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wiadomości goczałkowickie

mamy pozwolenie na Budowę
nowego przedszkola!
Starosta udzielił pozwolenia na budowę nowej siedziby Publicznego Przedszkola nr 2. To ważny krok w kierunku powstania nowoczesnej placówki dla dzieci w naszej gminie.

D

okładnie rok temu samorząd gminny stanął
przed tr udnym zadaniem polegającym na określeniu lokalizacji nowego przedszkola. W wyniku wielu rozmów
i konsultacji, także z mieszkańcami poprzez przeprowadzenie ankiety, podjęto decyzję,
że placówka powstanie przy
kompleksie szkolno-sportowym
przy ul. Wisławy Szymborskiej
(w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 i Krytej Pływalni
„Goczuś”).
Sporo czasu wymagały
kolejne uzgodnienia, przygotowanie projektu budowlanego.
Teraz możemy się pochwalić
wymiernym efektem tych starań. – Drodzy rodzice! Mam
bardzo dobrą wiadomość. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę
nowego przedszkola w Goczał-

Nowe przedszkole powstanie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Krytej Pływalni
„Goczuś'' (Fot. UG)

kowicach. Jednocześnie starosta
pszczyński zatwierdził przedłożony przez nas projekt budowlany. To niezwykle ważny krok
w kierunku rozwoju bazy wychowania przedszkolnego w naszej
gminie – mówi Gabriela Placha,

wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Jednak przed samorządem
gminnym kolejne, nie mniej
trudne zadanie – zapewnienie możliwości finansowania
tej inwestycji. Po zabezpieczeniu środków finansowych

będzie można ogłosić przetarg
na budowę.
Decyzja o budowie nowego
przedszkola na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój zapadła w związku z zaleceniami
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
dotyczącymi Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Bolesława
Prusa 7. Do nowego przedszkola
docelowo przeniosą się dzieci
z tej placówki.
W przedszkolu znajdzie się 5
oddziałów, każdy oddział na 25
dzieci. Sale wyposażone będą
w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki, w przedszkolu
mają znaleźć się również sala
do organizacji spotkań z rodzicami, kuchnia, cześć administracyjna, szatnie, zewnętrzny plac
zabaw.
UG

ukwiecone goczałkowice

Kolejne piękne kompozycje roślinne zachwycają w Goczałkowicach. Na terenie gminy pojawiły się figury kwiatowe, obsadzono
też rabaty kwiatowe.

P

rzy rondzie „Pod Bocianem”
pojawił się imponujący kosz
z pałąkiem, a w pobliżu skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Jeziorną
stanęła wieża kwiatowa z serwetą. Ponadto, okolice Urzędu
Gminy zdobią ukwiecone wie-

życzki. – W kompozycjach użyto
łącznie ok. 8 tys. kwiatów.
Rośliny upiększają naszą miejscowość – mówi Gabriela Placha,
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Ale to nie wszystko. Wykonane zostały też prace polega-

Piękne rośliny w Parku Zdrojowym (Fot. UG)

Kolorowo zrobiło się przy rondzie „Pod Bocianem” (Fot. UG)

jące na obsadzeniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na terenie gminy. Kolorowe kwiaty
jednoroczne, w tym begonie,
aksamitki, pelargonie czy dalie
pojawiły się na rabatach znajdujących się przy skrzyżowaniu

ul. Głównej i DK 1, przy rondzie
„Pod bocianem”, a także w Parku
Zdrojowym.
Prace zostały wykonane
na zlecenie Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
UG
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Będą jeszcze lepsze warunki
do uprawiania sportu

Obiekty sportowe przy SP nr 1 zostaną wyremontowane i rozbudowane. Urząd Gminy złożył wniosek do Ministerstwa Sportu
o dofinansowanie inwestycji.

