Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

9/281

ISSN 1428-2747

GRUDZIEŃ 2021

SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT!

WARTO PRZECZYTAĆ:
BUDŻET NA ROK 2022 PRZYJĘTY
 str. 3

NOWE SERCE NA NAKRĘTKI
 str. 4

MIKOŁAJ W GOK I GBP
 str. 16

2

 z życia gminy 

WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

ŚWIĄTECZNIE W GOCZAŁKOWICACH

Tradycyjnie w grudniu w naszej gminie pojawiły się piękne ozdoby świąteczne. Przy Starym Dworcu oraz siedzibie GOK i GBP
ustawiono kolorowe choinki. Na Rondzie Pod Bocianem zainstalowana została natomiast iluminacja świąteczna.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że:
- w piątek, 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) będzie nieczynny,
- w piątek, 31 grudnia 2021 r. będzie czynny w godz. 7.30-12.00,
- w piątek, 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

AKTUALNOŚCI
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BUDŻET NA ROK 2022 PRZYJĘTY.

JAKIE ZADANIA BĘDĄ REALIZOWANE?
Podczas sesji Rady Gminy 21 grudnia radni przyjęli budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2022.

D

ochody budżetu gminy
na 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 48 mln 70
tys. 30 zł. Łącznie m.in. z przychodami z wolnych środków, nadwyżką z lat ubiegłych gmina
ma do rozdysponowania środki
w wysokości 52 mln 541 tys.
107 zł. Główne źródła dochodów
to dochody własne gminy (64,4%
dochodów, to przede wszystkim
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek
od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych), subwencja ogólna z budżetu państwa
(20,3% dochodów), dotacje i inne
środki bezzwrotne otrzymane
przez gminę na z góry określony
cel (15,3%)
Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 52 mln 541
tys. 107 zł, z czego 49 mln 131 tys.
909 zł (94%) stanowią wydatki
bieżące, a 3 mln 409 tys. 198 zł
(6%) – wydatki majątkowe. Najwięcej środków pochłoną: oświata
i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza (37% ogółu
wydatków), pomoc społeczna
i program wspierania rodziny
(13,4%), administracja publiczna
(10,5%), kultura fizyczna (9,1%),
rolnictwo i łowiectwo (8%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,6%).
Zaplanowane w budżecie
na 2022 r. wydatki inwestycyjne
wynoszą 3 mln 409 tys. 198 zł. Najważniejsze inwestycje, które będą

realizowane w przyszłym roku to:
– budowa centrum przesiadkowego III etap, przy ul. PCK: wartość zadania to 3 mln 250 tys. 40 zł,
z czego dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 3 mln
87 tys. 538 zł, zadanie obejmuje
budowę parkingu na 29 miejsc,
w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, parkingu rowerowego
na 15 miejsc, zatokę dla autobusów, dojścia do budynku dworca
i na perony – droga dojazdowa
od PCK, obejmująca odwodnienie
terenu, oświetlenie,
– budowa parkingu przy ul. Zielonej i Uzdrowiskowej: wartość zadania to 1 mln 968 tys. zł, z czego
dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 1 mln 869 tys.
600 zł, zadanie obejmuje budowę
parkingu w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Uzdrowiskowej i Zielonej – stworzenie 91 miejsc parkingowych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych, 3 miejsca dla busów,
budowa kanalizacji deszczowej,
oświetlenie parkingu, urządzenie
zieleni w obrębie parkingu,
– budowa łącznika ulic Źródlana-Spokojna: zapłata za projekt
w kwocie 174 tys. 190 zł i zapłata
za przejmowane w drodze ZRID
grunty – ok. 1 mln 100 tys. zł.
Ponadto, zaplanowano 120 tys. zł
na budowę ul. Siedleckiej, środki
na projekt ul. Powstańców Śląskich
z mostem, regulacją pasa drogowego i podziałami, dokończenie
budowy przedszkola, budowy

W 2022 r. przy ul. PCK powstanie podobne centrum przesiadkowe, jakie jest już przy ul.
Parkowej (Fot. UG)

zbiornika retencyjnego w rejonie
ul. Zimowej oraz budowy boiska
przy Szkole Podstawowej nr 1,
środki na realizację IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Zabezpieczone zostały również środki własne na doświetlenie gminy i modernizację systemu
kanalizacji sanitarnej (90 tys. zł)
oraz dwie inwestycje realizowane
z udziałem środków europejskich. Są to budowa placu zabaw
w Parku Zdrojowym (472 tys. zł,
z dofinansowaniem z LGD „Ziemia
Pszczyńska”) oraz termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70
(425 tys. 606 zł, z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej).
– W budżecie znajdują się te zadania, na które gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie. W trak-

cie roku budżetowego, w miarę
ogłaszania nowych konkursów
na dotacje i pojawiania się nowych
możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań, szczególnie
w ramach programów rządowych,
budżet będzie ulegał zmianom –
mówi Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Planowane na koniec 2022 r.
zadłużenie z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów wynosić
będzie 4 mln 865 tys. 488 zł 77
gr, co stanowi 10% planowanych
dochodów gminy.
Budżet został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podczas grudniowej sesji radni przyjęli
także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2022-2033.
UG

KTO ODPOWIADA ZA ODŚNIEŻANIE?

Pierwszy śnieg już spadł. Już jakiś czas temu wyłoniono firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
oraz alejek parkowych w Goczałkowicach-Zdroju.

Z

a zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z chodnikami
i infrastrukturą na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie 2021/2022 odpowiedzialny jest Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic-Zdroju (tel. 603
779 645).
Utrzymanie alejek i mostków w Parku Zdrojowym w tym samym
czasie jest zadaniem F.U.H. M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon
Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju (tel. 506 861 751).
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych
i Parku Zdrojowego można zgłaszać również do Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju – tel. 32 212 70 21
(w godzinach pracy AZK).

Umowy z wykonawcami obejmują także pozimowe uprzątnięcie
dróg i alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój jest odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie (dane kontatkowe: Dyżurny PZD Pszczyna, tel.:
501 716 376, 32 212 80 68; UTS Jan Romanko, tel.: 32 210 89 46
lub 604 279 271).
Roboty w zakresie odśnieżania DK 1 wykonuje forma AVR SA
z Obwodu Utrzymania Drogi w Czechowicach Dziedzicach (kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Pszczyna, tel.
885 665 160 lub 32 450 74 73).
UG
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NOWE SERCE NA NAKRĘTKI

Na parkingu przy ul. Szkolnej 70 pojawił się metalowy pojemnik w kształcie serca na nakrętki plastikowe. Zbieramy nakrętki
i pomagamy potrzebującym!
– Nasi mieszkańcy wielokrotnie pokazywali, że mają wielkie serca
i chętnie angażują się w akcje charytatywne. Stąd jestem przekonana,
że nowy pojemnik w kształcie serca na nakrętki plastikowe, który właśnie pojawił się w Goczałkowicach, szybko się zapełni – mówi Gabriela
Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Pojemnik stanął na parkingu przy ul. Szkolnej 70, w pobliżu kościoła.
Został wykonany przez wychowanków i nauczycieli zawodu Zakładu
Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące we współpracy z Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój. – Bardzo dziękuję za zaangażowanie! Za pomalowanie i transport serca dziękuję firmie Mirpol –
przyznaje wójt Gabriela Placha.
Zebrane nakrętki zostaną przeznaczone na rzecz potrzebujących.
Pomagamy w ten sposób Florkowi z Pszczyny, który urodził się w 26.
tygodniu ciąży. Stan maluszka jest ciężki. Przeszedł już kilka operacji,
trwa zbiórka na jego leczenie i rehabilitację. Więcej informacji można
znaleźć na stronie zbiórki: siepomaga.pl/florek.
W Goczałkowicach znajduje się już kilka pojemników na nakrętki
plastikowe, z których dochód przeznaczany jest na leczenie chorych
dzieci. Takie pojemniki są m.in. w uzdrowisku czy przy OSP.
UG

Zachęcamy do wrzucania nakrętek plastikowych do pojemnika (Fot. UG)

DLA ROZWIJANIA PASJI UCZNIÓW
W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Goczałkowice-Zdrój wzięła udział w naborze do programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 159 300 zł.

