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ruSZa budoWa Zbiornika
rEtEnCyJnEGo

W rejonie ul. Zimowej wybudowany zostanie zbiornik retencyjny o pojemności 15 tys. m3. 18 lutego podpisana została umowa
na wykonanie prac.

B

udowa zbiornika jest realizacją Strategii bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. –
W ramach tego dokumentu zaplanowaliśmy szereg działań, które
mają zabezpieczyć mieszkańców przed zalewaniem, zwłaszcza po nawalnych deszczach.
W pierwszej kolejności wyregulowany został Potok Goczałkowicki.
Inwestycję prowadzoną przez
Wody Polskie udało się zrealizować
po wielu latach starań i pomocy
finansowej ze strony gminy. Przekazaliśmy na ten cel 1,2 mln zł.
Teraz przystępujemy do budowy
zbiornika retencyjnego, którego
celem będzie przechwycenie wody
w przypadku nawalnych deszczów – mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Przedmiotem zamówienia
jest budowa zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz

z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik
z dnem o wymiarach 70,5 x 39 m
będzie miał ok. 15 tys. m3 pojemności, 4,5 m głębokości i powierzchnię
0,5 ha. Zostanie wyłożony płytami
betonowymi. Powyżej zbiornika
powstanie system rowów, który
umożliwi zbieranie wody z większej powierzchni zlewni.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa pomiędzy ul. Zimową
a Główną, która będzie odprowadzała wodę ze zbiornika do Potoku
Goczałkowickiego. Część prac
wykonano już w 2018 r., przy okazji
przebudowy ul. Głównej. Odtworzona zostanie też nawierzchnia
wzdłuż kanalizacji deszczowej.
Wykonawca będzie zobowiązany
uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanego obiektu.
Ogłoszony przez Urząd Gminy

Wartość inwestycji to ponad 2,1 mln zł (Fot. UG)

przetarg na wykonanie robót
wygrałafirmaBrigadonzJaworzna.
Prace kosztować będą 2 mln 113 tys.
500 zł.
Lokalizacja zbiornika została
wskazana na podstawie koncepcji,
która pokazała, jak woda spływa
w kierunku Potoku. Zgodnie z usta-

leniami, w rejonie ul. Zimowej
wybudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy wybuduje
gmina, a drugi – prywatny przedsiębiorca. Będzie on zlokalizowany
w okolicy ul. Zimowej 54. Trwają
prace projektowe tej inwestycji.
UG

noWa Linia komunikaCyJna
W GoCZałkoWiCaCh
20 stycznia rozpoczął kursowanie autobus na trasie Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój-Pszczyna. Linię organizowaną przez powiat
pszczyński współfinansuje gmina Goczałkowice-Zdrój.

W

cześniej linię na tej trasie, aż do Czechowic
obsługiwał prywatny
przewoźnik. Zdecydował jednak o jej likwidacji. – Żeby
zapewnić mieszkańcom naszej
gminy dojazd do Pszczyny –
do pracy, lekarza, czy po wznowieniu nauczania stacjonarnego – do szkół, przystąpiliśmy do rozmów z powiatem
pszczyńskim w sprawie współfinansowania kursowania tego
autobusu. Dlatego na styczniową sesję Rady Gminy przygotowaliśmy projekt uchwały
o przeznaczeniu na ten cel
z budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój ponad 56 tys. zł
– mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
26 st ycznia Rada Gminy
Goczałkowice-Zdrój przyjęła

Linia jest współﬁnansowania przez gminę Goczałkowice-Zdrój (Fot. UG)

uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi

Pszczyńskiemu na realizację
zadań w zakresie publicznego

transportu zbiorowego. Wysokość dotacji z budżetu gminy
na prowadzenie linii to 56 tys.
250 zł.
W ramach linii U4 w dni
nauki szkolnej jest 9 kursów
tam i z powrotem (wcześniej
było po 6), a w soboty – cztery
(poprzednio autobus tej linii
nie jeździł w soboty). Ostatni
przystanek jest na ul. Brzozowej. Autobus jest dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych czy osób z wózkami
dziecięcymi. Trasę pojazdu
można na bieżąco sprawdzać
poprzez aplikację „Kiedy przyjedzie”.
Rozkład jazdy linii U4 jest
dostępny na stronie internetowej komunikacja.powiat.
pszczyna.pl.
UG
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WymiEń Stary koCioł!
ruSZa akCJa inFormaCyJna
W województwie śląskim, zgodnie z uchwałą antysmogową najstarsze, ponad 10-letnie kotły lub urządzenia bez tzw. tabliczki
znamionowej muszą być wymienione do końca 2021 roku! W Goczałkowicach rozpoczęła się akcja informacyjna.

W

ramach akcji na terenie gminy pojawiły
się banery informujące o konieczności wymiany
starych kotłów do końca roku.
Materiały przygotował Pszczyń-

cach na rzecz poprawy jakości powietrza, codziennych
zachowaniach, które prowadzą
do ograniczenia smogu czy możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów

których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września
2017 r.):
– kotły powyżej 10 lat od daty
produkcji – do końca 2021 r.
– kotły od 5 do 10 lat od daty

mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania do 80%
i wymienić 104 kotły na ekologiczne. W ramach tego etapu
planowane są również docieplenie ścian 10 budynków, docie-

Broszury wydane przez Urząd Gminy to cenne źródło informacji na temat możliwości
walki ze smogiem (Fot. UG)

Na terenie gminy pojawiły się banery informujące o konieczności wymiany starych
kotłów (Fot. UG)

ski Alarm Smogowy Nie Dokarmiaj Smoga, zostały przekazane przez powiat pszczyński.
Wraz z decyzjami podatkowymi do wszystkich mieszkańców gminy trafiają specjalne
broszury wydane przez Urząd
Gminy. – W broszurze znajdziecie Państwo informacje
o obowiązkach wynikających
z uchwały antysmogowej, szkodliwości smogu, działaniach
prowadzonych w Goczałkowi-

ich produkcji – do końca 2023 r.
– kotły poniżej 5 lat od daty ich
produkcji – do końca 2025 r.
– kotły klasy 3 lub 4 – do końca
2027 r.
Gmina Goczałkowice-Zdrój
otrzymała zgodę na dofinansowanie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach III etapu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji.
Dzięki temu jeszcze w tym roku

i inwestycje ekologiczne. Mam
nadzieję, że te materiały będą
dla Państwa pomocne – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój.
P r z y p o m i n a m y, z g o d nie z zapisami obowiązującej
na terenie województwa śląskiego uchwały antysmogowej, w zależności od daty produkcji obecnego pieca należy
go wymienić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów,

plenie stropodachów i dachów
10 budynków oraz wymiana
okien w 10 budynkach. Nabór
wniosków odbył się w 2020
roku.
Przypomnijmy, w dwóch
poprzednich etapach Programu
w ciągu dwóch lat w Goczałkowicach wymienionych zostało
240 kotłów, docieplono 50
budynków, a w 30 wymieniono
okna.
UG

pomoC dLa GoCZałkoWiCkiCh
prZEdSiĘbiorCóW
Przedsiębiorcy z Goczałkowic nie zapłacą opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży.

23

lutego Rada Gminy
przyjęła uchwałę
w sprawie zwolnienia
i zwrotu części opłaty pobranej
od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży. Dzięki temu przed-

siębiorcy nie zapłacą tej opłaty
w 2021 roku. Co więcej, przyznany zostanie częściowy zwrot
tym, którzy uiścili już opłatę
na cały rok.
– Zdajemy sobie sprawę
z trudnej sytuacji naszych przedsiębiorców w czasie pandemii.
Udzielamy im różnego rodzaju

ulg i zwolnień, jeśli zwracają
się do nas z takimi wnioskami.
Zwalniając z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży chcemy choć trochę
odciążyć restauratorów, prowadzących lokale gastronomiczne.

