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Gmina  Goczałkowice-Zdrój zajęła I miejsce drugi rok z rzędu (Fot. UG)

29 listopada w Muzeum Śląskim 
w Katowicach odbyło się ogłosze-
nie wyników II Rankingu Gmin 

Śląska, organizowanego przez Ośrodek 
Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. 
Waleriana Pańki w Katowicach oraz Urząd 
Statystyczny w Katowicach.

Drugi rok z rzędu gmina Goczałkowice-
-Zdrój zajęła I miejsce w województwie ślą-
skim w kategorii gmin do 20 tys. mieszkań-
ców. – Jestem dumna, że utrzymujemy naj-
wyższą lokatę w rankingu w swojej katego-
rii w skali całego województwa. Zwłaszcza, 
że na pozycję wpływ ma aż 16 czynników 
w sferze gospodarczej, społecznej, środo-
wiskowej i przestrzennej. I miejsce to efekt 
wspólnych starań władz samorządowych 
oraz mieszkańców naszej gminy. Pokazuje, 
że Goczałkowice stale się rozwijają – pod-
kreśla Gabriela Placha, wójt gminy Goczał-
kowice-Zdrój. W pozostałych kategoriach 
II Rankingu Gmin Śląska triumfowały Cze-
ladź oraz Katowice.

W ramach rankingu ocenie poddawane 
są wszystkie gminy, miasta i miasta na pra-
wach powiatu województwa śląskiego. Pod 
uwagę branych jest szereg różnorodnych 
wskaźników. To m.in. dochody własne 
oraz wydatki majątkowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, zadłużenie, pozy-
skane środki zewnętrzne, liczba podmio-
tów gospodarczych, wyniki egzaminu gim-
nazjalnego, saldo migracji, przyrost natu-

ralny, wydatki na ochronę powietrza atmos-
ferycznego i klimatu czy środki przekazane 
organizacjom pozarządowym i innym pod-
miotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego.

Jak podkreślają organizatorzy, celem 
rankingu jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Ran-
king Gmin Śląska został objęty patronatem 
honorowym Jakuba Chełstowskiego – Mar-
szałka Województwa Śląskiego oraz Jaro-
sława Wieczorka – Wojewody Śląskiego.
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PIERWSZE MIEJSCE NA ŚLĄSKU
Podczas uroczystości w Muzeum Śląskim wójt Gabriela Placha odebrała statuetkę za zajęcie przez Goczałkowice-Zdrój I miejsca 
w Rankingu Gmin Śląska.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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W publikacji opisane zostały 
najważniejsze wydarze-
nia, inwestycje, osią-

gnięcia minionych 30 lat. Jest ona 
bogato ilustrowana aktualnymi, 
ale również archiwalnymi zdję-
ciami. „Nasza historia - 30 lat samo-
rządności gminy Goczałkowice-
-Zdrój /1992-2022/” liczy prawie 
100 stron i jest cennym źródłem 
wiedzy o naszej miejscowości.

- W roku jubileuszu 30-lecia 
przygotowaliśmy dla mieszkań-
ców szereg imprez, koncertów, 
zabaw, wydarzeń sportowych. 
Swego rodzaju podsumowaniem 
obchodów urodzin gminy jest 
publikacja, przypominająca osią-
gnięcia Goczałkowic trzech ostat-

nich dekad. Zachęcam Państwa 
do zapoznania się z naszą historią 
lub do przypomnienia sobie naj-
ważniejszych wydarzeń dla naszej 
gminy – mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Publikacja została wydana 
przez Urząd Gminy Goczałkowice-
-Zdrój oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goczałkowicach-Zdroju. 
Za opracowanie odpowiedzialni 
byli: Barbara Solarska – pszczyń-
ska poetka, pisarka, Ewelina Sowa-
-Mrzyk (GOK) i Radosław Jeleń 
(GOSiR, część dotycząca sportu). 
Autorką projektu okładki jest 
Zofia Szołdra, dyrektorka Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Promocja 
wydawnictwa odbyła się 10 listo-

pada podczas Wieczornicy z oka-
zji Święta Niepodległości. Książkę 
można nabyć w cenie 15 zł w biu-

rze Gminnego Ośrodka Kultury (ul. 
Uzdrowiskowa 61).
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30 LAT HISTORII GMINY  
W JEDNEJ PUBLIKACJI
Książka pt. „Nasza historia - 30 lat samorządności gminy Goczałkowice-Zdrój /1992-2022/” to swego rodzaju podsumowanie 
obchodów urodzin gminy.

 Z okazji 30-lecia gminy ukazała się publikacja o historii naszej miejscowości (Fot. UG)

Goczałkowice znalazły się wśród najbardziej ekologicz-
nych gmin uzdrowiskowych! Kapituła EKO HESTIA SPA 
wybrała cztery najbardziej ekologiczne uzdrowiska w Pol-
sce, w tym naszą gminę.

Do tegorocznej edycji zakwalifikowanych było dziewięć gmin 
uzdrowiskowych. Spośród nich w gronie finalistów znalazły się: 
Goczałkowice-Zdrój, Kazimierza Wielka, Rabka-Zdrój oraz Unie-
jów.

Zwycięzcą zostanie to uzdrowisko, które na swoim terenie wdro-
żyło najlepsze ekologiczne rozwiązania. Oprócz nagrody głównej, 
wszyscy uczestnicy otrzymają również roczne polisy ubezpiecze-
niowe w zakresie tzw. szkód środowiskowych.

Główną ideą konkursu EKO HESTIA SPA jest wskazywanie 
najlepszych pomysłów i wzorców w zakresie ochrony środowi-
ska i nowoczesnych projektów proekologicznych, wpisujących się 
w filozofię zrównoważonego rozwoju.

Gmina Goczałkowice-Zdrój kolejny rok z rzędu znalazła się 
w czołówce prestiżowego zestawienia, obejmującego wszyst-
kie samorządy w Polsce – Rankingu Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita”.

W piątek, 25 listopada ogłoszono wyniki XVIII edycji Rankingu 
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. To jedno z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych zestawień w kraju. Obejmuje wszyst-
kie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjąt-
kiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informa-
cje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo 
Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjal-
nej ankiecie.

W kategorii gminy wiejskie ponownie bardzo wysoko uplasowała 
się gmina Goczałkowice-Zdrój. Zajęliśmy 19. miejsce na 1523 tego 

typu gminy w kraju! Ten świetny wynik pokazuje, że nasza gmina 
stale rozwija się dla dobra wszystkich mieszkańców.

Najlepszą gminą wiejską została Wielka Wieś (woj. małopol-
skie), w kategorii miasta na prawach powiatu triumfował Poznań, 
a w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Starachowice (woj. 
świętokrzyskie).

Ranking został opracowany przez kapitułę, na której czele stał 
Jerzy Buzek, były premier RP, europoseł, były przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego. Kryteria oceny rankingu to około 50 wskaź-
ników w kategoriach: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość 
społeczna, trwałość środowiskowa, a także jakość zarządzania.

Nasza gmina zajęła 5. miejsce w rankingu „Gminy z najwięk-
szą dostępnością opieki żłobkowej 2021” Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii gminy wiejskie.

W rankingu podano odsetek dzieci w danej grupie wiekowej 
objętych instytucjonalną opieką, bez względu na to czy uczęszczają 
do przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych.

Goczałkowice-Zdrój to gmina dobra do życia! Potwierdza 
to kolejny ranking, w którym zajęliśmy 3. miejsce w wojewódz-
twie śląskim.

Ranking „Gmina dobra do życia” pokazuje jakość życia w każdej 
z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został na podstawie 63 wskaź-
ników cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyń-
skiego z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników zna-
lazły się zarówno te bezpośrednio związane z działaniami lokalnego 
samorządu, jak np. poziom edukacji czy dochody własne budżetów 
gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i te, które od samo-
rządu nie zależą, ale na jakość życia mają niebagatelny wpływ, 
np. przeciętne wynagrodzenie czy usłonecznienie

WYSOKIE POZYCJE TAKŻE W INNYCH 
ZESTAWIENIACH I KONKURSACH - CD. ZE STR. 2
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O planach wprowadzenia nowego programu pracy sygnalizacji 
GDDKiA Oddział w Katowicach nie informowała wcześniej 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój. W związku z licznymi 

zapytaniami mieszkańców, 2 grudnia zwróciliśmy się do przedstawi-
cieli zarządcy drogi z prośbą o wyjaśnienie, na czym polega nowy sys-
tem program sygnalizacji, czy jest to zmiana na stałe czy tymczasowa 
oraz jaki był powód zmiany systemu pracy sygnalizacji?

Poniżej przedstawiamy stanowisko, które otrzymaliśmy od Marka 
Prusaka z katowickiego oddziału GDDKiA:

„1 grudnia, wdrożono nowy program pracy sygnalizacji na skrzy-
żowaniu DK1 z ulicami Główną i Brzozową w Goczałkowicach-Zdroju. 
We wcześniejszej organizacji ruchu wloty boczne tj. od ul. Głównej 
i Brzozowej realizowane były w jednej fazie, umożliwiając ruch tych 
relacji równolegle. Taka organizacja cechowała się większą przepusto-
wością kosztem bezpieczeństwa. Umożliwiała bowiem niebezpieczne 
zachowania kierowców na płycie skrzyżowania, zwłaszcza w zakre-
sie udzielania pierwszeństwa przy realizowaniu relacji prawo i lewo-
skrętnych. Otrzymywaliśmy interwencje użytkowników drogi, zwra-
cające uwagę na te niebezpieczne zachowania. Odpowiedzią na nie 
jest wdrożenie nowego programu pracy sygnalizacji, który podnosi 
poziomo bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie wspólnej relacji wlo-
tów bocznych i realizowanie ich jako wydzielonych. Niestety z uwagi 
na duże obciążenie ruchem skrzyżowania, zarówno na arterii głównej, 
jak i na relacjach bocznych, skutkujące wyczerpaniem przepustowo-
ści tego skrzyżowania, zabieg rozdzielenia tych relacji i utworzenia 
dodatkowej fazy skutkuje ograniczeniami, w szczególności na rela-
cjach poprzecznych. Obserwujemy konsekwencje zmian i ich korzyści 
w postaci oczekiwanego podniesienia bezpieczeństwa.

Z naszych obserwacji wynika, że znaczny wpływ na płynność 
ruchu na tym skrzyżowaniu mają też dotychczasowe przyzwycza-
jenia kierowców, które spowalniają przepływy z wlotów bocznych. 
W przypadku utrzymania się sytuacji na poziomie nieakceptowal-
nym dla użytkowników, jak i samego funkcjonowania sygnalizacji, 
rozważane będą możliwości skorygowania programu przy zacho-
waniu obecnego układu faz, gwarantującego wyższy poziom bez-
pieczeństwa”.

Nowy system pracy sygnalizacji spowodował duże korki na ul. 
Brzozowej i Głównej. – Bezsprzecznym jest, że bezpieczeństwo użyt-

kowników drogi to priorytet. Jednak zależne jest w dużej mierze 
także od przepustowości dróg. Tymczasem od czasu wdrożenia 
nowego programu sygnalizacji świetlnej obserwujemy znaczne 
wydłużenie czasu oczekiwania na wlotach bocznych – ulicach Brzo-
zowej i Głównej w Goczałkowicach-Zdroju. Tworzą się długie, nawet 
kilometrowe korki, co powoduje irytację kierowców – przyznaje wójt 
Gabriela Placha.

Skrzyżowanie DK1 z ulicami Główną i Brzozową w Goczałkowi-
cach-Zdroju to jedyny wyjazd z miejscowości zarówno w kierunku 
południowym, jak i północnym. Na tak ważnym, bo jedynym skrzy-
żowaniu w gminie ruch do tej pory był bardzo duży. Teraz sytuacja 
się znacznie pogorszyła. Warto też pamiętać, że większe korki powo-
dują, że do powietrza dostaje się więcej zanieczyszczeń. Dodatkowo, 
nowy system pracy świateł powoduje utrudnienia w dowozie dzieci 
do szkół. Problemy występują też w komunikacji autobusowej, orga-
nizowanej przez powiat pszczyński.

– Dlatego wystosowałam pismo do kierownika rejonu w Pszczynie 
GDDKiA oraz dyrektora katowickiego oddziału Dyrekcji. Zwróciłam 
się z prośbą o modyfikację programu pracy sygnalizacji świetlnej 
poprzez wydłużenie czasu na wyjazd z dróg bocznych DK1 w Goczał-
kowicach-Zdroju, tj. z ul. Brzozowej oraz z ul. Głównej. Liczę, że nasze 
argumenty zostaną wzięte pod uwagę – dodaje wójt.
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NOWY PROGRAM SYGNALIZACJI 
ŚWIETLNEJ NA DK 1
1 grudnia na skrzyżowaniu DK1 z ulicami Główną i Brzozową w Goczałkowicach-Zdroju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, zarządca drogi, wprowadziła nowy program pracy sygnalizacji świetlnej.

