) oraz o sukcesach i jubile-
uszach (awans LKS Goczałkowice-
-Zdrój do III ligi czy 150-lecie prze-
jazdu pierwszego pociągu przez 
gminę). Wyraziła także nadzieję 
na spotkanie. „Głęboko wierzę, 
że sytuacja epidemiologiczna ule-
gnie poprawie na tyle, że możliwe 
będzie wspólne spotkanie, a nawet 
polsko-niemieckie świętowanie 
Dni Goczałkowic. Świętowanie, 
które planowaliśmy, i na które tak 
bardzo się cieszyliśmy“ – napisała 
Gabriela Placha. Wszystkim miesz-
kańcom życzyła dużo siły i zdrowia.

W połowie listopada do Urzędu 
Gminy wpłynęła odpowiedź 
z Plossberg. Burmistrz Lothar Mül-
ler pisze w liście, że i u nich pan-

demia spowodowała wiele zmian. 
Jednak nadal realizowane i plano-
wane są kolejne inwestycje. Trwa 
budowa oczyszczalni ścieków 
za 6,5 mln euro czy przebudowa 
opustoszałego domu, w którym 
miałoby powstać miejsce spotkań 
z salą bankietową i przestrzenią 
biurową dla pomocy sąsiedzkiej, 
osób niepełnosprawnych oraz opie-
kunów seniorów, a także innych 
pracowników socjalnych. Rozwi-
jany jest obszar budowlany w cen-
trum gminy, gmina opracowuje 
plan, jak go wykorzystać.

W grudniu delegacja z Goczał-
kowic miała wziąć udział w wysta-
wie szopek bożonarodzeniowych 
w Plossberg. Została jednak przeło-
żona na 2021 rok. Burmistrz gminy 

partnerskiej już dziś zaprosił wójt 
wraz z delegacją na to wydarze-
nie. „Tobie i wszystkim mieszkań-
com Goczałkowic-Zdroju również 
życzę wszystkiego dobrego, dużo 
sił i błogosławieństwa Bożego. 
W tych czasach w Bawarii życzymy 
sobie nawzajem przede wszystkim 
zdrowia!“ – zakończył list Lothar 
Müller.

Umowa partnerska pomiędzy 
gminami została podpisana w lipcu 
2016 r. Partnerstwo jest okazją 
do rozwijania kontaktów między 
instytucjami, organizacjami, sto-
warzyszeniami na różnych płasz-
czyznach. Gmina Plossberg leży 
w Bawarii, przy granicy z Cze-
chami.

UG

wspóŁpraca w czasacH pandemii
Mimo braku możliwości spotykania się, współpraca z Plossberg – gminą partnerską nie zanika. Kiedy tylko będzie to możliwe, 
planowane są wspólne wydarzenia, spotkania.

Zdjęcia ze spotkań przedstawicieli gmin Plossberg i Goczałkowice-Zdrój, ostatnie miało miejsce w lipcu 2019 r. (Fot. UG)

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek,
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi

Henryk Sekta urodził się 12 stycznia 1936 r. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. 
Pracował m.in. w Urzędzie Powiatowym w Bielsku-Białej (w Wydziale Komunikacji) czy w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym ELWO w Pszczy-
nie, prowadził też własną działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Inżynierskie Henryk Sekta”. Jest autorem kilku patentów technicznych. 
W latach 80. był członkiem NSZZ „Solidaność”, w czasach PRL był szykanowany za propagowanie postaw patriotycznych i narodowych.

Od 1992 roku był radnym Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój. 19 lutego 1992 r. został wybrany na pierwszego Przewodniczącego Rady Gminy.
Opracowano na podstawie: Goczałkowicki słownik biograficzny pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, tom II (Goczałkowice-Zdrój 2019)

Śp. Henryka Sekty,
pierwszego Przewodniczącego Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, 

działacza społecznego, inżyniera budownictwa.

W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami



Zielone odbierane spod posesji

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. nie będą funkcjono-

wały punkty odbioru odpadów zielonych. Suche liście, skoszoną 

trawę, spady owocowe, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy 

będzie trzeba umieszczać w brązowych pojemnikach na biood-

pady, razem z odpadami kuchennymi. Tego typu odpady będą 

odbierane spod posesji, od 1 kwietnia do 31 października – raz 

na dwa tygodnie, a od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu. 

Mieszkaniec będzie miał również możliwość oddania ich nieod-

płatnie do PSZOK-u w Czechowicach-Dziedzicach.

Co istotne, bioodpadów przed wrzuceniem do pojemnika nie 

należy pakować do worków foliowych! Wykonawca nie będzie 

odbierał śmieci leżących luzem wokół pojemników. Przypomi-

namy też, że bioodpady mogą oddawać jedynie osoby, które nie 

zadeklarowały, że będą je kompostować.

Kompostujesz? Płacisz mniej!

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający 

kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady 

mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Goczał-

kowice-Zdrój wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca 

za miesiąc. Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić dekla-

rację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w któ-

rym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie 

bioodpadów. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kom-

postowania bioodpadów podlega kontroli.

Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców do kompostowa-

nia. Jak widać, kompostowanie się opłaca, a do tego jest ekolo-

giczne. Dlaczego? Jest to najlepszy sposób, żeby uzyskać wła-

sny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować 

odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady 

biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one 

do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% 

odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost 

jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy 

wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Nowa stawka

System gospodarki odpadami jest systemem, który musi 

się samofinansować. To oznacza, że gmina nie może do niego 

dokładać, nie może też czerpać z niego zysków. Wszystkie 

środki z opłat za odbiór śmieci od mieszkańców muszą finan-

sować tę usługę. Dlatego też – ze względu na wynik przetargu 

i coraz wyższe koszty – od 1 stycznia 2021 r. miesięczna stawka 

za odbiór śmieci w gminie Goczałkowice-Zdrój będzie wyższa. 

Wyniesie 25 zł od osoby, jeśli odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. Bez zmian pozostaje stawka opłaty pod-

wyższonej (stosowanej jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny). 

Wyniesie 60 zł.

Wszystkie te zmiany w zakresie odbioru odpadów zielonych 

zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Od stycznia zmiany  
w OdbiOrze Odpadów

Od przyszłego roku nie będzie mobilnych punktów odbioru odpadów zielonych. Takie odpady będą odbie-

rane spod posesji, w pojemnikach brązowych na bioodpady. Zmienia się też stawka za odbiór śmieci.



JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY? 
 