C

hodzi o zadanie pn.
„Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wraz z rozbudową”.
Inwestycja obejmuje remont istniejącego boiska do piłki ręcznej
wraz z jego rozbudową i dopasowaniem wymiarów do obowiązujących wytycznych. Ponadto,
wyremontowane zostaną bieżnia sportowa oraz skocznia
w dal z rozbiegiem (wymiana
z n i s z c z o n ej n aw i e r z c h n i ,
remont podłoża, wykonanie
oznaczeń). Wykonane zostanie
też przełożenie kostki brukowej
wzdłuż boiska oraz uzupełnienie odwodnienia. Obiekt będzie
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W wyniku prac w miejsce
nawierzchni asfaltowej boiska
pojawi się nawierzchnia poliuretanowa. Samo boisko wielofunkcyjne zostanie powiększone do rozmiarów 4 4 x
30 m. Zostaną tam wyznaczone:
boisko do piłki ręcznej, dwa

boiska do koszykówki oraz trzy
boiska do siatkówki.
– Chcemy stworzyć mieszkańcom Goczałkowic jak najlepsze warunki do uprawiania
sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. W pobliżu
jest już kompleks boisk Orlik,
siłownia zewnętrzna, a także
b a z a s p o r towa G m i n n e g o
Ośrodka Sportu i Rekreacji
z halą sportową, pływalnią czy
siłownią. Planowana inwestycja sprawi, że zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1,
kluby sportowe, jak i zainteresowani mieszkańcy będą mieli
do dyspozycji kolejne nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe w naszej gminie – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Gmina Goczałkowice-Zdrój
złożyła do Ministerstwa Sportu
wniosek o dofinansowanie
inwestycji w ramach programu
„Sportowa Polska”. Całkowita
wartość zadania to 895 tys.
332 zł. Gmina ubiega się o dofi-

Istniejące boisko zostanie wyremontowane i rozbudowane (Fot. UG)
nansowanie w wysokości 295
tys. 460 zł. Remont ma być realizowany w 2021 r.
Inwestycja będzie stanowić II
etap projektu pn. „Teren rekreacyjny z placem edukacyjno-zabawowym na terenie Szkoły

Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju”. I etap obejmował część rekreacyjną, plac edukacyjno-zabawowy, oświetlenie
i monitoring. Został wykonany
w 2018 r.
UG

rusza Budowa łącznika

Gmina Goczałkowice-Zdrój rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji drogowej. Chodzi o budowę drogi, która połączy ul. Borowinową z ul. Zieloną.

D

roga poprawi komunikację w gminie, znacznie ułatwi mieszkańcom dojazd do i z uzdrowiska.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o szerokości 6 m i długości 263 mb
– od końca ul. Borowinowej
do ul. Zielonej, gdzie powstanie nowe skrzyżowanie.
Ponadto, powstanie chodnik
o długości 240 mb, parking z 54
miejscami postojowymi oraz
zatoka autobusowa. Wykonane
zostaną też oświetlenie drogi,
odwodnienie na długości prawie 300 mb oraz przykanaliki
(prawie 100 mb).
Do ogłoszonego przez Urząd
Gminy przetargu złożono 9
ofer t na wykonanie robót.

Najkorzystniejsza była oferta
przedstawiona przez firmę
Drogród z Ćwiklic. Opiewała
na kwotę 1 mln 561 tys. 908 zł
74 gr.
Ur z ą d G m i ny s t a r a s i ę
o pozyskanie dofinansowania
na realizację tej inwestycji,
w wysokości 50%. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy łącznika z Funduszu Dróg Samorządowych.
Nasza inwestycja znalazła się
na 2. miejscu listy rezerwowej. Liczymy na to, że dzięki
oszczędnościom w Funduszu
uda nam się wejść na listę podstawową i uzyskać dofinansowanie – mówi wójt Gabriela
Placha.
UG

Gmina stara się o pozyskanie doﬁnansowania na realizację inwestycji (Fot. UG)
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pomoc w czasacH pandemii

W trudnych czasach pandemii gmina Goczałkowice-Zdrój prowadzi działania mające na celu pomoc mieszkańcom. Oto najważniejsze z nich.
POMOC W BADANIU
Od początku czerwca gmina
Goczałkowice-Zdrój finansuje
działalność wymazobusa – specjalistycznej karetki, której zadaniem jest pobieranie wymazów
na obecność koronawirusa i ich
transport do laboratorium. Zgodnie z umową zadaniem wykonawcy, czyli właściciela wymazobusa, jest pobieranie wymazów na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2 od mieszkańców
gminy Goczałkowice-Zdrój,
zgodnie z wykazami przekazywanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Tychach, a także ich transport
do laboratorium uprawnionego
do przeprowadzenia badań,
wskazanego przez sanepid.
– Zdecydowaliśmy się na finansowanie działalności wymazobusa, aby badania w kierunku
koronawirusa SARS-CoV-2 były
wykonywane wśród mieszkańców naszej gminy sprawniej.
To pozwoli nam na możliwie jak
najszybsze wykrycie ewentualnych zakażeń w Goczałkowicach. To też duże wsparcie dla
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój. Co istotne,
osoby, które zostaną w ten sposób przebadane są wskazywane
przez sanepid. Dlatego ważnym
warunkiem realizacji umowy jest
dobra współpraca wykonawcy
z sanepidem.
Stawka za pobranie i trans-