 Widok z lotu ptaka na DK 1 w Goczałkowicach-Zdroju (Fot. UG)

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z chodnikami i 
infrastrukturą na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w sezo-
nie 2022/2023 odpowiedzialny jest Zakład Ogólnobudow-

lany 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 przekazywać również do Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój – tel. 32 210 71 85, w godzinach pracy Urzędu 
Gminy.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 
Goczałkowice-Zdrój (ulice: Brzozowa, Szkolna, Główna, Uzdrowi-
skowa, Zielona, Zimowa, Jeziorna) jest odpowiedzialny Powiatowy 
Zarząd Dróg w Pszczynie: dyżurny PZD Pszczyna, tel.: 501 716 376; 
dyżurny wykonawcy, tel.: 607 531 542.

Za roboty w zakresie odśnieżania DK 1 odpowiedzialna jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W powiecie pszczyńskim 
zadanie realizuje firma AVR S.A. z Obwodu Utrzymania Drogi w Cze-
chowicach-Dziedzicach - tel. 885 665 160, 32 450 74 73. Ponadto, 
GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzi całodobowy Punkt Infor-
macji Drogowej - tel. 32 259 67 06.
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KTO ODPOWIADA ZA ODŚNIEŻANIE?
Gmina Goczałkowice-Zdrój jest przygotowana do akcji zima. Kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg gminnych 
i chodników oraz alejek parkowych w Goczałkowicach-Zdroju?
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Wprowadzona nowa orga-
nizacja ruchu obejmuje 
zmianę pierwszeństwa. 

Teraz pierwszeństwo mają poru-
szający się od strony ul. Zielonej 
w kierunku Ronda pod Bocianem 
oraz od strony Ronda pod Bocia-
nem w kierunku ul. Zielonej. 
Ponadto, zamontowane zostały 
dwa progi zwalniające – w oko-
licy szkoły CETiR oraz na wyso-
kości budynku wielorodzinnego 
przy ul. Borowinowej. W rejo-
nie skrzyżowania pojawiło się 

już odpowiednie oznakowanie 
poziome i pionowe. Nowa organi-
zacja ruchu wprowadzona została 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi, na wnio-
sek Powiatowej Komisji Ruchu 
Drogowego. Wcześniej powstała 
droga łącząca ulice Borowinową 
i Zieloną. Wprowadzone rozwią-
zanie było szczegółowo analizo-
wane także przez radnych z Komi-
sji Gospodarki i Finansów Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

UG

NOWA ORGANIZACJA RUCHU NA 
SKRZYŻOWANIU UL. BOROWINOWEJ
Na skrzyżowaniu ul. Borowinowej w Goczałkowicach-Zdroju nastąpiła zmiana pierwszeństwa. W pobliżu zamontowane zostały 
też dwa progi zwalniające.

O nowej organizacji ruchu informują znaki drogowe (Fot. UG)

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytu-
acją na rynku energii elektrycznej samorządy zostały zobo-

wiązane do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie 
w grudniu br. ma wynieść 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-
2019, a w przyszłym roku – również 10 proc. w stosunku do zużycia 
z 2022 r.

W wyniku przeprowadzonych analiz gmina Goczałkowice-Zdrój 
wystąpiła z wnioskiem do spółki TAURON Nowe Technologie o całko-

wite wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach 0.00-3.00 w punk-
tach obsługiwanych przez spółkę. Ruch uliczny we wskazanych godzi-
nach jest bardzo ograniczony.

Prace związane z wprowadzeniem przerwy nocnej w oświetleniu 
ulicznym były prowadzone na przełomie listopada i grudnia. Infor-
mujemy, że przerwa nocna ma charakter zamierzony i nie stanowi 
usterki oświetlenia. W związku z wyłączeniem oświetlenia ulicznego 
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach nocnych.

UG

PRZERWA NOCNA  
W OŚWIETLENIU ULICZNYM
Oświetlenie uliczne w Goczałkowicach-Zdroju codziennie w godzinach 0.00-3.00 jest wyłączone.

Program realizowany jest 
w tr ybie ambulator y j-
nym, czyli popołudniami, 

od poniedziałku do soboty. 
Finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia ambulato-
ryjne leczenie uzdrowiskowe 
przeznaczone jest dla dzieci 
ze schorzeniami układu kostno-
-stawowego, mięśniowo-szkie-

letowego, ośrodkowego i obwo-
dowego układu nerwowego.

Uzdrowisko Goczałkowice-
-Zdrój zajmuje się leczeniem 
dzieci w wieku od 3 do 18 lat 
na dwóch specjalistycznych 
oddziałach: uzdrowiskowym 
– pobyt trwa 27 dni i obejmuje 
minimum 3 zabiegi dziennie 
oraz rehabilitacyjnym – pobyt 

trwa maksimum 42 dni i obej-
muje minimum 5 zabiegów 
dziennie.

Jak skorzystać z leczenia? 
Zgłoś się z dzieckiem do lekarza 
rodzinnego POZ po skierowa-
nie do poradni rehabilitacyjnej 
dla dzieci (kod 1301). Następ-
nie zadzwoń pod nr tel. 32 449 
20 44 (poradnia rehabilitacyjna 

Uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój) i skorzystaj z teleporady. 
Otrzymasz skierowanie na reha-
bilitację dziecka. Oczekuj na ter-
min wyznaczony przez NFZ.

Więcej szczegółów można 
znaleźć na stronie interneto-
wej Uzdrowiska Goczałkowice-
-Zdrój – gozdroj.pl.

UG

PROGRAM LECZENIA 
WAD POSTAWY U DZIECI  
I MŁODZIEŻY W UZDROWISKU
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zachęca do udziału w programie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży z powiatu pszczyń-
skiego.
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30 lat gminy Goczałkowice-Zdrój
W 2022 roku świętowaliśmy 30-lecie samorządności naszej gminy. 

W ramach obchodów odbyło się szereg imprez, koncertów, zabaw, 
wydarzeń sportowych. 1 czerwca zaprosiliśmy na urodzinowy tort, 
ukazały się dwie cenne publikacje: komiks o Goczałkowicach oraz 
historia 30-lecia gminy.

Nowoczesne przedszkole pełne dzieci
Przy ul. Wisławy Szymborskiej powstała nowoczesna placówka 

dla 125 dzieci. Wartość inwestycji zrealizowanej przez Urząd Gminy 
to 3,6 mln zł.

Parking pośród drzew
Wkomponowany w park, tamtejszą zieleń i istniejący drzewostan 

– taki jest parking, który powstał przy ul. Uzdrowiskowej i Zielonej. 
Znajduje się tam prawie 100 miejsc postojowych.

Trzeci etap centrum przesiadkowego
Przy ul. PCK powstało centrum przesiadkowe, które stanowi 

lustrzane odbicie oddanego do użytku w 2020 roku parkingu przy ul. 
Parkowej, znajdującego się po drugiej stronie torów.

Nowy plac zabaw w Zdroju
Od maja dzieci mogą korzystać z pięknego placu zabaw w Parku 

Zdrojowym. Pośród drzew znajdują się liczne huśtawki i inne bez-
pieczne atrakcje.

Ważne zadania i plany
Na dzieci czeka wyremontowane boisko przy Szkole Podstawowej 

nr 1. Kończy się termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70 
oraz budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. W pla-
nach są kolejne ważne zadania. W przyszłym roku przebudowana 
zostanie ul. Powstańców Śląskich, powstanie łącznik ulic Spokojnej 
i Źródlanej, modernizację przejdzie ul. Robotnicza wraz z budową ul. 
Warzywnej wzdłuż DK 1, w planach jest termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy. W kolejnych latach planowane są m.in. przebudowa 
ul. Siedleckiej czy budowa placu zabaw u zbiegu ulic Staropolanka 
i Solankowej.

CO TO BYŁ ZA ROK!
Kończy się 2022 rok. To był niezwykle intensywny czas w gminie Goczałkowice-Zdrój. Zapraszamy na podsumowanie minionych 
12 miesięcy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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CO TO BYŁ ZA ROK! - CD.
Dalsze działania w walce ze smogiem

Walka ze smogiem to nasz priorytet! W ramach Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji podpisaliśmy z mieszkańcami ponad 700 umów 
na inwestycje ekologiczne. W urzędzie funkcjonuje punkt programu 
„Czyste Powietrze”. Trwają kontrole palenisk, realizowane są akcje 
ekologiczne.

Duże środki finansowe dla gminy
Gminie Goczałkowice-Zdrój udaje się sięgać po ogromne środki 

zewnętrzne na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. 
Łączna wartość dofinansowań na zrealizowane w tym roku inwe-
stycje oraz pozyskanych w tym roku środków na planowane zadania 
to ponad 20 mln zł!

Wielkie serca dla Ukrainy
Wojna za naszą wschodnią granicą wywołana agresją Rosji spowodo-

wała, że otworzyliśmy nasze serca dla obywateli Ukrainy. W budynkach 
przy ul. B. Prusa, po byłym przedszkolu, dzięki zaangażowaniu wielu 
ludzi, instytucji, firm przygotowano miejsca noclegowe dla osób ucieka-
jących przed wojną. Gościnnością wykazali się też mieszkańcy. Prowa-
dziliśmy zbiórki darów oraz inne akcje, żeby pomóc naszym sąsiadom.

Nagrody i wyróżnienia
To był rok ciężkiej pracy, która jest dostrzegana nie tylko przez 

mieszkańców, ale też przez specjalistów w różnego rodzaju kon-
kursach czy rankingach. Goczałkowice-Zdrój zdobyła „Zielony 
Czek” i tytuł „Gminy przyjaznej dla czystego powietrza” w konkur-
sie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. W Konkursie Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych EKO Hestia Spa zostaliśmy uznani za jedno z najbar-
dziej ekologicznych uzdrowisk w kraju. Sukcesem jest zajęcie 19. 
miejsca w kraju wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”. Goczałkowice-Zdrój zajęły też I miejsce wśród 
gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu „Miejsca edukacyjnych 
szans”.

Gmina Goczałkowice-Zdrój, zgodnie z uchwałą antysmo-
gową, ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby 
kontroli. W przypadku ogłoszenia II poziomu ostrzega-

nia są to co najmniej dwie kontrole, a w przypadku III poziomu 
alarmowego – co najmniej 5 kontroli. I ten obowiązek jest reali-
zowany.

Jednak oprócz tego, pracownicy Urzędu Gminy prowadzą 
dodatkowo kontrole rutynowe, w losowo wybranych budynkach 
(głównie w dniach, kiedy poziom zanieczyszczenia powietrza jest 
podwyższony), a także kontrole po zgłoszeniach przez mieszkań-
ców podejrzenia spalania odpadów czy innych niedozwolonych 
materiałów.

Jak wygląda kontrola?
Kontrole mogą być prowadzone w godzinach 6.00-22.00. Kon-

trolerzy nie informują wcześniej, że takie działania będą podej-
mowane na danej posesji. Co istotne, zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska, mieszkaniec ma obowiązek wpuścić kon-
trolerów na teren nieruchomości.

Kontrola odbywa się w obecności właściciela lub dorosłego 
domownika. Jest przeprowadzana przez upoważnionych przez 
wójta pracowników Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, posiada-
jących odpowiednie legitymacje. Kontrolerzy sprawdzają rodzaj 
używanego opału. Mogą przy tym wykonywać zdjęcia, a także 
poprosić o przedstawienie dokumentów, które dotyczą posiada-
nego kotła czy używanego opału. Podczas kontroli spisywany jest 
protokół. Mieszkańcy otrzymują także materiały dotyczące moż-
liwości pozyskania dofinansowania na inwestycji ekologiczne, 
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji czy programu 
„Czyste Powietrze”.

Wykrycie spalania odpadów grozi mandatem w wysokości 
do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu (grzywna do 5 tys. zł). 
Kontrolujący mogą zastosować także pouczenie lub upomnienie. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zapowiadana jest 
rekontrola, której celem jest sprawdzenie, czy nieprawidłowości 
zostały usunięte.

UG

TRWAJĄ WZMOŻONE  
KONTROLE PALENISK
DOMOWYCH
Niezmiennie obowiązują zapisy uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. W związku z tym pracownicy Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, realizując zapisy tej uchwały oraz Programu Ochrony Powietrza, prowadzą kontrole palenisk domowych.
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W związku z trudnościami w dostępie do węgla gmina Goczał-
kowice-Zdrój przystąpiła do zakupu paliwa stałego z prze-
znaczeniem dla gospodarstw domowych. Do 30 listopada br. 

mieszkańcy mogli składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej 
cenie. W listopadzie Gmina Goczałkowice-Zdrój podpisała umowę 
z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla, a także z firmą Japi-Bud 
z Pszczyny na dystrybucję paliwa stałego.

5 grudnia na skład firmy Japi-Bud dostarczona została pierw-
sza partia zamówionego przez gminę opału (węgiel typu orzech). 
W związku z tym po 5 grudnia mogła ruszyć jego dystrybucja wśród 
mieszkańców.

Jak kupić węgiel?

1. Wniosek złożony przez mieszkańca jest weryfikowany przez 
urzędników, według kolejności wpływu. Mieszkaniec telefonicznie 
otrzyma informację o pozytywnej weryfikacji wniosku.

2. Po otrzymaniu informacji należy dokonać opłaty za węgiel – 
przelewem na konto Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój – Bank Spół-
dzielczy w Pszczynie, numer konta: 35 8448 0004 0033 6691 2000 
0001, w tytule wpisując imię i nazwisko składającego wniosek i dopi-
sek „Opłata za węgiel” lub w kasie Urzędu Gminy. Koszt to 1650 zł za 1 
tonę. W przypadku 1,5 tony jest to 2475 zł.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty Urząd Gminy przekazuje informację 
do firmy Japi-Bud, która odpowiada za dystrybucję węgla.