Tak długie zamknięcie tego typu
miejsc to dla nich duże straty –
mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Prace związane z przygotowaniem takiego udogodnienia
rozpoczęły się już w ubiegłym
roku.
UG
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wiadomości goczałkowickie

punkt SZCZEpiEń prZECiW CoVid
-19 W GoCZałkoWiCaCh-ZdroJu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HELIOS-MED Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju realizuje szczepienia przeciw COVID-19.
Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja na szczepienie jest możliwa pod numerem telefonu 502 280 925 w godzinach 10.00-15.00.

K

to może się zarejestrować? Od 15 stycznia 2021 r. – osoby, które
ukończyły 80 lat, a od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które ukończyły 70 lat. Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszyły
25 stycznia 2021 r.
Wszystkie osoby w wieku 18-69 lat mogą zgłosić chęć szczepienia
wypełniając formularz online na stronie pacjent.gov.pl. Zgłoszenie
to nie jest rejestracją na szczepienie. Rejestracja na konkretny termin
będzie możliwa po tym, gdy ruszą szczepienia dla danej grupy wiekowej lub zawodowej. Pacjent dostanie wtedy wiadomość mailową
z informacją, że ma wystawione e-skierowanie.
Jak możesz się zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji masz 3 możliwości zapisu
na szczepienie:

– skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (Helios-Med Goczałkowice-Zdrój, pod numerem telefonu 502 280 925 w godzinach 10.0015.00) lub
– zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię 989 lub
– zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na stronie
pacjent.gov.pl

Podstawę kwalifikacji do szczepienia stanowi kwestionariusz
szczepienia dostępny na oficjalnej stronie gov.pl/web/szczepimysie
(zakładka materiały informacyjne dla szpitali), z którym pacjent
powinien zapoznać się przed rejestracją, ponieważ zgłaszając się
na szczepienie musi spełniać zawarte w nim kryteria.
Etapy szczepienia:

1. Rejestracja na szczepienie
2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza

3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja po szczepieniu
4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej
rejestracji

Jeżeli istnieje konieczność transportu do punktu szczepienia,
należy ten fakt bezwzględnie zgłosić od razu przy rejestracji. Tylko
w sytuacjach koniecznych, kiedy senior nie ma żadnej innej możliwości transportu, będzie on organizowany przez gminę.
Uruchomiony został numer telefonu, na który można zgłaszać
potrzebę skorzystania z transportu – tel. 537 157 858, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Osobami koordynującymi
transport na szczepienie są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju.
OPS

pomoC W tranSporCiE
paCJEntóW na SZCZEpiEnia
prZECiW CoVid-19
Gmina Goczałkowice-Zdrój organizuje transport do punktów szczepień przeciw COVID-19 dla osób niepełnosprawnych
oraz dla tych, którzy będą mieli trudności z dotarciem do tych punktów.

D

owóz do punktów, w których prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 będzie dla tych grup mieszkańców bezpłatny.
W Goczałkowicach osobami koordynującymi transport na szczepienia dla niepełnosprawnych oraz mających

trudności w dostępie do punktów szczepień są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uruchomiony został numer telefonu, na który można zgłaszać potrzebę skorzystania z transportu – tel. 537 157 858,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
UG
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GoCZałkoWiCki roWEr poWróCi
Samoobsługowa wypożyczalnia rowerów w Goczałkowicach cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego będzie funkcjonowała
w naszej gminie przez kolejne 3 sezony.

W

2018 r. gmina Goczałkowice-Zdrój nawiązała
współpracę z gminą
Pszczyna w zakresie funkcjonowania samoobsługowej wypożyczalni rowerów. Umowa obowiązywała 3 sezony. Teraz współpraca będzie kontynuowana.
Tym samym końcem kwietnia
w Goczałkowicach ponownie
pojawią się dwie stacje, na których będzie można wypożyczać
pojazdy. Będą zlokalizowane przy
Starym Dworcu oraz przy koronie zapory (w gminie Pszczyna
ponownie będzie 6 stacji).
– Poprzednie 3 sezony funkcjonowania wypożyczalni pokazały,
że cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym czasie w Pszczynie i Goczałkowicach

2 tys. wypożyczeń, a stacja przy
koronie zapory była drugą najpopularniejszą w ramach systemu.
O popularności usługi świadczy też
fakt, że w 2020 r. przybyło aż 1059
nowych użytkowników systemu.
Łącznie jest ich 5006.

W Goczałkowicach ponownie będą dwie stacje: przy Starym Dworcu oraz przy koronie
zapory (Fot. UG)

było łącznie ok. 23,5 tys. wypożyczeń – mówi Gabriela Placha,
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

W poprzednim sezonie, mimo
pandemii na dwóch goczałkowickich stacjach odnotowano prawie

Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na prowadzenie systemu, ogłoszony przez
Urząd Miejski w Pszczynie. System będzie współfinansowany
przez gminę Goczałkowice-Zdrój. Umowa zostanie podpisana na 3 sezony, do 2023 roku.
Zasady funkcjonowania wypożyczalni mają być takie same jak
dotychczas.
Przypominamy, że przez cały
rok rowery można wypożyczać
także na Starym Dworcu.
UG

StaCJa koLEJoWa
ZmiEni obLiCZE

W II kwartale 2021 r. mają ruszyć prace modernizacyjne przystanku kolejowego Goczałkowice-Zdrój. Zostaną przeprowadzone
w ramach dużej inwestycji PKP PLK.

P

KP Polskie Linie Kolejowe SA realizują projekt
pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich
(E30 i E65) na obszarze Śląska,
Etap I: linia E65 na odc. Będzin
– Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg.
Most Wisła- Czechowice – Dziedzice – Zabrzeg”. Zakres prac
obejmuje też roboty w naszej
gminie. Jak informuje spółka,
zamontowano już wszystkie
przęsła 150-metrowego mostu
nad Wisłą między Goczałkowicami-Zdrój a Czechowicami-Dziedzicami. Między Czechowicami-Dziedzicami a Zabrzegiem budowane są obiekt y
inżynieryjne, m.in. wiadukt
nad drogą krajową w Czechowicach-Dziedzicach oraz most nad
rzeką Iłownicą na szlaku Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.
Wykonawca układa tory oraz
montuje rozjazdy od strony

Zabrzegu w kierunku Czechowic.
W ramach tej inwestycji PKP
PLK zmodernizuje przystanek
Goczałkowice-Zdrój, w rejonie Starego Dworca. – Na przystanku powstaną dwa perony
jednokrawędziowe o długości
200 m, które będą podwyższone, aby ułatwić podróżnym wsiadanie i wysiadanie
z pociągu. Zostaną wyposażone w nowe ławki, wiaty,
oświetlenie i tablice informacyjne. Powstanie przejście podziemne łączące dwa przeciwległe perony z pochylniami,
co umożliwi podróżowanie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się – tłumaczy
Katarzyna Głowacka z zespołu
prasowego spółki.
Co istotne, modernizacja
będzie połączona z realizowaną przez gminę Goczałkowice budową centrum przesiadkowego. W kolejnym eta-

Prace na moście nad Wisłą, zdjęcie z listopada 2020 r. (Fot. Łukasz Hachuła, PKP PLK SA)

pie ma powstać parking po drugiej stronie torów – oba parkingi
połączone będą przejściem podziemnym pod torami. Prowadzona przez PKP PLK modernizacja obejmie też wymianę
torów, sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym

na odcink u Goczałkowice
Zdrój – Czechowice-Dziedzice
– Zabrzeg.
Prace w okolicach przystanku Goczałkowice-Zdrój
rozpoczną się w II kwartale
2021 roku.
UG
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Spółka Wodna
podsumowała miniony rok

W 2020 r. wykonano konserwację rowów melioracyjnych na łącznej długości 2 867 mb oraz remont - czyszczenie sieci drenarskiej
na łącznej długości 361 mb. Wartość tych prac to ponad 64 tys. zł.