I

deą programu jest zainteresowanie młodych ludzi nauką,
technologią, inżynierią, matematyką. – Dbamy o to, aby nasi
uczniowie mieli jak najlepsze warunki do poszerzania wiedzy
i możliwości rozwijania swoich pasji. Dlatego gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do rządowego programu „Laboratoria
Przyszłości”, w ramach którego udało się pozyskać prawie 160
tys. zł – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Za środki otrzymane z programu Szkoła Podstawowa nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju będzie mogła zakupić nowoczesny
sprzęt edukacyjny m.in. drukarki 3d, mikrokontrolery, roboty,

sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane z katalogu wyposażenia opracowanego na potrzeby realizacji programu.
Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego
celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych
wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci
i młodzieży.
UG

„GOCZUŚ” MA JUŻ 15 LAT!
W niedzielę, 28 listopada świętowaliśmy 15-lecie działalności
Krytej Pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.

Z

okazji urodzin Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił
do pływania w promocyjnej cenie – przez cały dzień bilet
wstępu kosztował 2 zł.
Po południu klientów częstowano urodzinowym tortem.
Pierwsze kawałki pokroiła Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
– Od 15 lat Kryta Pływalnia „Goczuś” jest miejscem, w którym
nasi mieszkańcy, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości
aktywnie spędzają wolny czas. Cieszę się, że obiekt jest tak chętnie odwiedzany i tętni życiem – mówi Gabriela Placha.
Życzymy kolejnych lat prężnej działalności!

UG

Na urodziny był pyszny tort (Fot. GOSiR)
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NOWE STAWKI PODATKÓW

Rada Gminy 30 listopada podjęła uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2022. Radni przyjęli uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2022 roku.
Jakie stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywały od 1
stycznia?
Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1 m kw powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych:
– zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach
publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr” – 0,06 zł od 1 m kw
powierzchni;
– innych niż wymienione w § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m
kw powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 802, ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1m
kw powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;

ZMIANA STAWKI
ZA ŚMIECI

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowa stawka za odbiór
odpadów w gminie Goczałkowice-Zdrój.

P

odczas sesji Rady Gminy 30 listopada radni przyjęli
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Dlatego też od nowego roku
obowiązywać będą nowe stawki opłat za śmieci. Jeśli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka wynosić
będzie 29 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny to 60 zł za jedną osobę
miesięcznie.
Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy
i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca za miesiąc.
UG

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,01 zł od 1 m kw powierzchni
użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m kw
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 6,70 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
3) od budowli:
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) z zastrzeżeniem
ust 3 lit b) poniżej,
b) boisk sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną
całość techniczno-użytkową – 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170
z późn. zm.).
W stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r. zostały zwaloryzowane średnio o 4%, podwyżka ma związek z waloryzacją górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok
2022 r. W uchwale podwyższono jedynie stawkę dla budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 9,18%,
gdyż ta stawka nie została zwaloryzowana w ubiegłym roku.
UG

Odszedłem cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbym nie chciał swym odejściem smucić...
Tak jakbym wierzył w godzinie rozstania,
Że mam niebawem z dobrą wieścią wrócić...

Śmierć, pomimo tego, że spotyka każdego z nas zawsze
przychodzi za wcześnie. Zawsze jest nie na miejscu, zawsze nie
w porę, zbyt nagle, nieoczekiwanie. Przychodzi i zostawia ból,
który ukoić mogą tylko wspomnienia razem przeżytych chwil…
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, długoletniego pracownika Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

Pana Wacława Rutkowskiego
Rodzinie i wszystkim, których odejście Wacława napełniło
bólem składamy wyrazy współczucia.

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
i Administracji Zasobów Komunalnych
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PŁUCA POKAZAŁY,
CZYM ODDYCHAMY

Przez dwa tygodnie mobilne płuca „oddychały” goczałkowickim powietrzem. 29 listopada zakończyła się akcja edukacyjna realizowana przez Urząd Gminy i Pszczyński Alarm Smogowy „Nie Dokarmiaj Smoga”.

15

listopada pojawieniu się płuc towarzyszył happening
ekologiczny z udziałem dzieci
z g o c z a ł kow i c k i c h p l a có wek oświatowych. Najmłodsi,
wspólnie z wójt Gabrielą Plachą apelowali do mieszkańców
Goczałkowic, aby troszczyli się
o jakość powietrza.
Mobilna instalacja w formie
płuc przez 14 dni „oddychała”
goczałkowickim powietrzem.
Znajdowała się na parkingu
przy ul. Szkolnej 70. Specjalna
tkaniana zbierała zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. – Wiemy dobrze, jaka jest
jakość powietrza w naszej gminie. Mamy bowiem u nas certyfikowaną stację Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowi-

ska, która dokładnie pokazuje
aktualne stężenia zanieczyszczeń. Ta wiedza pozwala nam
zaproponować Państwu, mieszkańcom naszej gminy odpowiednie programy, działania, które
doprowadzą do poprawy jakości
powietrza. Dużą rolę odgrywa
edukacja i uświadamianie. Dlatego poprzez mobilne płuca
chcieliśmy pokazać, że musimy
się naprawdę zmobilizować,
bo walka ze smogiem to walka
o nasze zdrowie! I tutaj nie
ma żartów! Nie ma też czasu
– mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
– Przez dwa tygodnie wspólnie śledziliśmy, jak płuca zmieniają swoją barwę pod wpływem
smogu. Mam nadzieję, że to dało
wielu osobom do myślenia –

Płuca po dwóch tygodniach w Goczałkowicach (Fot. Nie Dokarmiaj Smoga”)

dodaje wójt.
Akcja była realizowana
przez Urząd Gminy, Pszczyński
Alarm Smogowy „Nie Dokar-

miaj Smoga” oraz Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Pszczynie.
UG

CZYSTE POWIETRZE
TO PRIORYTET!

Tylko wspólnie możemy pokonać smog. Dlatego mieszkańcy Goczałkowic mają możliwości przeprowadzenia inwestycji ekologicznych z dofinansowaniem.