4. Mieszkaniec kontaktuje się z firmą Japi-Bud – telefonicznie 
(skład Pszczyna – tel. 509 733 506, 530 730 413 lub punkt w Goczał-
kowicach – tel. 32 212 76 00) lub osobiście (Goczałkowice-Zdrój, ul. 
św. Anny 7 lub Pszczyna, ul. Katowicka 81) i ustala z firmą kwestie 
związane z terminem oraz sposobem transportu.

5. Jeśli mieszkaniec zdecyduje się skorzystać z transportu firmy 
Japi-Bud, to opłata za transport wyniesie 85 zł netto.

6. Mieszkaniec ma możliwość zorganizowania transportu we wła-
snym zakresie – odbiór węgla odbędzie się w składzie w Pszczynie, 
przy ul. Katowickiej 81.

7. Mieszkaniec może przyjechać do składu i zobaczyć załadunek 
(w Pszczynie, przy ul. Katowickiej 81).

8. Przy odbiorze węgla mieszkaniec musi mieć przy sobie dowód 
osobisty oraz potwierdzenie zapłaty za opał. Fakturę będzie można 
odebrać w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy 
– tel. 32 210 71 85, wewn. 113 lub osobiście w Urzędzie Gminy, ul. 
Szkolna 13 (pokój nr 6, parter). Informacje o dostawach kolejnych 
partii węgla będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej 
Urzędu Gminy.

UG

SPRAWDŹ KROK PO KROKU  
JAK KUPIĆ WĘGIEL
Początkiem grudnia ruszyła dystrybucja pierwszej partii węgla wśród mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój, którzy złożyli 
odpowiedni wniosek. 

Dodatek elektryczny przy-
sługuje odbiorcy energii 
elektrycznej w gospodar-

stwie domowym w przypadku 
gdy główne źródło ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest 
zasilane energią elektryczną, 
i źródło to zostało zgłoszone lub 
wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków do dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym 
dniu – w przypadku głównych 
źródeł ogrzewania zgłoszonych 
lub wpisanych po raz pierwszy 
do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków.

W przypadku gdy gospodar-
stwo domowe zamieszkuje pod 
adresem zamieszkania, w któ-
rym jest wykorzystywana ener-
gia elektryczna pochodząca 
z mikroinstalacji, w rozumie-
niu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawial-
nych źródłach energii, która jest 

rozliczana zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 4 tej ustawy, 
dodatek elektryczny nie przy-
sługuje.

Dodatek elektr yczny dla 
g o s p o d a r s t w a  d o m o we g o 
wynosi 1000 zł. W przypadku 
gdy zużycie energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym 
w tym samym miejscu zamiesz-
kania w 2021 r. wyniosło więcej 
niż 5 MWh, dodatek elektryczny 
wynosi 1500 zł – w tym przy-
padku do wniosku dołącza się 

rozliczenie z przedsiębiorstwa 
energetycznego potwierdza-
jące zużycie energii elektrycz-
nej w 2021 r. przekraczające 
5 MWh. Dodatek elektryczny 
wypłaca się w terminie do dnia 
31 marca 2023 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku 
e l e k t r y c z n e g o  s k ł a d a  s i ę 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 
61 (informacje pod numerem 

telefonu 32 212 70 55 wew. 12) 
– można także wniosek wrzucić 
do skrzynki podawczej znajdu-
jącej się przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 
344). W przypadku złożenia 
wniosku za pomocą środków 
komunikacji  elektronicznej 
wniosek ten opatruje się kwa-
lifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufa-
nego.

Wniosek o wypłatę dodatku 
składa się w terminie od dnia 1 
grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 
2023 r. Wzór wniosku znajduje 
się na stronie internetowej 
goczalkowicezdroj.pl.

OPS

JAK OTRZYMAĆ DODATEK 
ELEKTRYCZNY?
Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.
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W sezonie jesienno-zimo-
wym wszyscy odczu-
wamy zanieczyszczenia 

występujące w powietrzu. Nie tylko 
w Goczałkowicach, ale też w miej-
scowościach naszego regionu. Skąd 
u nas taki problem ze smogiem? 
Wynika on przede wszystkim z uwa-
runkowań terenowych. Goczałko-
wice-Zdrój położone są w szerokiej 
dolinie Wisły. Podczas jednej z sesji 
Rady Gminy w 2021 roku dr Leszek 
Ośródka z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwo-
wego Instytutu Badawczego opisy-
wał, że taka lokalizacja powoduje, 
iż ruchem laminarnym spływają 
do nas zanieczyszczenia z okolicz-
nych obszarów, głównie z kierun-
ków południowych oraz północ-
nych. Przyjmujemy w ten sposób 
zanieczyszczenia z innych miejsco-
wości. Smog przecież nie ma gra-
nic. Niestety, nic z tym nie możemy 
zrobić.

Taki problem mają wszystkie 
okoliczne miejscowości i gminy. 
W Goczałkowicach jest to szcze-
gólnie problematyczne, ponieważ 
posiadamy status uzdrowiska, dla-
tego zależy nam, aby jakość powie-
trza była jak najlepsza.

Drugim czynnikiem wpływają-
cym na jakość powietrza jest emi-
sja z indywidualnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych. W tym 
wypadku mamy szereg możliwości, 
żeby ograniczyć smog. Z tych moż-

liwości korzystamy. Od 2018 roku 
gmina realizuje Program Ograni-
czenia Niskiej Emisji, dzięki któremu 
mieszkańcy mogą pozyskać do 80% 
dofinansowania na inwestycje pro-
ekologiczne. Podpisano łącznie 
ok. 700 umów, co pozwoliło m.in. 
na wymianę 535 kotłów w domach 
jednorodzinnych. W Urzędzie 
Gminy funkcjonuje Gminny Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny Pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Punkt 
służy doradztwem w zakresie 
udzielania dotacji w ramach rządo-
wego programu na wymianę kotła 
czy termomodernizację budynku. 
Od 1 stycznia 2021 r. mieszkaniec, 
który ma w domu wyłącznie ekolo-
giczne źródła ciepła zapłaci ponad 
80% niższy podatek od nierucho-
mości dla budynków mieszkalnych 
lub ich części. Nasza gmina wpro-
wadziła takie rozwiązanie jako 
jedna z pierwszych w regionie. 

Regularnie prowadzone są też kon-
trole palenisk u mieszkańców.

W naszej gminie, a dokładnie 
przy ul. Parkowej, w pobliżu cen-
trum przesiadkowego znajduje 
się akredytowana stacja metrolo-
giczna Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, która 
włączona jest w sieć Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Gwaran-
tuje ona jakość pomiarów na pozio-
mie światowym. Dzięki temu dys-
ponujemy najbardziej miarodaj-
nymi wynikami pokazującymi, 
jaka jest jakość powietrza na tym 
terenie. Stacja to duży atut. Posia-
dając taką wiedzę gmina może 
dostosować realizowane programy 
ekologiczne i działania do wystę-
pujących potrzeb. Lokalizacja stacji 
na terenie gminy powoduje jednak 
także to, że Goczałkowice są ujmo-
wane w różnego rodzaju rankin-
gach miejscowości z najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzem. 
Takie zestawienia nie są do końca 
miarodajne, ponieważ bardzo czę-
sto obejmują jedynie miejscowo-
ści posiadające stacje GIOŚ. To nie 
oznacza, że problem ze smogiem 
nie występuje w sąsiednich gmi-
nach. Występuje, ale świadomość 
jego istnienia jest mniejsza.

Jako gmina uzdrowiskowa nie 
uciekamy od problemu smogu. Nie 
tylko realizujemy antysmogowe 
programy i działania, ale jedno-
cześnie konsekwentnie uświada-
miamy mieszkańców, jak dużym 
zagrożeniem jest smog i że wspól-
nie możemy je ograniczyć. Edu-
kacja ekologiczna jest szczególnie 
ważna, bo buduje wśród naszych 
mieszkańców świadomość wagi 
problemu. Działania samorządu 
będą skuteczne jedynie wtedy, 
kiedy zaangażują się w nie miesz-
kańcy.

Dlatego cieszymy się, że odzew 
na programy i akcje ekologiczne jest 
tak duży. Każda, nawet drobna ini-
cjatywa antysmogowa jest niezwy-
kle cenna i wartościowa, bo przy-
bliża nas do wspólnego celu. Wiele 
jest jeszcze do zrobienia. Wszyscy 
musimy mieć jednak świadomość, 
że smog można ograniczyć dzia-
łając wspólnie i konsekwentnie! 
Przed nami wszystkimi ważny cel 
do osiągnięcia. Zróbmy to dla sie-
bie i dla swoich bliskich!

UG

W OBLICZU KOLEJNEGO  
SEZONU GRZEWCZEGO
Temperatury spadły już poniżej zera, rozpoczynamy kolejny sezon grzewczy. A wraz z nim znów szczególnie odczuwalny będzie 
problem zanieczyszczenia powietrza.

Określenie godzin szczytu ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ właśnie w tych 
godzinach każdy z nas może najbardziej 

wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw 
energii elektrycznej. Zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne wyznaczają godziny 
szczytu jako godziny z najwyższym przewidywa-
nym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej 
w źródłach innych niż odnawialne. Innymi słowy 
– są to godziny, w których elektrownie konwen-
cjonalne muszą pracować z największą mocą, 

a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest 
praca jednostek najmniej efektywnych, przez 
co najdroższych. W godzinach tych często wystę-
pują również najniższe poziomy rezerw mocy 
dostępne dla operatora systemu przesyłowego 
(OSP), niezbędne dla zbilansowania krajowego 
systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Zachęcamy do oszczędzania energii elek-
trycznej w godzinach szczytu i, o ile to możliwe, 
przesuwanie zużycia energii na inne godziny. 
Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej 
i unikanie poboru w okresach szczytów zapo-

trzebowania pozwoli na ograniczenie skutków 
kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen ener-
gii i kosztów zarządzania systemem

Jak można oszczędzać energię w godzinach 
szczytu? Warto wówczas zrezygnować z korzy-
stania z energochłonnych urządzeń, np. odku-
rzaczy, pralek, piekarników, grzejników elek-
trycznych, itp. Zachęcamy również do wyłącza-
nia nieużywanych urządzeń (np. komputera czy 
telewizora) oraz zgaszenia zbędnego oświetle-
nia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W TYCH GODZINACH OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin 
szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. 
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W sali Urzędu Gminy zebrały się pary, które w tym roku świę-
tują 50-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskiego. 
Wspaniałych jubilatów powitała Gabriela Placha, wójt gminy 

Goczałkowice-Zdrój. – W tym roku mija 50, 60 i 65 lat od chwili, 
w której związaliście się Państwo węzłem małżeńskim, przyrzekając 
sobie wzajemnie miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenia 
tego dotrzymaliście, choć w ciągu tych lat było wiele chwil pięknych, 
radosnych, ale także smutnych, przykrych – powiedziała wójt Gabriela 
Placha. – Dziękuję za wszystko, czego przez te lata dokonaliście 
w Waszym wspólnym życiu: za miłość, ofiarność, wychowanie dzieci, 
za przykład życia – dodała wójt. Pogratulowała pięknych jubileuszy, 
życzyła dalszych wspaniałych chwil w małżeństwie oraz zdrowia.

Parom świętującym Złote Gody wójt wręczyła przyznane przez 
Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gabriela 
Placha pogratulowała także parom, które w tym roku obchodzą Dia-
mentowe i Żelazne Gody.

Naszych wspaniałych jubilatów zaproszono na poczęstunek. Z oka-
zji 30-lecia gminy pokazana została prezentacja o historii Goczałko-
wic. O dobry nastrój gości zadbała Otylia Trojanowska, Ślązaczka 
Roku 2009, która opowiadała zabawne historie, dzieliła się też wspo-
mnieniami z lat dzieciństwa.

UG

50-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

- Antonina i Adam Fajtowie, 
- Maria i Elwin Grajcarkowie, 
- Jadwiga i Eugeniusz Krzepinowie, 
- Krystyna i Stefan Miedziokowie, 
- Helena i Roman Piszczkowie, 
- Józefa i Tadeusz Rudzińscy, 
- Gertruda i Zdzisław Salostowiczowie, 
- Anna i Bronisław Stollerowie, 

- Maria i Zdzisław Wichowie, 
- Barbara i Marian Wróblowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

- Waleria i Jerzy Furczykowie, 
- Gertruda i Paweł Herokowie, 
- Margot i Stanisław Hochułowie, 
- Czesława i Szczepan Jonkiszowie, 
- Marta i Teofil Kozikowie, 
- Krystyna i Jan Matonogowie, 
- Ella i Wincenty Młodzikowie, 
- Maria i Mieczysław Pieprzykowie, 
- Bronisława i Tadeusz Raszkowie, 
- Zofia i Marian Wilczkowie.

65-lecie pożycia małżeńskiego świętują w tym roku: 

- Lesław i Kazimiera Nowiccy, 
- Julia i Józef Wieliczkowie.