S

półka Wodna Goczałkowice-Zdrój
obejmuje swoją działalnością całą
Gminę. Zadaniem Spółki Wodnej jest
działanie służące utrzymaniu w dobrym
stanie technicznym istniejących urządzeń
melioracyjnych, czyli rowów otwartych
wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich, poprzez ich bieżącą
konserwację oraz usuwanie powstałych
awarii na sieci drenarskiej.
Od drożności tych urządzeń w dużej
mierze zależy sprawne odprowadzenie
wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie pożądanego zwierciadła wody
gruntowej.
Obszar zmeliorowany naszej Gminy
to 740,40 hektarów gruntów ornych i użytków zielonych, długość rowów melioracyjnych, znajdujących się w ewidencji Spółki,
które odwadniają w/w grunty wynosi 6,10
kilometra.
Coraz więcej jest terenów zabudowanych, powierzchni utwardzonych i wody
opadowe zamiast wsiąkać w grunt, bezpośrednio spływają do rowów melioracyjnych, które wymagają bieżącej konserwacji.
Do tego celu służą między innymi
składki, których wysokość uchwalana
jest przez Walne Zebranie Spółki. Zarząd
w 2020 r. działał w składzie: Jerzy Skipioł –
Przewodniczący, Jerzy Maśka – Z-ca Przewodniczącego, Józef Wojciech – Sekretarz,
Michał Cebula – Członek. W ciągu roku
na bieżąco w miarę potrzeb odbywały spotkania w terenie i w Urzędzie w celu zle-

Rów przy Zakładach Mięsnych (Fot. UG)

cania, koordynowania i odbiorów robót
do wykonania, załatwiania skarg i odwołań od płatności oraz przeglądów urządzeń
melioracyjnych
Zarząd wspólnie z Urzędem Gminy
wysłał wezwania do zapłat y składki
na Spółkę Wodną. Zarząd dziękuje Pani
Wójt Gabrieli Placha i Radzie Gminy
za udzieloną wszechstronną pomoc przy
realizacji zadań statutowych Spółki.
Tak jak w roku ubiegłym, Zarząd zawarł
porozumienie z Rejonowym Związkiem
Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, na mocy
którego prowadził on obsługę finansową
oraz wykonawstwo robót w 2020 roku.
Na swoim ostatnim zebraniu w dniu
19 stycznie 2021 roku Zarząd wspólnie
z Komisją Rewizyjną podsumował działalność za 2020 rok.
Do wykonania zadań zostały zgromadzone środki w wysokości 74 622,58 zł,
w tym: dotacja Urzędu Gminy – 40 000 zł,
dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 16 740 zł,
składki członkowskie i inne (bilans otwarcia na 31.12.2020 oraz odsetki bankowe)
– 17 882,58 zł. Dzięki dotacji z Urzędu
Gminy w wysokości 40 000 zł udało się
zrealizować prawie wszystkie zgłoszone
do wykonania roboty na urządzeniach
melioracyjnych.
W 2020 roku zostało zebrane tylko 41%
planowanej kwoty składek. W związku
z powyższym Zarząd przypomina, że prawidłowo działające urządzenia odwadniające potrafią uchronić mieszkańców przed
zalaniem w czasie ulewnych i nagłych opadów, bo na powódź nie ma mocnych. Aby
te prace wykonać potrzeba na to środków.
Budżet Spółki na 2020 rok uchwalony
na Walnym Zebraniu Spółki 28 stycznie 2020 roku zamykał się kwotą 103
191,39 zł, a jego realizacja na 31 grudnia
2020 r. wyniosła 74 622,58 zł, co stanowi
72% założonego planu. Na koniec 2020
roku Spółka kończy działalność z wynikiem finansowym dodatnim w wysokości
9 906,78 zł.
Za zgromadzone środki zostały wykonane następujące prace:
1. Wykonanie naprawy uszkodzonej sieci
drenarskiej w rejonie działek numer
1286/36, 2716/36, 2715/36, 2386/36,
2914/36 przy ulicy Parkowej – przełożenie rurociągów drenarskich na długości
91mb oraz czyszczenie drenów na długości 240mb.
2. Wykonanie konserwacji gruntownej
KANARU na długości 610,0 mb od ulicy
Polnej w kierunku Zapory – usuwanie namułu dna średnią warstwą 0,4 m

Rów Kanar (Fot. UG)

w ramach porozumienia z Lasami Państwowymi, Uzdrowiskiem, Urzędem
Gminy i Dzierżawcą Stawów Rybackich.
3. Wykonanie konserwacji i utrzymania
rowu melioracyjnego R-A na długości 288
mb od ul. Brzozowej w kierunku ul. Letniej – dwukrotne koszenie skarp rowu oraz
wycinka drobnych samosiejek.
4. Wykonanie konserwacji i utrzymania
rowu melioracyjnego bez nazwy na długości 225 mb od ulicy Źródlanej w kierunku
ul. Brzozowej – dwukrotne koszenie skarp
rowu oraz wycinka drobnych samosiejek.
5. Wykonanie konser wacji bieżącej
KANARU wzdłuż grobli stawowej w kierunku Zapory średnią warstwą namułu
0,4 m na długości 372 mb (ciąg dalszy prac
ze Zlecenia Nr 2/2020).
6. Wykonanie konser wacji bieżącej
KANARU od ulicy Zielonej w kierunku ul.
Uzdrowiskowej i dalej do torów kolejowych na długości 525 mb – koszenie skarp,
usuwanie namulisk, zatorów, wiatrołomów.
7. Wykonanie przeglądu – inspekcji
kamerą, sprawdzenie drożności i czyszczenie zarurowanego odcinka rowu malioeracyjnego R-3 na długosci 70 mb przy ulicy
Uzdrowiskowej bocznej (na 7. metrze bieżącym od wlotu przewężenie zarurowania
z fi600 na fi300).
8. Wykonanie naprawy uszkodzonej sieci
DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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Spółka Wodna - ciąg dalszy...
drenarskiej w rejonie ulicy Kryniczanki
– przełożenie rurociągów drenarskich
na długości 30 mb.
9. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-2 od ulicy Brzozowej przez
Lasek Brzozowy w kierunku DK-1 na długości 384 mb – odmulenie rowu średnią
warstwą namułu 0,2 m oraz usuwanie
zatorów.
10. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-A na długości 50 mb w rejonie
ulicy Letniej bocznej (posesja nr 17) – usunięcie namułu z dna, tymczasowe umocnienie stopy dna i zabezpieczenie skarpy
przed osunięciem kołkami melioracyjnymi
i faszyną.

Podsumowujac, wykonano konserwację rowów melioracyjnych na łącznej długości 2 867 mb oraz remont – czyszczenie sieci drenarskiej na łącznej długości
361 mb. Całkowity koszt wykonych zadań
wynosi 64 180 zł, w tym z dotacji samorządu gminy 40 000 zł, z dotacji budżetowej 16 740 zł, ze środków własnych Spółki
7 440 zł.
Po każdej wichurze oraz po ulewnych
opadach i opadających jesienią liściach
tworzą się zatory na Kanarze, powodując
brak swobodnego odpływu wody. Mając
na uwadze, że spad jest minimalny należy
te zatory usuwać systematycznie, żeby nie
następowało spiętrzenie wody, co mogłoby

spowodować brak jej odpływu ze zbieraczy drenarskich i innych odpływów, które
odwadniają tereny rolnicze i zabudowania.
Zarząd ze swej strony bardzo dziękuje wszystkim, którzy okazali nam swoją
pomoc przy realizacji prac w 2020 roku.
Szczególne słowa podziękowania jeszcze
raz kieruje do naszych gminnych władz
za ogromną pomoc finansową, merytoryczną oraz za popieranie naszej działalności z nadzieją, że tak będzie również
w latach następnych.
Na podstawie
sprawozdania z działalności
Zarządu Spółki Wodnej
w 2020 r. – Jerzy Skipioł

PLAN PRACY SPÓŁKI WODNEJ
GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
NA ROK 2021

1. Gruntowna konserwacja Kanaru w ramach porozumienia –
przewidywany odcinek do konserwacji: od torów kolejowych w
kierunku ul. Powstańców Śląskich (w 2020 roku wykonano konserwację Kanaru od ulicy Polnej w kierunku Zapory, a w 2019 roku
wykonano konserwację Kanaru od ulicy Powstańców Ślaskich w
kierunku ul. Bór I).
2. W miarę możliwości finansowych - umocnienie 50 mb rowu R-A

korytami betonowymi w rejonie ul. Letniej (przy budynku nr 17).
3. Koszenie rowu R-A od ulicy Brzozowej w kierunku ul. Letniej.
4. Koszenie rowu bez nazwy przy ulicy Źródlanej w kierunku ul.
Brzozowej.
5. Usuwanie zatorów na rowie R-2 w Lasku Brzozowym.
6. Bieżące usuwanie awarii drenarskich i innych zgłaszanych awarii na urządzeniach melioracyjnych Spółki.