 WRZUCAJ: NIE WRZUCAJ: 
 
 
 
 
 

PLASTIK/ 

METAL/ 

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

 

worek żółty 

 
● butelki PET 
● plastikowe naczynia, nakrętki 
● opakowania z tworzyw sztucznych 
po kosmetykach  
i środkach czystości 
● opakowania wielomateriałowe ( po 
mleku, sokach itp.) 
● plastikowe torebki, woreczki i 
reklamówki 
● puszki po napojach 
● puszki po produktach spożywczych 
( np. konserwy) 
● drobny złom 
● kapsle, metalowe pokrywki ze 
słoików  
● tekstylia 
 

 
● zabrudzonych torebek śniadaniowych 
● pampersów 
● puszek po farbach 
● opakowań po cieczach 
niebezpiecznych  
● zabawek 
● pojemników ciśnieniowych  
( dezodorantów) 
● butelek, pojemników  
i kartonów z zawartością 
● opakowań po olejach spożywczych i 
samochodowych, 
● folii aluminiowych 
● folii budowlanych 

 
 
 

SZKŁO BIAŁE 

I KOLOROWE 

 

worek zielony 

 
 
● szklane butelki 
● słoiki bez pokrywek 
● inne opakowania ze szkła  
( np. po kosmetykach) 

 
● zakrętek, kapsli, korków 
● porcelany i fajansu 
● szyb samochodowych 
● kineskopów 
● świetlówek, żarówek i innych źródeł 
światła 
● luster i szkła zbrojonego 
● szkła okiennego 
● szkła łączonego z innymi materiałami 

 
 

PAPIER 
  
 

worek niebieski 
 

● papier, gazety, czasopisma    
kolorowe 
● katalogi i prospekty 
● kartony, pudełka, tektura falista 
● papier pakowy 
● stare zeszyty i książki 

● zabrudzonego i tłustego papieru 
● kalki, folii 
● opakowań, kartonów po sokach, 
mleku 
● pieluch jednorazowych  
i artykułów higienicznych 
● opakowaniach po klejach  
i zaprawach budowlanych 
● tapet 
● opakowań po mrożonkach 

 
POPIÓŁ 

                kubeł 

● popiół z palenisk domowych ● odpadów zmieszanych, 
● innych odpadów objętych segregacją 

 

 

 

ODPADY 

ZMIESZANE 

kubeł 

● odpady nie objęte segregacją 
● pampersy i artykuły higieniczne 
● zabawki 
● butelki i opakowania po olejach 
spożywczych 
● tłusty i zabrudzony papier  
( np. opakowanie po maśle) 
● porcelanę i fajans 
● szkło stołowe ( np. szklanki) 
 

● odpadów objętych segregacją 
● przeterminowanych lekarstw 
● baterii i akumulatorów 
● zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 
● odpadów niebezpiecznych 
● świetlówek, żarówek 
● bioodpadów 
● odpadów budowlanych np. gruzu 

 

 

 

BIOODPADY 

 kubeł brązowy 

● resztki żywności, 
● resztki i obierki z warzyw 
i owoców, 
● fusy po kawie i herbacie, 
● skorupki z jaj i orzechów, 
● papier zanieczyszczony 
produktami spożywczymi, w tym 
papierowe filtry z kawą oraz zużyte 
papierowe ręczniki, 
● niewykorzystane wyroby 
piekarnicze (np. suchy chleb) 
● odpady zielone np. trawa, liście, 
gałęzie, kwiaty, spady owocowe, 
 

● woreczków foliowych, 
● kości, ości, 
● odchodów zwierzęcych, 
● resztek żywności pochodzenia 
zwierzęcego 
● popiołu, 
● ziemi, kamieni, 
● leków, 
● oleju jadalnego 



TERMINY  WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II 
BIOODPADY ODPADY SEGREGOWANE ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

25 STYCZEŃ 
22 LUTY 
22 MARZEC 
12, 26 KWIECIEŃ 
10, 24 MAJ 
7, 21 CZERWIEC 
5, 19 LIPIEC 
2, 16, 30 SIERPIEŃ 
13, 27 WRZESIEŃ 
11, 25 PAŹDZIERNIK 
22 LISTOPAD 
20 GRUDZIEŃ 

4, 18 STYCZEŃ 
1, 15 LUTY 
1, 15, 29 MARZEC 
12, 26 KWIECIEŃ 
10, 24 MAJ 
7, 21 CZERWIEC 
5, 19 LIPIEC 
2, 16, 30 SIERPIEŃ 
13, 27  WRZESIEŃ 
11, 25 PAŹDZIERNIK 
8, 22 LISTOPAD 
6, 20 GRUDZIEŃ 

11, 25 STYCZEŃ 
8, 22 LUTY 
8, 22 MARZEC 
9*, 19 KWIECIEŃ   
7*, 17, 31 MAJ 
14, 28 CZERWIEC 
12, 26 LIPIEC 
9, 23 SIERPIEŃ 
6, 20 WRZESIEŃ 
4, 18 PAŹDZIERNIK 
5*, 15, 29 LISTOPAD 
13, 27 GRUDZIEŃ 

4, 18 STYCZEŃ 
1, 15 LUTY 
1, 15, 29 MARZEC 
26 KWIECIEŃ 
24 MAJ 
21 CZERWIEC 
19 LIPIEC 
16 SIERPIEŃ 
13 WRZESIEŃ 
11 PAŹDZIERNIK 
8, 22 LISTOPAD 
6, 20 GRUDZIEŃ 
 

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 
BIOODPADY ODPADY SEGREGOWANE ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

28 STYCZEŃ 
25 LUTY 
25 MARZEC 
8, 22 KWIECIEŃ 
6, 20 MAJ 
1*, 17 CZERWIEC 
1, 15, 29 LIPIEC 
12, 26 SIERPIEŃ 
9, 23 WRZESIEŃ 
7, 21 PAŹDZIERNIK 
18 LISTOPAD 
16 GRUDZIEŃ 

5, 19 STYCZEŃ 
2, 16 LUTY 
2, 16, 30 MARZEC 
13, 27 KWIECIEŃ 
11, 25 MAJ 
8, 22 CZERWIEC 
6, 20 LIPIEC 
3, 17, 31 SIERPIEŃ 
14, 28 WRZESIEŃ 
12, 26 PAŹDZIERNIK 
9, 23 LISTOPAD 
7, 21 GRUDZIEŃ 

12, 26 STYCZEŃ 
9, 23 LUTY 
9, 23 MARZEC 
6, 20 KWIECIEŃ 
4, 18 MAJ 
1, 15, 29 CZERWIEC 
13, 27 LIPIEC 
10, 24 SIERPIEŃ 
7, 21 WRZESIEŃ 
5, 19 PAŹDZIERNIK 
2, 16, 30 LISTOPAD 
14, 28 GRUDZIEŃ 

5, 19 STYCZEŃ 
2, 16 LUTY 
2, 16, 30 MARZEC 
27 KWIECIEŃ 
25 MAJ 
22 CZERWIEC 
20 LIPIEC 
17 SIERPIEŃ 
14 WRZESIEŃ 
12 PAŹDZIERNIK 
9, 23 LISTOPAD 
7, 21 GRUDZIEŃ 

OD DK1 DO RUDOŁTOWIC 
BIOODPADY ODPADY SEGREGOWANE ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

13 STYCZEŃ 
10 LUTY 
10 MARZEC 
7, 21 KWIECIEŃ 
5, 19 MAJ 
2, 16, 30 CZERWIEC 
14, 28 LIPIEC 
11, 25 SIERPIEŃ 
8, 22 WRZESIEŃ 
6, 20 PAŹDZIERNIK 
17 LISTOPAD 
15 GRUDZIEŃ 