W

ciągu trzech lat realizacji Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój uda się
zrealizować łącznie 625 inwestycji, których celem jest
poprawa jakości powietrza (w ramach trzech już zakończonych
etapów oraz etapu IV, który jest właśnie realizowany). Wśród tych
działań jest wymiana 465 kotłów. O tym, jak dużo już udaje się
zrobić świadczy fakt, iż to 1/3 wszystkich kotłów na terenie gminy!
Dotychczas zrealizowane etapy będą kosztować ponad 5,7
mln zł. Dzięki dofinansowaniu do 80% mieszkańcy mogą wymienić stare kotły na nowoczesne, ekologiczne, wykonać docieplenie
czy wymienić okna. Program jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Ale jeszcze sporo jest do zrobienia! Mieszkańcy złożyli zapotrzebowanie na kolejne inwestycje, które będą realizowane również z środków własnych gminy. Wszystko po to, aby przyspieszyć
proces wymiany starych kociuchów, które zanieczyszczają powietrze w naszej gminie.
Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Punkt służy doradztwem w zakresie udzielania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy
gminy Goczałkowice-Zdrój mogą uzyskać tam praktyczną pomoc
w zakresie wypełniania wniosków, formularzy i rozliczeń do WFO-

ŚiGW. Okazuje się, że punkt świetnie spełnia swoją rolę! Świadczy
o tym ranking przygotowany przez Polski Alarm Smogowy oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Goczałkowice-Zdrój to jedna z najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” w trzecim kwartale 2021 roku� Nasza
gmina zajęła 16. miejsce w kraju. O pozycji decyduje liczba wniosków złożonych do programu „Czyste Powietrze” z terenu danej
gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Zachętą do proekologicznych rozwiązań jest niższa stawka
podatku. Mieszkaniec, który ma w domu wyłącznie ekologiczne
źródła ciepła zapłaci ponad 80% niższy podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich część. Goczałkowice-Zdrój
były jedną z pierwszych gmin w regionie, które wprowadziły takie
rozwiązanie.
Żeby uświadomić, jak niebezpieczny jest smog, w listopadzie
w Goczałkowicach dostępne były mobilne płuca. Akcja prowadzona była przez Urząd Gminy we współpracy z Pszczyńskim
Alarmem Smogowym „Nie Dokarmiaj Smoga”. To kolejne działanie w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców naszej gminy.
Pamiętajmy! Od nas samych zależy, jak szybko uda się pokonać smog!
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy: goczalkowicezdroj.pl
UG

AKTUALNOŚCI

 z życia gminy 
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 z życia gminy 

WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

Z LOTU PTAKA

16 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbyły się warsztaty przyrodnicze pt „Z lotu ptaka”.

W

Polsce badacze doliczyli się 450 gatunków
ptaków, a na całym
świecie istnieje ich około 10
tysięcy! Mimo tego, że ptaki
żyją tuż obok nas nie za bardzo
im się przyglądamy. A wystarczy tylko na chwilę się zatrzymać, podnieść głowę do góry
i rozejrzeć się dookoła. Z czasem ptaków widzi się coraz więcej, a ich obserwowanie staje
się pasją.
Podczas warsztatów zobac z y l i ś my, j a k f a s c y n uj ą c e
są ptaki! Opowiadaliśmy o ich
zwyczajach, sprycie, mądrości
i niebezpieczeństwach czyhających na nie. Dzieci dowiedziały
się gdzie śpią, po co budują
gniazda, co jedzą i jak przystosowują się do życia blisko człowieka. Miały okazję zobaczyć
najmniejszego ptaka Europy,

To były niezwykle ciekawe warsztaty (Fot. PP nr 2)

jakim jest mysikrólik. Świetnie
też poradziły sobie z odpowiedzą na pytanie „Jaki ptak jest naj-

większy na świecie?”. Zgodnie
odpowiedziały, że struś. Dużo
śmiechu wywołało u przed-

szkolaków oglądanie kukabury
chichotliwej, która charakteryzuje się wydawaniem głośnych
odgłosów przypominających
histeryczny, ludzki chichot,
a niektórym dzieciom przypominał on odgłosy małpy. W drugiej
części warsztatów dzieci wykonały pracę plastyczną wypełniając kontury wybranych ptaków
kolorowym piaskiem.
Poprzez udział w warsztatach, dzieci poznały sposoby
na łatwe „podglądanie” ptasich zwyczajów, dowiedziały
się jak mądrze dokarmiać ptaki
i jak postępować, gdy podlot
wypadnie z gniazda, a ponadto
rozbudzano zainteresowania
życiem ptaków przylatujących
do naszego karmnika, czy budujących gniazdo na naszym balkonie.
Agata Bajbuła

ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD
ŻYCZLIWYCH!
21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Ś

więto to wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a jego
oryginalna nazwa brzmi
Hallo World Day, co oznacza
mówienie hallo (cześć) przynajmniej dziesięciu osobom dziennie. Obecnie głównym celem tego
dnia jest promowanie idei pokoju
na całym świecie przez okazywanie przyjaznych emocji. Przesłaniem akcji jest, abyśmy byli życzliwi codziennie, a nie tylko w specjalne dni.
W ramach prowadzonego
w Publicznym Przedszkolu nr
2 projektu edukacyjnego „Pola
i Gucio w podróży po krainie
emocji” w dniach 19 oraz 22 listopada obchodziliśmy Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Podczas tego dnia dzieci, w każdej z grup wysłuchały wiersza
„Życzliwość”, po czym odbyła się
„burza mózgów”, dotycząca pojęcia „życzliwość” – pomysły dzieci
były zapisywane na promieniach
słońca, które jest symbolem tego
święta. Następnie przedszkolaki

przywitały się ze sobą na różne
sposoby – ukłon, podaj rękę
i powiedz „cześć”, uśmiechnij się,
przywitaj się małymi paluszkami.
Kolejną zabawą była wzajemna
pomoc – przy dźwiękach muzyki
dzieci spacerowały, natomiast,

gdy muzyka ucichła zadaniem
przedszkolaków było dobrać się
w pary i pomóc koledze na różne
sposoby: na przykład zrobić dla
niego parasol, gdyż pada deszcz
czy pomóc mu wejść pod górę –
przekonały się, jak istotne jest

Dzieci stworzyły Ordery Uśmiechu (Fot. PP nr 2)

wsparcie drugiej osoby w ciężkich chwilach. Nie zabrakło w tym
radosnym dniu podkreślania, jak
ważne jest powiedzenie drugiej
osobie czegoś miłego, gdyż wtedy
czujemy się przyjemnie, mamy
dobre humory i radosne nastawienie. Przedszkolaki, rozwiązując zagadki, wykazały się również
wiedzą, kiedy używać najważniejszych słów takich jak – proszę,
przepraszam, dziękuję, proszę,
dzień dobry, cześć! Wysłuchały
także książeczek „Pomocy, mała
żabko!” oraz „Kicia Kocia mówi
dzień dobry”. Na koniec każdy
z uczestników zajęć stworzył
swój Order Uśmiechu, a do domu
zabrał ze sobą kupon – dobre słowo
na dobry dzień, które mógł przekazać dalej np. komuś z rodziny.
Dzień Życzliwości był dniem
pełnym dobrych słów, czynów oraz
radości. Mamy nadzieję, że przedszkolaki zaniosły do domów dobrą
energię i szerokie uśmiechy.
Anna Wrzoł,
Weronika Stasicka

ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
W GMINIE GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
ROK 2022
ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW
– Prosimy, aby do pojemników nie wrzucać bioodpadów

w woreczkach foliowych ani biodegradowalnych. Najlepiej bioodpady wyrzucajmy luzem, ewentualnie możemy
je pakować do torebek papierowych. Pamiętajmy o tym,
bo jeśli bioodpady będą dobrze posegregowane, trafią
do kompostowni, a tam mogą stać się cennym nawozem
wykorzystywanym w rolnictwie i ogrodnictwie.

– Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim
bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc.

– Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował

– Pojemniki, worki, odpady wielkogabarytowe należy
wystawić w miejscu dogodnym do zabrania (w pobliżu
bramy wjazdowej) w terminach określonych w harmonogramie do godziny 7.00.

– Nie należy wrzucać do pojemników gorącego popiołu
ani zalewać go wodą, gdyż przy ujemnych temperaturach prowadzi to do zamarznięcia pojemnika i uniemożliwia jego opróżnienie.

– Bioodpady, popiół oraz odpady zmieszane będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich
gromadzenia.

– Przypominamy, że opakowania z tworzyw sztucznych oraz szkła zawierające pozostałości po produktach
należy opróżnić (nie wyrzucajmy do odpadów zmieszanych w połowie pełnego słoika z dżemem lub brudnego
kubka po jogurcie). Mycie opakowań nie jest potrzebne,
wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania.

kompostowanie bioodpadów.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój,
– Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości

pokój nr 10, tel. 32 736 24 12,

i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika

e-mail: odpady@goczalkowicezdroj.pl

i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

www.odpady.goczalkowicezdroj.pl

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

PLASTIK/
METAL/
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
worek żółty

SZKŁO BIAŁE
I KOLOROWE

WRZUCAJ:

NIE WRZUCAJ:

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

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

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

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

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

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

worek zielony

PAPIER
worek niebieski

POPIÓŁ
kubeł

ODPADY
ZMIESZANE
kubeł

BIOODPADY
kubeł brązowy

● popiół z palenisk domowych

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

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

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

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

TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
BIOODPADY
17 STYCZEŃ
14 LUTY
14 MARZEC
11, 25 KWIECIEŃ
09, 23 MAJ
06, 20 CZERWIEC
04, 18 LIPIEC
01, 16, 29 SIERPIEŃ
12, 26 WRZESIEŃ
10, 24 PAŹDZIERNIK
21 LISTOPAD
19 GRUDZIEŃ

BIOODPADY
13 STYCZEŃ
10 LUTY
10 MARZEC
07, 22 KWIECIEŃ
05, 19 MAJ
02, 15, 30 CZERWIEC
14, 28 LIPIEC
11, 25 SIERPIEŃ
08, 22 WRZESIEŃ
06, 20 PAŹDZIERNIK
17 LISTOPAD
15 GRUDZIEŃ

BIOODPADY
10 STYCZEŃ
07 LUTY
07 MARZEC
04, 20 KWIECIEŃ
04, 16, 30 MAJ
13, 27 CZERWIEC
11, 25 LIPIEC
08, 22 SIERPIEŃ
05, 19 WRZESIEŃ
03, 17 PAŹDZIERNIK
14 LISTOPAD
12 GRUDZIEŃ

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE
3, 17, 31 STYCZEŃ
14, 28 LUTY
14, 28 MARZEC
11, 25 KWIECIEŃ
9, 23 MAJ
6, 20 CZERWIEC
4, 18 LIPIEC
1, 19*, 29 SIERPIEŃ
12, 26 WRZESIEŃ
10, 24 PAŹDZIERNIK
7, 21 LISTOPAD
5, 19 GRUDZIEŃ

10, 24 STYCZEŃ
7, 21 LUTY
7, 21 MARZEC
4, 22* KWIECIEŃ
2, 16, 30 MAJ
13, 27 CZERWIEC
11, 25LIPIEC
8, 22 SIERPIEŃ
5, 19 WRZESIEŃ
3, 17, 31 PAŹDZIERNIK
14, 28 LISTOPAD
12, 30* GRUDZIEŃ

POPIÓŁ
3, 17, 31 STYCZEŃ
14, 28 LUTY
14. 28 MARZEC
25 KWIECIEŃ
23 MAJ
20 CZERWIEC
18 LIPIEC
19* SIERPIEŃ
12 WRZESIEŃ
10 PAŹDZIERNIK
7, 21 LISTOPAD
5, 19 GRUDZIEŃ

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE
4, 18 STYCZEŃ
1, 15 LUTY
1, 15, 29 MARZEC
12, 26 KWIECIEŃ
10, 24 MAJ
7, 21 CZERWIEC
5, 19 LIPIEC
2, 16, 30 SIERPIEŃ
13, 27 WRZESIEŃ
11, 25 PAŹDZIERNIK
8, 22 LISTOPAD
6, 20 GRUDZIEŃ

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

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

OD DK1 DO RUDOŁTOWIC
ODPADY SEGREGOWANE
ODPADY ZMIESZANE
5, 19 STYCZEŃ
2, 16 LUTY
2, 16, 30 MARZEC
13, 27 KWIECIEŃ
11, 25 MAJ
8, 22 CZERWIEC
6, 20 LIPIEC
3, 17, 31 SIERPIEŃ
14, 28 WRZESIEŃ
12, 26 PAŹDZIERNIK
9, 23 LISTOPAD
7, 21 GRUDZIEŃ

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

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

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC
BIOODPADY
21 STYCZEŃ
18 LUTY
18 MARZEC
15, 28 KWIECIEŃ
13, 27 MAJ
10, 24 CZERWIEC
8, 22 LIPIEC
5, 19 SIERPIEŃ
2, 16, 30 WRZESIEŃ
14, 28 PAŹDZIERNIK
25 LISTOPAD
23 GRUDZIEŃ

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

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

*zmiana terminu wywozu odpadów, w związku z przypadającym świętem

POPIÓŁ
7*, 20 STYCZEŃ
3, 17 LUTY
3, 17, 31 MARZEC
28 KWIECIEŃ
26 MAJ
23 CZERWIEC
21 LIPIEC
18 SIERPIEŃ
15 WRZESIEŃ
13 PAŹDZIERNIK
10, 24LISTOPAD
8, 22 GRUDZIEŃ

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Czechowice-Dziedzice, ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034
Godziny otwarcia:
GRUDZIEŃ -

KWIECIEŃ -

MARZEC

LISTOPAD

(godz.)

(godz.)

Wtorek

10.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Środa

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

Czwartek

7.00 - 15.00

7.00 – 15.00

Piątek

-

7.00 – 15.00

Sobota

7.00 – 13.00

7.00 – 13.00

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

1.
2.
3.
4.

OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 9 września
OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 – 6 września
OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 7 września
OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC –
8 września

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

ZUŻYTE OPONY (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg)
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 4 sztuk rocznie z nieruchomości)
PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH
● wrzucamy do pojemników znajdujących się w:
- Aptece Pod Eskulapem, ul. Boczna 2d
- Aptece Św. Stanisława, ul. Szkolna 72
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE Z REMONTU BUDYNKU
LUB MIESZKANIA
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK (w ilości do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości)
ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY
● dostarczamy do punktu zbiórki znajdującego się w Urzędzie Gminy
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
ODPADY NIEBEZPIECZNE, W TYM CHEMIKALIA
świetlówki, żarówki energooszczędne,
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
BIOODPADY
resztki żywności, trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, rozdrobnione gałęzie
● kompostujemy we własnym zakresie
● wystawiamy w pojemnikach przed posesję w terminach określonych w harmonogramie
● dostarczamy bezpłatnie do PSZOK
W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane, ani też odpady pochodzące
z działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania określa regulamin PSZOK dostępny na
stronie: www.odpady.goczalkowicezdroj.pl
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W OCZEKIWANIU NA
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Grudzień to spotkanie ze św. Mikołajem, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz moment, w którym budzą się tradycje.
To czas najpiękniejszy i niepowtarzalny, na który czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli.

W

Publicznym Przedszkolu
nr 1 to również wyjątkowy okres, to czas intensywnych przygotowań do świąt.
Nauczycielki, opiekunki, terapeuci
w różnorodny sposób przekazują
dzieciom treści związane z bożonarodzeniowymi tradycjami i zwyczajami. Początkiem grudnia pojawiają się pierwsze dekoracje
w salach i na korytarzach, a św.
Mikołaj, choinka, prezenty czy stajenka to jedne z głównych motywów prac plastycznych dzieci.
W tym roku także do nas przybył
św. Mikołaj. Dzięki ogromnej pracy
i włożonego serca w to spotkanie
pracowników, nauczycieli oraz
osób nam zaprzyjaźnionych zorganizowano niezapomniane spotkanie dla dzieci ze św. Mikołajem.
Tym razem przyjechał na saniach
w zimowej scenerii do naszego
ogrodu przedszkolnego, który
zamienił się w bajeczną krainę.
Tradycyjnie św. Mikołaj tego dnia
daje dzieciom prezenty, które sprawiły, że pojawił się uśmiech na twa-

rzach tych osób, na których nam
bardzo zależy.
Okres przedświąteczny to czas,
gdzie pojawiają się w salach kalendarze adwentowe, dzięki którym
przedszkolaki rozpoczynają odliczanie do świąt. Dzieci wykonują również ozdoby świąteczne,
kartki, szopki bożonarodzeniowe
i proste stroiki. Nieodzownym elementem jest ubieranie świątecznymi dekoracjami choinki, która
znajduje się w każdej sali. Lecz
święta w przedszkolu to nie tylko
dekoracja, to również nauka kolęd
i piosenek o tematyce świąteczno-zimowej, pieczenie i zdobienie
pierniczków, przygotowywanie
się do Jasełek, czy krótkich inscenizacji związanych z Bożym Narodzeniem. To także spotkanie wigilijne w poszczególnych grupach,
składanie sobie życzeń, łamanie
opłatkiem, a jego zwieńczeniem
jest świąteczny obiad z barszczem
i rybą.
Dla dzieci Święta Bożego Narodzenia to czas ogromnych przeżyć,

Podczas spotkania ze św. Mikołajem (Fot. PP nr 1)

czas w którym dziecko może się
uczyć tradycji i zwyczajów z nim
związanych. Dlatego przedszkole
i nauczyciel w nim pracujący starają się przybliżyć tą tematykę.
To przedszkole jest m.in. miejscem gdzie dziecko poznaje otaczającą go rzeczywistość. Pragnieniem naszym jest, aby ten piękny
przedświąteczny czas był otoczony
radosnym oczekiwaniem, pełnym
chwil poczucia, że każdy z nas jest
ważny.
W tym trudnym czasie dla każ-

dego, najlepsze co możemy zrobić to spędzić czas świąt w rodzinnej atmosferze. Aby nasze dzieci
w rodzinnym gronie czuły się bezpiecznie i swobodnie. W dobrym
przeżyciu Bożego Narodzenia
pomaga świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów. Tych
radości, zdrowia i spokoju Wam
z całego serca życzymy Nauczyciele Publicznego Przedszkola
nr 1!
Karolina Siedlaczek,
Dorota Wojciech

ZBIERALI MAKULATURĘ

W dniach 8 i 9 grudnia Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 przeprowadziła zbiórkę makulatury.

U

dało się zebrać prawie 12 ton surowca. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji przywożąc makulaturę, a w szczególności rodzicom, którzy byli obecni pracując przy odbiorze, ważeniu i przeładunku do kontenera, a także rodzicom, którzy zadbali
o pracujących na placu przynosząc im ciepłe napoje w tym tak chłodnym dniu.
R.G.

ŚWIĄTECZNIE
W SZKOLE

2 grudnia po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się
kiermasz bożonarodzeniowy.

O

rganizatorami byli
nauczyciele oraz Rada
Rodziców. Można było
na nim kupić oryginalne ozdoby
choinkowe, kartki świąteczne,
pierniczki, drobiazgi pod choinkę, a także przepyszne ciasta.
Wszystko zostało wykonane
przez uczniów, nauczycieli oraz
rodziców. Piękne przedmioty
cieszyły oko, a pomysłowość

twórców zachwycała. Z całego
serca dziękujemy za włączenie się w organizację kiermaszu. Dochód z kiermaszu został
przekazany Radzie Rodziców
naszej szkoły.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
kiermaszu serdecznie dziękujemy.
SP 1

Podczas kiermaszu można było kupić m.in. piękne ozdoby (Fot. SP nr 1)
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU NR 2
Okres świąteczny to czas radości dla wszystkich dzieci. Poprzedza go spotkanie z Mikołajem, chyba najmilszym i najbardziej
wyczekiwanym gościem.

W

szystkie dzieci potrafią
rozpoznać sylwetkę Mikołaja pośród innych. Znają
Pana w charakterystycznym czerwonym płaszczu, obszytym białym futerkiem, czerwonej czapie
z białym pomponem i długą białą
brodą. Jeśli zapytamy o to: kim był
naprawdę Święty Mikołaj? skąd
pochodził? i dlaczego 6 grudnia
obdarowujemy się prezentami?,
zaczynają się problemy. To na nas,
dorosłych, spoczywa obowiązek
zapoznania dzieci z rodzinnymi
tradycjami. Dlatego tak ważne jest
zapoznawanie, przypominanie,
uczenie dzieci od najmłodszych
lat tradycji i zwyczajów rodzinnych i kultywowanie ich nie tylko
w przedszkolu, ale także w domu.
Każdy z nas wie, i mały i duży,
że Święty Mikołaj to jeden z najfajniejszych ludzi. Co roku, w grudniu pojawia się na świecie z wielkim workiem pełnym prezentów.
Worek, jak można się domyślać,
jest magiczny. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie nie ma dna.
No bo jak inaczej zmieściłyby się
w nim tysiące, tysiące podarunków,
na które czekają dzieci?
Wizyta świętego Mikołaja
w przedszkolu to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni
w roku. Aby dobrze się na ten dzień
przygotować, przedszkolaki przez

cały czas oczekiwania starają się być
bardzo grzeczne, gdyż wszystkim
wiadomo, że Mikołaj przychodzi
z prezentami tylko do grzecznych
dzieci.
Każda grupa wykonuje bardzo
ciekawe prace plastyczne płaskie
i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Różnorodne
techniki sprawiają, że każda praca
jest oryginalna i ciekawa. Już pod
koniec listopada przedszkolaki,
pod okiem swoich pań „piszą” listy
do Świętego Mikołaja, w których
rysują swoje marzenia dotyczące
upragnionych prezentów. Oprócz
prac plastycznych, wszystkie grupy
przygotowują piosenkę lub wiersz,
które mogą zaprezentować przed
tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo,
że zajmują im one wiele czasu, robią
to z wielką przyjemnością.
6 grudnia, mimo braku białego
puchu (jednak wśród wirujących
płatków śniegu) Święty Mikołaj
nie zawiódł dzieci i nie kazał długo
na siebie czekać. Najpierw było słychać dzwoneczki, potem donośne
„hou,hou,hou”ipojawiłsięon–nasz
ukochany św. Mikołaj! Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości
i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. W tym roku nie przybył sam.
Towarzyszyli mu pomocnicy: Śnieżynka i Elf. Wszystkie przedszko-