port wymazu do laboratorium
wynosi 105 zł brutto za pierwszą
osobę oraz 95 zł brutto za drugą
i kolejne osoby mieszkające pod
tym samym adresem. Łączna
kwota wydatków na ten cel
będzie uzależniona od faktycznej liczby mieszkańców Goczałkowic skierowanych na badania.
DARMOWE MASECZKI
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój zamówił 6,5 tys. maseczek ochronnych. W kwietniu
trafiły one do wszystkich mieszkańców gminy. Akcja związana
była z decyzją rządu, który
początkowo nakazał zasłanianie nosa i ust w każdym miejscu publicznym (później ograniczono liczbę miejsc, w których
maseczka jest obowiązkowa).
Dwuwarstwowe, bawełniane
maseczki wielokrotnego użytku
zostały uszyte przez osoby, które
mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą w Goczałkowicach-Zdroju.
SPRZĘT DLA UCZNIÓW
Gmina otrzymała dotację
na zakup sprzętu do realizacji
kształcenia na odległość. Dzięki
temu do uczniów i nauczycieli
trafiło 16 laptopów z oprogramowaniem, 5 tabletów i 5 drukarek. Wnioskiem objęto Szkołę
Podstawową nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz CETiR Niepubliczną Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi.
Dofinansowanie wyniosło 59

Wymazobus pobiera wymazy od mieszkańców Goczałkowic wskazanych przez sanepid
(Fot. archiwum)

Urząd Gminy zamówił 6,5 tys. maseczek ochronnych, które zostały bezpłatnie dostarczone
mieszkańcom (Fot. UG)

tys. 600 zł. Ze sprzętu korzysta 8
nauczycieli i 13 uczniów. Został
zakupiony ze środków Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 w ramach
grantu „Zdalna szkoła”.

organizacja pracy urzędu gminy

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój cały czas pracuje. W związku z pandemią, zmianie uległa organizacja pracy urzędu.
- Prosimy o załatwianie na miejscu tylko pilnych spraw. Przed wizytą
w urzędzie należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym – kontakt do sekretariatu tel. 32 210 71 85.
- W portierni urzędu przygotowano odpowiednio zabezpieczone
stanowisko, w którym – po użyciu dzwonka – można porozmawiać
z danym pracownikiem urzędu lub przekazać dokumenty do specjalnego pojemnika, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Podczas wizyty w urzędzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek
ochronnych, należy też stosować dostępne środki do dezynfekcji.
- Urzędnicy cały czas wykonują swoje zadania, realizują zgłoszenia
i wnioski składane w formie papierowej (wysyłane pocztą lub składane w urzędzie), elektronicznie oraz telefonicznie.
- W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników zachęcamy do zała-

twiania spraw telefonicznie lub elektronicznie (za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, platformy ePUAP oraz Portalu podatnika).
Najważniejsze numery kontaktowe do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój:
Sekretariat – 32 210 71 85
mail: sekretariat@goczalkowicezdroj.pl
Numery wewnętrzne:
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – 111
Odpady komunalne i Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 112
Podatki – 114
AZK (woda) – 205
Ochrona środowiska – 214

aktualności
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Funkcjonujemy w nowej
rzeczywistości

O tym, jak pandemia zmieniła funkcjonowanie samorządu rozmawiamy z Gabrielą Plachą, wójtem gminy Goczałkowice-Zdrój.

Od marca nasze życie zmieniło się diametralnie. Jak pandemia zmienia samorząd?