8*, 20 STYCZEŃ 
3, 17 LUTY 
3, 17, 31 MARZEC 
14, 28 KWIECIEŃ 
12, 26 MAJ 
9, 23 CZERWIEC 
7, 21 LIPIEC 
4, 18 SIERPIEŃ 
1, 15, 29 WRZESIEŃ 
13, 27 PAŹDZIERNIK 
10, 24 LISTOPAD 
8, 22 GRUDZIEŃ 
 

13, 27 STYCZEŃ 
10, 24 LUTY 
10, 24 MARZEC 
7, 21 KWIECIEŃ 
5, 19 MAJ 
2, 16, 30 CZERWIEC 
14, 28 LIPIEC 
11, 25 SIERPIEŃ 
8, 22 WRZESIEŃ 
6, 20 PAŹDZIERNIK 
3, 17 LISTOPAD 
1, 15, 29 GRUDZIEŃ 

8*, 20 STYCZEŃ 
3, 17 LUTY 
3, 17, 31 MARZEC 
28 KWIECIEŃ 
26 MAJ 
23 CZERWIEC 
21 LIPIEC 
18 SIERPIEŃ 
15 WRZESIEŃ 
13 PAŹDZIERNIK 
10, 24 LISTOPAD 
8, 22 GRUDZIEŃ 
 

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC 

BIOODPADY ODPADY SEGREGOWANE ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 
14 STYCZEŃ  
11 LUTY 
11 MARZEC 
1, 15, 29 KWIECIEŃ 
13, 27 MAJ 
10, 24 CZERWIEC 
8, 22 LIPIEC 
5, 19 SIERPIEŃ 
2, 16, 30 WRZESIEŃ 
14, 28 PAŹDZIERNIK 
25 LISTOPAD 
23 GRUDZIEŃ 
 

7, 21 STYCZEŃ 
4, 18 LUTY 
4, 18 MARZEC 
1, 15, 29 KWIECIEŃ 
13, 27 MAJ 
10, 24 CZERWIEC 
8, 22 LIPIEC 
5, 19 SIERPIEŃ 
2, 16, 30 WRZESIEŃ 
14, 28 PAŹDZIERNIK 
12*, 25 LISTOPAD 
9, 23 GRUDZIEŃ 
 

14, 28  STYCZEŃ 
11, 25 LUTY 
11, 25 MARZEC 
8, 22 KWIECIEŃ 
6, 20 MAJ 
4*, 17 CZERWIEC 
1, 15, 29 LIPIEC 
12, 26 SIERPIEŃ 
9, 23 WRZESIEŃ 
7, 21 PAŹDZIERNIK 
4, 18 LISTOPAD 
2, 16, 30 GRUDZIEŃ 

7, 21 STYCZEŃ 
4, 18 LUTY 
4, 18 MARZEC 
29 KWIECIEŃ 
27 MAJ 
24 CZERWIEC 
22 LIPIEC 
19 SIERPIEŃ 
16 WRZESIEŃ 
14 PAŹDZIERNIK 
12*, 25 LISTOPAD 
9, 23 GRUDZIEŃ 
 

 
* zmiana terminu wywozu odpadów, w związku z przypadającym świętem



 
*Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK zostanie podana do wiadomości.  

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
 meble, wózki dziecięce, dywany, materace, rowery 
● wystawiamy przed posesję w terminach określonych w harmonogramie: 

1. OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 10 września   
2. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 –  7 września 
3. OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 8 września 
4. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC 

 – 9 września 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości) 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY  
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK 

ZUŻYTE OPONY (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg) 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 4 sztuk rocznie z nieruchomości) 
PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH 
● wrzucamy do pojemników znajdujących się w: 
- Aptece Pod Eskulapem, ul. Boczna 2d 
- Aptece Św. Stanisława, ul. Szkolna 72 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK  

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE Z REMONTU BUDYNKU 

LUB MIESZKANIA 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości) 
ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY 
● dostarczamy do punktu zbiórki znajdującego się w Urzędzie Gminy 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK  

o SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, ODPADY 
WIELOMATERIAŁOWE 

● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK 

ODPADY NIEBEZPIECZNE, W TYM CHEMIKALIA  
 świetlówki, żarówki energooszczędne,  

● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK  
BIOODPADY 
 resztki żywności, trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, rozdrobnione gałęzie 
● kompostujemy we własnym zakresie 
● wystawiamy w pojemnikach przed posesję w terminach określonych w harmonogramie 
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK 
 

 
W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z 
działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK dostępny na stronie: 
www.odpadygoczalkowicezdroj.pl 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) CZECHOWICE-
DZIEDZICE, UL. PRUSA 33, TEL. 32 214 53 25, 604 961 034 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ 

UL. PRUSA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PSZOK  JEST CZYNNY W 
NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH: 

 
 

  1 stycznia - 31 marca (godz.) 1 kwietnia - 30 czerwca (godz.) 

  Wtorek 14.30 – 21.00 14.30 – 21.00 

  Środa - 14.30 – 21.00 

 Czwartek 14.30 - 21.00                       14.30 – 21.00 

  Piątek - 14.30 – 21.00 

  Sobota 

08.00 – 14.00 

08.00 – 14.00 

 

 

  

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące z działalności 
gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK dostępny na stronie: www.odpady.goczalkowicezdroj.
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Obecnie przygotowywany jest 
teren pod inwestycję. Kaplica 
powstanie w sąsiedztwie 

kościoła, pomiędzy świątynią a ul. 
św. Jerzego. Proboszcz zakłada, 
że prace powinny ruszyć wiosną, 
kiedy uda się załatwić wszystkie for-
malności.

– Każdy pogrzeb w formie uro-
czystej zawiera trzy stacje. Pierw-
sza jest w domu zmarłego bądź 
właśnie w kaplicy przedpogrze-
bowej, druga – w kościele, a trze-
cia – na cmentarzu – tłumaczy ks. 
Lesław Przepłata, proboszcz Parafii 
św. Jerzego Męczennika. – Do tej 
pory często ta pierwsza stacja była 
w domach, gdzie przy trumnie 
rodzina modliła się za zmarłego. Ale 
coraz więcej osób przywozi swoich 

zmarłych prosto z chłodni w trum-
nie do kościoła – dodaje.

Kaplica przedpogrzebowa 
będzie więc dużym ułatwieniem 
w godnym sprawowaniu pogrze-
bów. Znajdą się w niej m.in. chłod-
nie do przechowywania zwłok oraz 
pomieszczenie do przygotowania 
ciała do pochówku. Trumna z cia-
łem będzie mogła się znajdować 
w takiej kaplicy do czasu pogrzebu.

Będzie to budynek parterowy 
o powierzchni ok. 100 m kw. Teren 
pod budowę kaplicy został przeka-
zany przez gminę Goczałkowice-
-Zdrój oraz sponsora. Jak mówi pro-
boszcz, po jej wybudowaniu plano-
wane jest powiększenie cmentarza, 
a także parkingu przy kościele.

