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– W związku z sytuacją na rynku zamówień publicznych posta-
nowiliśmy ogłosić przetarg na budowę przedszkola już teraz. 
Obecnie firmy chętniej zgłaszają się do przetargów i oferują niż-
sze ceny – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Parterowy obiekt powstanie przy ul. Wisławy Szymborskiej, 
w pobliżu kompleksu sportowego Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Lokalizacja została 
wybrana w wyniku konsultacji, w których swoją opinię mogli 
wyrazić także mieszkańcy.

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola wynosi 806 m 
kw. Placówka będzie się składała z pięciu oddziałów, będzie więc 
miejsce dla 125 dzieci. Przeniosą się tam przedszkolaki z Publicz-
nego Przedszkola nr 2 przy ul. Bolesława Prusa 7.

Sale wyposażone będą w zaplecze sanitarne oraz magazyny 
na leżaki, w przedszkolu mają znaleźć się również sala do orga-
nizacji spotkań z rodzicami, kuchnia, cześć administracyjna, szat-
nie, zewnętrzny plac zabaw.

W ramach zamówienia zostanie też zagospodarowany teren 
przy przedszkolu. Powstaną plac zabaw, chodniki, dojazdy, zieleń 
towarzysząca, infrastruktura techniczna, całość zostanie ogro-
dzona. Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie.

Wykonawca będzie miał rok na realizację inwestycji.
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pRzedSzkOle juŻ w pRzySzłym ROku?
Wkrótce wyłoniona w przetargu zostanie fi rma, która wybuduje nowe przedszkole w Goczałkowicach.

Decyzją wojewody śląskiego izolato-
rium zostało utworzone w Uzdrowisku 
Goczałkowice-Zdrój początkiem kwiet-

nia. Kierowane były tam osoby zakażone koro-
nawirusem lub z podejrzeniem zakażenia, 
które nie musiały być hospitalizowane, ale nie 
mogły leczyć się w domu. Wojewoda śląski 
podjął decyzję, że izolatorium w Goczałko-
wicach zakończyło działalność 17 września. 
Teraz najbliższa taka placówka znajduje się 
w Ustroniu.

Od kwietnia goczałkowickie izolatorium 
przyjęło ok. 670 pacjentów. Pod opieką per-
sonelu uzdrowiska przebywali w pawilonach 
Azalia, Magnolia, Wrzos, Limba i Krokus. 

Tomasz Kordon, prezes uzdrowiska informuje, 
że część tych pawilonów zostanie wyremonto-
wana. Wymienione zostaną w nich też meble, 
które są zniszczone z powodu częstej dezyn-
fekcji.

23 września do uzdrowiska wrócili kura-
cjusze. 

Co istotne, ponownie dostępny jest cały 
Park Zdrojowy, także w rejonie uzdrowiska. 
Część parku została zamknięta w kwietnia. 
Uzdrowisko wnioskowało o to ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Od początku września 
ponownie otwarty dla pieszych i rowerzystów 
jest deptak w uzdrowisku (ul. Uzdrowiskowa).
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izOlatORium zakOńczyłO 
działalNOść. deptak i paRk OtwaRte
17 września zakończyło działalność izolatorium, które od kwietnia funkcjonowało w Uzdrowisku-Goczałkowice-Zdrój.

Park Zdrojowy jest w całości otwarty dla odwiedzających 
(Fot. UG)

Wnioski będzie można 
składać w poniedziałek, 
12 października w godz. 

8.00-15.30 w dużej sali Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój (wej-
ście od strony OSP), a w dniach 
13-16 października w pokoju nr 
10 (13 października w godz. 7.30-
17.00, a 14, 15 i 16 października 
– w godz. 7.30-15.00). Prosimy 
o używanie maseczki oraz stosowa-
nie się do zasad bezpieczeństwa.

Liczba dopłat do wymiany pie-
ców jest ograniczona, a przy przy-
znawaniu dotacji decyduje kolej-
ność ich zgłoszeń. Wnioski mogą 
dotyczyć wymiany kotła węglo-
wego na gazowy lub gazowego 
na gazowy. Mieszkaniec ma moż-
liwość uzyskania dofinansowania 
w formie dotacji celowej wyno-
szącej do 80% kosztów kwalifiko-
wanych na zakup i montaż kotła 
gazowego (przy wymianie kotła 

węglowego na gazowy), jednak nie 
więcej niż 9 tys. 600 zł brutto oraz 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
na zakup i montaż kotła gazowego 
(przy wymianie kotła gazowego 
na gazowy), jednak nie więcej niż 
7 tys. 200 zł brutto.

Osoby, które w II etapie Pro-
gramu znalazły się na liście rezer-
wowej zostają automatycznie 
zakwalifikowane do III etapu. 
Oznacza to, że nie muszą ponow-

nie składać dokumentów.
Przed złożeniem wniosku 

należy zapoznać się Regulami-
nem udziału w Programie Ogra-
niczenia Niskiej Emisji w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym 
wymiany źródeł ciepła, dostępnym 
na stronie internetowej goczalko-
wicezdroj.pl lub w Urzędzie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 
10.
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Wizualizacja nowego przedszkola

RuSza kOlejNy NabóR Na wymiaNę kOtłów
W dniach 12-16 października odbędzie się nabór wniosków na dofi nansowanie do wymiany pieców na gazowe w ramach III 
etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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RuSzyła budOwa łĄczNika
Do końca listopada wybudowany zostanie odcinek drogi, który połączy ulice Zieloną i Borowinową.

Pomiędzy ulicą Zieloną a 
Borowinową rozpoczęły 
się prace budowlane, któ-

rych celem jest połączenie tych 
ulic. Wszystko powinno być 
gotowe do końca listopada. 
Inwestycja poprawi komunika-
cję w tej części Goczałkowic. 
Pojawią się też nowe miejsca 
parkingowe.

W ramach zadania inwesty-
cyjnego wybudowana zostanie 
droga o szerokości 6 m i długo-
ści 263 mb – od końca ul. Boro-
winowej do ul. Zielonej, gdzie 
powstanie nowe skrzyżowanie. 
Ponadto, powstanie chodnik o 
długości 240 mb, parking z 54 

miejscami postojowymi oraz 
zatoka autobusowa. Wykonane 
zostaną też oświetlenie drogi, 
odwodnienie na długości pra-
wie 300 mb oraz przykanaliki 
(prawie 100 mb).

Prace za 1 mln 561 tys. 908 
zł 74 gr wykonuje firma Drogród 
z Ćwiklic. - Budowa łącznika w 
50% finansowana jest ze środ-
ków zewnętrznych. Pozyskali-
śmy na ten cel dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości prawie 800 
tys. zł – mówi Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

UG Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofi nansowanie w wysokości 50% (Fot. UG)

- Kończą się prace dzięki któ-
rym w naszej gminie powstaną 
nowe miejsca parkingowe. Uła-
twiony będzie dojazd do Zdroju i 
tamtejszego dworca kolejowego – 
mówi Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój. - Bardzo 
ważne dla nas jest też zagospo-
darowanie zieleni w tym miejscu, 
w sąsiedztwie Parku Zdrojowego 
oraz uzdrowiska. Dlatego jesz-
cze w tym roku pojawią się nowe 
nasadzenia przy drodze dojazdo-
wej do centrum przesiadkowego. 
W rejonie samego parkingu prace 
związane z zagospodarowaniem 
zieleni prowadzone będą wiosną 
przyszłego roku. Pamiętajmy, że 
w sąsiedztwie centrum przesiad-
kowego PKP wybuduje przejście 
podziemne pod torami – dodaje 
wójt.

W ramach inwestycji reali-
zowanej przez Urząd Gminy na 
obrzeżach uzdrowiska powstają: 
parking samochodowy na 30 
miejsc (w tym 3 dla niepełno-
sprawnych), parking rowerowy – 
wiata z 15 miejscami, dwie zatoki 
dla busów, dojście dla pieszych 
i rowerzystów (prowadzące do 
dworca kolejowego i na perony 
– o długości 60 mb) oraz droga 

dojazdowa od ul. Krzyżanow-
skiego do Centrum przesiadko-
wego o długości prawie 400 mb, 
z chodnikiem dla pieszych oraz 
drogą rowerową.

Co ważne, kostka grani-
towa, która pozostała z rozbiórki 
drogi nie zostanie zmarnowana. 

Będzie ponownie wykorzystana 
przy innych inwestycjach.

Prace wykonuje firma ANW 
z Goczałkowic-Zdroju. War-
tość 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 Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-
2020.

Planowany termin zakończe-
nia robót to 30 września.
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ceNtRum pRzeSiadkOwe 
cORaz bliŻej
Prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa Centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój” 
zmierzają ku końcowi.

 Inwestycja kosztuje prawie 5 mln zł (Fot. UG)
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Z zajęć korzystają dzieci z rocz-
ników 2013 i 2014 – ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 

1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz 
przedszkolaki z dwóch gminnych 
przedszkoli. Powstają grupy liczące 
ok. 10 dzieci. Projekt zakłada, że dla 
każdej grupy raz w tygodniu są zor-
ganizowane 45-minutowe zajęcia 
sportowe pod opieką trenera Aka-
demii BVB im. Łukasza Piszczka.

Zajęcia są prowadzone nie-
odpłatnie, w ramach zajęć szkol-
nych czy przedszkolnych, głównie 
na terenie placówek oświatowych. 
3 września dyrektorki przedszkoli 
i szkoły podpisały umowy w tej 
sprawie z fundacją.

– Rozpoczynamy od dzieci 
z dwóch roczników: 2013 i 2014. 
Stopniowo chcielibyśmy rozwijać 
projekt o kolejne roczniki – mówi 
Michał Zioło, członek zarządu Fun-
dacji Akademia Łukasza Piszczka. 
– Chcemy zaszczepić w dzieciach 

radość z ruchu, aktywności sporto-
wej. To nie będzie trening piłkarski. 
Naszym założeniem jest to, żeby 
ruch był oparty o zabawę – dodaje.