Dzieci przygotowały się na wizytę Mikołaja (Fot. PP nr 2)

laki bardzo przeżywały to spotkanie, szczególnie te, które pierwszy
raz witały Mikołaja w przedszkolu.
Dzieci z ogromną radością przywitały Mikołaja śpiewając mu piosenki i recytując wiersze.
Na zakończenie, św. Mikołaj
obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Ale dzieci wraz ze swoimi „paniami”, również przygotowały podarunek dla Mikołaja
i Jego pomocników. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia
z naszym gościem.
Mikołaj chętnie zostałby dłużej w naszym przedszkolu, lecz

na Jego odwiedziny czekały przecież inne dzieci. Żegnając niezwykłego gościa dzieci obiecały,
że w przyszłym roku także będą
grzeczne i zaprosiły do odwiedzenia naszego przedszkola. Dzieci
długo wspominały to spotkanie,
dzieliły się wrażeniami, ponownie
oglądały prezenty, zerkały przez
okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą drogiego gościa i pomachają mu
na pożegnanie.
Do widzenia Święty Mikołaju!
Małgorzata Władarz,
Bożena Rak,
Anna Szmajduch

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE

Praca wykonywana bezinteresownie, za darmo i z potrzeby serca jest bezcenna. Dla uznania trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ co roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

W

Szkole Podstawowej nr 1
od kilku lat z powodzeniem działają uczniowie
w sekcji wolontariackiej, angażując się w wiele projektów, których
podstawowym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Pod
koniec listopada wolontariusze
wzięli udział w zbiórce pluszowych
misiów i zabawek oraz artykułów
papierniczych. Zebrane materiały
zostały przekazane małym pacjentom z oddziału onkologicznego
w Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach. Wszystkim
darczyńcom serdecznie dziękujemy
za wsparcie tej zbiórki!
3 grudnia uczniowie Szkoły

Podczas Maratonu Pisania Listów (Fot. SP nr 1)

Podstawowej włączyli się po raz
kolejny w akcję Amnesty Intenational „Maraton Pisania Listów”,
by ratować osoby walczące o prawa
człowieka z 9 państw. W Maratonie

wzięło udział ponad 30 wolontariuszy z klas siódmych i ósmych. Łącznie napisano 217 listów, które zostały
wysłane do ambasad w Polsce i Niemiec. Maraton został poprzedzony

warsztatami, podczas których
chętni uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią praw człowieka,
dokumentem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz przede
wszystkim zanalizować sytuację
kilkunastu osób wskazanych przez
Amnesty Intenational, wobec których łamane są prawa człowieka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Maratonie, za zaangażowanie i dojrzałą
postawę, za włączenie się w tę szlachetną inicjatywę, za poświęcony
dla drugiego człowieka swój wolny
czas.
Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego
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PODSUMOWANIE
KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

17 grudnia 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim domu,
gminie, regionie – Jest taka noc jedyna w roku. Grudniowa noc, kiedy o zmroku……”. Na konkurs wpłynęło 121 prac plastycznych.
Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 26 uczestników (5 nagród, 21 wyróżnień).
Nagrody:
– Piotr Gawron, 6 lat – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Lena Łukowska, 7 lat – SP Rudołtowice,
– Nadia Wala, 9 lat – SP Rudołtowice,
– Mikołaj Bartosz, 11 lat – SP nr 6 Pszczyna,
– Maria Kacny, kl. VIII – SP nr 7 Czechowice – Dziedzice,
Wyróżnienia:
– Anna Muszyńska, 3 lata – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Małgorzata Pająk, 5 lat – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Szymon Witański, 5 lat – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Maria Fijak, 5 lat – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Małgorzata Wójcik, 6 lat – PP nr 2, Goczałkowice – Zdrój,
– Martyna Kubica, 7 lat – SP Rudołtowice,
– Gabriela Pilewska, 7 lat – SP Rudołtowice,
– Ludwik Kozioł, 8 lat – SP nr 2 Pszczyna,
– Oliwia Jędrzejko, 8 lat – SP nr 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Natalia Tetla, 8 lat – SP nr 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Zofia Wójcik, 8 lat – SP nr 1 Goczałkowice – Zdrój,
– Olga Parot, 8 lat – ZSP Studzienice,
– Martyna Urban, 9 lat – Pszczyńskie Centrum Kultury, Pszczyna,
– Wiktoria Kściuczyk, 9 lat – SP Rudołtowice,
– Natalia Adamska, 9 lat – SP Rudołtowice,
– Zuzanna Cuper, 9 lat – Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa, Chełm,

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

Z głębokim smutkiem oraz poczuciem ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. TERESY FURCZYK
Długoletniej członkini
Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice

Łączymy się w żałobie i smutku
z rodziną oraz bliskimi.

Dyrektor oraz pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju

– Zofia Pitura, 9 lat – SP Rudołtowice,
– Maria Koczy, 9 lat – POPP przy SP Książenice,
– Zuzanna Witek, kl. VII – SP nr 7 Czechowice – Dziedzice,
– Lena Młynarska, kl. VI – SP Rudołtowice,
– Jakub Ryszczyk, 11 lat – SP nr 8 Pszczyna.

Lena Łukowska, lat 7

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Żegnamy minione miesiące
I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć
Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne Życzenia
Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy

życzy
Zarząd
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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MIKOŁAJ W GOK I GBP

W czwartek, 9 grudnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju odbyły się
dwie odsłony mikołajkowego przedstawienie dla dzieci „Magiczna
Podróż” w wykonaniu Teatru Trip oraz spotkanie z Mikołajem, który
wręczył najmłodszym drobne upominki.