UG

w GOczaŁKOwicacH pOwstanie 
KapLica przedpOGrzebOwa
Prace będzie realizować Parafi a św. Jerzego Męczennika na terenie, który został przekazany przez gminę Goczałkowice-Zdrój 
oraz sponsora.

 Kaplica powstanie w sąsiedztwie kościoła parafi alnego (Fot. UG)

Celem Kampanii „Białej Wstążki”, 
która trwa rokrocznie od 25 listo-
pada do 5 grudnia jest zwrócenie 

uwagi całego społeczeństwa na zjawisko 
przemocy w rodzinie. Skutecznych sposo-
bów walki z przemocą jest wiele. Kampa-
nia jest jedną z nich. Podnosi ona przede 
wszystkim świadomość, iż każdy z nas bez 
względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, 
upodobania ma równe prawa do zapew-
nienia sobie bezpieczeństwa psychicznego 
i fizycznego oraz poszanowania własnej 
godności. Reagujmy, gdy widzimy osoby 
doznające przemocy, bądź stosujące prze-
moc wobec innych. Nie bądźmy również 
obojętni na to, co dzieje się wokół nas.

W Goczałkowicach-Zdroju kampania 
„Białej Wstążki” odbywa się każdego roku. 
Jest organizowana w ramach realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Prze-

mocy na lata 2016-2020 przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscy-
plinarny przy współpracy z placówkami 
oświatowymi i instytucjami działającymi 
na terenie gminy. Założeniem kampanii 
jest zwrócenie uwagi na problem prze-
mocy stosowanej nie tylko wobec kobiet, 
ale wobec wszystkich członków rodziny. 
Problem, który rozgrywa się często w czte-
rech ścianach.

W tym roku z uwagi na trudny czas pan-
demii, a także w związku z wprowadzo-
nym nauczaniem zdalnym nie ma moż-
liwości organizacji kampanii wzorem lat 
ubiegłych, poprzez zaangażowane dzia-
łania profilaktyczne na terenie placówek 
oświatowych. Niemniej jednak w ramach 
działań prof i lakt ycznych Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
na lata 2016-2020 w miesiącach letnich 

w placówkach i instytucjach gminnych 
zostały rozprowadzone plakaty, ulotki 
informacyjne. Pomimo trudnego czasu 
pracuje Zespół Interdyscyplinarny i Grupy 
Robocze z osobami i rodzinami dotknię-
tymi problemem przemocy. Nieprzerwa-
nie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej udzielają pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętych wieloproblemowo, 
w tym problemem przemocy. Działa także 
całodobowo telefon przemocowy.

Pomocne numery telefonów:

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 
32/449 32 00
Ośrodek Pomocy Społecznej 32/212 70 55 
lub 537 157 858
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02

OPS

OGóLnOŚwiatOwa Kampania 
„biaŁeJ wstĄŻKi” OrGanizOwana 

na terenie Gminy 
GOczaŁKOwice-zdróJ

Problem przemocy występuje we wszystkich państwach całego świata, bez względu na poziom rozwoju danego kraju. Przemoc 
wobec członków rodziny stanowi zagrożenie dla praw, zdrowia, dobrobytu wszystkich ludzi, tych biednych jak i bogatych. Prze-
moc ma wpływ na ich życie nawet wiele lat po wyjściu z jej kręgów. W wielu krajach osoby doznające przemocy cierpią w milcze-
niu, nie mając prawie żadnych szans na sprawiedliwość, pomoc czy wsparcie.
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Święto Niepodległości obchodzone 
co roku 11 listopada dla upamiętnie-
nia odzyskania przez Polskę suweren-

ności to dzień szczególny w kalendarzu 
państwowych świąt naszego kraju. W 1918 
roku po 123 latach okupacji i zniewole-
nia dzięki zawziętości i zaangażowaniu 
„Wielkich Polaków” odzyskaliśmy wolność 
i możliwość stanowienia o własnym naro-
dzie.

Słowa POLAK – PATRIOTA – POLSKA – 
OJCZYZNA to słowa, które należy przybli-
żać dzieciom możliwie prostymi sposobami 
i metodami. Trzeba pamiętać, że dzieci 
obserwują co się dzieje w ich najbliższym 
otoczeniu, a potem przez całe życie pamię-
tają to, czego nauczyły się w dzieciństwie: 
zwyczaje, gwarę, obyczaje kultywowane 
w ich rodzinie i środowisku. W procesie 
wychowawczo-dydaktycznym przedszkola 
obejmującym całość wpływów i oddziały-
wań kształtujących rozwój dziecka, oraz 
przygotowujących go do życia w społeczeń-
stwie bardzo ważną rolę odgrywa tu strona 
działalności, która kształtuje uczucia 
patriotyczne i przywiązanie do ojczyzny.

Człowiek, który jest dumny ze swojej 
ojczyzny, który ją kocha i walczy o jej dobro 
to patriota. Patriotyzm nie musi oznaczać 
tylko bohaterskich czynów w boju, ale 
może się przejawiać jako sumienne ucze-
nie się i zdobywanie wiedzy, rzetelne wyko-
nywanie zwykłych obowiązków, jak rów-
nież uczciwe postępowanie w codziennym 
życiu.

Najważniejszym miejscem, w którym 
dziecko poznaje pier wsze informacje 
o świecie, uczy się zasad moralnych, któ-
rymi będzie się kierowało w dalszym życiu 
jest dom rodzinny. Małe dziecko uczy się 
przez naśladowanie dorosłych – głównie 

rodziców i nauczycieli. To właśnie od nich 
zależy, czy obudzą się w dziecku szacu-
nek, miłość do otaczającego go środowiska 
– do ojczyzny. Wiedza o najbliższym oto-
czeniu stanowi wstęp do powstania więzi 
z ojczyzną.

W Publicznym Przedszkolu nr 2 nauczy-
ciele starają się wykorzystywać każdą 
nadarzającą się okazję do kształtowania 
poczucia przynależności do społeczności 
tak lokalnej, jak i narodowej. Elementami 
nierozerwalnie związanymi z pojęciami 
OJCZYZNA są bajki i legendy, z których 
dzieci dowiadują się o przeszłości naszego 
kraju. Nauczycielki na zajęciach starają 
się w przystępny sposób opowiedzieć 

dzieciom o tamtych dawnych i trudnych 
czasach – kiedy to władcy trzech państw 
podzielili Polskę i zniknęła ona z mapy 
świata na długi czas, ale nie z serc Polek 
i Polaków.

11 listopada to bardzo ważny dzień – 
święto wszystkich Polaków. Mając na uwa-
dze ważność tej tematyki przedszkolaki 
poszerzały i utrwalały wiedzę omawia-
jąc następującą tematykę: „Nasza Ojczy-
zna”, „Święto Niepodległości”, „Drużyna 
zuchów”, „Odwiedzamy miejsca pamięci 
narodowej”, „Legendy o Polsce”.