– Cieszę się, że dzieci z naszych 
przedszkoli i szkoły mogą korzy-
stać z potencjału oraz wiedzy trene-
rów, instruktorów fundacji. Mam 
nadzieję, że te zajęcia dają naszym 
najmłodszym mieszkańcom dużo 
radości z aktywności fizycznej. 
W ten sposób rozwijamy też naszą 

współpracę z Akademią BVB im. 
Łukasza Piszczka, która od ponad 
roku prężnie działa w Goczałkowi-
cach – przyznaje Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W Akademii dużo się dzieje! 
W wakacje zakończył się I etap 
budowy nowoczesnej bazy spor-
towej przy ul. Uzdrowiskowej 
w Goczałkowicach-Zdroju. Młodzi 
sportowcy mogą korzystać z dwóch 
boisk sportowych oraz budynku 

z zapleczem szatniowo-rehabilita-
cyjnym.

Swoje umiejętności szlifują 
pod okiem trenerów i specjalistów 
z Borussi Dortmund. – Obecnie 
w Akademii mamy 86 dzieci z pię-
ciu roczników. Najstarszy to rocz-
nik 2009, a najmłodszy – 2013. 
Nie chcemy, żeby grupa była więk-
sza niż 20 osób. Zajęcia prowadzi 
dwóch trenerów. Zainicjowaliśmy 
też projekt kursów piłkarskich dla 
dzieci z klubów ościennych. Chłop-
ców jest 68. Zainteresowanie zaję-
ciami jest bardzo duże – przyznaje 
Michał Zioło.

Fundacja Akademia Łuka-
sza Piszczka powstała w 2017 r., 
ma siedzibę w Goczałkowicach-
-Zdroju. Jej celem jest m.in. wspie-
ranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i mło-
dzieży.
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zaSzczepić w dzieciach 
RadOść z Ruchu
Trenerzy z Akademii BVB im. Łukasza Piszczka prowadzą nieodpłatne zajęcia sportowe dla uczniów i przedszkolaków z Goczał-
kowic.

Umowy na prowadzenie zajęć podpisano na początku września (Fot. UG)

Gmina Goczałkowice-Zdrój korzysta z rządowego programu „Zdalna 
Szkoła+”. Tym razem udało się pozyskać dofinansowanie w wysoko-
ści 45 tys. zł, które przeznaczono na zakup 20 laptopów wraz z ubez-

pieczeniem. Sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 
1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Zgodnie z założeniami programu, w czasie, kiedy lekcje odbywają się 
normalnie, w trybie stacjonarnym, z laptopów mogą korzystać wszyscy 
uczniowie w szkole. Jeśli konieczny będzie powrót zdalnego naucza-
nia, sprzęt zostanie wypożyczony uczniom z rodzin wielodzietnych oraz 
nauczycielom.

– To kolejna pomoc dla osób, które ze względu na brak odpowiedniego 
sprzętu mogą mieć problemy z ewentualnym kształceniem na odległość. 
W kwietniu pozyskaliśmy prawie 60 tys. zł w ramach programu „Zdalna 
szkoła”. Kupiliśmy wtedy 16 laptopów wraz z oprogramowaniem, 5 table-
tów oraz 5 drukarek, które trafiły do uczniów i nauczycieli z Goczałkowic 
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.
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kOlejNe laptOpy 
dla SzkOły

Dzięki złożonemu wnioskowi gmina otrzymała dofi nansowa-
nie w wysokości 45 tys. zł. Kupiono 20 laptopów dla uczniów 
i nauczycieli SP nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godz. 

7.00, w terminach określonych w poniższym harmonogra-
mie:

– 22 września 2020 r. – od przejazdu kolejowego do DK 1;
– 23 września 2020 r. – od DK 1 do Rudołtowic;
– 24 września 2020 r. – od przejazdu kolejowego do Zapory, 
Aleja I, II, Grzebłowiec;
– 25 września 2020 r. – Osiedle Powstańców Śląskich, Bór I, 
Bór II.

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą 
mogli wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu 
na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników 
na odpady np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Uwaga! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drew-
niane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części 
samochodowe, motorowery, opony, kosiarki spalinowe, odpady 
remontowe, odpady ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, opony.
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OdbióR Odpadów 
W dniach 22-25 września odbędzie się zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych.
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Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz 
art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój będzie potwier-

dzał zawarte od dnia 31.07.2020 r. umowy 

dzierżawy gruntów rolnych położonych 
na terenie właściwości miejscowej gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Wyżej wymienione umowy w oryginale 

należy przedłożyć Wójtowi Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, który tylko dokonuje potwierdze-
nia zawarcia umowy.

Więcej informacji – tel. 32 736 24 14.

umOwy dzieRŻawy GRuNtów ROlNych 
dO pOtwieRdzeNia pRzez wójta GmiNy
W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki pole-
gające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników.

W ubiegłym roku gmina przebudowała prawie 300 mb ul. 
Solankowej. Inwestycja kosztowała ok. 940 tys. zł. Na jej 
realizację, a także na przebudowę pobliskiej ul. Sołeckiej 

pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości prawie 1,1 mln zł.

Jednocześnie pojawił się pomysł, by na ul. Solankowej wymienić 
stare lampy uliczne. Podjęto rozmowy z Tauronem, który jest wła-
ścicielem lamp. W ich efekcie firma wykonała inwestycję z własnych 
środków. Przy ul. Solankowej, w rejonie lasu Brzezina, pojawiło się 
5 nowych słupów i opraw oświetleniowych. Stare oprawy sodowe 
zostały wymienione na nowoczesne ledowe.
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NOwe lampy pRzy 
ul. SOlaNkOwej
Po ubiegłorocznej przebudowie ul. Solankowej niedawno w tym rejonie pojawiły się nowe słupy i oprawy oświetleniowe.

W rejonie lasu Brzezina jest 5 nowych słupów i opraw (Fot. W. Smolorz)

Wakacje to czas, który zawsze wykorzystywany jest na prze-
prowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Podob-
nie było w tym roku na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wykonano 
remont schodów przy wejściu do budynku B. Ponadto, wymienione 
zostały podłogi w dwóch pomieszczeniach – w jednej z sal lekcyjnych 
w budynku A oraz w pokoju nauczycielskim. Prowadzono też drobne 
prace pielęgnacyjne, których celem było odświeżenie pomieszczeń.

W Publicznym Przedszkolu nr 1 odświeżono i pomalowano dwa 
pomieszczenia: sekretariat oraz biuro intendentki.

We wszystkich placówkach oświatowych w Goczałkowicach-
-Zdroju wakacje wykorzystano na wdrożenie odpowiednich pro-
cedur wynikających z pandemii, zgodnie z wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Wszystko po to, żeby 1 września dzieci mogły wrócić do szkoły 
i przedszkoli oraz uczyć się i spędzać czas w bezpiecznych, jak naj-
lepszych warunkach.
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wakacyjNe RemONty 
w placówkach OświatOwych
W trakcie wakacji w SP nr 1 wyremontowane zostały schody wejściowe. Jakie jeszcze prace wykonano w placówkach oświatowych 
na terenie gminy?

Wyremontowane schody przy wejściu do SP nr 1 (Fot. UG)
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Projekt „Pod biało-czer-
woną” zakłada sfinanso-
wanie przez rząd zakupu 

masztów i flag w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. Inicja-
tywa zakupu masztu i f lagi 
zależy właśnie od mieszkań-
ców.

Aby wziąć udział w akcji, 
należy zebrać odpowiednią 
liczbę głosów poparcia online 
za pomocą strony interneto-
wej. W przypadku Goczałko-
wic, należy zebrać co najmniej 
100 głosów.

Jak zapowiada rząd, „Pod 
biało-czer woną” to projekt, 
który ma zjednoczyć nasz kraj 
i jego mieszkańców. „Nie tylko 
uhonoruje Poległych za wol-

ność i  niepodległość naszej 
Ojczyzny, ale także zachęci 
do  patr iot ycznych post aw 
i dumy z bycia Polakami” – 

czytamy na stronie projektu. 
Celem jest także godne upa-
miętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią 

bolszewicką w Bitwie War-
szawskiej 1920 roku.

W trzech gminach, które 
osiągną największą procen-
towo liczbę głosów w stosunku 
do liczby mieszkańców gminy, 
przewidywany jest udział pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego w uroczystości podnie-
sienia flagi na maszt.

Nasza gmina została już 
zgłoszona do projektu. Teraz 
czas  na głosy!  Zachęcamy 
wszystkich do popierania ini-
cjat ywy ustawienia masztu 
z f lagą narodową na terenie 
Goczałkowic.  Głosy można 
oddawać na stronie bialoczer-
wona.www.gov.pl, do 11 listo-
pada.

UG

GOczałkOwice 
„pOd białO-czeRwONĄ”
Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Trzeba co najmniej 100 głosów, żeby w Goczałko-
wicach, w ramach rządowego projektu, powstał maszt z fl agą narodową.

Teraz znajduje się na nich aktualna mapa Goczałkowic, pokazane 
są też najciekawsze miejsca w naszej gminie.

Tablice są dostępne przy ul. Uzdrowiskowej w Zdroju (dwie), 
przy Starym Dworcu, przy basenie oraz przy skrzyżowaniu DK 1 z ul. 
Główną.

UG
W tym roku pani Maria świętowała 96. urodziny. Z tej wyjątkowej 

okazji Gabriela Placha, wójt gminy wystosowała do dostojnej 
jubilatki list gratulacyjny z życzeniami oraz kwiaty.

Najstarszej mieszkance naszej gminy życzymy dużo zdrowia, 
pogody ducha oraz dużo radości w gronie bliskich!

UG

NOwe tablice 
z mapami

W Goczałkowicach wymienione zostały tablice uliczne z mapami 
gminy.

z NajlepSzymi 
ŻyczeNiami dla 

NajStaRSzej 
mieSzkaNki GmiNy

8 września urodziny obchodziła pani Maria Zemanek, najstar-
sza mieszkanka Goczałkowic-Zdroju.