MEDALE ZA WSPANIAŁE 
JUBILEUSZE
16 listopada świętowano Złote, Diamentowe i Żelazne Gody w Goczałkowicach-Zdroju. Wójt Gabriela Placha wręczyła Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które obchodzą 50-lecie ślubu.
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Obchody Święta Niepodległości w Goczałkowicach-Zdroju rozpo-
częliśmy w czwartek, 10 listopada śpiewaniem pieśni patriotycz-
nych. Podczas Wieczornicy w Gminnym Ośrodku Kultury zapre-

zentowali się uczestnicy zajęć warsztatowych GOK. Nie zabrakło pieśni 
ważnych dla historii naszego kraju.

Spotkanie było też okazją do zaprezentowania nowego wydawnic-
twa pt. „Nasza historia – 30 lat samorządności gminy Goczałkowice-
-Zdrój/1992-2022/”. W roku jubileuszu 30-lecia Urząd Gminy i Gminny 
Ośrodek Kultury wydały publikację, która opisuje najważniejsze wyda-
rzenia, inwestycje, osiągnięcia trzech minionych dekad. Jest ona bogato 
ilustrowana aktualnymi, ale również archiwalnymi zdjęciami. To swego 
rodzaju zwieńczenie roku jubileuszu w naszej gminie.

Podczas promocji wydawnictwa o nowej publikacji opowiadały osoby 
zaangażowane w jej powstanie: Barbara Solarska – pszczyńska pisarka, 

poetka, autorka wielu lokalnych publikacji, Zofia Szołdra – dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury, Ewelina Sowa-Mrzyk z Gminnego Ośrodka 
Kultury, Radosław Jeleń – kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz Paweł Komraus z Urzędu Gminy. W spotkaniu udział wzięli m.in. 
wójt Gabriela Placha, Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy oraz 
Małgorzata Paszek, radna Rady Gminy.

11 listopada w południe spotkaliśmy się przed siedzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Mieszkańcy gminy wspólnie z wójtem Gabrielą Plachą, 
Tadeuszem Lazarkiem, przewodniczącym Rady Gminy, strażakami OSP 
Goczałkowice-Zdrój, druhami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
Goczałkowice-Zdrój, harcerzami z Goczałkowic i Czechowic odśpiewali 
hymn narodowy. Złożono też kwiaty pod pomnikiem „Ku czci poległych 
za Ojczyznę”.
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NIEPODLEGŁOŚCIOWE 
ŚWIĘTOWANIE
Wieczornica z patriotycznymi pieśniami, promocja publikacji z okazji 30-lecia gminy, śpiewanie hymnu i składanie kwiatów pod 
pomnikiem - tak obchodziliśmy w naszej gminie Święto Niepodległości.

 Świętowanie rozpoczęliśmy Wieczornicą w GOK-u (Fot. UG) 11 listopada złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem „Ku czci poległych za Ojczyznę” (Fot. GOK)

Lo k a l n a  M a r k a  Z i e m i 
P s z c z y ń sk i ej  to  z n a k , 
który jest potwierdzeniem 

wysokiej jakości produktów. 
Decydując się przejść proces 
certyfikacji, producenci muszą 
spełnić kryteria i poddać się 
ocenie komisji certyfikacyjnej.

W wyniku pier wszej cer-
t yf ikacji  znak jakości przy-
znano 26 produktom wytwa-
rzanym przez 13 lokalnych 
producentów. W tym gronie 

znalazły się m.in. produko-
wane w domowych zagrodach 
ser y kozie i krowie, miody, 
mydła, woreczki z lawendą, 
chleb, pasztet z gęsiną, kopy 
pszczyńskie,  rolada śląska 
z kluskami i modro kapusta. 
Certyfikowane są także pro-
dukty z naszej gminy: boro-
wina i solanka z goczałkowic-
kich złóż oraz czepidło ręcznie 
haftowane przez panią Bożenę 
Rokitę.

Zapraszamy lokalnych twór-
ców i producentów z terenu 
powiatu pszczyńskiego do składa-
nia wniosków o przyznanie Lokal-
nej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla 
swoich produktów. Wszystkie 
dokumenty konieczne do złożenia 
wniosku można pobrać ze strony 
internetowej Starostwa Powia-
towego w Pszczynie lub otrzy-
mać w Starostwie Powiatowym 
w Pszczynie, w Wydziale Pro-
mocji Powiatu i Integracji Euro-

pejskiej (pokój nr 7). Dodatkowe 
informacje związane z naborem 
można uzyskać pod numerem 
telefonu (32) 449 23 63. Koor-
dynatorem Lokalnej Marki Ziemi 
Pszczyńskiej jest Powiat Pszczyń-
ski. Celem marki jest wspiera-
nie lokalnej przedsiębiorczości, 
ludzi zaangażowanych w rozwój 
regionu oraz promowanie walo-
rów ziemi pszczyńskiej.

Starostwo Powiatowe 
w Pszczynie

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 
LOKALNEJ MARKI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

Niebawem poszerzy się lista produktów oznaczonym znakiem jakości „Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej”. Ruszył drugi nabór 
wniosków o przyznanie certyfikatu cennym lokalnie produktom - tradycyjnym, naturalnym, wytwarzanym rękami producentów 
z dbałością o najmniejszy detal. Wnioski można składać do końca stycznia 2023 r.
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Wystawa szopek bożonarodzeniowych to ważne wyda-
rzenie w Plossberg. Na tegoroczne otwarcie wystawy 
burmistrz Lothar Müller zaprosił przedstawicieli gminy 

Goczałkowice-Zdrój. W dniach 24-27 listopada wizytę w gmi-
nie partnerskiej złożyli wójt Gabriela Placha, przedstawiciele 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z przewodniczącym Tadeuszem 
Lazarkiem oraz Zofia Szołdra, dyrektorka Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Imponujące szopki wspaniale wprowadziły w klimat zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia. Podczas wizyty w Niemczech 
delegacja z Goczałkowic miała okazję zobaczyć także efekty inwe-

stycji zrealizowanych w ostatnich latach (m.in. oczyszczalnia 
ścieków, dom społeczny czy nowy most), a także znajdujący się 
w Plossberg jeden z największych tartaków w Europie.

Współpraca Goczałkowic-Zdroju z niemiecką gminą Ploss-
berg trwa od 2012 r. Odbywają się spotkania przedstawicieli 
obu gmin, lokalnych organizacji, stowarzyszeń. To okazja do 
wymiany doświadczeń, wsparcia w wielu dziedzinach. Poprzed-
nie spotkanie miało miejsce w październiku 2022 r., kiedy to 
naszą gminę odwiedziła delegacja z burmistrzem Lotharem Mül-
lerem na czele.
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Z WIZYTĄ W PLOSSBERG
W październiku spotkaliśmy się w Goczałkowicach. Końcem listopada delegacja z naszej gminy odwiedziła gminę partnerską 
Plossberg.

 Podczas wizyty w ratuszu (Fot. GOK) Wystawa szopek jest organizowana co 5 lat (Fot. GOK)

Mieszkaniec naszej gminy został nagrodzony głosami widzów 
i odebrał statuetkę przyznawaną osobom, które czynią dobro.

30 listopada 10-letni Paweł wraz z rodzicami i bratem był 
gościem programu śniadaniowego TVN. Małgorzacie Rozenek-Maj-
dan i Krzysztofowi Skórzyńskiemu opowiedział historię odnalezienia 
portfela z dużą sumą pieniędzy. Od początku wiedział, że trzeba zna-
leźć właściciela i oddać mu zgubę. I tak się stało.

❤️❤️❤️Goczałkowice są dumne z Pawła! Link do fragmentu „Dzień 
Dobry TVN” z udziałem mieszkańców Goczałkowic można znaleźć 
na Facebooku Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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POZYTYWKA 
DLA PAWŁA 
Z GOCZAŁKOWIC
Paweł Jacek wraz z bratem oraz rodzicami wystąpił w progra-
mie „Dzień Dobry TVN” i odebrał nagrodę za swoją wspaniałą 
postawę.

Rodzina Jacków w studiu „Dzień Dobry TVN” wraz z prowadzącymi (Fot. archiwum prywatne)



ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W GMINIE 

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
ROK 2023

ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, 

pokój nr 10,  tel. 32 736 24 12, 

e-mail: odpady@goczalkowicezdroj.pl

– UWAGA! Nie należy wrzucać bioodpadów w woreczkach foliowych ani biodegradowalnych. Najlepiej bioodpady 
wyrzucać luzem, ewentualnie można pakować je do torebek papierowych.
– 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 pro-
wadzi 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.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż na mocy Uchwały Nr XLV/296/2022 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenie wysokości stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady komunalne.

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będą obowiązywały następujące stawki opłaty: 35 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 70 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W związku ze zmianą stawki WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. Zgodnie z Ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
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INFORMACJA O STAWKACH 
ZA ODBIÓR ODPADÓW 



JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY? 
 
 WRZUCAJ: NIE WRZUCAJ: 
 
 
 
 
 

PLASTIK/ 

METAL/ 

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

worek żółty 

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

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

 
 
 

SZKŁO BIAŁE 

I KOLOROWE 

worek zielony 

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

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

 
 

PAPIER 
  

worek niebieski 
 

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

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

 
POPIÓŁ 
kubeł 

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

 

 

 

ODPADY 

ZMIESZANE 

kubeł 

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

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

 

 

 

BIOODPADY 

 kubeł brązowy 

 

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

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

 



 
TERMINY  WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II 

 
BIOODPADY PLASTIK, PAPIER SZKŁO ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

     

16 STYCZEŃ 
13 LUTY 
13 MARZEC 
14, 24 KWIECIEŃ 
8, 22 MAJ 
5, 19 CZERWIEC 
3, 17, 31 LIPIEC 
14, 28 SIERPIEŃ 
11, 25 WRZESIEŃ 
9, 23 PAŹDZIERNIK 
6, 20 LISTOPAD 
18 GRUDZIEŃ 

2, 16, 30 STYCZEŃ 
13, 27 LUTY 
13, 27 MARZEC 
14, 24 KWIECIEŃ 
8, 22 MAJ 
5, 19 CZERWIEC 
3, 17, 31 LIPIEC 
14, 28 SIERPIEŃ 
11, 25  WRZESIEŃ 
9, 23 PAŹDZIERNIK 
6, 20 LISTOPAD 
4, 18 GRUDZIEŃ 

3, 17, 31 STYCZEŃ 
14, 28 LUTY 
14, 28 MARZEC 
11, 25 KWIECIEŃ 
9, 23 MAJ 
6, 20 CZERWIEC 
4, 18 LIPIEC 
1, 10, 29 SIERPIEŃ 
12, 26  WRZESIEŃ 
10, 24 PAŹDZIERNIK 
7, 21 LISTOPAD 
5, 19 GRUDZIEŃ 

9, 23 STYCZEŃ 
6, 20 LUTY 
6, 20 MARZEC 
3, 17, 28 KWIECIEŃ   
15, 29 MAJ 
12, 26 CZERWIEC 
10, 24 LIPIEC 
7, 21 SIERPIEŃ 
4, 18 WRZESIEŃ 
2, 16, 30 PAŹDZIERNIK 
13, 27 LISTOPAD 
11, 22 GRUDZIEŃ 

9, 23 STYCZEŃ 
6, 20 LUTY 
6, 20 MARZEC 
17 KWIECIEŃ 
15 MAJ 
12 CZERWIEC 
10 LIPIEC 
7 SIERPIEŃ 
4 WRZESIEŃ 
2 PAŹDZIERNIK 
13 LISTOPAD 
11, 22 GRUDZIEŃ 

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 
BIOODPADY PLASTIK, PAPIER SZKŁO ODPADY ZMIESZANE POPIÓŁ 

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

3, 17, 31 STYCZEŃ 
14, 28 LUTY 
14, 28 MARZEC 
11, 25 KWIECIEŃ 
9, 23 MAJ 
6, 20 CZERWIEC 
4, 18 LIPIEC 
1, 18, 29 SIERPIEŃ 
12, 26 WRZESIEŃ 
10, 24 PAŹDZIERNIK 
7, 21 LISTOPAD 
5, 19 GRUDZIEŃ 

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

10, 24 STYCZEŃ 
7, 21 LUTY 
7, 21 MARZEC 
4, 18 KWIECIEŃ 
2, 16, 30 MAJ 
13, 27 CZERWIEC 
11, 25 LIPIEC 
8, 22 SIERPIEŃ 
5, 19 WRZESIEŃ 
3, 17, 31 PAŹDZIERNIK 
14, 28 LISTOPAD 
12, 29 GRUDZIEŃ 

10, 24 STYCZEŃ 
7, 21 LUTY 
7, 21 MARZEC 
18 KWIECIEŃ 
16 MAJ 
13 CZERWIEC 
11 LIPIEC 
8 SIERPIEŃ 
5 WRZESIEŃ 
3 PAŹDZIERNIK 
14 LISTOPAD 
12, 29 GRUDZIEŃ 

OD DK1 DO RUDOŁTOWIC 
BIOODPADY PLASTIK, PAPIER SZKŁO ODPADY 

ZMIESZANE 
POPIÓŁ 

18 STYCZEŃ 
15 LUTY  
15 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 
20 GRUDZIEŃ 

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

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

11, 25 STYCZEŃ 
8, 22 LUTY 
8, 22 MARZEC 
5, 19 KWIECIEŃ 
5, 17, 31 MAJ 
14, 28 CZERWIEC 
12, 26 LIPIEC 
9, 23 SIERPIEŃ 
6, 20 WRZESIEŃ 
4, 18 PAŹDZIERNIK 
3, 15, 29 LISTOPAD 
13, 27 GRUDZIEŃ 

11, 25 STYCZEŃ 
8, 22 LUTY 
8, 22 MARZEC 
19 KWIECIEŃ 
17 MAJ 
14 CZERWIEC 
12 LIPIEC 
9 SIERPIEŃ 
6 WRZESIEŃ 
4 PAŹDZIERNIK 
15 LISTOPAD 
13, 27 GRUDZIEŃ 

OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC 
BIOODPADY PLASTIK, PAPIER SZKŁO ODPADY 

ZMIESZANE 
POPIÓŁ 

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

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

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

12, 27 STYCZEŃ 
10, 24 LUTY 
10, 24 MARZEC 
20 KWIECIEŃ 
18 MAJ 
15 CZERWIEC 
13 LIPIEC 
10 SIERPIEŃ 
7 WRZESIEŃ 
5 PAŹDZIERNIK 
16 LISTOPAD 
15, 28 GRUDZIEŃ 

 

 
 
 



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (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

GODZINY OTWARCIA: 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

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

1. OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BÓR I, BÓR II – 22 września   
2. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DK1 –  19 września 
3. OD DK1 DO RUDOŁTOWIC – 20 września 
4. OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZAPORY, ALEJA I, ALEJA II, GRZEBŁOWIEC –  

21 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, TEKSTYLIA I ODZIEŻ 

● 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 
 
 
  

  GRUDZIEŃ - MARZEC 
(godz.) 