W tym roku nie odbyła się wspólna uro-
czystość, jednak każda grupa obchodziła 
święto w swojej sali. Aby uczcić Święto Nie-
podległości, dzieci 10 listopada przyszły 
do przedszkola odświętnie ubrane. Każda 
grupa na tę uroczystość wykonała koty-
liony w barwach narodowych, które zdo-
biły pierś każdego wychowanka naszej pla-
cówki. Wspólnie z nauczycielem o godzi-
nie 11.11 w ramach akcji #szkoladohymnu 
dzieci odśpiewały hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Utrwalano również wia-
domości z zakresu wychowania patriotycz-
nego; symbole narodowe, barwy ojczyste, 
nazwę stolicy Polski, opowiadały o waż-
nych dla Polaków znakach w wierszu pt. 
„Katechizm polskiego dziecka”.

Dzięki tego typu zajęciom i uroczysto-
ściom dzieci uczą się patriotyzmu, kształ-
tują postawę i uczucia patriotyczne.

Bożena Rak, Anna Szmajduch – 
nauczyciele 

Publicznego Przedszkola nr 2

ŚwiĘtO niepOdLeGŁOŚci 
w przedszKOLU
Ważne dla naszego kraju święto uczczono w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju. 
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Tradycje zajmują znaczące 
miejsce w życiu każdego 
człowieka. Droga przekazu 

tradycji wiedzie zwykle od poko-
leń starszych ku młodszym, czyli 
od rodziców do dzieci. Kształ-
towanie tradycji dokonuje się 
w domu rodzinnym, ale ważną 
funkcję w kultywowaniu trady-
cji spełnia również przedszkole. 
Tradycje nie rodzą się z dnia 
na dzień. Składają się na nie całe 
długie lata wspólnych przeżyć 
i działań. Tradycyjne obrzędy 
wytwarzają u dzieci określone 
oczekiwania, przynoszą przeży-
cia, na które przedszkolaki cze-
kają. W naszym przedszkolu kul-
tywuje się wiele tradycji. Jedną 
z nich jest coroczne obchodzenie 
Andrzejek.

Andrzejki to stary ludowy 
zwyczaj. Dawniej, wróżby czy-
niono 29 listopada. Miały one dać 
odpowiedź na pytanie, co kogo 
czeka w przyszłości. W wigi-
lię św. Andrzeja prześcigano się 
więc w pomysłach, by z najróż-
niejszych oznak wyczytać swoją 
przyszłość. Zwyczaj wróżenia 

w wieczór andrzejkowy znany jest 
od bardzo dawna. Pamiętajmy 
jednak, że wróżba to zabawa 
i nie należy traktować jej całkiem 
poważnie, chociaż nie jest wyklu-
czone, że może się spełnić.

I tak 23, 24 i 25 listopada, 
każda z grup przedszkolnych 
obchodziła Andrzejki.  Sale 
przedszkolne powitały wszyst-
kich przekraczających ich próg, 
tajemniczym andrzejkowym 
nastrojem. Stosowne rekwizyty, 
świece oraz zapach topionego 
wosku wywołały nastrój sprzy-
jający przepowiedniom. Przed-
szkolaki przeniosły się w krainę 
czarów i wróżb. Nie zabrakło 
tych najbardziej popularnych. 
Dzieci poznały znaczenie kolo-
rów, magicznych przedmiotów 
i liczb, koła fortuny oraz innych 
przepowiedni. Wróżby przepla-
tane były zabawami ruchowymi, 
pląsami i tańcami przy muzyce.

Jednak najwięcej radości 
i wrażeń dostarczyła dzieciom 
ostatnia wróżba – czyli lanie 
wosku. „Oj darze, oj darze, nie-
chaj przyszłość się ukarze. Czary 

– mary, wosku lanie co ma stać 
się, niech się stanie. Zaraz wszy-
scy się dowiedzą co nam wróżby 
przepowiedzą”. Po tych słowach 
przedszkolaki kolejno pod-
chodziły do stolika, na którym 
stała miska z wodą i z pomocą 
nauczycielki przelewały wosk 
przez symboliczny klucz, który 
według tradycji zamyka i otwiera 
wszelkie tajemnice i sekrety. 
Z powstałych kształtów, dzieci 
wspólnie z nauczycielką odczy-
tywały co je czeka i czego mogą 

się spodziewać w przyszło-
ści. Na zakończenie spotkania 
andrzejkowego wszystkie dzieci 
zaproszono na słodki poczęstu-
nek. I tak dni magii i czarów 
dobiegły końca. Z całą pewno-
ścią można je uznać za bardzo 
udane. Mamy nadzieję, że dzieci 
będą je mile wspominać, bowiem 
bawiliśmy się wszyscy naprawdę 
wspaniale.

Małgorzata Władarz
 nauczyciel 

Publicznego Przedszkola nr 2

andrzeJKOwe zabawy
Tak świętowano Andrzejki w Publicznym Przedszkolu nr 2!

 Dzieci podczas zabawy andrzejkowej (Fot. PP nr 2)

Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia obchodzony 
jest 25 listopada. To nie 

jest przypadkowa data, bo wła-
śnie tego dnia przypada rocz-
nica powstania tej maskotki. 
Samo święto nie ma jednak 
długiej tradycji, obchodzimy 
je dopiero od 2002 roku, kiedy 
to pluszowy miś świętował swoje 
setne urodziny. Warto przy tej 
okazji dodać, że z powstaniem 
pluszowego misia wiąże się cała 
legenda sięgająca 1902 roku. 
Wszystko zaczęło się od prezy-
denta Stanów Zjednoczonych 
– Teodora Roosvelta. W 1902 
roku wybrał się on z przyja-
ciółmi na polowanie. W trakcie 
wyprawy postrzelono małego 
niedźwiadka. Prezydent stanął 
w obronie zwierzątka i naka-

zał jego uwolnienie. Całą histo-
rię zilustrowano komiksem 
w dziennik u „Washington 
Post”. Historia zainspirowała 
Morrisa Mitchoma, producenta 
zabawek i właściciela sklepu 
z zabawkami w Nowym Yorku. 
Stworzył on nową zabawkę dla 
dzieci w formie pluszowego 
misia. Autor nazwał go Teddy's 
Bear, nawiązując do imienia 
prezydenta USA. Tym samym 
pierwszy miś maskotka powstał 
118 lat temu i do dziś pozostaje 
jedną z najpopularniejszych 
dziecięcych zabawek na świe-
cie.

Również w naszym przed-
szkolu świętowaliśmy „Dzień 
Pluszowego Misia”. Ze względu 
na panująca sytuacje epide-
miczną, nie mogliśmy święto-

wać tak jak zazwyczaj, kiedy 
to  dzieci  mogły przynosić 
do przedszkola swoje ulubione 
maskotki, nie zabrało jednak 
w tym dniu atrakcji. Grupa 
„ P s z c z ó ł k i ”  u c z e s t n i c z y ł a 
w spotkaniu czytelniczym on-
-line na Facebooku z Misiową 
Mamą, czyli panią Anetą Kone-
fał, autorką projektu „Mały 
Miś w świecie wielkiej litera-
tury”. Podczas tego spotka-
nia przedszkolaki wysłuchały 
czytanego przez panią Anetę 
opowiadania jej autorstwa pt. 
„Bruno i szary miś”, odpowia-
dały na zadane przez autorkę 
pytania oraz wykonały zada-
nie, które polegało na ułożeniu 
z kloców misia. Zdjęcie naszego 
misia umieściliśmy w komenta-
rzach i otrzymaliśmy certyfikat 

ze spotkania. To było z pewno-
ścią bardzo ciekawe doświad-
czenie.