 Jedna z tablic znajduje się przy basenie (Fot. UG)
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Pier wsza część zadania 
została ukończona jesz-
cze w lipcu. W hali spor-

towej „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju wymienione zostało 
oświetlenie głównej areny. 
W miejsce starego oświetlenia 
żarowego, świetlówkowego oraz 
halogenowego pojawiło się 28 
nowoczesnych opraw ledowych 
oraz 5 naświetlaczy ledowych. 
Zamontowane oświetlenie jest 
bardziej wydajne, zużywa też 
mniej mocy.

W ramach dużej inwesty-
cji wymieniona została również 
kotłownia. Zainstalowano trzy 
nowe kotły gazowe o mocy 280 kW 

każdy. Przeprowadzono też prace 
polegające na zabudowie prze-
twornic częstotliwości na zasila-
niu silników napędowych pomp 
obiegowych na basenie. To dwie 
przetwornice na basenie sporto-
wym oraz trzy na basenie rekre-
acyjnym. Za ich pomocą reguluje 
się wydajność pomp obiegowych.

Całość zadania kosztowała 
394 tys. 417 zł. Gmina pozyskała 
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).

UG

Na GOSiR-ze NOwe OświetleNie, 
kOtły i pRzetwORNice
Nowe, energooszczędne oświetlenie w hali sportowej „Goczuś”, nowe kotły gazowe oraz przetwornice na basenie – to efekt zakoń-
czonej właśnie inwestycji pn. „Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Wisławy Szymborskiej 1”.

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników zachęcamy 
do załatwiania spraw telefonicznie lub elektronicznie 
(za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, plat-

formy ePUAP oraz Portalu podatnika).
Najważniejsze numery kontaktowe do Urzędu Gminy Goczał-

kowice-Zdrój
Sekretariat – 32 210 71 85
mail: sekretariat@goczalkowicezdroj.pl

Numery wewnętrzne:
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – 111

Odpady komunalne i Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 112
Podatki – 114
AZK (woda) – 205
Ochrona środowiska – 214

W przypadku konieczności załatwienia sprawy na miejscu, 
w Urzędzie Gminy, wcześniej należy umówić się telefonicznie 
z pracownikiem merytorycznym – kontakt do sekretariatu tel. 
32 210 71 85.

Podczas wizyty w urzędzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek 
ochronnych, należy też stosować dostępne środki do dezynfekcji.

W GOSiR-ze zamontowano nowe kotły gazowe (Fot. GOSiR)

INFORMACJA

Wraz z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego 
warto raz jeszcze powtó-

rzyć kwestię, która wydaje się 
oczywista – piec to nie śmietnik. 
Niestety, nadal zdarzają się przy-
padki spalania śmieci w kotłach. 
Takie nieodpowiedzialne zacho-
wanie sprawia, że do atmosfery 
trafiają ogromne ilości niebez-
piecznych związków: pyły, dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, tlenek 
węgla, metale ciężkie, wielopier-
ścieniowe węglowodory aroma-
tyczne (WWA) – w tym benzopi-

ren, cyjanowodór, chlorowodór 
oraz dioksyny i furany. Ich stę-
żenie potrafi przekraczać nawet 
ponad tysiąc razy dopuszczalne 
normy!

Brzmi niewinnie? Trucizny 
w powietrzu wpływają na cały 
nasz organizm. I chociaż skutki ich 
oddziaływania nie są widoczne 
od razu, to gromadzące się tok-
syny mają znaczący wpływ 
na nasze zdrowie w przyszłości. 
Mogą być przyczyną wielu groź-
nych chorób, szczególnie niebez-
piecznych dla układu oddecho-

wego i odpornościowego, gospo-
darki hormonalnej organizmu. 
Najbardziej podatne są dzieci oraz 
osoby starsze.

Spalanie śmieci w taki sposób 
powoduje również odkładanie się 
szkodliwych substancji w glebie, 
przez co zatruwane są warzywa 
i owoce uprawiane w ogródkach.

Silnie zanieczyszczone zostają 
także kominy, a powstały z dymu 
i pary wodnej kwas siarkowy 
powoduje ich kruszenie. Kominy 
oblepiane są dużą ilością lepkiej 
sadzy, po czym zapalają się często, 

powodując pożar.
Palenie śmieci w domu jest nie 

tylko niebezpieczne, ale grozi też 
wysoką karą pieniężną. Należy 
unikać domowych sposobów 
pozbywania się śmieci, które bez 
odpowiedniej technologii są dla 
człowieka po prostu zagroże-
niem. Spalanie śmieci w taki 
sposób (we własnym domu czy 
na podwórku) jest nieekologiczne 
i bardzo nierozsądne.

Czy naprawdę chcemy truć sie-
bie i bliskie nam osoby?

UG, PSP

Nie palę śmieci – Nie tRuję Siebie i iNNych!
Spalając śmieci sprawiamy, że do powietrza dostają się bardzo szkodliwe substancje. Wszystkie te trucizny potem wdychamy. Czy 
chcemy truć siebie i swoich bliskich?
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Jak to się stało, że tak długo zajmowała się Pani zawo-
dowo melioracją i spółkami wodnymi?

Swoją pracę na rzecz spółek wodnych rozpoczęłam w 1986 r. 
Chociaż z zawodu jestem geologiem górniczym ze specjalnością 
hydrogeologia i geologia inżynierska, sytuacja rodzinna sprawiła, 
że znalazłam pracę bliżej domu. Najpierw pracowałam w Związku 
Spółek Wodnych w Pszczynie, do którego należały także Goczał-
kowice wchodzące w skład gminy Pszczyna. W 1992 r., kiedy 
Goczałkowice ponownie zostały samodzielną gminą, utworzyli-
śmy na nowo Spółkę Wodną Goczałkowice-Zdrój. Spółka aktyw-
nie działa do dziś, przy bardzo dużym zaangażowaniu władz 
gminy, zarówno poprzednich wójtów, jak i obecnej pani wójt. 
Współpraca jest wzorowa, a w Goczałkowicach czuję się jak u sie-
bie w domu. To gmina bardzo dla mnie przyjazna.

Podczas spotkania podsumowującego wieloletnią współ-
pracę wójt Gabriela Placha powiedziała o Pani, że nikt nie 
ma większej wiedzy o goczałkowickiej melioracji. Chociaż 
nie jest Pani mieszkanką Goczałkowic.

To bardzo miłe. Jednak nie trudno przez te prawie 35 lat, kiedy 
aktywnie działało się na tym terenie, nie poznać wszystkich lokal-
nych spraw i problemów. Mieliśmy różne sytuacje, powodzie, 
zalania, zmieniały się prawo wodne, status gruntów, zmieniali 
się ludzie. Moja praca polegała na tym, żeby cały czas być w tere-
nie, naprawiać to, co nie działa. Myślę, że jednym z większych 
osiągnięć jest to, że Kanar, czyli dawny doprowadzalnik wody 
na stawy, przy pomocy gminy, Lasów Państwowych, uzdrowi-
ska i hodowców ryb jest utrzymywany w odpowiednim stanie. 
Można tam przejść, każdego roku duży odcinek jest odmulany, 
czyszczony. Tam jest minimalny spad, więc nie ma takiego dużego 
przepływu, żeby to się samo oczyściło. A jest to odcinek 4 km, 
bo rozpoczyna się pod zaporą i uchodzi do Wisły.

Jakie są najważniejsze wyzwania, które stoją przed 
Spółką wodną?

Spółka wodna jest utworzona dla naprawy i konserwacji urzą-
dzeń melioracyjnych. Nie wykonuje nowych inwestycji, bo nie 
ma na to środków. Obecnie mówimy o budżecie ok. 70 tys. zł 
rocznie. Starcza nam na czyszczenie i konserwację rowów, które 
mają sprawnie odprowadzić wodę, żeby nie zalewało upraw czy 
domów. Mamy problem w rejonie ul. Brzozowej i Dębowej, gdzie 
są szkody górnicze. Staramy się wykonywać prace przy pomocy 
kopalni. Niestety spółki nie stać na to, żeby przeprowadzać nowe, 
duże inwestycje. Dbamy o to, żeby woda była sprawnie odpro-
wadzana do głównych odbiorników, czyli w naszym wypadku 
do Kanaru i Potoku Goczałkowickiego.

Co powiedziałaby Pani osobom, które poddają w wątpli-
wość słuszność działalności spółek wodnych?

Każdy z nas posiada działkę, na działkę każdego spada woda 
opadowa, gruntowa. Gdzieś jest ona odprowadzana. Nie każdy 
ma przy domu rów, ale woda w konsekwencji jest odprowadzana 
do rowu. Każdy więc w jakiś sposób korzysta z urządzeń melio-
racyjnych. Poczujmy się jak wspólnota. Przyrównuję to do służby 
zdrowia. Wszyscy odprowadzamy składkę zdrowotną. Czy jeste-
śmy zdrowi czy chorzy.

Rozmawiał Paweł Komraus

kaŻdy kORzySta z uRzĄdzeń 
meliORacyjNych
W lipcu na emeryturę przeszła Małgorzata Jasny, wieloletnia kierowniczka Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej. 
W 1992 r. współtworzyła Spółkę Wodną w Goczałkowicach-Zdroju, od tego czasu ściśle z nią współpracowała.

Wójt Gabriela Placha podziękowała Małgorzacie Jasny za owocną, wieloletnią współ-
pracę (Fot. UG)

Ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną, a także w trosce o dobro klien-
tów, Punkt Obsługi Klienta Powia-

towego Zespołu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Rybniku znajdujący się 
w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczy-
nie, od 22 września zostaje tymczasowo 
przeniesiony do siedziby Starostwa Powia-
towego w Pszczynie.

Przyjmowanie wniosków o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz wniosków o wyda-
nie karty parkingowej i legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, a także odbiór goto-
wych dokumentów będzie możliwy na par-
terze budynku pszczyńskiego starostwa 
(Pszczyna, ul. 3 Maja 10) w pokoju nr 1.