KWIECIEŃ - LISTOPAD 
(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 

Czechowice-Dziedzice,  ul. Prusa 33, tel. 32 214 53 25, 604 961 034
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Co Cię skłoniło do napisania książki?
Myślę, że przede wszystkim chęć stawania częściej w obronie dzieci 

oraz szerzenia tego na większą skalę, zarówno w środowisku rodzinnym, 
szkolnym, ale i w środowisku sportowo-rekreacyjnym typu kluby sportowe. 
Musimy docierać do młodych ludzi coraz to innymi drogami m.in. drogą 
prawdziwej relacji, dobrze rozumianej relacji.

Piszesz o budowaniu prawdziwych relacji z dzieckiem. Czy to zna-
czy, że często te relacje są nieprawdziwe, pozorne?

W odniesieniu do pewnych zachowań dzieci np. w szkole lub domu tak, 
te relacje często nie są w 100% prawdziwe dlatego, że młodzi ludzie czę-
sto mówią to, co np. nauczyciel chce usłyszeć, a nie to co naprawdę myślą. 
Dlaczego? Bo to się opłaca, tak skonstruowany jest system, lepiej opłaca się 
powiedzieć coś, co mi absolutnie nie zaszkodzi, a może pomóc. Zrobiłem 
kiedyś test wśród uczniów. Przeprowadziłem celowo bardzo nudną lekcję, 
następnie zadałem proste pytanie: czy nudziła Was ta lekcja? Odpowie-
dzieli w większości, że nie. Zapytałem więc, czy mówią to żeby nie narobić 
sobie problemów i się przypodobać, czy faktycznie tak czują i tak myślą. 
Co odpowiedzieli? Ma pan rację, mówimy w ten sposób, ponieważ jesteśmy 
wyuczeni, że tak należy mówić, ale niekoniecznie tak myślimy. Uczniom nie 
opłaca się być autentycznym, bo celem jest nie zaszkodzić sobie, to burzy 
prawdziwość i szczerość relacji. Gdybyśmy nauczyli dzieci mówić w sposób 
bardzo świadomy i mieliby poczucie, że nic nie stracą myślę, że byłoby bar-
dziej spójnie z tym, co tak naprawdę myślą, a co za tym idzie nie tłumi-
liby często swoich trudnych emocji w sobie.

Uczniowie w szkole mają interes zdobyć jak najlepsze oceny i ja ich 
rozumiem skąd te zachowania wynikają, jednak to kłóci się często z tym, 
co naprawdę myślą. Motywacja zewnętrzna, czyli oceny, a motywacja 
wewnętrzna, czyli to jak mi zależy na wiedzy, to dwie różne sprawy. Warto 
wzmacniać tą drugą, czyli chęć zdobywania wiedzy i umiejętności oraz 
prawdziwych kompetencji, a nie tylko cyferki. Sprawa autentyczności tyczy 
się wielu obszarów zarówno w szkole, jak i w domu. Kiedy młody człowiek 
ma przekroczoną granicę strachu, lęku przed dorosłym, autentyczność, 
szczerość i spójność jest bardzo mocno zaburzona, zachwiana, zniekształ-
cona. Według badań, dorośli mają identycznie.

Jaki Twoim zdaniem najczęściej popełniamy błąd w relacjach 
z dzieckiem?

Nie chcę niczego nazywać błędami, gdyż ufam, że każdy ma dobre 
intencje i nikt nie chce skrzywdzić dziecka, każdy podchodzi jak najlepiej 
potrafi. Każdy jest inaczej wychowany i każdy ma inne podejście. Moim zda-
niem w relacjach nie powinno być tak, że dorosły czuje się jak władca i daje 
to dziecku odczuć, a dziecko nie ma nic do gadania. Uważam, że dziecku 
należy się dokładnie taki sam szacunek jak nam dorosłym, ani grama mniej-

szy. Jak mówi Janusz Korczak „nie ma dzieci, są ludzie”. W szkole, a nawet 
w domach rodzinnych zdarza się mimo wszystko, że o tym zapominamy. 
Stereotyp „dzieci i ryby głosu nie mają” nadal funkcjonuje w pewnym stop-
niu w naszym społeczeństwie. Jeśli dzieci słyszą zbyt często tylko z czego 
są słabe i co robią źle, a tak rzadko są doceniane, to nie będą wyrastały 
na ludzi o optymalnym poczuciu własnej wartości. To poczucie własnej 
wartości będzie mocno zaniżone, a efektem będzie to, że młody człowiek 
straci wiarę w swoje możliwości. Mamy uskrzydlać młodych ludzi, a nie 
podcinać im skrzydła.

Zwracasz uwagę na wady systemu edukacji. Gdybyś mógł, jaką 
jedną rzecz zmieniłbyś w tym systemie?

Zdjąłbym tę presję związaną z „ocenozą”, na rzecz dostrzegania warto-
ści człowieka. Specjaliści z największych ośrodków badawczych oraz psy-
chologowie i psychiatrzy alarmują, iż gubimy dzieci, bo często skupiamy się 
tylko na cyferkach, rankingach, słupkach, statystykach. Rodzice również 
powinni zrozumieć, że oceny nie są najważniejsze na świecie, tylko czło-
wiek i jego problemy, rozterki, potrzeby. Jeśli mówimy o ocenach to przy-
toczę tylko ciekawostkę z najlepszych edukacji na świecie. Np. Finlandia, 
gdzie nie ma w ogóle ocen, osiąga najwyższe wyniki nauczania. Stawia 
się na praktykę, a zamiast ocen – informację zwrotną. Ocena mogłaby być 
zamieniona na informację zwrotną np. co już potrafię, a czego jeszcze nie 
i przypomnę, że jest to zgodne z rozporządzeniem o ocenianiu co do ocen 
cząstkowych. Jeśli słyszę od młodych ludzi, że muszę mieć szóstkę lub 
piątkę, bo mama mnie okrzyczy i będę miał w domu ciężko, to coś tu jest nie 
halo. Najgorsze jest to, że jak niektórzy uczniowie mają teraz czwórkę, to jest 
tragedia, a jak trójkę to koniec świata. Zamieniłbym formę cyferki na inną 
metodę, których jest wiele, żeby zapalić do prawdziwego zdobywania 
wiedzy, bo ona owszem jest bardzo ważna i potrzebna. To znowu problem 
motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. W domu jest często tak samo. Jest 
ciekawy eksperyment społeczny, który wniosek końcowy ma taki: zapłać 
dziecku za posprzątanie pokoju chociaż raz, to już nigdy nie posprząta 
za darmo dla siebie. To kolejny przykład motywacji zewnętrznej słabej, 
ulotnej i wewnętrznej, którą powinniśmy cały czas pielęgnować. Cieszę 
się mimo wszystko, że coraz więcej rodziców i nauczycieli, z którymi mam 
kontakt dostrzega ten problem i stara się podchodzić nieco inaczej, mocno 
tłumacząc dzieciom, że motywacja wewnętrzna da im prawdziwą wiedzę, 
ale przede wszystkim pasję.

Kim dla Ciebie jako nauczyciela jest uczeń?
Jest młodym człowiekiem potrzebującym doceniania, a nie wiecz-

nego oceniania, potrzebującym wsparcia, obecności, rozmowy 
na różne tematy.

Rozmawiał Paweł Komraus

MUSIMY USKRZYDLAĆ 
MŁODYCH LUDZI
Rozmawiamy z Piotrem Dąbkowskim, nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, tegorocznym laureatem Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze oraz pracę na rzecz społeczności gminy. W tym roku ukazała się jego książka pt. „O budowaniu PRAWDZIWYCH 
relacji z dzieckiem. Czy dzieci i ryby faktycznie głosu nie mają?”.

Osoby zainteresowane nabyciem książki mogą kontaktować się mailowo – wydawnictwo.dabek@gmail.com
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Organizatorami byli nauczyciele oraz Rada Rodziców. Można 
było na nim kupić oryginalne ozdoby choinkowe, kartki świą-
teczne, pierniczki, drobiazgi pod choinkę a także przepyszne 

ciasta. Wszystko zostało wykonane przez uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców. Piękne przedmioty cieszyły oko, a pomysłowość twórców 
zachwycała.

Organizatorzy z całego serca dziękują za włączenie się w organi-
zację kiermaszu. Dochód z kiermaszu został przekazany radzie rodzi-
ców naszej szkoły.

SP nr 1

ŚWIĄTECZNA 
ATMOSFERA  

W SZKOLE
1 grudnia po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.

Wybór ozdób, kartek czy ciast był bardzo duży (Fot. SP nr 1)

Jesień to wyjątkowa pora 
roku, w której przyroda 
zmienia się i przybiera róż-

norodne barwy. Dzieci w przed-
szkolu uczą się rozpoznawać zja-
wiska atmosferyczne, drzewa 
w lesie, parku i sadzie oraz 
warzywa z ogródka. Poznają 
nazwy grzybów oraz zwierzęta 
przygotowujące się do zimy. 

Pragnąc rozwijać kompeten-
cje językowe, bazując na opra-
cowanym materiale dydak-
tycznym w przedszkolu oraz 
ich własnych obserwacjach, 
zorganizowany został między-
przedszkolny plastyczny kon-
kurs logopedyczny pt. „Jesienne 
logo-zagadki przedszkolnej gro-
madki.”

Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu zagadki 
związanej z jesienią, a odpo-
wiedź na nią należało przedsta-
wić za pomocą wybranej tech-
niki plastycznej. Celami kon-
kursu oprócz oczywiście wzbo-
gacania słownictwa związanego 
z jesienią, było rozbudzenie 
plastycznej twórczości u dzieci, 
prezentacja swoich umiejętno-
ści, rozwijanie percepcji słu-
chowej, myślenia logicznego, 

współpraca logopedy, rodzica 
i dziecka oraz współpraca mię-
dzy przedszkolami. Oczywi-
ście równie ważnym celem była 

dobra zabawa i wspólnie spę-
dzony czas.

Do 25 listopada złożono 
łącznie 20 prac plastycznych: 7 

z Przedszkola nr 1 i 13 z Przed-
szkola nr 2. Wszystkie prace były 
niezwykle pomysłowe, wyko-
nane z różnorodnych materia-
łów plastycznych, a wymyślone 
zagadki ciekawe, niektóre nawet 
w formie rymowanek. Komisja 
miała nie lada trudność w wybo-
rze głównych miejsc.

Spośród wszystkich prac 
wyłoniono 3 główne miejsca 
dla każdego z przedszkoli oraz 
wyróżnienia. W przedszkolu 
nr 1 I miejsce zajęła Aniela J., 
II – Filip Z., a III – Hanna M. 
Wyróżnienia otrzymali Piotr P. 
i Tomasz P. W przedszkolu nr 
2 I miejsce zdobył Adam H., II 
– Zuzanna R., III – Milena K. 
Wyróżnienia otrzymali Kac-
per G., Miłosza G. oraz Kacper 
Ż. Nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy wręczono dzieciom 6 
grudnia.

Serdecznie dziękujemy dzie-
ciom oraz ich rodzicom za zaan-
gażowanie, gratulujemy pomy-
słowości  oraz  zapraszamy 
do udziału w kolejnych logope-
dycznych konkursach.

Logopedki
 mgr Karolina Siedlaczek, 
mgr Weronika Stasicka

JESIENNE LOGO-ZAGADKI 
PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI
W obu gminnych przedszkolach odbył się konkurs logopedyczno-plastyczny „Jesienne logo-zagadki przedszkolnej gromadki”.