Pluszowy miś od wielu lat 
jest bohaterem wielu bajek i fil-
mów dla dzieci. Zdecydowanie 
do najpopularniejszych należy 
Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, 
Colargol czy zwariowany miś 
z filmu „Ted”. W każdym przy-
padku pluszowa postać jest 
pozytywna i dostarcza oglą-
dającemu wiele uśmiechu. Miś 
jest bardzo ważny dla każdego 
dziecka. Można go przytulić, 
a nawet zwierzyć mu się z sekre-
tów. Z pewnością spotkanie 
z okazji  „Dnia Pluszowego 
Misia” z panią Anetą Kone-
fał zostanie w pamięci dzieci 
na długo.

Anna Szmajduch

ŚwiatOwy dzieŃ 
pLUszOweGO misia
W Publicznym Przedszkolu nr 2 świętowano Światowy Dzień Misia.
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To ważne wydarzenie dla 
dzieci. Już pod koniec listo-
pada dzieci z Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju uczyły się piosenek 
oraz wierszyków o św. Mikołaju. 
Przedszkolaki poznały również 
historię Mikołaja jako orędow-
nika biednych i potrzebujących 
pomocy ludzi, który od najmłod-
szych lat pomagał najuboższym. 
Przypomnieliśmy sobie, że dzień 
św. Mikołaja ma jeden cel – nie-
sienie radości innym. Dlatego 
6 grudnia myślimy przede 
wszystkim o tym, żeby zrobić 
coś dobrego dla drugiej osoby. 
Przy tej okazji dzieci dzieliły się 
swoimi doświadczeniami w nie-
sieniu pomocy innym, dobrym 
zachowaniu, dobrym słowie 
z kolegą, koleżanką. Okazało 

się, że do naszego przedszkola 
uczęszczają najwspanialsi, każdy 
z nich mógłby być św. Mikołajem.

W ciągu dnia na przedszkolaki 
czekała niespodzianka w postaci 
podarunków od Mikołaja. W każ-

dej grupie zostawił list i prezenty. 
Fizycznie nie mógł jednak uczest-
niczyć w naszym świętowaniu. 
Mikołaj zapewnił nas w liście, 
że bardzo się postara być z nami 
w przyszłym roku i swoją obecno-
ścią pozwoli na równie uroczyste 
obchodzenie jego święta. Dzieci 
bardzo cieszyły się z otrzyma-
nych prezentów i w podziękowa-
niu wspólnie w grupach zaśpie-
wały przygotowane dla niego 
piosenki z nadzieją, że św. Miko-
łaj ich słyszy… gdziekolwiek 
realizuje swoje zadania.

To wydarzenie wprowadziło 
nas wszystkich w radosny klimat 
zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.

Agnieszka Spendel-Galus, 
Publiczne Przedszkole nr 1 

w Goczałkowicach-Zdroju

niezwyKŁe pOdarUnKi 
Od Św. miKOŁaJa
Jak co roku 6 grudnia to niezwykle wyczekiwany dzień przez przedszkolaki. 

Prezenty od Mikołaja sprawiły dzieciom wielką radość (Fot. PP nr 1)

dej grupie zostawił list i prezenty. 
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W związku z nałożonymi 
obostrzeniami więk-
szość zaplanowanych 

na 2020 r. imprez i wydarzeń nie 
mogło się odbyć. Podobnie było 
ze spotkaniem mikołajkowym. 
Pomimo to postanowiliśmy nie 
zapominać o dzieciach, które 
czekały na Mikołaja.

Skoro Gminny Ośrodek Kul-
tury nie mógł przyjąć maluchów 
pod swoim dachem postanowił 
wyjść im naprzeciw. Święty 
Mikołaj został poproszony, aby 
w magicznym expressie polar-
nym wraz z elfem i bałwankiem 
Olafem wyruszył w podróż uli-
cami Goczałkowic, planując 
na trasie swego przejazdu aż 17 
przystanków. Tak, żeby każde 
dziecko mogło przywitać się 
z wyjątkowymi gośćmi i uchwy-
cić tą wyjątkową chwilę na zdję-
ciu.

Wraz z Mikołajem i jego przy-
jaciółmi pozdrawiamy najmłod-

szych mieszkańców Goczałko-
wic.

GOK

eXpress Św. miKOŁaJa przeJecHaŁ 
ULicami GOczaŁKOwic
Każdego roku, początkiem grudnia Gminny Ośrodek Kultury zapraszał wszystkie dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem. Tradycyj-
nie w siedzibie instytucji Mikołaj wraz ze swymi pomocnikami dla najmłodszych pociech przygotowywał świąteczną, teatralną 
opowieść, a następnie wręczał małym widzom prezenty. Jednak ten rok okazał się zupełnie inny od wszystkich poprzednich,
w szczególności dla instytucji kultury.  

Życzenia 

Z  Okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku 

 
„Niech radość z narodzin Zbawiciela 

rozpromienia świąteczne dni 
i napełnia serca dobrem, nadzieją, miłością       

i pokojem 
a błogosławieństwo Bożej Dzieciny 
niech towarzyszy nam każdego dnia 

nadchodzącego roku” 
Przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów 

Małgorzata Paszek 

 

Życzenia

Z  Okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku

„Niech radość z narodzin Zbawiciela
rozpromienia świąteczne dni

i napełnia serca dobrem, nadzieją, miłością       
i pokojem

a błogosławieństwo Bożej Dzieciny
niech towarzyszy nam każdego dnia

nadchodzącego roku”
Przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów

Małgorzata Paszek
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Zasady pozostały te same. Każdy uczestnik 
miał za zadanie przygotować tekst w gwa-
rze śląskiej, a następnie zaprezentować 

jego interpretację. Z tą jedną różnicą, że tym 
razem przed kamerą, a nie jury. Gotowe filmy 
należało przesłać na adres mailowy GOK-u, 
który przekazał je do oceny profesjonalnemu 
jury.