W związku z epidemią przed wizytą 
w urzędzie należy dokonać wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej, kontaktując się 
z pracownikiem Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Ryb-

niku w celu umówienia wizyty. Zapisy pod 
numerem telefonu: 733 440 133.

Harmonogram otwarcia Punktu Obsługi 
Klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Rybniku w Staro-
stwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 
10, parter, pokój nr 1) na rok 2020, czynne 
w godzinach 8.15-13.00 (przerwa: 10.00-
10.30): 22 września, 20 października, 17 
listopada, 15 grudnia.

powiat

puNkt wzNawia działalNOść
22 września Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wznawia swoją działalność na terenie powiatu pszczyń-
skiego. Ze względów bezpieczeństwa klienci będą obsługiwani w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
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Do SP nr 1 w tym roku 
szkolnym uczęszcza 541 
uczniów w 26 oddzia-

łach. 1 września był szczegól-
nym dniem dla 68 uczniów 
z trzech oddziałów, którzy 
rozpoczęli  swoją przygodę 
ze szkołą. Pier wszoklasiści 
otrzymali tradycyjny róg obfi-
tości, spotkali się też z nowymi 
wychowawcami.

Do dwóch gminnych przed-
szkoli:  Publicznego Przed-
szkola nr 1 oraz Publicznego 
Przedszkola nr 2 wrócili też 

najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy. We wszystkich placów-
kach oświatowych w gminie 
Goczałkowice-Zdrój opraco-
wano i wdrożono odpowied-
nie procedury bezpieczeństwa, 
zgodne z wytycznymi Minister-
stwa Edukacji Narodowej oraz 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego. Szkoła i przedszkola 
zostały wyposażone w środki 
ochrony osobistej.

Prosimy uczniów i rodziców 
o stosowanie się do nowych 
zasad obowiązujących w pla-

cówkach. Zostały one wpro-
wadzone dla dobra oraz zdro-
wia dzieci i personelu. Szcze-
góły nowych procedur i zasad 

są dostępne na e-Dzienniku 
oraz na stronach internetowych 
placówek.

UG

uczNiOwie wRócili dO 
SzkOły i pRzedSzkOli
1 września zarówno w Szkole Podstawowej nr 1, jak i w dwóch gminnych przedszkolach uczniowie powrócili do nauki w trybie 
stacjonarnym. 

Inauguracja roku szkolnego w SP nr 1 (Fot. UG)

1 września uroczyście przywi-
taliśmy tegorocznych pierw-
szaków. Najmłodsi uczniowie 

przeżyli w szkole swoje pierwsze 
chwile. Uczniom klas czwartych 
przedstawiono nowych wycho-
wawców, odbyły się także spotka-
nia pozostałych klas z wychowaw-
cami.

2 września wychowawcy oto-
czyli swoich uczniów szczególną 
opieką. Przez pierwsze godziny 
lekcyjne zespoły klasowe mogły 
wspólnie nacieszyć się powrotem 
do szkoły i równocześnie poznać 
nowe zasady bezpiecznego pobytu 
w szkole, w związku z obowiązu-
jącą pandemią.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. 
o zasadach przebywania w poszcze-
gólnych budynkach szkoły, co ozna-
czają żółto-czarne taśmy na koryta-
rzach, w jaki sposób można wypo-
życzyć w nowym roku szkolnym 
książkę z biblioteki, jak sprawnie 
i bezpiecznie korzystać ze stołówki.

Dziękujemy chętnym nauczycie-
lom, którzy wzięli udział w instruk-
tażowym filmie, mającym pomóc 
w zobrazowaniu wydawania posił-
ków na stołówce – z uwzględnie-
niem reżimu sanitarnego.

Środa, czwartek i piątek pierw-
szego tygodnia września to rów-
nież czas szkoleń na platformach: 
szkolnej moodle i Office 365 dla 

uczniów klas 4-8. Pan Korzeniow-
ski, Pan Jarosz i Pan Szpejna wspól-
nie z wychowawcami starali się 
wdrożyć uczniów klas młodszych 
do obsługi nowych platform, klasy 
starsze mogły przypomnieć sobie 
działanie programów lub przete-
stować to, z czego nie udało się jesz-
cze skorzystać w trakcie zdalnego 
nauczania.

Spotkania z multimediami nie 
ograniczamy jednak do dni szkole-
niowych. Chcemy, aby uczniowie, 
nauczyciele, wychowawcy stoso-
wali wspomniane narzędzia jako 
wsparcie w bieżącej pracy dydak-
tyczno-wychowawczej.

Uczniowie edukacji wczesnosz-

kolnej również bardzo aktywnie 
spędzili pierwsze dni w szkole, czę-
sto korzystając z pobytu na świe-
żym powietrzu. Już od pierwszego 
dnia dzielnie żegnali się z opieku-
nami przed szkołą i samodzielnie 
udawali się na spotkanie ze swoim 
nauczycielem.

Zadbajmy wszyscy – wspólnie, 
aby dobre praktyki przyjęte i sto-
sowane przez uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły 
podczas pierwszych dni naszej 
nauki i pracy pozostały z nami 
na długo.

Agnieszka Niwińska,  
SP nr 1  

w Goczałkowicach-Zdroju

Szanowni Rodzice,
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, zupełnie inny niż 

dotychczas. Pandemia wymusiła wiele zmian w naszym życiu, także 
w życiu placówek oświatowych. W wakacje zarówno w Publicznym 
Przedszkolu nr 1, Publicznym Przedszkolu nr 2, jak i Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wdrożono wszelkie niezbędne 
procedury i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Zapewnione są środki ochrony oso-
bistej, środki do dezynfekcji. W szkole wyznaczono sale dla danych 
klas, szlaki komunikacyjne oraz strefy na korytarzach. W pierwszych 
dniach uczniowie zostali szczegółowo poinformowani o procedurach, 
odbyło się też szkolenie ze szkolnej platformy, na wypadek powrotu 
zdalnego nauczania. O nowych zasadach jesteście Państwo szczegó-
łowo informowani podczas zebrań. Działania te mają na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom oraz personelowi placó-
wek oświatowych. Wszystkim nam zależy, aby uczniowie mogli uczyć 
się stacjonarnie, w szkole, bezpiecznie spędzać czas z rówieśnikami.

Musimy  być jednak  przygotowani  na  wszelkie okoliczności. 

Na przykład na wprowadzenie nauczania mieszanego lub nawet 
ponownie tylko zdalnego, czyli na to, że będziemy zmuszeni 
do zamknięcia placówek. W tym wypadku kluczowa będzie opinia 
sanepidu.

Liczę jednak, że dzięki odpowiedzialnej postawie nas wszystkich 
nie dojdzie do tego. Każdy z nas chce powrotu do normalności, dla-
tego musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Proszę o stosowanie się do wprowadzonego reżimu sanitarnego, o któ-
rym jesteście Państwo informowani poprzez e-dziennik, wiadomości 
od wychowawców czy na stronach internetowych placówek. Zwra-
cajmy też uwagę na to, czy dzieci nie mają objawów chorobowych. 
W takim przypadku uczeń powinien pozostać w domu.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania 
placówek proszę o kontakt z danym przedszkolem lub szkołą, a także 
o śledzenie stron internetowych.

Życzę  Państwu  zdrowia!
Gabriela Placha

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

aktywNy pieRwSzy tydzień ROku SzkOlNeGO w Sp NR 1
Pierwszy tydzień roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju był bardzo aktywny.
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Grzegorz Kotas urodził się 2 
kwietnia 1939 r. w Goczał-
kowicach-Zdroju. Ukoń-

czył Szkołę Zawodową Metalowo-
-Budowlaną w Tychach oraz kurs 
mistrzowski konstrukcji stalowych. 
Pracował jako monter konstruk-
cji stalowych w Przedsiębiorstwie 
Montażu Urządzeń Górniczych 
w Katowicach. Po przejściu na eme-
ryturę zaangażował się w działal-
ność Zespołu Folklorystycznego 
Goczałkowice. W 1994 r. został jego 
kierownikiem, pełnił tę funkcję aż 
do śmierci. Przez 3 kadencje był 
również przewodniczącym Komi-
tetu Obywatelskiego NSZZ Solidar-
ność w Goczałkowicach-Zdroju. 
Za swoją działalność został odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Dzięki zaangażowaniu kierow-
nika i członków, zespół folklory-
styczny uświetniał lokalne uroczy-
stości, zdobywał nagrody i wyróż-
nienia. – Był bardzo dobrym orga-
nizatorem. Z zespołem mieliśmy 
sporo wyjazdów, występów, byli-
śmy nawet w Niemczech. Byliśmy 
bardzo zżyci, niemal jak rodzina. 
Nasz kierownik był bardzo ucieszny, 
pozostawił po sobie tylko dobre 
wspomnienia – mówi Łucja Fijoł, 
członek zespołu i szefowa KGW 
Goczałkowice-Zdrój.

– Bardzo dużo dobrego robił 
dla gminy. Żył Goczałkowicami – 
mówi Kazimierz Ingram, były wójt. 
Norbert Czernecki, radny i zastępca 
przewodniczącego Komitetu Oby-
watelskiego NSZZ Solidarność 
mówi, że Grzegorz Kotas był spo-
łecznikiem z krwi i kości. – Zapa-
miętam go jako człowieka bardzo 
dobrego i koleżeńskiego. Zawsze 
pomógł, do każdego miał czas. 
Angażował się w życie społeczne 
naszej gminy – wspomina. – Był 
zawsze chętny do pracy. Umiał 
zjednać sobie ludzi, potrafił roz-
wiązywać konflikty – przyznaje Jan 
Puchała, były wójt.