Zimowe utrzymanie dróg
i Parku Zdrojowego

Przypominamy najważniejsze informacje związane z realizacją zadania pn.„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 śliskości”.

U

trzymanie dróg gminnych, parkingów i chodników do 15 kwietnia
2021 r. zlecono firmie Zakład
Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy 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, Szymon Zieleźnik s.c.
z Goczałkowic-Zdroju (tel. 506
861 751).
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg gmin-

nych i Parku Zdrojowego można
zgłaszać również do Administracji Zasobów Komunalnych
w Goczałkowicach-Zdroju –

tel. 32 212 70 21 (w godzinach
pracy AZK).
Umowy z wykonawcami obejmują usuwanie śniegu, błota

pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej na skutek
gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia, a także
pozimowe oczyszczenie dróg,
parkingów, chodników oraz
alejek parkowych i mostków
z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej.
Za zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój jest odpowiedzialny Powiatowy Zarząd
Dróg w Pszczynie – tel. 501 716
376, 32 212 80 68.
UG
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poWStaJE baZa pokaZuJąCa,
CZym oGrZEWamy domy
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwa budowa Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To nowy system,
który pomoże w walce ze smogiem.

W

ramach projektu
w Głównym Urzędzie
Nadzoru Budowlanego
powstanie narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.
Docelowo ma to być nawet 5
mln budynków.
Według planu w I kwartale

tego roku minister właściwy
ds. budownictwa opublikuje
komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła.
Po 3 miesiącach od ogłoszenia
komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając
prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie

informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12
miesięcy. W przypadku nowo
powstałych obiektów będzie
to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.
Baza będzie ważnym źródłem infor macji także dla
samorządu. Ułatwi wprowa-

dzenie programów antysmogowych, dostosowanych do realnych potrzeb na danym terenie.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje
dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
UG

ŚWiadCZEniE 500 pLuS na
okrES ZaSiłkoWy 2021/2022

Można składać wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022, który obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W

nioski można składać
w dwóch for mach:
w wersji elektronicznej – od dnia 1 lutego 2021 r.
(za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, profilu
zaufanego PUE ZUS, bankowości elektronicznej) oraz w formie papierowej – od 1 kwietnia
2021 r. (wnioski należy składać
w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61).
Ter min ustalenia prawa
do ś wiadczenia oraz jego
w y p ł a t y u z a l e ż n i o ny j e s t

od momentu złożenia wniosku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami
w okresie:
– od 1 do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje
do 31 lipca 2021 r.,
– od 1 do 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje

do 31 sierpnia 2021 r.,
– od 1 do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje
do 30 września 2021 r.,

– od 1 do 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje
do 31 października 2021 r.
OPS

WSpiEraJ SEniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że została przedłużona realizacja programu „Wspieraj Seniora”
na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

U

sługa wsparcia w szczególności polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do osób powyżej 70. roku życia, które
pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19
oraz w szczególnych przypadkach dla osób poniżej 70. roku życia.
Istnieje możliwość zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Senio-

rowi bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju pod numerem telefonu 32 212 70 55 lub 796 102 816
w godzinach pracy Ośrodka (pon-pt w godz. 7.00 – 15.00, wtorek
7.00 – 17.00).
Rekomendowany jest jednak w pierwszej kolejności kontakt
za pomocą infolinii 22 505 11 11.
OPS
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dZiEń bEZ opakoWań FoLioWyCh
W Publicznym Przedszkolu nr 2 obchodzono Dzień bez opakowań foliowych.

23

stycznia to dzień, w którym szczególnie zwracamy uwagę na wszechogarniający nas plastik. Coraz więcej krajów widzi problem w zagospodarowaniu tego produktu.
Według badań tylko 10% tych opakowań trafia do recyklingu.
Ponad pół wieku temu szwedzki
inżynier Gustav Thulin Sten stworzył pierwsze torebki foliowe. Jego
produkcja jest szybka, łatwa, jednak służy człowiekowi niewspółmiernie krótko do rozkładu w środowisku. Korzystamy z niego średnio 10-20 minut, a rozkłada się
400-500 lat.
Dlatego tak ważna jest edukacja. Powstają filmy uświadamiające zagrożenie dla życia zwierząt
lądowych i morskich spowodowane tonami plastiku zalegającymiwichnaturalnymśrodowisku.
Ma to oczywisty wpływ na zdrowie
i życie ludzi. Na szczęście obserwujemy coraz większą świadomość społeczną i liczbę konsumentów przejawiających proekologiczne postawy. Badania z roku
2019 pokazują, że 40% badanych
wybiera na zakupy własne torby
i pojemniki na żywność, a prawie
42% stara się ograniczać korzystanie z jednorazowych reklamówek.
Są sieci supermarketów, które
całkowicie zrezygnowały z foliowych toreb, a część wprowadziła
reklamówki z materiałów biodegradowalnych, które mają krótki
czas rozkładania. Wiele państw
UE wprowadziło ograniczenia
w stosowaniu foliowych toreb,
opłaty za jednorazówki, rezygnację z jednorazowych opakowań

typu: słomki, sztućce, tace, talerzyki i inne w placówkach gastronomicznych.
Realizując w Publicznym
Przedszkolu nr 2 projekt edukacyjny poświęcony ekologii, prowadzimy między innymi cykle zajęć
uświadamiające najmłodszym
rangę segregowania odpadów,
możliwości recyklingu, dbałości
o środowisko wokół nas, rozumnego i świadomego wyboru produktów i ich opakowań.
21 i 22 stycznia, w ramach realizacji programu Czytające Przedszkola w akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom, nasze przedszkole włączyło się do obchodów Dnia bez
opakowań foliowych. Przedszkolaki poszczególnych grup mogły
obejrzeć filmy edukacyjne poświęcone omawianej tematyce, m.in.
„Zwierzęta dla dzieci – morskie
zwierzęta dla dzieci – Podwodny
świat zwierząt”, „Recykling”,
„Drugie życie PETulki”, „See How
It Feels to Be an Ocean Animal
Stuch in a Plastic Bag” prezentowany przez National Geographic,
„Rady na odpady”, ukazujące
z jak wielkim problemem i zagrożeniem przychodzi się nam dziś
borykać.
Nauczycielki, stosując metodę
„burzy mózgów”, zachęcały
dzieci do dzielenia się własnymi
doświadczeniami dotyczącymi
okoliczności, w których spotykają
się z opakowaniami z tworzyw
sztucznych, jak również szukania sposobów recyklingu opakowań czyli ponownego ich użycia
w gospodarstwie domowym.
Podczas zajęć dzieci rozwią-