„Gdy nadchodzi 6 grudnia dziewczynki Hania i Frania nie mogą
doczekać się na przyjście św. Mikołaja. Ich przygotowania na odpowied-

nie przyjęcie gościa wyśmiewa ich starszy brat Zenek, który nie wierzy
w istnienie świętego.
Aby przekonać się, czy istnieje on naprawdę, rodzeństwo postanawia
wyruszyć w pełną przygód podróż. Czy uda im się odnaleźć Mikołaja?
Jaką rolę odegra napotkany przypadkowo Renifer Stanisław? Do czego
doprowadzi łakomstwo Zenka? Tego wszystkiego dzieci dowiedziały się
ze spektaklu.”
GOK

Ze względu na wprowadzenie nowych obostrzeń pandemicznych, dzieci biorące udział w przedstawieniu zostały podzielone na dwie niezależne grupy (Fot. GOK)

Najserdeczniejsze ¯yczenia,
rodzinnych, cudownych, bia³ych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych,
niezapomnianych,
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci i wielu sukcesów
w nadchodz¹cym roku
wraz z podziêkowaniami
za dotychczasow¹ wspó³pracê
sk³adaj¹
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Oœrodka Kultury
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gocza³kowicach - Zdroju

Weso³ych Œwi¹t

Gminny Oœrodek Kultury serdecznie zaprasza
do wys³uchania koncertu kolêdowego,
którego premiera odbêdzie siê online
6 stycznia 2022 r., o godz. 18.00
na stronach internetowych Urzêdu Gminy oraz GOK.
Bo¿e Narodzenie, 2021r.

KULTURA

 z życia gminy 

17

FINAŁ WOŚP 2022
- NABÓR WOLONTARIUSZY

30 stycznia 2022 roku po raz 30 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

J

ak co roku Gminny Ośrodek
Kultury włącza się w akcję
Fundacji Jurka Owsiaka.
Pomimo trwającej pandemii,
mamy nadzieję, że kolejny raz
uda nam się zagrać i zebrać pieniądze dla najbardziej potrzebujących.
Jednak, żeby tego dokonać potrzebujemy WAS drodzy
wolontariusze, którzy tradycyjnie będziecie kwestować na rzecz
WOŚP. Tym samym zwracamy się
do wszystkich zainteresowanych
z prośbą o współpracą.

Aby zostać wolontariuszem
WOŚP należy do 5 ST YCZNIA 2022 dokonać rejestracji
za pośrednictwem internetowej

strony https://iwolontariusz.
wosp.org.pl/. Wolontariusz
pełnoletni samodzielnie dokonuje zgłoszenia do wybranego

Sztabu, wolontariusz niepełnoletni zostaje zgłoszony z pomocą
opiekuna prawnego!!!
Prosimy pamiętać, aby przy
rejestracji podać właściwy numer
goczałkowickiego sztabu #329.
UWAGA!!! Jeśli przy rejestracji pojawi się inf., że dany wolontariusz był już wcześniej zarejestrowany prosimy o kontakt
z działem obsługi sztabów pod
nr 22 852 32 14, wew. 11.
Szczegółowe informacj w biurze GOK i pod nr tel. 32 210 70 88.

30 FINAŁ WOŚP - ESKARBONKA

W

ciągu 29. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,3 mld zł i kupiła ponad
65 200 urządzeń. Akcję Jurka Owsiaka na przestrzeni lat
wsparła niezliczona ilość firm, osób prywatnych i instytucji. Jedną
z nich od dawna jest Gminny Ośrodek Kultury, który zagra z orkiestrą
30 stycznia 2022 r.
W naszym sztabie już po raz drugi została uruchomiona eSKARBONKA na którą można wpłacać środki na rzecz fundacji. Jest
to wygodna forma wsparcia, która nie wymaga wychodzenia z domu.
Wystarczy kliknąć w link https://eskarbonka.wosp.org.pl/r54jhb
i przelać dowolną kwotę.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są dwie puszki stacjonarne:
przy kasach na Krytej Pływalni oraz w sklepie ABC przy ul. Głównej 6.
Kochani, wiemy, że macie Wielkie Serca i zagracie z orkiestrą dla
OKULISTYKI DZIECIĘCEJ!!!
GOK

SUKCES ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO

Zespół Folklorystyczny Goczałkowice zajął III miejsce w 11 Suszeckiej Jesieni Kulturalnej.

J

esteśmy niezwykle dumni
i wzruszeni z nagrody naszego
zespołu, który zaprezentował
się na suszeckiej scenie w okrojonym składzie. Zabrakło kilku członków, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli wziąć udział w przeglądzie, ponadto niedawno niespodziewanie odeszła od nas Pani
Małgorzata Waliczek, która uszczupliła szeregi zespołu.
Tym samym kierujemy słowa
uznania, że jury po raz kolejny
doceniło talent, oryginalność oraz
warsztat muzyczny zespołu. Serdeczne gratulacje!
GOK

W Suszcu po raz ostatni swój talent zaprezentowała śp. Teresa Furczyk (Fot. NaM)
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WIADOMOŚCI GOCZAŁKOWICKIE

Familijna Krzy¿ówka Œwi¹teczna

1

24

2
31

4
5
3

2

8

7
46

10

5

8

6

30
36

9

21
32
Poziomo:
1. - bia³y puch
2. - pachn¹ce ciasteczka
3. - œwiêty wieczór
4. - poprzedza Bo¿e Narodzenie
5. - czerwony z uszkami
6. - do szusowania
7. - roœlina wieszana pod sufitem
8. - potrzebne by jechaæ z górki
9. - zdobi¹ choinkê
10. - œpiewane w œwiêta
11. - wigilijna ryba
12. - zwiastowa³ narodzenie Jezusa
13. - œl¹skie na œwi¹teczny obiad
14. - mo¿e byæ zrobiony na drutach
15. - rozœwietlaj¹ choinkê
16. - bo¿onarodzeniowe krakowskie 18
17. - zabierasz je na lodowisko
18. - jeden z trzech króli
19. - wysy³ane lub sk³adane
20. - na choince mo¿e byæ z bibu³y

44

42

13

16

16

17

17

34

20
14 18

48

35

1

17

3

12

18

2

15

12

15

37

39
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47

43
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19
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20
14
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1

49

5
45

8
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7

22
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28

11

41
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13
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9

4

4

38
13

6

11

9 29

16
26

33
19

20

31 19

14

6

Pionowo:
1. - nim siê dzielimy przy œwi¹tecznym stole
2. - z nim na roraty
3. - p³onie na œwi¹tecznym stole
HAS£O:
4. - wœród darów trzech króli
5. - mog¹ byæ z kapust¹ i grzybami
1
2 3
6. - pod choink¹
7. - chroni¹ przed mrozem
8. - odprawiana o pó³nocy
13 14 15 16 17 18 19
9. - mizerna cicha …………
10. - czekamy na pierwsz¹ ……..
11. - zielone drzewko
29
12. - trzej królowie
13. - nie jedna w rybie
14. - œwi¹teczni przebierañcy
40
15. - przed nami nowy ……..
16. - szczypie w uszy
17. - gwiazda ……… za któr¹ pod¹¿ali trzej królowie
18. - œwi¹teczny deser
19. - w ¿³obie i pod obrusem
20. - szampañska zabawa
21. - pieœñ pasterska o weso³ym charakterze

4

5

6

20 21 22

7

8

9 10 11 12

23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49

Prawid³owo rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê wraz z has³em
nale¿y dostarczyæ do biura GOK lub przes³aæ na adres:
es: gok@goczalkowicezdroj.pl
gok@goczalkowicezdr
w terminie do 10 stycznia 2022 roku.
nagrody.
Wœród nades³anych, prawid³owo rozwi¹zanych krzy¿ówek rozlosujemy
ozlosujemy atrakcyjne nagrody
nagr
ody
ody.
Zapraszamy do zabawy !!!
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MISTRZOWIE JESIENI Z GOCZAŁKOWIC

Znakomitą rundę jesienną zaliczyli piłkarze LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Zarówno pierwszy zespół, jak i drugi w swojej lidze zajął
1. miejsce w tabeli, czyli zdobył tytuł Mistrza Jesieni.