UG, opracowano na podstawie: 
Goczałkowicki słownik biogra-

ficzny pod redakcją 
Wiesławy Korzeniowskiej

Żył GOczałkOwicami...
W wieku 81 lat zmarł Grzegorz Kotas, społecznik i wieloletni kierownik Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Grzegorz Kotas (1939 - 2020)

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Georges Poulet

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
 wiadomość o śmierci

Śp. Grzegorza Kotasa
społecznika, wieloletniego kierownika 

Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, 
byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego 

NSZZ Solidarność w Goczałkowicach-Zdroju, 
odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie, Przyjaciołom
oraz Współpracownikom 

składamy szczere wyrazy współczucia

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha, Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Georges Poulet

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
 wiadomość o śmierci

Śp. Grzegorza Kotasa
społecznika, wieloletniego kierownika 

Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, 
byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego 

NSZZ Solidarność w Goczałkowicach-Zdroju, 
odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie, Przyjaciołom
oraz Współpracownikom 

składamy szczere wyrazy współczucia

W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha, Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

„Nie żyjemy, aby umierać…
ale umieramy, aby żyć wiecznie”

M. Buchberger 

Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej

straty przyjeliśmy wiadomość o śmierci 

Pana Grzegorza Kotasa, 

długoletniego kierownika 

Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice. 

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi, 

pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia.

Dyrektor Zofia Szołdra oraz Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowicach-Zdroju



  z  ż y c i a  g m i n y   11kultura   z  ż y c i a  g m i n y   11

Ur o c z y s t a  m s z a  ś w. 
w  i n t e n c j i  r o l n i k ów 
z o s t a ł a  o d p r a w i o n a 

w sobotę, 29 sierpnia w kościele 
paraf ialnym. Udział w niej 
wzięli goczałkowiccy rolnicy, 
ogrodnicy, szkółkarze, a także 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Tadeusz 
Lazarek, przewodniczący Rady 
Gminy, radni, przedstawiciele 
lokalnych organizacji, instytu-
cji, stowarzyszeń, poczty sztan-
darowe, mieszkańcy gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Wszystko po to, żeby podzię-

kować za zebrane plony i wyra-
zić uznanie oraz szacunek dla 
goczałkowickich rolników, 
ogrodników i szkółkarzy. Mimo 
kaprysów pogody, a także pan-
demii każdego dnia ciężko pra-
cują, żebyśmy mogli cieszyć się 
chlebem i innymi darami natury.

Kościół parafialny został 
piękne ozdobiony płodami 
rolnymi, przekazanymi przez 
goczałkowickich rolników. Uro-
czystość uświetniły Chór Sem-
per Communio i Goczałkowicka 
Orkiestra Dęta.

UG

w pOdziękOwaNiu 
za plONy
29 sierpnia podczas mszy św. dożynkowej podziękowaliśmy rolnikom, ogrodnikom i szkółkarzom za ich ciężką pracę.

Szanowni Rolnicy, Ogrodnicy, Szkółkarze,

Co roku o tej porze nadchodzi czas na podsumowanie plonów. 
W ostatnich latach zwracamy uwagę na coraz cięższe warunki, 
w jakich przychodzi Wam wykonywać swoją trudną pracę. 

W tym roku oprócz zmagań z anomaliami pogodowymi – nawal-
nymi deszczami czy suszą – doszła sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa. Także Wam pokrzyżowała ona wiele planów, zmusiła 
do reorganizacji pracy.

Dlatego w tym szczególnym dniu chciałabym w imieniu miesz-
kańców gminy Goczałkowice-Zdrój oraz samorządu gminnego 
podziękować za Wasze zaangażowanie oraz poświęcenie i wyra-
zić szacunek dla Waszej ciężkiej pracy. Pracy, z której owoców 
możemy cieszyć się każdego dnia. To dzięki Wam na naszym stole 
codziennie mamy chleb oraz wiele innych płodów ziemi. Korzy-

stamy z nich, często nie zdając sobie sprawy z tego, jak trudnej 
i mozolnej pracy trzeba, aby mogły nam służyć. Drodzy Rolnicy, 
Ogrodnicy, Szkółkarze, Wasze zaangażowanie sprawia, że nasza 
gmina tak pięknie się rozwija.

Za to wszystko z całego serca dziękuję. Z okazji Dożynek, nieco 
innych niż do tej pory, przyjmijcie najszczersze życzenia. Przede 
wszystkim zdrowia, wytrwałości, pomyślności i błogosławień-
stwa Bożego. Życzę, aby Wasza żmudna praca zapewniała Wam 
i Waszym rodzinom godne życie, dawała poczucie bezpieczeń-
stwa i nadzieję na przyszłość.

Oby nigdy nie zabrakło chleba na naszych stołach!

Z wyrazami szacunku,
Gabriela Placha,

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

liSt GabRieli plachy, 
wójta GmiNy GOczałkOwice-zdRój 

dO ROlNików, OGROdNików 
i SzkółkaRzy z Okazji dOŻyNek
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W naszej ofercie znalazły się tradycyjnie warsztaty pla-
styczne dla dzieci podzielone na artystyczne (malarskie) 
oraz rękodzielnicze (decoupage, filcowanie). Nowością 

będzie pracownia artystyczna dla osób dorosłych. Najmłodszych 
zachęcamy do udziału w spotkanich tanecznych podzielonych 
na trzy grupy wiekowe. Panadto wracają karate oraz indywidu-
alne zajęcia nauki gry na instrumentach. Nie zabraknie również 
spotkań językowych oraz Akademii Małego Inżyniera w ramach, 
której będzie odbywać się Robotyka Lego oraz Programowa-
nie z Minecraftem. Panie (ale nie tylko) zachęcamy do udziału 
w cotygodniowej ZUMBIE.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie (patrz 
strona obok). Ceny pozostają bez zmian w stosunku do poprzed-
niego roku.

Tel. GOK 32 210 70 88; GBP 32 210 77 39.
GOK

UWAGA!!! Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest 
do zapoznania się i podpisania regulaminu oraz wypełnienia 
dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej www.gok.
goczalkowicezdroj.pl: karty zgłoszenia, zgody na pomiar tem-
peratury.

wRacajĄ waRSztaty 
tematyczNe
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisów na warsztaty stacjonarne GOK-u w sezonie 2020/2021. Zajęcia będą pro-
wadzone według nowych wymogów sanitarnych, jednakże możemy obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby nasi podopieczni 
czuli się w naszej siedzibie komfortowo i bezpiecznie.

Pomysł na nagranie łącznie 
ośmiu koncertów był formą 
upamiętnienia obchodzo-

nego w tym roku jubileuszu 
urodzin: 250-lecia Beethovena 
oraz 210-lecia Chopina. Doce-
lowo nagrano cztery koncerty 
w Ogrodach Pokazowych Kapias 
oraz kolejne cztery w sąsiedztwie 
budynku Starego Dworca. Miej-
sca te zostały wybrane nie bez 
przypadku. 

W założeniach projektowych 
ujęto, aby w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia ukazać ciekawe 
pod względem turystycznym i kra-

jobrazowym miejsca w naszej miej-
scowości.

Na plenerowej scenie, na prze-
strzeni minionych tygodni wystą-
pili młodzi i utalentowani arty-
ści, na co dzień współpracujący 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
dla których w dobie pandemii 
była to jedna z niewielu oka-
zji do zaprezentowania swych 
umiejętności przed szerszą 
publicznością, która choć nie 
„na żywo”, licznie zgromadziła 
się przed ekranami komputerów. 
     Każdy z koncertów był poprze-
dzony prelekcją, nawiązującą do 

biografii kompozytora i prezen-
towanego utworu. 

Duże zainteresowanie przed-
sięwzięciem było możliwe dzięki 
szeroko zakrojonej akcji promo-
cyjnej. Informacje o zbliżają-
cych się koncertach były publi-
kowane na portalach interne-
towych (Pless), w Meloradiu, 
Radiu Katowice, Radiu Bielsko 
oraz na łamach czasopism m.in. 
w Dzienniku Zachodnim.

Projekt „Jubileuszowy cykl 
koncertów – L. van Beethoven i F. 

Chopin” uzyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach 
programu „Kultura w sieci” Naro-
dowego Centrum Kultury.

Premiery poszczególnych 
koncertów odbywały się od 5 
lipca w każdą niedzielę o godz. 
17.00 na kanale YouTube Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
na stronach internetowych 
GOK-u i Urzędu Gminy, gdzie 
nadal są dostępne dla zainte-
resowanych.

„kultuRa w Sieci” 
– pOdSumOwaNie kONceRtów
Dobiegła końca realizacja projektu Gminnego Ośrodka Kultury „Jubileuszowy cykl koncertów - L. van Beethoven i F. Chopin”. 

Realizacja projektowych koncertów w Parku Zdrojowym (Fot. GOK)

Nagrania w plenerach Ogrodów Pokazowych "KAPIAS"  (Fot. GOK)
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PONIEDZIA£EK
Warsztaty artystyczne 
godz. 15.00-16.00/
Dance Kids (taneczne zajêcia dla dzieci)
godz. 17.00-18.00 I grupa (4-6 lat).50z³./mc
Dance Junior  (taneczne zajêcia dla dzieci)
godz. 18.00-19.00 II grupa (7-10 lat).50z³./mc
AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA
Robotyka Lego
godz. 16.00-17.00 (5-7 lat).100z³./mc
Programowanie z Minecraftem
godz. 17.00-18.00 (8-12.)100z³./mc
ZUMBA dla doros³ych
godz. 19.00.35z³- 4,60z³.-8
WTOREK 
Baby Dance (zajêcia taneczno-ruchowe)
godz. 16.00-16.45 (2-3 lata).50z³./mc
KARATE
godz. 17.00-18.00 (5-7 lat),50z³./mc
godz. 18.00-19.00 (8-12 lat).50z³./mc
Jêzyk Angielski dla doros³ych
godz. 17.30-19.00 (gr. pocz¹tkuj¹ca),50z³./mc
godz. 19.00-20.30 (gr. zaawansowana),50z³./mc
ŒRODA
Klub œrodowiskowy dla doros³ych
godz. 10.30-12.00./bezp³atne/
Zajêcia z muzykoterapii (nauka gry na gitarze i pianinie)
godz. 14.00-18.00 (godz. indywidualne).100z³./mc
Warsztaty rêkodzie³a (filcowanie, decoupage, ceramika itp.)
godz. 15.30-16.30 (5-7 lat),50z³./mc
godz. 16.30-17.30 (8-12 lat),50z³/mc
ZUMBA dla doros³ych
godz. 19.00.35z³- 4,60z³.-8
CZWARTEK
Jêzyk Angielski dla dzieci
godz. 16.00-17.30 (gr. pocz¹tkuj¹ca),50z³./mc
godz. 17.30-19.00 (gr. zaawansowana),50z³./mc
PI¥TEK
Zajêcia z muzykoterapii (nauka gry na gitarze i pianinie)
godz. 14.30-18.00 (godz. indywidualne),100z³./mc

(plastyka, malarstwo, ceramika itp.)