Dzieci wiedzą, jak ponownie wykorzystać opakowania z tworzyw sztucznych (Fot. PP 2)

zywały zagadki, słuchały wierszy, oglądały prezentowane ilustracje i zdjęcia zdegradowanego
środowiska wodnego – wyciągały
wnioski, segregowały elementy,
brały udział w zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że świadomość ekologiczna naszych podopiecznych jest imponująca. Kiedy
szukano rozwiązania na foliowe
jednorazówki, dzieci wskazały
wykorzystanie artykułów wielokrotnego użytku, jak koszyki wiklinowe, płócienne i lniane torby,
siatki na zakupy, torby ekologiczne – biodegradowalne, a także
ponowne wykorzystywanie reklamówek jako worków na śmieci.
Inne przykładowe propozycje ponownego wykorzystania
pojemniczków to: osłonki
do kwiatów, pojemniczki
na przybory szkolne, doniczki

do sadzenia i siania młodych
roślin, instrumenty perkusyjne,
wazoniki, zabawki typu kręgle,
pachołki do slalomu czy ciężarki
do dbałości o tężyznę fizyczną,
z nakrętek – obrazki, pchełki,
wyścigi, z woreczków foliowych
– pompony dla kibiców i sznurki,
ponadto prace plastyczne – kwiaty
dla bliskich, smoki, biżuteria
i wiele innych.
Dzieci grup starszych miały
również możliwość przygotowania dla siebie tekstylnych toreb
na zakupy z własnym oznaczeniem: kolorową ozdobą lub imieniem. Mamy nadzieję, że zostaną
niejednokrotnie wykorzystane.
Małymi kroczkami uda się nam
zredukować ilość plastikowych
śmieci ze środowiska naturalnego
dla zdrowia zwierząt i ludzi.
Anna Czernecka-Mac,

uWaGa! rEkrutaCJa!

Od 1 marca można składać wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez
Gminę Goczałkowice-Zdrój na rok szkolny 2021/2022.

R

odzice mogą pobrać stosowne druki
ze strony internetowej szkoły i drogą
elektroniczną przesłać zgłoszenie
dziecka do szkoły. Dla tych, którzy mają
utrudniony dostęp do internetu, umożliwiono złożenie dokumentów w formie
tradycyjnej z zachowaniem zasad sanitarnych. W porozumieniu z dyrektorami
przedszkoli druki zgłoszeń będą udostępnione także w goczałkowickim przed-

szkolu nr 1 i nr 2.
W związku z pandemią nie będzie
w tym roku tradycyjnego Dnia otwartego
szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów.
W zamian za to panie z edukacji wczesnoszkolnej przygotowują spacer po szkole
w formie elektronicznej. Materiał zostanie umieszczony od 1 marca na stronie
www szkoły oraz we współpracy z przedszkolami zostanie przesłany do rodziców.

Na pytania rodziców odpowiedzą także
w godzinach pracy logopeda, pedagog
i psycholog szkolny pod numerem telefonu 32 212 71 89.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji
jest dostępny na stronie goczalkowicezdroj.pl.
Tymczasem 8 lutego ruszyły zapisy
do przedszkoli gminnych.
UG
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moJa babCia i móJ dZiadEk
to WSpaniaLi Są dZiadkoWiE!
W Publicznym Przedszkolu nr 1 świętowano Dzień Babci i Dzień Dziadka.

„M

oja babcia i mój dziad e k to w s p a n i a l i
są dziadkowie!” – te
słowa rozbrzmiewały w całym
przedszkolu tuż po powrocie
dzieci z odpoczynku, jakim
były ferie zimowe. Bo to właśnie w zimowy styczeń wpisane
są wyjątkowe dni, które wzbudzają ogromne, radosne emocje. To święto Babci i Dziadka.
Wszystkie przedszkolaki wiedziały i oczekiwały tego dnia.
Wiadome jest, że Dziadkowie
to wielki skarb dla wnuków, oni
czynią ich dzieciństwo bardziej
pełnym, udanym i szczęśliwym.
Babcia i dziadek mają zawsze
dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich dziecięce rozterki, ale

Z najlepszymi życzeniami dla babć i dziadków (Fot. PP 1)

przede wszystkim bezgranicznie je kochają. Wnuczęta są dla
nich radością życia.
W tym roku po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić

naszych Wyjątkowych Gości,
aby szczególnie podziękować
za ich obecność każdego dnia,
złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz przedstawić występ

artystyczny. Nie przeszkodziło
nam to jednak w przeprowadzeniu długich rozmów o najukochańszych. Dzieci opowiadały
o najciekawszych wspomnieniach związanych z dziadkami,
mówiły o ich zainteresowaniach. Okazało się, że Babcia
i Dziadek zajmują szczególne
miejsce w serduszkach naszych
przedszkolaków, są bardzo ważnymi osobami. Dzieci w każdej
grupie przygotowały upominek
dla Dziadków, który wręczyły
już w domowej atmosferze.
Podobno było dużo uścisków
i wzruszeń. Mamy nadzieję,
że za rok będziemy mogli
Ukochanych Dziadków gościć
w naszym przedszkolu.
Agnieszka Spendel-Galus

turniEJ GiEr pLanSZoWyCh
W pubLiCZnym prZEdSZkoLu nr 1
Razem gramy zasad i prawideł gier przestrzegamy!

G

ry planszowe nieco zapomniane w dzisiejszych czasach, przez niektórych uważane za relikt przeszłości, stanowią
ważny element kształtowania odpowiednich
funkcji, postaw i nastawień dzieci wobec nauki,
pracy i innych osób. Wydawać by się mogło, iż
w dobie gier komputerowych dzieci nie będą
zainteresowane grami planszowymi. Nic bardziej mylnego, zwykłe „planszówki” nie tylko
są doskonałą formą zabawy, ale mają jeszcze
wiele dodatkowych zalet wspierają logiczne
myślenie, pobudzają kreatywność, rozwijają
kompetencje matematyczne. Ponadto, uczą
dzieci cierpliwości, przestrzegania zasad,
zabawy w grupie, empatii, a także zdrowej
rywalizacji. Przedszkolaki uczą się, że przegrana nie zawsze oznacza porażkę, a wygraną
trzeba przyjąć z klasą. Kształtują tym samym
odporność emocjonalną niezbędną w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
Dzieci z grupy „Kotki” doskonaliły wszystkie te umiejętności w czasie trwającego tygodnia gier planszowych. Kotki miały okazję grać
zarówno w parach, jak również w zespołach,
dzięki czemu zaczęły rozumieć rolę odpowiedzialności za sukces drużyny. Dzieci nie tylko
grały w gotowe gry planszowe, ale również
same je tworzyły. Malowały ogromną planszę,
ustawiały pułapki, wyklejały lub kolorowały

Gry planszowe to świetna rozrywka (Fot. PP 1)

mini gry, wymyślały zadania w ruchowej grze
planszowej, czasem nawet stawały się jej elementem np. pionkiem. Przedszkolaki codziennie czekały na nowe wyzwania. Podsumowaniem tygodnia stał się turniej gier planszowych
„Razem gramy zasad i prawideł gier przestrzegamy”, w którym dzieci mogły wykazać się swoimi umiejętnościami. „Kotki” stanęły na wysoko-

ści zadania nawet jeśli los im nie sprzyjał z godnością potrafiły przyjąć przegraną i cieszyć się
z wygranej przeciwnika. Nauczyły się przecież,
że grę można zawsze powtórzyć... Na zakończenie turnieju wszystkie dzieci otrzymały
pamiątkowy dyplom. Zachęcamy rodziców, aby
w wolnej chwili sięgnąć po zapomniane często
gry planszowe i w zaciszu domowym rozegrać
rodzinną partyjkę lub dwie.
Maria Jaworska – Nowok, Maria Rak

oświata

 z życia gminy 
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ZakodoWanE piątki

„Zakodowane piątki” to nazwa innowacji pedagogicznej realizowanej w Publicznym Przedszkolu nr 1 od września 2019 roku.