P

o rozegraniu 18 spotkań (17 z rundy
jesiennej i 1 z rundy rewanżowej) tabelę
3 grupy III ligi otwiera LKS Goczałkowice-Zdrój. Podopieczni trenera Damiana Barona
zdobyli 41 punktów (12 zwycięstw, 5 remisów,
1 porażka). „Goczały” jesienią zaimponowały
przede wszystkim grą w defensywie. W 18 spotkaniach goczałkowiczanie stracili raptem 7 bramek, a aż w 13 meczach zagrali na „zero z tyłu”!
Wynik ten jest nie tylko zdecydowanie najlepszy
w rozgrywkach, w których uczestniczy LKS, ale
także jest najlepszy spośród wszystkich czterech
III-ligowych grup!
Goczałkowicki zespół jesienią nie imponował
skutecznością, bo patrząc na ilość strzelonych
bramek, 27 goli klasyfikują LKS na 5. miejscu.
Najskuteczniejszym strzelcem mistrza jesieni
okazał się Piotr Ćwielong, który sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Popularny
„Pepe” dorzucił do tego dorobku jeszcze cztery
INFORMACJIE I OGŁOSZENIA

LKS podczas treningu (Fot. W. Smolorz)

asysty. Jak wiadomo wiosną w rozgrywkach piłkarskich o punkty trudniej. Przekonali się o tym
również piłkarze LKS-u w ubiegłym sezonie.
Na te chwilę nikt jednak nie odbierze „Goczałom” tytułu Mistrza Jesieni w 3 grupie III ligi.
Śladem pierwszej drużyny poszli piłkarze
zespołu rezerw LKS-u Goczałkowice-Zdrój,
którzy w tyskiej A klasie również zdobyli tytuł
Mistrza Jesieni. Podopieczni trenera Andrzeja
Maślorza spośród 15 rozegranych spotkań
wygrali 12, jeden mecz zakończył się remisem,

zaś dwa – porażką. Szczególnie druga przegrana, w ostatniej kolejce z LKS-em Studzionka,
miała istotny wpływ na klasyfikację. Studzieńczanie zajmują 2. miejsce w A-klasowej tabeli,
a zwycięstwo 3:2 w Goczałkowicach-Zdroju
pozwoliło ekipie trenera Karola Sodzawicznego
zniwelować starty punktowe do czterech oczek.
Runda wiosenna zapowiada się więc niezwykle
emocjonująco, a walka o awans do klasy okręgowej będzie ciekawa.
Udaną rundę jesienną zaliczyły również
zawodniczki LKS-u Goczałkowice-Zdrój.
Zespół, którego trenerem jest Bartosz Koczy
uplasował się w IV lidze kobiet na 2. miejscu.
Zdecydowanym liderem rozgrywek jest MKS
Myszków, który zaliczył komplet 11 zwycięstw.
Bilans goczałkowiczanek jest jednak bardzo
dobry – osiem zwycięstw, jeden remis i dwie
porażki.
R. Jeleń
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KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”

Kampania „Biała wstążka” jest największą kampanią skierowaną przeciwko przemocy wobec kobiet.

P

rowadzona jest w blisko
60 krajach, w tym również
w Polsce. Została zainicjowana
w 1991 r. przez kanadyjskich mężczyzn, którzy postanowili włączyć
się w akcję walki z przemocą wobec
kobiet. Na symbol akcji wybrali
białą wstążkę, znak niewinności,
mówiący o tym, że „my, mężczyźni
sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się
wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec
kobiet”. Głównym celem kampanii
jest zainicjowanie dyskusji na temat
przemocy nie tylko wobec kobiet, ale

także wspieranie działań na rzecz jej
przeciwdziałania. Kampania uświadamia aby reagować, gdy widzimy
osoby doznające przemocy bądź
stosujące przemoc. Nie należy być
obojętnym na to, co dzieje się wokół
nas. Ludzie doznają przemocy niezależnie od statusu społecznego,
wykształcenia, posiadanych pieniędzy czy majątku.
O przemocy możemy mówić,
gdy zostaną spełnione 4 przesłanki:
jest to intencjonalne działanie lub
zaniechanie działania, jedna osoba
ma wyraźną przewagę nad drugą,
działanie lub zaniechanie jednej

osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej, osoba wobec której
stosowana jest przemoc, doznaje
cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.
Kampania corocznie odbywa się
w dniach od 25 listopada do 10 grudnia. Kampanię „Biała wstążka” rozpoczyna Dzień Przeciw Przemocy
Wobec Kobiet, natomiast kończy
Dzień Praw Człowieka, jest to symboliczne podkreślenie, że prawa
kobiet są niezbywalną częścią praw
człowieka.
Kampania „Białej wstążki”
w Gminie Goczałkowice-Zdrój

odbywa się corocznie od 2015 roku.
Jest organizowana w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
i Zespół interdyscyplinarny przy
współpracy z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi
na terenie Gminy. Działania skierowane są głównie w kierunku zwrócenia uwagi na problem przemocy
stosowanej nie tylko wobec kobiet
ale również wobec wszystkich
członków rodziny.
OPS

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA: SĄ ZMIANY!
W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Starosta Pszczyński wprowadził szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

P

orady prawne i obywatelskie od 8 grudnia odbywają się
za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym
przypadku rozmowy telefonicznej, komunikatora internetowego lub e-mail z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nie-

odpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, których dokonuje się od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy Urzędu: telefonicznie pod nr 32 44 92 378, elektronicznie pod adresem e-mail: pomocprawna@powiat.pszczyna.
pl lub osobiście w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11,
43-200 Pszczyna, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).
powiat
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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

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

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.

Szkoła Podstawowa nr 1

Godziny pracy punktu kasowego
Banku Spółdzielczego
w Pszczynie w budynku
Urzędu Gminy:
poniedziałek - piątek 8.30-14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku)
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

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

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

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45
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

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

Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

ZGŁASZANIE AWARII
Informacje o szkodach
górniczych - PG Silesia
- dyspozytor kopalni: tel. 32 215
24 51 wew. 5400 lub 5500
Oddział Ochrony Terenu Górniczego:
tel. 32 215 24 51 wew. 5406 lub 32
737 34 06 (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00 do 14.00)

Dzielnicowy
St. sierż. Adrian Psiuk
tel. 727 032 494

Numer jest aktywny w trakcie
pełnienia służby.

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

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
biodegradowalne:
17.01
segregowane:
3.01, 17.01, 31.01
zmieszane:
27.12, 10.01, 24.01
popiół:
3.01, 17.01, 31.01

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
10.01
segregowane:
5.01, 19.09
zmieszane:
29.12, 12.01, 26.01
popiół:
5.01, 19.01

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:
13.01
segregowane:
4.01, 18.01
zmieszane:
28.12, 11.01, 25.01
popiół:
4.01, 18.01

Od przejazdu kolejowego do
zapory, Aleja I, Aleja II,
Grzebłowiec
biodegradowalne:
21.01
segregowane:
7.01, 20.01
zmieszane:
30.12, 13.01, 27.01
popiół:
7.01, 20.01
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