ZAJÊCIA WARSZTATOWE
GOK i GBP 
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Informacja:
GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739

:
Pracownia artystyczna 
Pracownia rêkodzie³a (filcowanie, decoupage, ceramika).

Baby Dance ( taneczne  dla dzieci 2-3 lat),
Dance Kids (taneczne zajêcia dla dzieci 4-6 lat),
Dance Junior (taneczne zajêcia dla dzieci 7-10 lat),
ZUMBA dla doros³ych.

Robotyka Lego (5-7 lat),
Programowanie z Minecraftem (8-12 lat).

Grupa I (5-7 lat),
Grupa II (8-12 lat).

Jêzyk Angielski dla dzieci-
Grupa I (pocz¹tkuj¹ca),
Grupa II (zaawansowana).
Jêzyk Angielski dla doros³ych-
Grupa I (pocz¹tkuj¹ca),
Grupa II (zaawansowana).

Nauka gry na gitarze,
Nauka gry na pianinie.

WARSZTATY PLASTYCZNE

WARSZTATY TANECZNE:

AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA:

KARATE:

WARSZTATY JÊZYKOWE:

WARSZTATY MUZYCZNE-MUZYKOTERAPIA:

KLUB ŒRODOWISKOWY DLA DOROS£YCH
PRÓBY CHÓRU SEMPER COMMUNIO

(plastyka, malarstwo, ceramika),

zajêcia :WARSZTATY PLASTYCZNE
Pracownia artystyczna dla doros³ych, poniedzia³ek; godz. 18.00 
Pracownia artystyczna dla dzieci i m³odzie¿y, pon.; godz.16.00
Pracownia rêkodzie³a dla dzieci i m³odzie¿y, œroda; godz. 16.00
WARSZTATY TANECZNE:
Baby Dance (2-4 lata), poniedzia³ek; godz. 16.00
Dance Kids (5-8 lat), poniedzia³ek; 17.00
Dance Junior (9-12 lat), poniedzia³ek; godz. 18.00
ZUMBA dla doros³ych, poniedzia³ek; godz. 19.00 
AKADEMIA MA£EGO IN¯YNIERA:
Robotyka Lego (5-7 lat), wtorek; godz. 16.00
Programowanie z Minecraftem (8-12 lat), wtorek; godz. 17.15
KARATE:
Grupa I (5-7 lat), wtorek; godz. 16.30 
Grupa II (8-12 lat), wtorek; godz. 17.30 
WARSZTATY JÊZYKOWE:
Jêzyk Angielski dla doros³ych-
Grupa I (pocz¹tkuj¹ca), wtorek; godz. 17.30 
Grupa II (zaawansowana), wtorek; 19.00
Jêzyk Angielski dla dzieci-
Grupa I (pocz¹tkuj¹ca), czwartek; godz. 16.00
Grupa II (zaawansowana), czwartek; godz. 17.00
WARSZTATY MUZYCZNE-MUZYKOTERAPIA:
Nauka gry na gitarze, poniedzia³ek; godz. indywidualne
Nauka gry na pianinie, poniedzia³ek; godz. indywidualne
KLUB ŒRODOWISKOWY DLA DOROS£YCH, œroda. 
PRÓBY CHÓRU SEMPER COMMUNIO, czwartek. 

2020
PROPOZYCJE
ZAJÊÆ WARSZTATOWYCH
GOK i GBP 

Uwaga !!!
W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ oraz zaleceniami sanepidu

zajêcia prowadzone bêdê w ma³ych grupach
(6 do 8 osób w zale¿noœci od wielkoœci sali) lub indywidualnie.

W zajêciach mog¹ braæ udzia³ jedynie osoby bez objawów chorobowych - 
 ka¿dorazowe oœwiadczenie o stanie zdrowia i œwiadomoœci ryzyka. 

Przy wejœciu do budynku konieczna bêdzie obowi¹zkowa dezynfekcja r¹k.
Na terenie obiektu wymagane bêdzie zachowanie dystansu spo³ecznego.
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Informacja:
GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739GOK, tel. 32 2107088, GBP, tel. 32 2107739GOK, tel. 32 2107088, GBP

:WARSZTATY PLASTYCZNE
Pracownia artystyczna dla doros³ych, poniedzia³ek; godz. 18.00
Pracownia artystyczna dla dzieci i m³odzie¿y, p¿y, p¿y on.; godz.16.00
Pracownia rêkodzie³a dla dzieci i m³odzie¿y, œ¿y, œ¿y roda; godz. 16.00
WARSZTATY TANECZNE:
Baby Dance (2-4 lata), poniedzia³ek; godz. 16.00
Dance Kids (5-8 lat), poniedzia³ek; 17.00
Dance Junior (9-12 lat), poniedzia³ek; godz. 18.00
ZUMBA dla doros³ych, poniedzia³ek; godz. 19.00
AKADEMIA MA£EGO IN¯Y
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Robotyka Lego (5-7 lat), wtorek; godz. 16.00
Programowanie z Minecraftem (8-12 lat), wtorek; godz. 17.15
KARATE:
Grupa I (5-7 lat), wtorek; godz. 16.30
Grupa II (8-12 lat), wtorek; godz. 17.30
WARSZTATY JÊZYKOWE:
Jêzyk Angielski dla doros³ych-
Grupa I (pocz¹tkuz¹tkuz¹ j¹ca), wtorek; godz. 17.30
Grupa II (zaawansowana), wtorek; 19.00
Jêzyk Angielski dla dzieci-
Grupa I (pocz¹tkuz¹tkuz¹ j¹ca), czwartek; godz. 16.00
Grupa II (zaawansowana), czwartek; godz. 17.00
WARSZTATY MUZYCZNE-MUZYKOTERAPIA:
Nauka gry na gitarze, poniedzia³ek; godz. indywidualne
Nauka gry na pianinie, poniedzia³ek; godz. indywindywiduidualnalnee
KLUB ŒROD
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OWISKOWY DLA DOROS£YCH, œroda. a. 

PRÓBÓBY CHÓHÓRU SEMPER COMMUNIO, czwartektek. 
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PROPOZYCCCJE
ZAJJÊÆ WAWAWAARSZTAAATATATOWYCCCH
GOK i GBP

Uwaga !!!
W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ oraz zaleceniami sanepidu

zajêcia prowadzone bêdê w ma³ych grupach
(6 do 8 osób w zale¿noœci od wielkoœci sali) lub indywidualnie.

W zajêciach mog¹ braæ udzia³ jedynie osoby bez objawów chorobowych - 
 ka¿dorazowe oœwiadczenie o stanie zdrowia i œwiadomoœci ryzyka. 

Przy wejœciu do budynku konieczna bêdzie obowi¹zkowa dezynfekcja r¹k.
Na terenie obiektu wymagane bêdzie zachowanie dystansu spo³ecznego.
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Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut Książki 
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo 
„Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliote-

kami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz 
dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upomi-
nek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizo-
wany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie 
generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – 
bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kul-
turalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też 
szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice 
mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wyda-
rzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania 
własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

"mała kSiĄŻka-wielki człOwiek"
Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach - Zdroju bierze udział w akcji Instytutu Książki "Mała książka-wielki człowiek". 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w naszej bibliotece. 

W 2013 roku w całej Pol-
sce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, 

a następne edycje poświęcono 
kolejno: "Trylogii" Henryka Sien-
kiewicza, "Lalce" Bolesława Prusa, 
"Quo vadis" oraz "Weselu" Stani-
sława Wyspiańskiego. W 2018 
Narodowe Czytanie miało spe-
cjalny charakter. W nawiązaniu 
do jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
Para Prezydencka zaproponowała 
lekturę "Przedwiośnie" Stefana 
Żeromskiego. W 2019 r. wybrano 
„Osiem lektur na ósme Narodowe 
Czytanie”, czyli „teksty, których 

wspólnym mianownikiem jest pol-
skość w połączeniu z treściami uni-
wersalnymi, refleksją nad człowie-
kiem i społeczeństwem”. Utwory te 
reprezentowały różne epoki i style, 
a „łączyło je to, co najważniejsze: 
są na trwałe wpisane w historię pol-
skiej literatury”, podkreślano.

W tym roku w ramach Naro-
dowego Czytania wybrano jedno 
z najwybitniejszych dzieł Juliu-
sza Słowackiego – „Balladynę”. 5 
września, na tarasie przed siedzibą 
biblioteki, aktorki Teatru Polskiego 
przedstawiły historię dwóch sióstr, 
które rywalizowały o względy księ-
cia. Wydarzenie, po raz pierwszy 

zostało zarejestrowane kamerą, 
dlatego wszystkich zainteresowa-
nych wysłuchaniem kluczowego 
dla polskiego romantyzmu utworu 

zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

GBP

"balladyNa" bOhateRkĄ 
NaROdOweGO czytaNia
Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą "Pana 
Tadeusza" Adama Mickiewicza. 
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Celem konkursu jest popularyzowanie piękna Polski w fotogra-
fii artystycznej. Temat można interpretować bardzo szeroko: 
fotografie pejzażu wiejskiego i miejskiego, atrakcje przyrodni-

cze i zabytki, ludzie oraz interesujące wydarzenia. Konkurs odbywa 
się w ramach obchodów 25-lecia Fotoklubu RP.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów jak 
i profesjonalistów. Każdy autor może przesłać wyłącznie pocztą 
elektroniczną maksymalnie 5 prac. Prace można wysyłać do 2 paź-
dziernika. Zwycięzca otrzyma nagrody o łącznej wartości prawie 
1000 zł.