P

omysł jej wdrożenia pojawił się wraz z wymogami
e d u k a c y j ny m i z aw a rtymi w Podstawie Programowej oraz w kierunkach polityki oświatowej opracowanych
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Założeniem innowacji jest rozwijanie u dzieci
5- i 6-letnich umiejętności
logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy.
Dlaczego warto wdrażać dzieci
w nowoczesne technologie?
Ponieważ wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że to przyszłość.
Najprościej mówiąc programowanie to komunikowanie się
przy pomocy kodu.
W przedszkolu programowanie to nic innego jak ciekawe
zajęcia, związane z rozwiązywaniem zagadek i sytuacji problemowych w kreatywny sposób. Początki innowacji stanowiły działania związane z programowaniem bez urządzeń
elektronicznych, za to z użyciem różnych przyborów: cyfr,
liczmanów, piktogramów, kolo-

rowych kubeczków, układanek
typu sudoku oraz niezawodnej
maty do kodowania. W połowie rok szkolnego 2019/2020
do działalności innowacyjnej
zostały włączone roboty typu
Cubetto i Ozobot.
Na tym etapie kodowanie
weszło na wyższy wymiar.
Roboty potrafią odczytać odpowiednią sekwencję kolorów
i wykonać zapisane w kodzie
d z i a ł a n i e . Two r z ą c t r a s y
i proste kolorowe kody dzieci
w istocie programują zadania
dla robotów. To one decydują
o tym, jak będzie się zachowywał robot, dokąd podąży i jaką
trasę przejedzie! W ten sposób
dzieci wykonują swoje pierwsze zadania programistyczne,
jednocześnie rozwijając inne
kluczowe kompetencje, takie
jak myślenie algorytmiczne,
szukanie rozwiązań, kreatywność czy zgodną współpracę
w grupie.
Innowacja „Zakodowane
piątki” wzbogacona jest o działania z ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”, do którego nasze

Przedszkolaki podczas zajęć (Fot. PP 1)

przedszkole dołączyło w 2019
roku. W ramach programu
uczestniczyliśmy w akcji „Code
week” podczas której realizowaliśmy różnorodne zadania
edukacyjne związane właśnie
z kodowaniem. „Zakodowane
piątki” tak przypadły do gustu
przedszkolakom, że innowacja
została przedłużona na bieżący
rok szkolny. Dzięki zajęciom

z programowania dzieci
mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych. Wszystkie
te umiejętności sprzyjają ich
ogólnemu rozwojowi intelektualnemu, a przecież to właśnie na wszechstronnym rozwoju dziecka zależy nam najbardziej.
Kamila Domka

kiej działalności wykorzystywaliśmy właśnie LEGO. Usprawniając koordynację wzrokowo –
ruchową i sprawność manualną,

tak ważne w procesie nauki pisania, układaliśmy różnorodne
sekwencje klocków, budowle
a nawet litery. Doskonaliliśmy
tym samym umiejętność planowania i postrzegania przestrzennego, rozbudzaliśmy dziecięcą
wyobraźnię. Wykorzystywanie
LEGO w budowaniu i nauce podstawowych pojęć matematycznych jest dla dzieci czymś niemalże naturalnym, jednak zajęcia z literami i sylabami przy użyciu LEGO – to dopiero zabawa!
Radość dzieci ze wspólnego tworzenia oraz satysfakcja i poczucie
odniesionego sukcesu po zakończonej pracy jest ogromna. A cóż
lepszego możemy my nauczyciele zrobić dla dzieci, niż zamienić naukę w zabawę.
Kamila Domka

ZabaWy Z LEGo

W Publicznym Przedszkolu nr 1 świętowano Dzień LEGO.

K

locki LEGO – któż z nas ich
nie zna? Są jedną z ulubionych zabawek dzieci
zarówno w domu, jak i w przedszkolu, a nas dorosłych nie trzeba
długo zachęcać do pomocy w ich
układaniu. Już od pierwszych
chwil zabawy widać jak układanie przez dziecko klocków
z rodzicami lub rodzeństwem
pozytywnie wpływa na budowanie więzi emocjonalnych i naukę
współpracy czy wypracowywanie kompromisów. Roczny plan
pracy naszego przedszkola skierowany jest na aspekt społecznego rozwoju dzieci oraz kształtowanie kompetencji matematycznych, jakże idealnie pasują
do tego właśnie klocki LEGO.
28 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień LEGO. Obok

takiego święta nie można przejść
obojętnie, szczególnie w przedszkolu. Dlatego przez cały dzień
naszych zabaw, zajęć i wszela-

Dzieci miały świetną zabawę podczas zajęć z LEGO (Fot. PP 1)
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ZapraSZamy do obEJrZEnia
konCErtu ŚWiątECZnEGo

W Święto Trzech Króli premierę miał koncert świąteczny z udziałem chóru parafialnego Semper Communio, zespołu Moonlight
Band oraz kwartetu smyczkowego Escape.

6

stycznia, w Święto Trzech Króli tradycyjnie Gminny Ośrodek
Kultury zapraszał do kościoła parafialnego na świąteczny koncert kolędowy. W tym roku jest nieco inaczej, ponieważ spotykamy się w sieci.
Koncert noworoczny z udziałem chóru parafialnego Semper Communio, zespołu Moonlight Band oraz kwartetu smyczkowego Escape
został opublikowny na stronie internetowej Urzędu Gminy – goczalkowicezdroj.pl oraz Gminnego Ośrodka Kultury – gok.goczalkowicezdroj.pl.
UG

Koncert można obejrzeć w internecie (Fot. GOK)

bibLiotEka W dobiE pandEmii

R

ok 2020 był wyjątkowy, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie. Obostrzenia sprawiały, że praca
goczałkowickiej biblioteki została bardzo ograniczona,
a momentami nawet zawieszona. W czasie epidemii jedyną sferą,
która prosperowała bez większych zakłóceń był zakup nowości
wydawniczych. Na ten cel wydano większą kwotę niż zaplanowano w budżecie oraz we wniosku do programu „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”. Łącznie zakupiono 710
woluminów na kwotę 15829,47 w tym za 3,000 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wyżej wymienionego programu 147 woluminów. Biblioteka nabyła również 40
audiobooków na kwotę 703,91.
W dalszym ciągu, dzięki Konsorcjum Bibliotek województwa śląskiego można korzystać z bezpłatnych kodów do platformy
e-booków Legimi. Aby otrzymać kod należy skontaktować się

z biblioteką oraz zalogować się postępując zgodnie z instrukcją.
Liczba kodów na każdy miesiąc jest ograniczona.
Obecnie biblioteka pracuje w reżimie sanitarnym stosując się
do wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk,
maseczka, dystans).
Nadal prosimy o korzystanie z dzwonka przy wejściu.
GBP

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

EDYCIE WRONIE
Dyrygentce Chóru Parafialnego
SEMPER COMMUNIO
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają
Dyrektor
oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
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Na Starym Dworcu
o historii kolei

W ubiegłym roku świętowaliśmy 150-lecie przejazdu pierwszego pociągu przez Goczałkowice, a Stary Dworzec został Dworcem
Roku 2020. Teraz zapraszamy na wystawę poświęconą historii kolei.

J

ak powstawały pierwsze
linie kolejowe? Jak na przestrzeni lat zmieniały się
infrastruktura kolejowa oraz
komfort podróżowania? Jak
wyglądały pierwsze lata funkcjonowania przystanku kolejowego w Goczałkowicach? Między innymi tego można dowie-

dzieć się z wystawy, która jest
dostępna w budynku Starego
Dworca.
Na t a b l i c a c h r o z m i e s z czonych na parterze obiektu
można znaleźć wiele cennych
infor macji o historii kolei
w regionie, a także archiwalnych zdjęć, map czy dokumen-

o
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tów. Za opracowanie merytoryczne odpowiedzialny był
dr Dawid Keller, pracownik
Muzeum w Chorzowie, pasjonat dziejów Górnego Śląska
w XIX i XX w. oraz komunikacji w Polsce.
To on w czerwcu 2020 r.
podczas obchodów 150-lecia

i

a

p

ł

a

t

n

przejazdu pierwszego pociągu
przez Goczałkowice opowiadał o tym, jak dawniej podróżowano.
Wystawę można zwiedzać
w godzinach pracy Starego
Dworca, od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-16.00.
UG