Chociaż coraz więcej obostrzeń jest zdejmowanych, mieliśmy
i właściwie nadal mamy sytuację, która dla wszystkich jest nowa.
Nikt nie spodziewał się, że będziemy zmuszeni do pozostania
w domach i ograniczenia kontaktów oraz działalności urzędów czy
wielu firm. Na to nie dało się przygotować. Jednak szybko wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, realizujemy zalecenia rządu i ekspertów. Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco
jest w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy. Postawiliśmy
na rzetelną informację o sytuacji w kraju, ciągle zachęcamy do załatwiania urzędowych spraw elektronicznie. Życie ciągle trwa, nie
wszystko da się przełożyć na później.
Kiedy wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zdecydowaliśmy się na zakup i przekazanie
wszystkim mieszkańcom gminy maseczek ochronnych wielorazowego użytku. Dużym wyzwaniem była zmiana organizacji pracy
placówek oświatowych, zarówno dla samorządów, jak i uczniów
oraz ich rodziców. Dlatego wzięliśmy udział w projekcie „Zdalna
szkoła”, dzięki któremu udało się kupić 16 laptopów z oprogramowaniem, 5 tabletów i 5 drukarek. Sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli, którzy ze względu na brak odpowiedniego sprzętu mieli problemy z kształceniem na odległość.
Odwołaliśmy duże imprezy kulturalne w gminie, dlatego w tym
roku nie będzie Dni Goczałkowic czy Festiwalu Róż. To nie czas
na zabawę, musimy skupić się na pomocy naszym mieszkańcom
i przedsiębiorcom.
Jednocześnie cały czas realizujemy inne ważne dla gminy zadania, prowadzimy inwestycje. Trwa budowa centrum przesiadkowego, wkrótce rozpocznie się budowa łącznika ulic Borowinowej
i Zielonej, czyli nowej drogi, która znacznie ułatwi komunikację
w gminie. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie na remont i rozbudowę boiska przy Szkole Podstawowej
nr 1, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę nowego przedszkola.
Realizujemy wnioski składane przez mieszkańców, załatwiamy
bieżące sprawy, bo Urząd Gminy cały czas pracuje, tylko nieco inaczej, z ograniczoną bezpośrednią obsługą klientów. Musimy działać
w nowej rzeczywistości.
Ograniczona bezpośrednia obsługa klientów w wielu gminach spowodowała większe zainteresowanie usługami cyfrowymi wśród mieszkańców.

U nas również obserwujemy wzrost zainteresowania taką formą
zgłaszania różnych spraw. Mam nadzieję, że to zainteresowanie
pozostanie kiedy sytuacja wróci do normy, bo to duże ułatwienie
dla klientów, którzy bez wychodzenia z domów mogą załatwić wiele
urzędowych spraw.
Do końca roku szkolnego nie zostały otwarte gminne przedszkola. Z czego to wynikało?

Przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej w regionie –
na Śląsku i w powiecie pszczyńskim, a także z zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, który przyznał,
że otwieranie placówek dla dzieci i młodzieży w naszym powiecie
stanowiłoby duże zagrożenie. Podjęliśmy taką decyzję, choć nasze
przedszkola gminne były przygotowane na przyjęcie dzieci pod
względem organizacyjnym i technicznym. Wiemy, że dla rodziców

oznaczało to duże problemy, jednak otwarcie placówek wiązałoby
się ze zbyt dużym ryzykiem dla zdrowia dzieci, ich rodziców, personelu oraz pozostałych mieszkańców gminy.
W lipcu ruszyły dyżury w naszych przedszkolach, bo sytuacja
epidemiologiczna poprawiła się.
Jak na sytuację w gminie wpłynęło utworzenie na terenie
uzdrowiska izolatorium dla osób zakażonych koronawirusem
lub z podejrzeniem zakażenia?

Decyzja wojewody śląskiego o utworzeniu izolatorium spowodowała konieczność wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Jestem na bieżąco w kontakcie z prezesem Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Po jego wniosku zdecydowaliśmy się
na zamknięcie części Parku Zdrojowego, pomiędzy pawilonami
wyznaczonymi jako izolatorium. Ponadto, Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie na części ul. Uzdrowiskowej, w rejonie uzdrowiska
wprowadził zakaz ruchu pieszego, kołowego i samochodowego.
Nie dotyczy on m.in. mieszkańców, którzy mogą się tam poruszać
z przepustkami.
Samorząd, jak wiele firm i przedsiębiorstw, odczuwa negatywne skutki finansowe pandemii.