Prace nagrodzone w konkursie (Fot. PP nr 2)
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Od bardzo dawna wizeru-
nek misia był wykorzysty-
wany zarówno w literatu-

rze, jak i kinematografii. Każdy 
z nas na pewno kojarzy przygody 
Kubusia Puchatka, Misia Uszatka 
czy Misia Paddingtona. Popu-
larna maskotka wzbudza pozy-
tywne uczucia nie tylko u dzieci. 
Ten niepozor ny przedmiot 
zaskarbił sobie bowiem miłość 
ludzi w każdym wieku. Pluszowy 
bohater jest również patronem 
wielu placówek, żłobków i przed-
szkoli, jak również wielu akcji 
charytatywnych i fundacji. Sym-
bolizuje same pozytywne cechy, 
takie jak dobroć, ciepło czy opie-
kuńczość.

25 listopada wypada Dzień 
Pluszowego Misia. Jego tra-
dycja nie jest długa, albowiem 
po raz pierwszy zaczęto święto-
wać ten dzień w setną rocznicę 
powstania maskotki, tj. w 2002 
roku. Ten dzień powstał praw-
dopodobnie dlatego, że każdy 
pokochał tego mięciutkiego plu-
szaka od pierwszego wejrzenia. 
Zapewne większość z nas będąc 
dzieckiem miało swojego ulu-
bionego misia. Potem ta tradycja 
przeszła na następne pokolenie 
i trwa po dziś dzień. Posiadanie 
takiej zabawki w dzieciństwie 
uczy nas empatii i opiekuńczości. 
Dla niektórych jest również sym-
bolem bezpieczeństwa w trud-
niejszych momentach.

W tym dniu przedszkolaki 
z naszego przedszkola również 
uczestniczyły w obchodach Dnia 
Pluszowego Misia. Każde dziecko 
przyszło do przedszkola ze swoim 
„milutkim przyjacielem”. Można 
było zobaczyć misie małe, śred-
nie, duże, brązowe, różowe, 
białe itd. wszystkie były śliczne 
i wyjątkowe. W tym wesołym 
dniu przedszkolaki czekało wiele 
atrakcji. Zostały zaproszone 
do wspólnej zabawy ze swoimi 
misiami i poznały historię ich 
święta.

W grupie „Jeżyki” uroczysty 
dzień rozpoczął się od przedsta-
wienia przyniesionych plusza-
ków. Dzieci wysłuchały bajkę 
o „Misiu Tulisiu”. Nie zabrakło 
zabaw z misiem przy piosenkach 
„Mały Miś”, „Pluszowe niedź-
wiadki” i „Jadą misie”. Na zakoń-
czenie każde dziecko pomalo-
wało gipsowego misia.

Przedszkolaki z grupy „Misie” 
oglądały ilustracje bajkowych 
misi odgadując tytuły bajek 
z których pochodzą, układały 
„Misiowe puzzle”. Wzięły udział 
w torze przeszkód ze swoimi 
pluszakami „Misie i miodki” oraz 
w zabawie ruchowej ze śpiewem 
„Stary niedźwiedź”. Na zakoń-
czenie wykonały pracę pla-
styczną malując gipsowe figurki 
misia farbami.

Dzieci z grupy „Wiewiórki” 
r o z p o c z ę ł y  ś w i ę t o w a n i e 
od przedstawienia swojej ulubio-
nej zabawki, a następnie wysłu-
chały bajki „O małym szmacia-
nym misiu”. Przypomniały sobie 
postacie misi z różnych bajek, 
które są idolami dzieci nie 
od dziś. Następnie obejrzały film 
edukacyjny „cioci Ani” pt. „Kim 
był miś Wojtek?”, dzięki któremu 
przedszkolaki poznały praw-
dziwą historię misia, który wal-
czył w armii. Nie zabrakło zabaw 
ze swoimi pluszakami w misio-
wych opaskach, które zdobiły 
główki dzieci. Na zakończenie 
każde dziecko ułożyło „Misiowe 
puzzle” oraz otrzymało medal 
z okazji „Pluszowego święta”.

W grupie „Pszczółki” dzień 
ten rozpoczął się od prezenta-
cji swoich maskotek, opowia-
dając krótko o swoich misiach. 

Po prezentacji nauczycielka 
zaprosiła dzieci do wspólnej gim-
nastyki ze swoimi pluszakami. 
Przedszkolaki maszerowały, 
biegały, podskakiwały, obra-
cały się, stały na jednej nodze, 
a wszystkim tym ćwiczeniom 
towarzyszył miś. Podczas kon-
kursu wiedzy o misiach dzieci 
miały możliwość wykazania się 
swoją wiedzą na temat charak-
terystycznych cech oraz sposób 
życia niedźwiedzi. Oglądając 
kolorowe ilustracje rozpozna-
wały i nazywały najpopularniej-
sze misie spotykane w bajkach. 
Dużą radość sprawił dzieciom 
taniec z misiem do piosenki 
„Pokochaj pluszowego misia”. 
Podczas pracy zespołowej każda 
grupa układała misiowe puzzle. 
Następnie przedszkolaki posta-
nowiły sprawdzić, który miś jest 
największy, a który najmniejszy. 
W tym celu ułożyły misie po kolei 
według wielkości. Zwieńcze-
niem dziecięcych działań było 
wykonanie pracy plastycznej pt. 
„Mój przyjaciel miś”.

Grupa „Sowy” rozpoczęła 
obchody Dnia Pluszowego Misia 
od wybudowania domków dla 
swoich pluszaków, wykorzystu-
jąc do tego klocki różnego typu. 

Następnie przedszkolaki uczest-
niczyły w zabawach ruchowych 
do piosenek „Jadą misie”, „Stary 
niedźwiedź mocno śpi”. Wzięły 
również udział w zabawach 
ruchowych pt. „Misiowa gimna-
styka”, „Niedźwiadek”. Po czę-
ści ruchowej dzieci obejrzały pre-
zentację multimedialną o bajko-
wych misiach, odgadując tytuły 
bajek z jakich pochodzą. Oglą-
dając swoje misie dzieci posta-
nowiły porównać ich wielkość 
układając je od najmniejszego 
do największego. Przedszkolaki 
układały także „Misiowe puzzle” 
oraz degustowały misiowy przy-
smak, jakim jest miód. Zwień-
czeniem zabaw z misiami było 
wykonanie odprężającego masa-
żyku dla zabawki „Wesoły Miś”. 
Na zakończenie dzieci wykonały 
pracę plastyczną pt. „Miś”.

Dzień Pluszowego Misia 
w naszym przedszkolu był pełen 
uśmiechu i świetnej zabawy. 
Dzieci były szczęśliwe, iż mogły 
spędzić tyle czasu ze swoimi plu-
szowymi ulubieńcami oraz poka-
zać ich swoim koleżankom i kole-
gom z grupy.

Agata Bajbuła 
(Publiczne 

Przedszkole nr 2)

MISIE W ROLI GŁÓWNEJ
W Publicznym Przedszkolu nr 2 świętowano Dzień Pluszowego Misia.

Dzieci ze swoimi misiami (Fot. PP nr 2)
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W związku z utworzeniem 
sali do integracji senso-
rycznej w nowej siedzi-

bie Publicznego Przedszkola nr 2, 
warto przedstawić czym jest inte-
gracja sensoryczna, na czym polega 
użycie jej w terapii dziecka z trud-
nościami oraz jak ważna jest w roz-
woju każdego przedszkolaka.

Według twórczyni tej metody A. 
Jean Ayres integracja sensoryczna 
to podświadomy proces zachodzący 
w mózgu, który porządkuje i nadaje 
znaczenie informacjom pobranym 
przez zmysły. Odbieramy bodźce 
płynące z otoczenia następującymi 
zmysłami: wzrok, słuch, smak, 
dotyk, powonienie, ruch, czucie 
ciała. Natomiast nasz układ ner-
wowy odbiera bodźce z trzech sys-
temów różniących się od powszech-
nie rozumianych 5 zmysłów, są to: 
dotyk, układ przedsionkowy oraz 
propriocepcja. Jeśli mózg nie radzi 
sobie z przetwarzaniem bodźców 
zmysłowych następują zaburze-
nia integracji sensorycznej, które 
dostrzegamy coraz częściej wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
a konsekwencją tych zaburzeń bar-
dzo często są problemy szkolne.

Terapia podjęta do 7. roku życia 
dziecka ma największe szanse 
na usprawnienie jego zaburzonych 
funkcji, dlatego podczas zajęć sty-
mulujemy:

Dotyk – to jeden z najwcześniej 
rozwijających się zmysłów. Poza 
funkcją ochronną, zmysł dotyku 

dostarcza nam informacji niezbęd-
nych do nabycia różnych umiejęt-
ności takich jak percepcja doty-
kowa, schemat ciała, planowanie 
ruchu, percepcja wzrokowa, umie-
jętności szkolne, stabilność emo-
cjonalna czy funkcjonowanie spo-
łeczne. Zaburzenia integracji sen-
sorycznej w obszarze tego zmysłu 
mogą objawiać się tak zwaną nad-
wrażliwością dotykową: dziecko 
przesadnie reaguje na niewielki 
ból, unika aktywności związanych 
z brudzeniem się czyli lepieniem 
z plasteliny, zabawami masami pla-
stycznymi, drażnią go metki, prefe-
ruje pewne ubrania, lub podwraż-
liwością dotykową – nie zwraca 
uwagi na drobne skaleczenia, lubi 
aktywności związane z brudze-
niem się, poszukuje fizycznego, 
czasem agresywnego kontaktu, 
uderza w ludzi, ściany. Podczas 

terapii z dziećmi z zaburzeniami 
przetwarzania dotykowego stosuję 
masaże dłoni, ciała różnymi faktu-
rami, zabawy piaskiem kinetycz-
nym, masami sensoplastycznymi, 
lepimy z plasteliny, bawimy się 
kulkami hydrożelowymi. Poprzez 
te zabawy dzieci dostarczają sobie 
potrzebnych doznań sensorycz-
nych, jak również usprawniają 
małą motorykę.

Układ przedsionkowy – znaj-
duje się w uchu wewnętrznym 
i dostarcza nam informacji na temat 
siły, grawitacji oraz ruchu. Pomaga 
nam w nawigacji naszego ciała 
w przestrzeni, informuje gdzie jest 
góra, a gdzie dół. Poprzez zróżni-
cowany system połączeń nerwo-
wych wpływa na: bezpieczeństwo 
grawitacyjne, napięcie mięśniowe, 
ruch i równowagę oraz koordyna-
cję ruchową. Terapia prowadzona 

jest w formie zabawy ukierunko-
wanej na usprawnianie zaburzo-
nych funkcji poprzez huśtanie się 
na huśtawkach, ćwiczenia na pił-
kach rehabilitacyjnych, budowa-
nie i pokonywanie toru przeszkód, 
ćwiczenia na drabinkach, ćwicze-
nia z użyciem równoważni, zabawy 
z użyciem pełzaka, rzucanie, kopa-
nie piłki do celu, zabawy w „rób 
to co ja” – ćwiczenia równowagi 
dynamicznej i statycznej.

Propriocepcja – dostarcza 
nam informacji z mięśni, stawów, 
o pozycji części ciała oraz ich 
ruchach. Zmysł ten ściśle związany 
jest ze zmysłem dotyku i ukła-
dem przedsionkowym. Proprio-
cepcja wpływa na świadomość 
ciała, postawę, kontrolę, płynność 
i planowanie ruchu. Dostarczania 
bodźców proprioceptywnych może 
również regulować układ nerwowy 
dziecka. Podczas terapii używam 
do tego kajaka terapeutycznego, 
pieska obciążającego, koców oraz 
materacy.

Zajęcia prowadzone są w miłej 
i przyjaznej atmosferze, bazując 
na kontrolowanej zabawie i ruchu, 
a każde kolejne zadanie stanowi dla 
dziecka wyzwanie dostosowane 
do jego możliwości.

Anna Wrzoł, terapeutka 
integracji sensorycznej

Źródło: A. J. Ayres 
„Dziecko, a integracja sen-
soryczna”, C. Stock Krano-

witz „Nie zgrane dziecko”

INTEGRACJA SENSORYCZNA 
W NASZYM PRZEDSZKOLU
A. Jean Ayres w pracy pt. „Dziecko, a integracja sensoryczna” pisała, że „integracja sensoryczna, która objawia się w ruchu, mowie 
i zabawie, jest podstawą integracji sensorycznej podczas czytania, pisania i odpowiedniego zachowania”.

Jest to bardzo doniosły dzień w życiu każdego malucha. Z okazji tej 
uroczystości grupa Lisków wraz z paniami przygotowała wystąpie-
nie, które w przedszkolu mogli zobaczyć rodzice. Wydarzenie rozpo-

częło się powitaniem wszystkich zgromadzonych gości i dzieci. Następ-
nie przedszkolaki zaprezentowały występ artystyczny, podczas którego 
zaprezentowały swoje umiejętności m.in. śpiewały piosenki i uczestni-
czyły w zabawach muzyczno-ruchowych.

Po występach nastąpił kluczowy moment uroczystości. Każde dziecko 
złożyło przysięgę i zostało pasowane na przedszkolaka. Spotkanie zakoń-
czyło się rozdaniem pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków.

Karolina Pustelnik, Dorota Wojciech

UROCZYSTA PRZYSIĘGA I PASOWANIE
30 listopada najmłodsze dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 
wzięły udział w swojej pierwszej, ważnej uroczystości - w Paso-
waniu na Przedszkolaka. 