e

PODZIĘKOWANIE

żalem zawiadamiam, iż 24 stycznia 2021 roku zmarła moja ukochana żona HALINA GŁADYSŁAW przeżywszy 68 lat.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych mojej żony, którzy mimo tak
trudnej sytuacji jaką jest pandemia tak licznie przybyli na Jej pożegnanie. Dziękuję również Tym, którzy pozostawali z nami
w łączności duchowej.
W swoim życiu moja żona spotkała wielu wspaniałych ludzi, którzy obdarzali Ją życzliwością, sympatią, kontaktem osobistym
i telefonicznym a także pomocną dłonią.
W imieniu mojej żony dziękuję rodzinie a szczególnie wnukom i kuzynom, którzy byli bardzo bliscy Jej sercu.
Dziękuję również: Ks. Proboszczowi – Lesławowi Przepłata, Ks. Rafałowi Woźnica, Ks. Piotrowi Ryguła, Ks. Leonardowi Czuchońskiemu, Ks. Ireneuszowi Tatura, Ks. Łukaszowi Kleczce, Ks. Jarosławowi Duraj, Doktor Janinie Jasicha – Hochuł, Doktorowi Markowi
Dębskiemu, Doktorowi Nowickiemu, Doktor Korczyńskiej, Doktor Dolczak, Pani Wiktorii Mola, Piotrowi Jankowskiemu, Barbarze
Duży, Beacie Filarowskiej.
Dziękuję Pracownikom Ośrodka Zdrowia w Goczałkowicach Zdroju, Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju, oraz Hospicjum
w Pszczynie.
Dziękuję naszym wspólnym przyjaciołom i znajomym z Goczałkowic Zdroju oraz Wisły Wielkiej. Dziękuję koleżankom i kolegom
ze Szkoły Podstawowej w Goczałkowicach Zdroju, Liceum Pedagogicznego w Bielsku Białej, Przedszkola w Wiśle Wielkiej, oraz Sanatorium Stokrotka w Goczałkowicach Zdroju.
Dziękuję członkom Żywego Różańca Świętego oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii w Goczałkowicach Zdroju.
Dziękuję delegacjom i znajomym naszych dzieci a także wszystkim od których otrzymała nawet najmniejszy gest dobroci.
Swoje podziękowanie kończę słowami ks. Jana Twardowskiego:
ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ ….
Z wyrazami wdzięczności mąż z rodziną

14

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

WOŚP: zebraliśmy ponad 15,5 tys. zł
To był inny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale znów zakończony sukcesem. W Goczałkowicach udało się zebrać 15
tys. 602 zł 27 gr!

Z

e względu na pandemię
i obowiązujące obostrzenia goczałkowickie granie przeniosło się do internetu.
Już dwa tygodnie przed finałem
Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął internetowe licytacje wielu
ciekawych przedmiotów. Wspomagając Fundację można było
zdobyć m.in. dwa tomy „Goczałkowickiego słownika biograficznego”, voucher do Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój, tort oraz śląski kołocz, piękne rękodzieło czy
gadżety WOŚP. Za 800 zł wylicytowana została koszulka z autografem Łukasza Piszczka.
Atrakcji nie zabrakło 31 stycznia, w dniu finału. Oprócz licytacji, na tarasie budynku „Górnik” dostępny był mini kiermasz
wydawnictw regionalnych. Na ulicach Goczałkowic kwestowało też
ośmioro wolontariuszy: Alicja,
Emilia, Maja, Paulina, Arkadiusz,
Hubert, Mateusz, Oliwier. Dwoje
z nich zebrało po ponad 2 tys. zł!
Ponadto, można było przekazywać

środki poprzez eSkarbonkę uruchomioną przez Gminny Ośrodek
Kultury, a dwie puszki stacjonarne
znajdowały się w hali sportowej
„Goczuś” oraz w sklepie wielobranżowym przy ul. Szkolnej 55A.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, wolontariuszy oraz organizatorów w tym
roku w ramach goczałkowickiego
sztabu na rzecz Orkiestry udało się
zebrać 15 tys. 602 zł 27 gr, w tym
z eSkarbonki – 1 740 zł. Podczas
29. finału graliśmy na zakup
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
UG

Kochani, zagraliśmy wspaniale
mimo tych ciężkich czasów i wielu
przeciwności. Jesteście wspaniali,
daliście radę i pamiętajcie, że nie
ważne są rekordy, ale bycie razem
i wspólne pomaganie. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za wsparcie i każdy przekazany grosz.
Sztab 329 przy GOK w Goczałkowicach-Zdroju.

W Goczałkowicach kwestowało ośmioro wolontariuszy (Fot. GOK)

Na licytacjach można było zdobyć wiele cennych przedmiotów (Fot. GOK)

kultura
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GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU

Wielkanocny
Konkurs
Plastyczny
- Technika prac dowolna.

2 21

- Uczestnik mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
- Prace nale¿y opisaæ podaj¹c imiê, nazwisko, wiek i adres/telefon .
- Termin nadsy³ania prac: do 22 marca 2021 r.
- Prace nale¿y sk³adaæ w Gminnym Oœrodku Kultury, Uzdrowiskowa 61.
- Og³oszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy - w zale¿noœci
od sytuacji epidemicznej.

PISANKI
KRASZANKI
DRAPANKI
MALOWANKI

Zachêcamy do udzia³u w konkursie,
który ma na celu pielêgnowanie
tradycji Œwi¹t Wielkanocnych.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie
nale¿y w³asnorêcznie wykonaæ pisankê.

Kontakt: GMINNY OŒRODEK KULTURY
43 - 230 Gocza³kowice - Zdrój, Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 7088

GoK

Gocza³kowice - Zdrój
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Pływalnia „Goczuś”
wznowiła działalność
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. Kryta Pływalnia "Goczuś" w Goczałkowicach-Zdroju wznowiła
swoją działalność od 15 lutego 2021 roku, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Z

godnie z przyjętymi zasadami, zakazuje się korzystania z kr ytej pływalni
„Goczuś” osobom z objawami
jakiejkolwiek ostrej infekcji,
w szczególności infekcji górnych dróg oddechowych, złego
samopoczucia lub podwyższonej temperatury ciała. Wewnątrz
obiektów GOSiR-u obowiązuje
nakaz zasłaniania ust i nosa.
Na czas pływania osłonę należy
pozostawić w szatni. Z usług
krytej pływalni „Goczuś” może
korzystać jednocześnie 80 osób.
Limit ten nie dotyczy pracowników GOSiR-u, instruktorów/
trenerów prowadzących zajęcia
nauki pływania, aqua aeroiku
oraz opiekunów grup niewchodzących do wody. Obowiązuje
dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu. Miejsca w holu
głównym, galeria oraz inne
miejsca siedzące są wyłączone
z użytkowania. Wyjątek stanoinformacje i ogłoszenia

wią ławki/krzesła dla osób, którzy potrzebują skorzystać z nich
przy przebieraniu obuwia.
Korzystanie z sauny jest możliwe maksymalnie przez 3 osoby
przy zachowaniu 1,5-metrowego
dystansu społecznego.
Informacja o obowiązujących zasadach zamieszczona
jest na tablicach informacyjnych
na terenie obiektów GOSiR-u w ser wisie internetowym
www.gosir.goczalkowicezdroj.
pl.
GOSiR
UWAGA!
Prosimy wszystkich Klientów
o ograniczenie czasu przebywania na holu głównym.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00
odbywają się zajęcia nauki
i doskonalenia pływania
oraz spor towo-rekreacy jne.

W związku z tym Klientów indywidualnych prosimy o w miarę
możliwości wybieranie innych
godzin odwiedzin naszej pływalni. Pozwoli to rozładować
najbardziej oblegane godziny,
co przełoży się również na komfort pobytu na pływalni.
W trosce o zdrowie wszystkich
użytkowników obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju pro-

simy o przestrzeganie niniejszych
zasad. Tylko odpowiedzialne
korzystanie z naszych obiektów oraz przestrzeganie przyjętych zasad w życiu społecznym
przyczyni się do tego, że obiekty
sportowe nie zostaną ponownie
zamknięte! Dzięki temu Klienci
będą mieli możliwość dalszego
korzystania z obiektów, a nasza
załoga – pracę.
GOSiR
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Konsultacje społeczne
aktualizacji planów zarządzania
ryzykiem powodziowym
Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

O

d 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie
się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty
planów zawierają konkretne działania służące ochronie
mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy Konsultacje są już
dostępne na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/
Serię spotkań otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie,
a zakończy 27 maja 2021 r. konferencja w Słupsku. Miejsca oraz
terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych znajdą Państwo
TUTAJ
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania
w lutym i marcu tj. w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy,
Pile, Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli, zorganizowane będą w trybie online na platformie Webex.

Jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa
w aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków
do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl.
Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji PZRP można składać do 22 czerwca 2021 r. na kilka sposobów: wysyłając na adres
e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl. pisemnie przesyłając
na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, pisemnie w miejscu udostępnienia
dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848
Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pok. 308 –
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
Ministerstwo Infrastruktury

Informacje i ogłoszenia
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Narodowy Spis Powszechny
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021.

U

dział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis
internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.
gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy.
Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz
samospis.
Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinie: 22 279
99 99 i spisz się przez telefon.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani
przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby
przeprowadzić spis.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa.
Odmowa udziału w spisie powszechnym
grozi karą grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych
w ramach statystyki publicznej są poufne
i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani
do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.
pl i bądz na bieżąco!
US

Mieszkańcy
Goczałkowic w liczbach
Na koniec 2020 roku gmina Goczałkowice-Zdrój liczyła 6661 mieszkańców. Przedstawiamy dane z ewidencji ludności za
ubiegły rok.

L

iczba mieszkańców jest mniejsza o 16 w stosunku do końca
roku 2019. Wśród mieszkańców mamy 3432 kobiety oraz 3229
mężczyzn.
W Goczałkowicach mieszkają 1203 panny, 1373 kawalerów,
1723 zamężne kobiety, 1655 żonatych mężczyzn, 145 rozwiedzionych kobiet i 124 rozwiedzionych mężczyzn, 353 wdowy i 65 wdowców.

W ciągu minionych 12 miesięcy urodziło się 67 dzieci, w tym 29
dziewczynek i 38 chłopców (w 2019 r. urodziło się 68 dzieci). Najpopularniejsze nadawane imiona to Hanna, Wojciech i Maksymilian.
Zmarło 79 mieszkańców gminy (24 więcej niż rok wcześniej).
Ponadto, w Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano 31 ślubów
(20 mniej niż w 2019 r.) oraz 10 rozwodów (5 mniej niż w roku 2019).
UG

18
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maGiCZna Zima
W GoCZałkoWiCaCh

Mamy zimę z prawdziwego zdarzenia. Biały puch sprawia, że w Goczałkowicach jest naprawdę magicznie!

nakrĘtki
dLa FiLipka

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój nadal
można zostawiać nakrętki (zakrętki) plastikowe po napojach,
płynach do naczyń, płynach do prania, balsamach, szamponach, nutelli, kawia, kakao.

D

o tej pory zbierane były na leczenie Maciusia z Jankowic,
chorego na SMA. Końcem roku udało się zebrać potrzebną
kwotę. Maciuś 19.01.2021 r. – dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi – otrzymał tak wyczekiwany lek.
Teraz pomagamy kolejnemu mieszkańcowi powiatu pszczyńskiego, który choruje na SMA. To Filipek Cholewa – środki uzyskane z zebranych nakrętek zostaną przeznaczone na leczenie
chłopca. Potrzeba prawie 10 mln zł!
UG

Tak niewiele, a może pomóc (Fot. UG)
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mariuSZEk CZEka na tWóJ 1%
krS 0000121785 Z dopiSkiEm mariuSZ CEbuLa

M

ariuszek jest ślicznym
małym chłopcem.
Zawsze uśmiechnięty,
pomimo choroby z jaką się zmaga.
Achondrodysplazja to potwór,
który nie daje Mariuszkowi normalnie żyć, odebrał mu możliwość
chodzenia, mówienia, słyszenia,
a także widzenia.
Ten mały chłopczyk to mój syn
i ja od momentu jego urodzenia
walczę o jego lepsze jutro.
Kiedy urodziłam Mariuszka 31
maja 2006 r. słyszałam jak płacze,
wyglądał jak normalne maleństwo
jakich pełno na oddziale noworodkowym, niestety moja radość nie
trwała długo. Po niecałym tygodniu
Mariuszek zaczął mieć problemy
z oddychaniem. Na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Katowicach walczył o życie. Skończyło
się to założoną rurką tracheotomijną, którą ma do dziś.
Z jednej strony dobrze bo oddycha, ale niestety przez
to,
że ją ma nie mówi. Serce się kraje
kiedy na placu zabaw słyszę jak
inne dzieci mówią do swoich rodziców,,mamo”.
Kocham swoje dziecko i wiem,
że ono mnie również. Z czasem
nauczyłam się co chce mój mały
chłopczyk, on sam mi pokazuje
np. wyciąga rączki (chce żeby go
przytulić), siedząc w foteliku pokazuje, że chce jeść.
Życie nauczyło mnie jak kochać
i być kochaną przez mojego syna.
Małymi kroczkami budujemy
naszą przyszłość.
Zdrowe dzieci wyciągają rączki
żeby się przytulić, kiedy mają kilka
miesięcy, mój syn przytulił mnie
kiedy miał kilka lat.
Choroba odebrała mu wiele,
zbyt wiele.
Pragnę aby był szczęśliwy
na swój sposób. Wiem, że nie pójdzie z tornistrem przerzuconym
przez ramię do szkoły, muszę go
tam zawieźć.
Mariuszek bardzo się cieszy kiedy może zrobić coś sam,
np. chwyta podaną mu szczoteczkę
elektryczną i śmieje się, potem
powoli próbuje (bo nie widzi) trafić
nią do buzi i myje ząbki jest wtedy
taki zadowolony. Jest wiele rzeczy,
które małymi kroczkami próbuję
go nauczyć, by kiedyś sam mógł
sobie poradzić.
Dzięki waszej pomocy udało

nam się zakupić specjalistyczny
fotelik, dzięki któremu Mariusz
może się sam poruszać.
Jeśli chcą państwo pomóc
mojemu synowi w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji: można
podarować 1% podatku

Biała nr konta 49 1050 1070 1000
0022 6906 4552 z dopiskiem
Mariusz Cebula.
Razem możemy więcej, razem
pomóżmy Mariuszkowi by mógł
być samodzielny:-)
Podarujmy chociaż cząstkę normalnego życia.
Bożena Cebula, mama malutkiego chłopczyka o pięknym imieniu Mariuszek. Wszystkim życzę
Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję!

KRS 0000121785 z dopiskiem
Mariusz Cebula
lub można podarować pewną
kwotę na konto Fundacji Dar Serca
ul. Powstańców Śląskich 6 Bielsko
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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:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 10.00-18.00
środa 10.00-16.00
czwartek 10.00-18.00
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

wiadomości goczałkowickie

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

Informacje o szkodach
górniczych - PG Silesia
- dyspozytor kopalni: tel. 32 215
24 51 wew. 5400 lub 5500

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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)

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

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

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców
Śląskich, Bór I, Bór II
bioodpady:
22.02, 22.03
segregowane:
1.03, 15.03, 29.03
zmieszane:
22.02, 8.03, 22.03
popiół:
1.03, 15.03, 29.03
Od przejazdu
kolejowego do DK 1
bioodpady:
25.02, 25.03
segregowane:
2.03, 16.03, 30.03
zmieszane:
23.02, 9.03, 23.03
popiół:
2.03, 16.03, 30.03

Od DK 1 do Rudołtowic
bioodpady:
10.03
segregowane:
3.03, 17.03, 31.03
zmieszane:
24.02, 10.03, 24.03
popiół:
3.03, 17.03, 31.03
Od przejazdu
kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
bioodpady:
11.03
segregowane:
4.03, 18.03
zmieszane:
25.02, 11.03, 25.03
popiół:
4.03, 18.03
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