Podsumowując, na konkurs „Pogodejmy 
po naszymu” edycja 2020, którego celem jest 
propagowanie wśród najmłodszego pokole-
nie kultury i tradycji śląska wpłynęło 7 nagrań. 
Decyzją jury, w składzie: dyrekcja oraz pracow-

nicy GOK i GBP, Katarzyna Pławecka (nauczy-
ciel), Małgorzata Paszek (emerytowana dyrek-
tor GOK-u), Klaudia Roksela (firma Gryfnie), 
Danuta Abramowicz-Heczko (nauczyciel), 
dr Barbara Sopot-Zembok (zastępca burmi-
strza Pszczyny), dr Halina Nocoń (dyrektor SP 
w Studzienicach), Edyta Wrona (nauczyciel, 
dyrygent chóru) postanowiono przyznać:

Wyróżnienia I stopnia:
– Stanisław Pytel
– Miriam Jaschkowitz

Wyróżnienie II stopnia:
– Zofia Hamerlak

– Martyna Kost
– Maja Kukla
– Hanna Jarczok

Wyróżnienie III stopnia:
– Wojciech Białas

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie, dzięki któremu 
ukazujemy piękno śląskiej gwary oraz niezwy-
kłą wartość społeczną, jaka wynika z przynależ-
ności do „małej ojczyzny”. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będzięmy mogli 
spotkać się z Wami osobiście.

GOK

ŚLĄsKa Gwara OnLine
Gminny Ośrodek Kultury od ponad 20 lat organizuje konkurs gwarowy dla uczniów klas II i III szkół podstawowych powiatu 
pszczyńskiego. Co roku mali uczestnicy byli zapraszani do siedziby goczałkowickiego GOK-u, aby wziąć udział w przeglądzie 
recytatorskim. Niestety tegoroczna pandemia przekreśliła wszystkie dotychczasowe plany. Pomimo to,  postanowiliśmy się nie 
poddać i zaprosić dzieci do udziału w konkursie online.

pLUszOwe  misie na piĘKnycH FOtOGraFiacH

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Kultury posta-
nowił ogłosić konkurs fotograficzny, na najpiękniejsze 
zdjęcie z ukochanym misiem. Na prace czekaliśmy do 30 

listopada. Łącznie otrzymaliśmy ich prawie 50.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne pozowanie do zdjęć, 

a rodzicom za duże zaangażowanie i zainteresowanie naszą 

zabawą.
Wszystkie fotografie były piękne i wyjątkowe, dlatego dla każdej 

przygotowano drobny upominek.
Przypominamy, że prezenty można odbierać w bibliotece 

w godz. 10.00-15.00.
GOK

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. To nie jest przypadkowa data. Właśnie tego dnia przypada rocznica 
powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji. Zostało zainicjowane dopiero w 2002 roku, kiedy to pluszowy 
miś świętował swoje setne urodziny.
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Nagrody:
– Maria Łacny, 12 lat – Czechowice – Dziedzice
– Mikołaj Bartosz, 10 lat – Pszczyna,
– Hanna Barczyńska, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Sara Furczyk, 6 lat – Wisła Wielka,

Wyróżnienia:
– Nikodem Grzegorski, 5 lat – Studzienice
– Wiktor Maślorz, 5,5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Nikola Pszczółka, 4 lata – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Łucja Bałuch, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Rita Trzońska, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Kinga Kanik, 3,5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Marcin Ślisz, 6 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Hanna Przemyk, 4 lata – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,
– Zofia Szumigaj, 5 lat – PP Nr 2 Goczałkowice – Zdrój,

– Zofia Widła, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Julia Chrąściel, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Dawid Piszczek, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Laura Komraus, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Katarzyna Adamus, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Bartłomiej Gibas, 9 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Aleksandra Duda, 9 lat – POPP przy SP Książenice,
– Krystyna Wyrobek, 9 lat – Radostowice,
– Julia Boryś, 12 lat – Czarków,
– Marek Poniewiera, 12 lat – POPP przy SP Książenice,
– Mateusz Hanak, 11 lat – POPP przy SP Książenice,
– Anna Radecka, 13 lat – POPP przy SP Książenice,
– Weronika Turewicz, 12 lat – Czechowice – Dziedzice,
– Kinga Gibas, 11 lat – SP NR 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Marta Staszewska, 14 lat – Pszczyna.

bOŻOnarOdzeniOwy 
KOnKUrs pLastyczny
15 grudnia 2020 r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim 
domu, gminie, regionie”. Tegoroczna edycja nosiła podtytuł „Cherubini, serafi ni, jak i aniołowie inni” i co za tym idzie była dedy-
kowana aniołom, które były bohaterami nadesłanych dzieł.

Podsumowując, na konkurs wpłynęły 83 prace plastyczne. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 28 uczestników (4 nagrody, 24 
wyróżnienia).

HANIA BARCZYŃSKA MIKOŁAJ BARTOSZ

Ze wyglądu na panujące warunki epidemiologiczne nie mógł spo-
tkać się z dziećmi osobiście, dlatego łączył się z nimi on-line!

Pomimo innowacyjnej formy były to bardzo radosne, a dla 
niektórych milusińskich zaskakujące rozmowy! Dzieci śpiewały Miko-
łajowi piosenki i recytowały wierszyki, a także opowiadały o wyma-
rzonych prezentach.

Nasz gość życzył wszystkim dużo zdrowia i zapewniał o swojej 
pamięci, wyrażając nadzieję, że za rok będzie mógł zobaczyć się 
z wszystkimi osobiście!

Pozostając w świątecznej atmosferze zapraszamy do obejrzenia 
i wysłuchania na facebookowym profilu biblioteki https://www.
facebook.com/GBPGoczalkowice Bibliotecznych Świątecznych Opo-
wieści. Są to bajki wykonane przez panią Ewę Polak – Walesiak z biel-
skiego teatru „Kwadryga”.                                                                       

     GBP

miKOŁaJ w bibLiOtece 
7 grudnia naszą bibliotekę odwiedził wyjątkowy gość, a był nim 
św. Mikołaj we własnej osobie.

15 grudnia 2020 r., w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim 
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29. FinaŁ wOŚp - esKarbOnKa

Jak wiadomo, nadchodzący 
Wielki Finał będzie nieco inny 
od poprzednich. Goczałko-

wice nie są dużym miastem z roz-
ległym centrum i wieloma atrak-
cjami, gdzie wolontariusze mogą 
zbierać pieniądze. Dlatego tym 
razem, oprócz tradycyjnej kwesty i 
koncertu plenerowego uruchomili-
śmy również eSkarbonkę, na którą 
można przekazywać środki finan-
sowe.

Kochani, wiemy, że macie Wiel-
kie Serca i zagracie z orkiestrą dla 
LARYNGOLOGII, OTOLARYNGO-
LOGI i DIAGNOSTYKI GŁOWY.

Link do skarbonki dostępny 
jest  na prof i lach facebook 
GOK-u i Urzędu Gminy oraz 
stronach internetowych obu 
instytucji.

GOK

W ciągu 28. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,3 mld zł i kupiła ponad 65  tyś. urzą-
dzeń. Akcję Jurka Owsiaka na przestrzeni lat wsparła niezliczona ilość fi rm, osób prywatnych i instytucji. Jedną z nich od dawna 
jest Gminny Ośrodek Kultury, który zagra z orkiestrą również 10 stycznia 2021 r.
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LKS Goczałkowice-Zdrój bar-
dzo dobrze zaprezentował się 
w pierwszej części swojego 

inauguracyjnego sezonu w III lidze. 
Podopieczni trenera Damiana 
Barona, którego ze względu 
na problemy zdrowotne w trakcie 
rundy jesiennej zastępował Piotr 
Ćwielong, zaliczyli 10 zwycięstw, 
2 remisy i 6 porażek. Dzięki temu 
goczałkowiczanie na swoim kon-
cie zgromadzili 32 punkty.