W nowej siedzibie przedszkola znajduje się sala do integracji sensorycznej (Fot. PP nr 2)

Dla wszystkich dzieci było to ogromne przeżycie, a dla rodziców powód do dumy (Fot. PP nr 1)
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Okres świąteczny to czas 
radości dla wszystkich 
dzieci. Poprzedza go spo-

tkanie z Mikołajem, chyba naj-
milszym i najbardziej wycze-
kiwanym gościem. Aby dobrze 
się na ten dzień przygotować, 
przedszkolaki przez cały czas 
oczekiwania starały się być naj-
grzeczniejsze, gdyż wszystkim 
wiadomo, że Mikołaj przychodzi 
z prezentami tylko do grzecznych 
dzieci.

Wszystkie dzieci potrafią roz-
poznać sylwetkę Mikołaja pośród 
innych. Znają Pana w charakte-
rystycznym czerwonym płasz-
czu, obszytym białym futerkiem, 
czerwonej czapie z białym pom-
ponem i długą białą brodą. Jeśli 
zapytamy o to, kim był naprawdę 
Święty Mikołaj? Skąd pochodził? 
i dlaczego 6 grudnia obdarowu-
jemy się prezentami?, zaczynają 
się problemy. To na nas, doro-
słych, spoczywa obowiązek zapo-
znania dzieci z rodzinnymi tra-
dycjami. Dlatego tak ważne jest 
zapoznawanie, przypominanie, 
uczenie dzieci od najmłodszych 
lat tradycji i zwyczajów rodzin-
nych oraz kultywowanie ich nie 

tylko w przedszkolu, szkole, ale 
także w domu.

Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 2 poznały już tra-
dycje związane z historią naszego 
kraju w związku z obcho-
dami Święta Niepodległości. 
Poznały również obrzędy zwią-
zane z Andrzejkami czy Dniem 
Wszystkich Świętych. 6 grudnia 
przedszkolaki, zanim spotkały 
się z Mikołajem, wzięły udział 
w zabawach pod hasłem „Miko-
łajki na sportowo”, zorganizowa-
nych na hali sportowej „Goczuś”. 
W tym szczególnym dniu dzieci 
z naszego przedszkola uczestni-
czyły w zabawach i ćwiczeniach 
gimnastycznych, które polegały 
na pokonywaniu różnorodnych 
przeszkód. Przedszkolakom 
cały czas służyły pomocą elfy – 
pomocnicy Mikołaja, aby dzieci 
czuły się bezpiecznie i pewnie 
w trakcie wykonywania zadań.

W dobie komputera, table-
tów, smartfonów, wiemy jak 
ważne jest kształtowanie wła-
ściwych nawyków zdrowego 
trybu życia. Tego typu zawody, 
zabawy ruchowe pokazują, 
że z ruchu i współzawodnictwa 

można czerpać radość oraz uczą 
one wytrwałości i systematyczno-
ści w dążeniu do celu. Po zakoń-
czeniu konkurencji sportowych, 
na halę wmaszerował wyczeki-
wany przez dzieci Mikołaj. Wita-
jąc się z przedszkolakami powie-
dział, że szukał ich w przedszkolu, 
ale pani dyrektor skierowała go 
na halę sportową, gdzie dzieci 
biorą udział w zawodach spor-
towych, zorganizowanych przez 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego szkoły podstawowej.

Podczas zawodów dzieci 
wykazały się dużą sprawnością 
fizyczną, w prawdziwie sporto-
wym duchu walczyły o zwycię-
stwo. Wszystkie dzieci wspaniale 
się bawiły, nikt nie stał z boku 
jako bierny obserwator, dlatego 
Mikołaj postanowił obdarować 
wszystkie dzieci pamiątkowymi 
dyplomami. Dzieci odwdzięczyły 
się Mikołajowi piosenką.

Niespodzianek w tym dniu nie 
było końca. Po powrocie do przed-
szkola, na wszystkie grzeczne 
dzieci, jak zaznaczył Mikołaj, cze-
kały w salach upominki. W tym 
dniu uśmiech cały czas gościł 
na twarzach przedszkolaków.

S p ot k a n i e  z  M i ko ł a j e m 
to spełnianie ich wielkich cało-
rocznych marzeń. Spróbujmy 
nauczyć dzieci cieszyć się tym, 
co dostaną. Cieszmy się magią 
Świąt, wzajemną bliskością, tym 
co niesie cudowny czas. Niech 
każda chwila będzie tą niezapo-
mnianą.

Dzieci wraz z nauczycielami 
pragną bardzo podziękować 
pani dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Beacie Smolarek oraz 
nauczycielom: Joannie Dzie-
dzic, Piotrowi Dąbkowskiemu 
oraz Sławoszowi Pękale za zor-
ganizowanie wspaniałej imprezy 
mikołajkowej. Podziękowania 
kierujemy również w stronę 
Pawła Kanika, który uwiecznił 
ten szczególny dzień na zdję-
ciach.

Przedszkolaki doskonale się 
bawiły. Impreza była bardzo 
udana, o czym świadczyły rado-
sne i uśmiechnięte twarze dzie-
ciaków. Mamy nadzieję, że dzieci 
dzień ten będą długo pamiętały 
i mile wspominały.

Bożena Rak,  
Małgorzata Władarz,  

Anna Czernecka-Mac

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO
6 grudnia był aktywnym dniem dla przedszkolaków.

To był radosny, aktywny dzień (Fot. PP nr 2)
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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
FUNDACJI AKADEMIA ŁUKASZA PISZCZKA
2 grudnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 goszczono przedstawicieli Fundacji Akademia Łukasza Piszczka: Michała Zioło – dyrek-
tora sportowego Akademii BVB im. Łukasza Piszczka, Ewelinę Gawlak – pracownika Fundacji Akademia Łukasza Piszczka oraz 
trenerkę, Karolinę Piesiur.

Jednym z założeń planu rocz-
nego w bieżącym roku szkol-
nym jest edukacja zdro-

wotna naszych podopiecznych. 
W związku z tym podejmujemy 
szereg działań, aby propagować 
wśród dzieci zdrowy styl życia. 
Jednym z nich była organiza-
cja spotkania z osobami, które 
na co dzień związane są ze spor-
tem. 2 grudnia odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Fundacji 
Akademia Łukasza Piszczka.

Przedszkolaki z każdej grupy 
wiekowej powitały gości przygoto-
wanymi okrzykami sportowymi. 
Można było usłyszeć takie hasła 
jak: „Kiedy Pszczółki miód zbie-
rają, to się dużo nalatają. Ruch 
to życie, ruch to zdrowie, każda 
Pszczółka ci to powie” lub „Sowa, 
Sowa, mądra głowa do zawodów 
jest gotowa. My się sportu nie 
boimy, na boisku zwyciężymy”, 
„W zdrowym ciele zdrowy duch, 
każdy Miś to mały zuch”, „Sport 
to bardzo ważna sprawa, są ćwi-
czenia i zabawa. My, Wiewiórki, 

sport kochamy i zawody wygry-
wamy!”, czy „My Jeżyki sport upra-
wiamy i zdrowo się odżywiamy. 
Wszystkich wkoło pięknie witamy 
i do ruchu zapraszamy. Hip hip 
hura, hip hip hura, hip hip hura, 
hura, hura!”.

Aby dowiedzieć się, jaka będzie 
tematyka spotkania, dzieci wzięły 
udział w zabawie dydaktycz-
nej – posegregowały przedmioty 
na te o charakterze sportowym 
i pozostałe. Następnie oddaliśmy 
głos przybyłym. Trenerzy wystą-
pili z prezentacją, podczas której 
zwrócili uwagę na wpływ upra-
wiania sportu na prawidłowy roz-
wój zarówno fizyczny, jak i umy-
słowy dzieci, zachęcali przed-
szkolaki do aktywności ruchowej 
oraz zaprosili małych sportowców 
do wspólnych ćwiczeń. Nasi milu-
sińscy biegali, podskakiwali, wyko-
nywali skłony, przysiady, wyma-
chy. Również przedszkolaki miały 
swoje 10 minut – mogły zadawać 
pytania gościom. Uczestnicy spo-
tkania byli ciekawi, czy wygrali oni 

jakiś mecz, czy kochają to, co robią, 
dlaczego grają właśnie w piłkę?

W ramach podziękowań 
za odwiedzenie naszej przed-
szkolnej społeczności każda grupa 
zaśpiewała piosenkę o tematyce 
sportowej, a wybrani przedsta-
wiciele udekorowali trenerów 
pamiątkowymi medalami. Następ-
nie głos zabrała pani dyrektor, która 
podziękowała gościom za przy-
jęcie zaproszenia i propagowa-

nie wśród najmłodszych wartości 
uprawiania sportu. Na zakończe-
nie spotkania wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia z gośćmi, po czym 
dzieci starsze udały się na zajęcia 
sportowe z trenerami na halę spor-
tową „Goczuś”, natomiast młodsze 
mogły uczestniczyć w zorganizo-
wanych ćwiczeniach sportowych 
w swoich salach.

Anna Czernecka-Mac, 
Aleksandra Kołodziejczak

Od ponad dwudziestu lat 
w Goczałkowicach kultywo-
wana jest tradycja utrwala-

nia wśród najmłodszych poczucia 
tożsamości z rodzimą kulturą, która 
najlepiej wyraża się w potocznej 
codziennej mowie.

Podsumowując konkurs „Pogo-
dejmy po naszymu”, decyzją jury 
przyznano wyróżnienie „S” dla Jana 
Lewandowskiego (SP nr 2 Wola). 
Wyróżnienie „I stopnia” otrzymali: 
Wanda Seredyńska (SP nr 1 Goczał-
kowice-Zdrój), Oskar Kania (SP nr 1 
Goczałkowice-Zdrój) oraz Paulina 
Grzechnik (SP w ZSP Jankowice). 
Wyróżnienie „II stopnia” zdobyli: 
Oliwier Wojtyczka (SP nr 2 Wola), 
Hanna Sikora (SP w ZSP Janko-

wice) i Marta Kędzior (SP w ZSP 
Jankowice). Laureatami wyróż-
nienia „III stopnia” zostali: Franci-
szek Kaniecki (SP nr 2 Pawłowice), 
Paweł Piłatyk (SP Rudołtowice), 
Jan Grzechnik (SP Studzienice), 
Anna Żurawska (SP w ZSP Stu-
dzienice), Ewelina Bojdoł (POPP 
Pszczyna), Marta Otręba (SP nr 
1 Goczałkowice-Zdrój) oraz Zofia 
Niedźwiedź (SP w ZSP Jankowice).

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w kon-
kursie, dzięki któremu ukazujemy 
piękno śląskiej mowy oraz niezwy-
kłą wartość społeczną, jaka wynika 
z przynależności do „małej ojczy-
zny”.

GOK

  z  ż y c i a  g m i n y  KULTURA   z  ż y c i a  g m i n y  

POGODALIŚMY PO NASZYMU
15 listopada Gminny Ośrodek Kultury zaprosił na XXV edycję konkursu gwarowego „Pogodejmy po naszymu” uczniów klas II i III 
szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego.

Uczestnicy na konkursowej scenie (Fot. GOK)

Goście zachęcali do aktywności fizycznej (Fot. PP nr 2)
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¯yczymy nadziei,

zadumy nad p³omieniem œwiecy,

fili¿anki dobrej, pachn¹cej kawy,

piêkna poezji, muzyki,

zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego co wokó³,

chwil rozœpiewanych kolêd¹,

wype³nionych œmiechem

i wspomnieniami.

Najpiêkniejszych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia !

Szczêœliwego Nowego Roku !

 ¯yczenia wraz z podziêkowaniami
za dotychczasow¹ wspó³pracê

przesy³aj¹
Gminny Oœrodek Kultury

i Gminna Biblioteka Publiczna
w Gocza³kowicach -Zdroju.

Bo¿e Narodzenie, 2022r.

Gminny Oœrodek Kultury,
serdecznie zaprasza

na
Góralski Koncert Kolêd

w wykonaniu 
zespo³u Regionalnego Istebna,

który odbêdzie siê
8 stycznia 2023 roku

o godz. 17.00
w Koœciele Parafialnym

pw. œw. Jerzego
w Gocza³kowicach - Zdroju.

Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia
oraz  nadchodzącego  Nowego  Roku  

w  imieniu  Zarządu  
życzymy  wszystkiego  dobrego, 

zdrowia, pomyślności,  
ciepła  rodzinnego  i  pięknie  przeżytych  dni.

Niechaj  ten  magiczny  czas  pozwoli  
zapomnieć  na  chwilę  

o  troskach  dnia  codziennego,  
niech  upłynie  w  spokoju  

i  radości, przy  dźwiękach  staropolskich  kolęd.
Niechaj  w   Nowym  Roku  

wszystko  stanie  się  prostsze i  łatwiejsze.

Życzy
 Małgorzata Paszek 

Przewodnicząca Zarządu Koła PZERiI

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE
W piątek, 9 grudnia Św. Mikołaj zawitał do gminnych instytu-
cji kultury i obdarzył dzieci prezentami. Dodatkowo aktorzy 
Teatru TRIP wystąpili przed grupą 70 maluchów w pięknym 
zimowym przedstawieniu „Fabryka Śniegu”.
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Gminny Osrodek Kultury w Goczalkowicach - Zdroju

KONCERT KOLÊDOWY
Gminny

Oœrodek Kultury,
serdecznie zaprasza

na

Góralski
Koncert

Kolêd
w wykonaniu 

zespo³u
Regionalnego

Istebna
8 stycznia 2023 r.

o godz. 17.00
Koœció³

Parafialny
pw. œw. Jerzego

w Gocza³kowicach-Zdroju

Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK
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Prawid³owo rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê wraz z has³em nale¿y dostarczyæ do biura GOK lub przes³aæ na adres: gok@goczalkowicezdroj.pl
w terminie do 10 stycznia 2023 roku.