Szczegóły można znaleźć w regulaminie, dostępnym na stronie 
gok.goczalkowicezdroj.pl.

UG

Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielom-
skiego „Przeciw Nicości”, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdrój zapraszają 
do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Pol-
ska jest piękna”.

pOkazujemy, Że
"pOlSka jeSt piękNa"
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W sierpniowych spotkaniach ligowych nasi piłkarze 
zagrali z: MKS-em Kluczbork (przegrana 2:3, bramki: 
D. Ogrocki, B. Marchewka), Piastem Żmigród (wygrana 

3:0, bramki: P. Ćwielong – dwie, D. Furczyk), Zagłębiem II Lubin 
(wygrana 2:1, bramki: F. Matuszczyk, B. Marchewka), Bytom-
skim Sportem (przegrana 1:2, bramka: B. Marchewka), Lechią 
Zielona Góra (wygrana 3:1, bramki: B. Marchewka, F. Matusz-
czyk, A. Grygier), BTS-em Rekord Bielsko-Biała (przegrana 1:3, 
bramka: P. Ćwielong). 

9 września piłkarze Damiana Barona odnieśli pierwsze III-ligowe 
zwycięstwo na własnym stadionie, Panattoni Arena. Pokonali 2:1 
Ślęzę Wrocław dzięki golom Piotra Ćwielonga oraz Bartosza Mar-
chewki. 12 września LKS bezbramkowo zremisował z Polonią Nysa, 
a tydzień później przegrał 2:3 z KS ROW 1964 Rybnik (bramki: P. 
Ćwielong, B. Marchewka).Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy LKS 
Goczałkowice-Zdrój!

Kadra LKS Goczałkowice-Zdrój (III liga) – sezon 2020/2021
BRAMKARZE: Marcin Kubina, Łukasz Mrzyk, Patryk Szczuka
OBROŃCY: Damian Baron, Wojciech Dragon, Kamil Łączek, Piotr 

Maroszek, Damian Maśka, Przemysław Mońka, Michał Szymała, 
Dominik Zięba

POMOCNICY: Damian Furczyk, Adam Grygier, Błażej Grygier, 
Marek Jonda, Łukasz Hanzel, Filip Matuszczyk, Dawid Ogrocki, Jacek 
Rączka, Oskar Skuza

NAPASTNICY: Piotr Ćwielong, Kamil Dokudowiec, Marcin Kozina, 
Bartosz Marchewka

PRZYBYLI: Marcin Kozina (Rozwój Katowice), Przymysław Mońka 
(Skra Częstochowa), Patryk Szczuka (Rozwój Katowice), Oskar Skuza 
(MKS Kluczbork), Michał Szymała (GKS Katowice)

UBYLI: Daniel Biela (LKS Czaniec), Kajetan Jendryczko (Błonianka 
Błonie), Mateusz Piesiur (LKS II Goczałkowice-Zdrój).

lkS walczy O puNkty w iii lidze
Po historycznym awansie do III ligi, LKS Goczałkowice-Zdrój ma za sobą pierwsze spotkania w sezonie.

(Fot. W. SMOLORZ)
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Łącznie z atrakcji przygoto-
wanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury skorzystało 

600 mieszkańców, a z propozy-
cji Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – ponad 170. – Cieszę 
się, że tak wiele osób skorzystało 
z wakacyjnej oferty w Goczałko-
wicach-Zdroju, przygotowanej 
przez nasze gminne jednostki. 
Mimo pandemii i zmieniających 
się obostrzeń na terenie powiatu, 
udało się tak przygotować pro-
gram, by dzieci mogły bezpiecz-
nie i ciekawie spędzić wolny czas 
– mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze, lipiec upłynął pod zna-

kiem letnich spotkań z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. Dla 
dzieci przygotowano zajęcia sta-
cjonarne z animatorami, dmu-
chańce, miasteczko rowerowe, 
ognisko w altanach w Borze czy 
plener artystyczny. Zorganizo-
wano także cztery wycieczki. 
Grupa z Goczałkowic pojechała 
do Śląskiego Wesołego Mia-
steczka, Parku Miniatur i Śre-
dniowiecznej Warowni w Inwał-
dzie, Chorzowskiego Ogrodu 
Zoologicznego oraz Leśnego 
Parku Niespodzianek w Ustro-
niu.

W sierpniu Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zaprosił dzieci 
i młodzież do udziału w zajęciach 
na kajakach i wakeboardzie. 
Dzięki współpracy z Centrum 
Rekreacji Wodnej WakePark, 

zajęcia mogły się odbywać na sta-
wie Mały Maciek w Goczałkowi-
cach-Zdroju, cyklicznie we wtorki 
(kajaki) i czwartki (wakeboard).

Uczestnicy mieli  okazję 
poznać technikę pływania kaja-
kiem i wakeboardem. Ze względu 
na ograniczoną ilość sprzętu, 
dzieci i młodzież korzystały rów-
nież z rowerów wodnych. Bar-
dzo cieszy fakt postępu, jakim 
mogą pochwalić się uczestnicy, 
którzy bardzo szybko przyswajali 
sobie umiejętności poruszania 
się na desce czy kajakiem, mimo 
że dla większości były to pierw-
sze takie doświadczenia w życiu. 
Zwracano uwagę na bezpieczeń-
stwo nad obszarami wodnymi.

W ramach akcji „A jednak 
wakacje” GOSiR zorganizował 
również dwa wyjazdy rodzinne 
na spływy. Pierwszy, pontonowy, 
odbył się na rzece Dunajec malow-
niczym Przełomem Dunajca i był 
połączony z wycieczką rowe-
rową Drogą Pienińską. Drugi, 
kajakowy, prowadził rzeką Mała 
Panew na Opolszczyźnie.

Ponadto, przez całe wakacje 
od poniedziałku do piątku, dzieci 
i młodzież z terenu gminy Goczał-
kowice-Zdrój mogła skorzystać 
z biletu promocyjnego (2 zł za 67 
minut). Z tej propozycji skorzy-
stały 1094 osoby. W sumie przez 
dwa miesiące z krytej pływalni 
„Goczuś” w Goczałkowicach-
-Zdroju skorzystały 13724 osoby.

UG,
 GOSiR

wakacyjNe wSpOmNieNia
W lipcu i sierpniu w Goczałkowicach, w ramach akcji „A jednak wakacje” można było wziąć udział w ciekawych zajęciach, wyjaz-
dach i spotkaniach.

Wśród letnich propozycji GOSiR-u była też wycieczka rodzinna na spływ kajakowy po rzece 
Mała Panew (Fot. GOSiR)

Na stawie Maciek Mały można było też skorzystać z rowerów wodnych (Fot. GOSiR)

Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach z wakeboardingu (Fot. GOSiR)

Spotkania zorganizowano dzięki współpracy z WakeParkiem (Fot. GOSiR)
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W sobotę, 26 września 
na St ar ym Dworcu 
w Goczałkowicach-

-Zdroju zainaugurowana zosta-
nie tegoroczna akcja „Aktyw-
nie na Starym Dworcu”. Zapla-
nowano treningi biegowe oraz 
warsztaty rolkarskie. Treningi 
biegowe będą rozpoczynać się 
o godz. 9.30, zaś warsztaty rolkar-
skie o godz. 11.00 (grupa począt-
kująca) i godz. 12.00 (grupa 
zaawansowana). Spotykać się 
będziemy cyklicznie w każdą 
sobotę do końca listopada.

O co chodzi w akcji? Przede 
wszystkim o aktywność fizyczną. 
W zajęciach będzie można uczest-
niczyć bez względu na wiek i płeć. 
Nie jest ważne również dotych-
czasowe doświadczenie. Treningi 
biegowe będą prowadzić dla nas 
instruktorzy ze stowarzysze-
nia Aktywna Pszczyna, a tempo 

będzie dostosowane do uczestni-
ków. Warsztaty rolkarskie będą 
z kolei prowadzone we współ-
pracy z Fundacją Luce z Biel-
ska-Białej i będą organizowane 
w dwóch grupach: dla począt-
kujących, którzy chcą rozpocząć 
przygodę z rolkami, i zaawanso-
wanych, którzy chcą się nadal roz-
wijać i doskonalić jazdę na rol-
kach.

Miejscem spotk ań akcj i 
będzie Stary Dworzec w Goczał-
kowicach-Zdroju, a zajęcia będą 
odbywać się w jego okolicach, 
na alejkach Parku Zdrojowego 
i ścieżkach dydaktyczno-przy-
rodniczych gminy Goczałkowice-
-Zdrój.

Organizatorami są: Gmina 
Goczałkowice-Zdrój oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju. Part-
nerami akcji są: Stowarzyszenie 

Sportowe „Aktywna Pszczyna” 
i Fundacja Luce. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Regu-
lamin akcji oraz szczegółowe 
informacje: www.gosir.goczalko-
wicezdroj.pl

bieGi i ROlki, czyli aktywNie 
Na StaRym dwORcu
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”. 26 września rozpoczną się pierwsze zajęcia. Oprócz treningów biegowych będą rów-
nież zajęcia rolkarskie.