Jesiennym problemem goczał-
kowickiego zespołu była gra 
na własnym boisku. W dziewięciu 
spotkaniach, które rozgrywane 
były na Panatoni Arenie, LKS zgro-
madził tylko 10 oczek. Na ten doro-
bek składają się co prawda zwycię-
stwa nad zespołami walczącymi 
o mistrzostwo: Ślęzą Wrocław 
i Ruchem Chorzów, który jest lide-
rem po pierwszej części rozgry-
wek, ale mimo to gra u siebie była 
jakby prawdziwą zmorą. Pierwsze 
domowe punkty goczałkowicza-
nie wywalczyli dopiero w czwar-
tym meczu na własnym obiekcie. 

Na wyjazdach LKS radził sobie 
znakomicie – przywiózł siedem 
zwycięstw i jeden remis, co dało 
dorobek 22 punktów. Wysoka 

pozycja w tabeli to wypadkowa 
skuteczności dwójki napastników: 
Piotra Ćwielonga i Bartosza Mar-
chewki. Obaj strzelili po 11 goli.

Początek rundy wiosennej 
zaplanowany jest na 6 marca 2021 
roku.

GOSiR

Udana JesieŃ w iii Lidze
Na 5. miejscu po rundzie jesiennej uplasowali się piłkarze LKS-u Goczałkowice-Zdrój.

LKS jesienią zdobył 32 punkty (Fot. P. Kanik)
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INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, 

mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 
Do 28 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie tego rodzaju 
wsparcia.

USŁUGI DLA ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANEM
Ta propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują 

już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług 
wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospo-
darskich, czy też usług świadczonych po zbiorach. Do 13 stycznia 2021 r. 
mogą oni składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – roz-
wój usług rolniczych”.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000
Do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych 

przyrodniczo będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia 
na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. 

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest 
posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk 
trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI
Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje 

mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 
2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel. Wsparcie adresowane 
jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumie-
niu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
       O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. 
stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze 
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną 
przesyłką pocztową.

ARiMR

pO pieniĄdze z prOw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju jest dostępna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-15.00.

Podczas wizyty w bibliotece prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad: wcześniejsze umówienie się telefoniczne na odbiór 
przygotowanych książek, dezynfekcja rąk, dystans społeczny, maseczka!

Kontakt do biblioteki: tel. 32 210 77 39.

dO bibLiOteKi z zacHOwaniem 
reŻimU sanitarneGO

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Pro-

Przypomnijmy, że w poprzed-
nim sezonie goczałkowicza-
nie awansowali do ćwierć-

finału Pucharu Polski w futsalu. 
Na tym szczeblu ulegli Constrac-
towi Lubawa, który później zdobył 
Puchar Polski i wicemistrzostwo 
Polski. To jeszcze bardziej podkre-
śla jaki sukces odnieśli NEXX’y, 
którzy byli jedyną ekipą „środowi-
skową” na tym poziomie rozgry-
wek pucharowych. Tym bardziej, 
że zawodnicy na co dzień rywali-
zują na dużych boiskach (przede 
wszystkim w LKS-ie Goczałkowice-
-Zdrój i Iskrze Pszczyna), a w fut-
sal grają podczas zimowej przerwy 
w rozgrywkach amatorskich.

Niesieni tymi wspomnieniami 
również i w tym sezonie piłka-
rze NEXX’u zgłosił swój udział 

w Pucharze Polski w futsalu. 
W pierwszym turnieju eliminacyj-
nym, który był rozgrywany w Paw-

łowicach, goczałkowiczanie oka-
zali się najlepsi. Drugi turniej roz-
grywany był w Knurowie i zagrały 
w nim cztery drużyny. Zwycięzca 
zmagań miał zostać triumfatorem 
Pucharu Polski w futsalu na szcze-
blu Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej, ale przede wszystkim uzyskać 
awans na szczebel centralny. Nie-
stety, NEXX’y nie powtórzą histo-
rii z poprzedniego sezonu. Pod 
dwóch wygranych nad Piwkarzy-
kami Tychy i MTS-em Knurów, 
w decydującym spotkaniu ulegli 
ekipie GSM Nasz Dom Ruda Ślą-
ska, którzy zagrają dalej w roz-
grywkach.

GOSiR

pOwtórKi nie bĘdzie
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NEXX Goczałkowice-Zdrój nie powtórzy zeszłosezonowej przygody w Pucharze Polski w futsalu.

NEXX Goczałkowice-Zdrój zakończył udział w Pucharze Polski w futsalu (Fot. NEXX)
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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

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
tel. 32 212 70 21
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 10.00-15.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

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

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Bolesława Prusa 7
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl 

Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 214 83 10

Dzielnicowy
asp. szt. Robert Sojka
tel. 727 032 493 
   Numer jest aktywny w trakcie  
pełnienia służby.

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61  
(budynek „Górnik”)
wtorek 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00

Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14

Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94

Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy: 
poniedziałek 12.30-20.00
wtorek-piątek 8.45-15.45
tel. 32 449 11 45

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, II piętro
środa, piątek 11.00-15.00
Wizytę należy umówić:
- przez stronę www.powiat.pszczyna.
pl/pomoc-prawna/
- telefonicznie - 32 449 23 78

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

ZGŁASZANIE AWARII  

Awarie oświetlenia ulicznego
Pogotowie energetyczne  
– 32 303 09 91 lub 991
AZK – 32 212 70 21

Uszkodzenia nawierzchni dróg 
gminnych – 32 212 70 21

Awarie sieci  
wodociągowej – 605 288 662

Awarie sieci  
kanalizacyjnej – 603 779 645

Uszkodzenia nawierzchni 
dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie – 32 212 80 68

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

Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II

biodegradowalne: 25.01
segregowane:  
21.12, 4.01, 18.01, 1.02
zmieszane: 
 11.01, 25.01
popiół:  
21.12, 4.01, 18.01, 1.02

Od przejazdu kolejowego do DK 1

biodegradowalne: 
 28.01
segregowane: 
22.12, 5.01, 19.01, 2.02
zmieszane:  
12.01, 26.01
popiół:  
22.12, 5.01, 19.01, 2.02

Od DK 1 do Rudołtowic

biodegradowalne:  
13.01
segregowane:  
23.12, 8.01, 20.01, 3.02
zmieszane: 
 13.01, 27.01
popiół:  
23.12, 8.01, 20.01, 3.02

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec

biodegradowalne:  
14.01
segregowane:  
7.01, 21.01, 4.02
zmieszane:  
14.01, 28.01
popiół:  
7.01, 21.01, 4.02

ODBIORĄ ŚMIECI