Wœród nades³anych, prawid³owo rozwi¹zanych krzy¿ówek rozlosujemy atrakcyjne nagrody. 
Zapraszamy do zabawy !!!

Kolêdowa
Krzy¿ówka Gocza³kowice - Zdrój

GoKGoK

Pionowo:
1.   - do jakiego miejsca przybyli pasterze - bo tam cud? 
2.   - czym zbudzi³y pasterzy tryumfy Króla Niebieskiego?
3.   - co siê rozchodzi wœród nocnej ciszy?
4.   - nie bardzo pod³e miasto
5.   - bo¿onarodzeniowa pieœñ pasterska
6.   - Maluœki, jako...
7.   - kto nakaza³ pasterzom pobiec do Betlejem?
8.   - Jezu ukochany od kogo czekany?
9.   - jaki dzieñ nasta³ z narodzenia Pana?
10. - czym Maryja okry³a Dzieciê
11. - mizerna, cicha...
12. - co sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami?
13. - kto patrzy³ jak niebo goreje?
14. - z czyjej mocy wyrwa³ nas nowonarodzony Jezus?
15. - co mu za kolebkê dano?

Poziomo:
1.   - betlejemska œwieci na niebie
2.   - narodzi³ siê Zbawiciel, wszego œwiata ...
3.   - jakim krokiem mamy spieszyæ by oddaæ ho³d Panu?
4.   - z jakiego dwora przysz³a nowina, ¿e Panna rodzi syna?
5.   - œwiata monarchowie
6.   - Anio³owie pod niebiosa wyœpiewuj¹...
7.   - kto w p³aczu utula³ Jezusa?
8.   - na czym pasterze grali skocznie dzieci¹teczku?
9.   - Li, li, li, li, laj, œliczne... 
10. - niesie go cicha noc   
11. - co krzepnie w jednej z kolêd?
12. - œpiewana w wigilijny wieczór
13. - kto biegnie od swych trzód?
14. - jaka by³a stajenka?
15. - kogo pasterze znaleŸli w ¿³obie?
16. - pojawi³a siê weso³a w Betlejem
17. - jaka Panna syna ko³ysa³a? 
18. - kto w kolêdzie spisek knuje?
19. - pod czym paœli pasterze wo³y?
20. - jeden z darów, który przynieœli Trzej Królowie
21. - kto klêka na wieœæ o narodzinach Chrystusa?
22. - czego Dzieciê nie dzier¿y?            

HAS£O:
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W zawodach wzięło udział pięć drużyn, które składały się z dziew-
cząt urodzonych w 2010 roku i młodszych. Rywalizacja toczyła 
się systemem „każdy z każdym”. Najlepiej w zmaganiach pora-

dziła sobie reprezentacja SP 2 z Pawłowic, która odniosła komplet, czte-
rech zwycięstw. Bardzo dobrze poradziła sobie w zawodach Szkoła Pod-
stawowa nr 1 z Goczałkowic-Zdroju. Gospodynie turnieju wygrały trzy 
spotkania, dzięki czemu zajęły 2. miejsce. Dobrą formę goczałkowiczanki 
potwierdziły również w zorganizowanej konkurencji indywidualnej, 
która polegała na kozłowaniu piłki slalomem i wykonaniu celnego rzutu 
na jeden i drugi kosz. Najlepiej z tym zadaniem poradziła sobie Maria 
Leśniak (SP 1 Goczałkowice-Zdrój), która wygrała tę konkurencją. W trak-
cie turnieju uczestnicy zmagań przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu” i o godzinie 11.11 odśpiewali hymn narodowy.

Organizatorami turnieju byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Goczałkowicach-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju, z ramienia której nauczycielami odpowiedzialnymi za prze-
prowadzenie imprezy byli: Sławosz Pękała oraz Piotr Dąbkowski (trener 
drużyny).

GOSiR

IX Międzyszkolny Turniej Koszykówki z okazji Święta Niepodle-
głości, hala sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.

Klasyfikacja: 1. SP 2 Pawłowice, 2. SP 1 Goczałkowice-Zdrój, 3. SP 1 
Jaworze, 4. ZSP Kaniów, 5. ZSP Osiek.

Najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn: Dominika Polit (SP 2 
Pawłowice), Maria Leśniak (SP 1 Goczałkowice-Zdrój), Julia Jania (SP 
1 Jaworze), Agnieszka Ślosarczyk (ZSP Kaniów), Liliana Fudala (ZSP 
Osiek).

MVP turnieju: Karolina Kristof (SP 2 Pawłowice).

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Z KOSZYKÓWKĄ
Po raz dziewiąty w hali sportowej „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju został rozegrany Międzyszkolny Turniej Koszykówki Dziew-
cząt z okazji Święta Niepodległości.

10 listopada w zawodach wzięło udział pięć drużyn (Fot. GOSiR)

Pierwszy zespół występujący w 3 grupie 
III ligi po rozegraniu rundy jesiennej zaj-
muje 15. miejsce w klasyfikacji. Goczał-

kowiczanie z 15 punktami na koncie znaleźli 
się tuż nad strefą spadkową. To była ciężka 
runda dla goczałkowickiego zespołu. Przy-
pomnijmy, że w przerwie wakacyjnej doszło 
do prawdziwej rewolucji kadrowej. Po sezo-
nie 2021/2022 z zespołu odeszło 17 zawod-
ników, a dołączyło 14 graczy, w większości 
w wieku młodzieżowca. To przełożyło się 
na zdobycz punktową.

Prawdziwym przekleństwem stały się 
mecze u siebie. Na Panattoni Arenie goczałko-
wiczanie zdobyli raptem dwa punkty. Mogło 
być pięć, ale niestety jedyny wygrany 2:1 
domowy mecz ze Ślęzą Wrocław został zwery-
fikowany jako walkower 3:0 dla wrocławian. 
Stało się tak dlatego, że przez 9 minut w LKS-
-ie na boisku występowało zbyt mało młodzie-
żowców. Na słaby dorobek miała wpływ bez 
wątpienia fatalna skuteczność w meczach 
na własnym boisku. LKS strzelił  tylko pięć goli 
w ośmiu spotkaniach, ale z powodu walko-
weru ze Ślęzą, oficjalnie do klasyfikacji mają 
zapisane tylko trzy.

Zupełnie inne oblicze zespół Damiana 
Barona i Łukasza Piszczka prezentował 
w spotkaniach wyjazdowych. Z dziewięciu 
wyjazdów „Goczały” przywiozły 13 punk-

tów dzięki trzem wygranym i czterem remi-
som. LKS w meczach wyjazdowych zremiso-
wał z zespołami ścisłej ligowej czołówki: 0:0 
z Rakowem II Częstochowa (mistrz jesieni), 
2:2 z Rekordem Bielsko-Biała (3. miejsce 
na jesień) czy 1:1 z Lechią Zielona Góra, która 
po wyeliminowaniu zespołów z Ekstraklasy 
awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Po rundzie jesiennej LKS ma jeden punkt 
przewagi nad „otwierającą” strefę spadkową 
Odrą Wodzisław Śląski. Wiosną goczałko-
wicki zespół będzie więc walczył o utrzyma-
nie statusu III-ligowca. Doświadczenie zdo-
byte w rundzie jesiennej, a przede wszystkim 
dobre wyniki z ligową czołówką, stanowią 
podwaliny po tezę, że w zespole jest poten-
cjał i utrzymanie w III lidze można spokojnie 
osiągnąć.

Bardzo udaną rundę mają za sobą rezerwy 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój, które są benia-
minkiem grupy bielsko-tyskiej klasy okrę-
gowej. Zespół prowadzony przez Andrzeja 
Maślorza po rundzie jesiennej zajmuje 3. 
miejsce w tabeli. Rezerwiści zdobyli 31 punk-
tów, na co złożyło się 10 zwycięstw i jeden 
remis. O awans będzie trudno, bo liderujące 
rezerwy Rekordu Bielsko-Biała mają sie-
dem punktów przewagi, ale gdyby wiosną 
udało się utrzymać miejsce na podium byłoby 
to świetnym wynikiem „dwójki”.

Również bardzo dobrą jesień zaliczyły pił-
karki LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Podobnie 
jak ich koledzy z „dwójki”, tak i zespół kobiecy 
LKS-u jest beniaminkiem rozgrywek – w tym 
przypadku III ligi, która swoim zakresem 
obejmuje cztery województwa: śląskie, opol-
skie, dolnośląski i lubuskie. Zespół trenera 
Bartosza Koczego zajmuje 4. miejsce w klasy-
fikacji z dorobkiem 17 punktów (5 zwycięstw, 
2 remisy, 3 porażki).

Radosław Jeleń

LKS NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK
Zespoły LKS-u Goczałkowice-Zdrój zakończyły rundę jesienną.

Pierwsza drużyna LKS-u kończy rundę tuż nad strefą spad-
kową III ligi (Fot. P. Kanik)
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30 listopada odbyły się Mikołajkowe zawody pływackie klas 
4-8. W rywalizacji na pływalni "Goczuś" wzięło udział 72  
zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w czterech 

stylach pływackich na 50 m. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
osiągniętych wyników.

MIKOŁAJKOWE 
ZAWODY 
PŁYWACKIE 
KLAS 4-8
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Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus 
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla 

Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/
rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpo-
wiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z pomoc społecznej tj. 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospo-
darującej lub 1 320 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ 
zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka: ul. Uzdrowiskowa 61) w celu 

spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej 
rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia 
celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzy-
mają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść 
ok 9,20 kg na osobę, w tym: powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron 
jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 2 l, szynka wieprzowa mielona 
– 0,9 kg, cukier biały – 2 kg, olej rzepakowy – 2 l.

Zakładany okres realizacji dystrybucji żywności: luty 2023 – lipiec 
2023.

OPS

POMOC ŻYWNOŚCIOWA  
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 
Podprogram 2021 Plus.

INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż zostają wznowione dyżury pracownika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie tut. Ośrodka. Pracownik ZUS będzie dyżurował w każdy drugi czwartek mie-
siąca w godz. 9.00-11.00. 

GODZINY OTWARCIA PSZOK  
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym PSZOK dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz Goczał-
kowic-Zdroju będzie zamknięty w dniach 24 grudnia 2022 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2022 r. (Syl-
wester).

W zamian PSZOK będzie otwarty w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) oraz 30 grudnia 2022 r. (piątek) w godzinach takich 
jak w sobotę.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

WAŻNE KONTAKTY

Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przyjmuje strony w sprawie skarg 
i wniosków w czwartki w godz. 
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107), 
po wcześniejszym umówieniu.

Godziny pracy punktu kasowego 
Banku Spółdzielczego  
w Pszczynie w budynku 
Urzędu Gminy: 
poniedziałek - piątek 8.30-14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku) 
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek  8.00-18.00
piątek 8.00-15.00

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

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

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

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Wisławy Szymborskiej 1a
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl 

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

Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 611 53 00

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61 
(budynek „Górnik”)
Czynny w ostatni piątek miesiąca
w godz. 8.00-10.00.
Dzielnicowi:
asp. Robert Sojka - tel. 727 032 493
st. sierż. Adrian Psiuk - tel. 727 032 494
Numery są aktywne w trakcie 
pełnienia służby.

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

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

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

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

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

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

ZGŁASZANIE AWARII  

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

Oddział Ochrony Terenu Górniczego: 
tel. 32 215 24 51  
wew. 5406 lub 32 737 34 06 
(od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 6.00 do 14.00)

Zgłaszanie potrzeby wywozu śmieci 
z nieruchomości zamieszkałych
Urząd Gminy  
– 32 210 71 85 wewn. 112
Sanit Trans – 33 815 79 74
Zakład Ogólnobudowlany  
i Czyszczeniowy Marcin Chudek  
– 603 779 645

Awarie sieci kanalizacyjnej
Zakład Ogólnobudowlany 
 i Czyszczeniowy Marcin Chudek, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Bór I/1

Awarie kanalizacyjne prosimy zgła-
szać pod numerem 
 telefonu pogotowia kanalizacyj-
nego: telefon kom. 603 779 645.

Awarie można również zgłaszać  
drogą elektroniczną na adres 
mailowy:  
awarie@goczalkowicezdroj.pl, 
oraz dodatkowo w godzinach 
pracy Urzędu Gminy dzwoniąc pod 
numer telefonu 32 212 71 85.

Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne:  
19.12
segregowane:  
19.12
zmieszane:  
30.12
popiół:  
19.12

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:  
15.12
segregowane:  
20.12
zmieszane:  
27.12
popiół:  
20.12

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:  
12.12
segregowane:  
21.12
zmieszane:  
28.12
popiół:  
21.12

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne:  
23.12
segregowane:  
22.12
zmieszane:  
29.12
popiół:  
22.12

ODBIORĄ ŚMIECI