Podczas ubiegłorocznych treningów biegowych (Fot. UG)
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Konferencja odbędzie się 
29 września 2020 godz. 
11.00 w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach.
C e l e m  c y k l u  ko n f e r e n -

cji wojewódzkich pod nazwą 
„PPK Blisko Ciebie” jest wspar-
cie przedsiębiorców w proce-
sie wdrażania Pracowniczych 
Planów Kapitałowych. Orga-
nizatorzy szczególnie serdecz-
nie zapraszają reprezentantów 
firm (właścicieli, kadrę zarzą-
dzającą, przedstawicieli dzia-
łów HR i finansowych), a także 
media oraz wszystkie osoby 
zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana 
jest przez PFR oraz PFR Por-
tal PPK we współpracy z Woje-

wodą. Spotkanie obejmuje pre-
zentację najważniejszych zało-
żeń Ustawy o PPK, omówienie 

zasad wdrożenia programu, 
a także przedstawienie dotych-
czasowych doświadczeń pra-

codawców. W planie spotkania 
przewidziany jest czas na indy-
widualne konsultacje z Eksper-
tami Regionalnymi PPK oraz 
na sesję pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bez-
płatny, jednak obowiązuje reje-
stracja. Program konferencji 
oraz formularz rejestracyjny 
dostępne są na specjalnie dedy-
kowanej wydarzeniu stronie – 
mojeppk.pl/szkolenia/konfe-
rencje-wojewodzkie-ppk.

W celu zapobiegania roz-
przestrzeniania się  wir usa 
SARS-CoV-2 konferencje będą 
prowadzone z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożno-
ści i zasad bezpieczeństwa.

PFR Portal PPK

ppk bliSkO ciebie - 
zapROSzeNie Na SzkOleNie
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, 
dotyczącą funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
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Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
– poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 

spisrolny.gov.pl,
– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 
99,
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa rolnego,
– korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowi-
ska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu 
internetowego.

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis 
internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, 
na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania staty-
styczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bez-
pieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez 
statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną 
ochronę gromadzonych informacji. Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i ana-
liz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycz-
nych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie 
lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż 
podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak 
również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. 
Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach człon-
kowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje 
wszystkie gospodarstwa rolne.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i zwią-

zanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywno-
ściowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów 
upraw rolnych,
– analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 
lat,
– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji 
na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD,
– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygoto-
wanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu 
rolnictwa w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załącz-
niku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rol-
nym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 
spisrolny.gov.pl.

pOwSzechNy SpiS ROlNy: 
ROlNiku, SpiSz Się!
Powszechny Spis Rolny 2020 trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. 
Udział w spisie jest obowiązkowy.

Łącznie na terenie województwa ślą-
skiego podczas akcji szczepienia prze-
ciwko wściekliźnie zostanie wyłożo-

nych 146 320 dawek szczepionki (20 dawek 
szczepionki na 1 km2).

Przynęta, w której zatopiona jest szcze-
pionka, ma postać małych brunatnych krąż-
ków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przy-
nęty jest wyczuwany przez lisy z odległości 
około 800 metrów. Podczas podjęcia przy-
nęty przez lisa, tym samym przegryzieniu 
zatopionej w niej kapsułki zawierającej 
szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia 
lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego 
wirusa z błoną śluzową lisa. Śląski Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii apeluje do miesz-

kańców województwa śląskiego o nie pod-
noszenie szczepionek. Znalezioną przynętę 
należy pozostawić w danym miejscu. Należy 
pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozosta-
wiony na przynęcie sprawia, że staje się ona 
nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przy-
pomina się, iż przez okres dwóch tygodni 
po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie 
powinno się wyprowadzać zwierząt domo-
wych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje również, że sama przynęta nie 
jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast 
w przypadku otwarcia kapsułki, która znaj-
duje się we wnętrzu przynęty, należy nie-
zwłocznie skontaktować się z lekarzem 

medycyny informując go o tym fakcie. 
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki 
należy również bezzwłocznie umyć wodą 
z mydłem te części ciała, które zetknęły się 
ze szczepionką.

Śląski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii

SzczepiĄ liSy
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do 30 września na terenie województwa śląskiego prowadzona jest akcja 
szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.
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SMA (rdzeniowy zanik  mięśni) 
to choroba bardzo podstępna, 

atakuje mięśnie. Chłopczyk ma już pro-
blemy z oddychaniem, chodzeniem, obra-
caniem się, jedzeniem. Ratunkiem dla 
niego jest lek, terapia genowa Zolgensma 
z zagranicy. Kosztuje aż 9,5 mln zł!

Wiele osób zaangażowało się w pomoc 
Maciusiowi – organizowane są licytacje, 
wydarzenia sportowe, koncerty, podczas 
których zbierane są środki na jego leczenie. 
Trzeba się jednak spieszyć, bo lek można 
podać dzieciom jedynie do 21 kg. Po jego 
podaniu dzieci wracają do sił, postępy 
są ogromne.

Każdy z nas w prosty sposób może 
pomóc 2-latkowi. Wystarczy włączyć się 
w akcję „Nakręć się dla Maciusia”. Zbie-
rane są nakrętki (zakrętki) plastikowe 
po napojach, płynach do naczyń, płynach 
do prania, balsamach, szamponach, nutelli, 
kawia, kakao. Środki uzyskane z zebranych 
nakrętek zostaną przeznaczone na leczenie 
chłopca.

Główne punkty zbiórki nakrętek:

– Kwiaciarnia „Glorioza”, Goczałkowice-
-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich 20a,
– Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki, Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12,
– F.H.U. „Dalia”, Jankowice, ul. Żubrów 77

Nakrętki można oddawać w wielu skle-
pach i innych punktach usługowych na tere-
nie Goczałkowic. Można je też zostawiać 
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
w portierni na parterze, a także na basenie 
(ul. Szymborskiej 12), w bibliotece i Gmin-
nym Ośrodku Kultury (ul. Uzdrowiskowa 
61).

Pełna lista miejsc w Goczałkowicach – 
tam można oddać nakrętki dla Maciusia:
– Urząd Gminy, ul. Szkolna 13,
– Basen „Goczuś”, ul. Szymborskiej 12,
– Biblioteka i GOK, ul. Uzdrowiskowa 61,
– Przedszkole Przygoda, ul. Szkolna 82,
– CETiR, ul. Uzdrowiskowa 37,
– OSP, ul. Szkolna 13,
– Sklep Antica, ul. Brzozowa 52,
– Zakład Ogrodniczy Anturium Spychała, 
ul. Źródlana 4,
– Salon materacy Janpol, ul. Lipowa 2,
– Salon meblowy, ul. Lipowa 2,
– Wędzarnie Smoke Houses, ul. Lipowa 2,
– Kwiaciarnia „Kwiatowy zakątek”, ul. 
Główna 55,
– Kwiaciarnia i kawiarnia „Cuda Wianki”, 
ul. Krzyżanowskiego 32,
– Piekarnia „U Jarka”, ul. Rzemieślnicza 2,
– Piekarnia Englert, ul. Szkolna 84a,
– Piekar nia-Ciastkar nia „Jasiek”,  ul. 
Jeziorna 52a,
– Szkółka Kapias, ul. Główna 124,

– Ogrody Kapias, ul. św. Anny 4,
– Hurtownia Kwiatów „Róża”, ul. Bór 1/20,
– Dzida Produkt (bazarek), ul. Zimowa 54,
– Sklep ABC, ul. Główna 6,
– Market Euro, ul. Główna 49,
– Delikatesy Centrum, ul. Szkolna 72,
– Sklep „Makuś”, ul. Jeziorna 19,
– Gospodarstwo Filipczyk, ul. Zimowa 19,
– Sklep „Kania”, ul. Szkolna 6,
– Kiosk wielobranżowy B. Jacek, ul. Boczna 
2c,
– Sklep Lewiatan, ul. Żeromskiego 2,
– Butik przy PKP, ul. Szkolna 55a,
– Sklep Odido, ul. Powstańców Śląskich 
33a,

– Blank fajno kawiarnia, ul. Uzdrowiskowa 
65,
– WakePark, ul. Uzdrowiskowa 88,
– Kawiarnia „Malwa”, ul. Uzdrowiskowa 
84.

Jeśli ktoś chce dołączyć do akcji, należy 
kontaktować się pod numerem telefonu 508 
387 235.

Nakrętki spakowane w worku można 
również oddawać przy odpadach segrego-
wanych. Będą one odbierane przez firmę 
i przekazywane do kwiaciarni „Glorioza”.

To tak niewiele, a może pomóc!
UG

NakRęć Się dla maciuSia
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przyłączył się do akcji charytatywnej „Nakręć się dla Maciusia”. Zbierane są nakrętki plastikowe 
na rzecz Maciusia Cieślika z Jankowic. 2-latek choruje na SMA. Ratunkiem dla niego jest terapia, która kosztuje 9,5 mln zł!
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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 w SIERPNIU:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-środa 10.00-16.00
wtorek-czwartek 12.00-18.00
piątek 8.00-14.00

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. Jacek Szmukier
tel. 727 032 494 
   Numer jest aktywny w trakcie  
pełnienia służby.

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

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

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

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

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: 
 21.09, 5.10, 19.10, 2.11
segregowane: 28.09, 
12.10, 26.10, 9.11
zmieszane: 21.09, 5.10, 19.10, 2.11
popiół: 28.09, 12.10, 26.10, 9.11
wielkogabarytowe: 25.09

Od przejazdu kolejowego do DK 1

biodegradowalne: 24.09, 
8.10, 22.10, 4.11
segregowane: 29.09, 
13.10, 27.10, 10.11
zmieszane: 22.09, 6.10, 20.10, 3.11
popiół: 29.09, 13.10, 27.10, 10.11
wielkogabarytowe: 22.09

Od DK 1 do Rudołtowic

biodegradowalne: 25.09, 
9.10, 23.10, 5.11
segregowane: 30.09, 
14.10, 28.10, 13.11
zmieszane: 23.09, 7.10, 21.10, 4.11
popiół: 30.09, 14.10, 28.10, 13.11
wielkogabarytowe: 23.09

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

biodegradowalne: 25.09, 
9.10, 23.10, 5.11
segregowane: 1.10, 
15.10, 29.10, 12.11
zmieszane: 24.09, 8.10, 22.10, 5.11
popiół: 1.10, 15.10, 29.10, 12.11
wielkogabarytowe: 24.09

ODBIORĄ ŚMIECI