Pandemia koronawirusa sprawia, że wiele firm czy przedsiębiorstw ma ogromne problemy finansowe, niektóre zawieszają lub
nawet zamykają działalność. To oczywiście przekłada się również
na samorządy, poprzez zmniejszone wpływy z podatku. Przez kilka
miesięcy zawieszona lub ograniczona była działalność jednostek
organizacyjnych – Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To oznacza,
że nie były i nawet teraz nie są realizowane dochody zaplanowane
w budżecie gminy. To niestety problem każdej gminy, każdego
samorządu. Dlatego musimy uelastycznić budżet gminy i niestety
liczyć się z tym, że dochody będą znacznie niższe niż pierwotnie
planowane.
Jednocześnie wspieramy też przedsiębiorców, którzy mają problemy z powodu pandemii. Na podstawie zgłoszeń, indywidualnie proponujemy im pomoc. Robimy to, bo zdajemy sobie sprawę,
że lokalne firmy to nie tylko wpływy do budżetu gminy, ale także
miejsca pracy dla mieszkańców. Od lokalnych firm, nawet najmniejszych, w dużej mierze zależy rozwój naszej gminy.
Goczałkowice są w powiecie pszczyńskim gminą, w której odnotowano najmniej zakażeń koronawirusem. Z czego
to może wynikać?

Myślę, że z dużej dyscypliny wśród mieszkańców. Goczałkowiczanie ze zrozumieniem podchodzili do obostrzeń wprowadzanych
przez rząd, chociaż nie jest łatwo stosować się do tego typu ograniczeń przez dłuższy czas. Dlatego kolejny raz apeluję, żeby nie
zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Chodzi głównie o zachowanie dystansu społecznego czy stosowanie maseczek ochronnych.
Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom
gminy, którzy pokazują wielkie serca i w trudnych chwilach pomagają tym, którzy walczą z koronawirusem. Stąd akcje szycia maseczek czy innych środków ochrony osobistej dla placówek medycznych. Każdy taki gest jest niezwykle ważny, za każdy dziękuję.
Rozmawiał
Paweł Komraus
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Uzdolnieni uczniowie z Nagrodami Wójta
Troje wyróżniających się uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 zostało laureatami Nagród Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój dla najlepszych absolwentów i sportowców.

26

czerwca uczniowie SP nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odebrali świadectwa za rok szkolny 2019/2020. Było to podsumowanie ich rocznej pracy i kolejnego etapu zdobywania

wiedzy.
Tradycją jest, że na zakończenie roku szkolnego wójt gminy Goczałkowice-Zdrój w ramach promocji młodych talentów honoruje tych
uczniów, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami i którzy
osiągnęli wyjątkowe sukcesy w nauce czy sporcie.
Tegoroczna uroczystość odbyła się w czwartek, 25 czerwca w Urzędzie Gminy. Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój otrzymali:
Marta Predecka z kl. VIIIb (za najlepsze wyniki w nauce i inną działalność), Jakub Grygierczyk z kl. VIIIb (Absolwent – Sportowiec roku 2020
wśród chłopców) oraz Jowita Szweda z kl. VIIIa (Absolwent – Sportowiec roku 2020 wśród dziewcząt). Podziękowania z rąk wójt Gabrieli
Plachy odebrali także rodzice zdolnych uczniów.
W uroczystości udział wzięli też Maria Ożarowska, sekretarz gminy,
Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy i Beata Smolarek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. – Z powodu pandemii spotykamy się
w dużo mniejszym gronie, nie – tak jak to było do tej pory – przed całą
społecznością szkolną. Choć był to zupełnie inny rok szkolny, wiele
udało się osiągnąć. Świadczą o tym Wasze wspaniałe sukcesy – powiedziała Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój gratulując
dotychczasowych osiągnięć i życząc kolejnych.
UG

LAUREACI NAGRÓD WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW I SPORTOWCÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
Za najlepsze wyniki w nauce i inną działalność: Marta Predecka z kl. VIIIb
Marta ma na koncie zarówno spore osiągnięcia naukowe, jak i sportowe. Uzyskała świadectwa z wyróżnieniem w klasach IV-VIII, stypendium naukowe w kl. IV, a także stypendium naukowe i za osiągnięcia
sportowe w klasach VII-VIII. Do 2018 r. reprezentowała barwy UMKS
Goczałkowice-Zdrój (piłka nożna), obecnie występuje w BTS Rekord
Bielsko-Biała, który od sierpnia br. rozpocznie grę w I lidze kobiet. Marta
reprezentując klub zdobyła mistrzostwo Polski w futsalu w kategorii
dziewcząt U-18. Uczennica SP nr 1 występowała w kadrze Śląska U-13
(mistrzostwo Polski w sezonie 2017/2018) i U-14. Została też powołana
do reprezentacji Polski U-15.

Nagrody odebrało troje absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 (Fot. UG)

Absolwent – sportowiec roku 2020 wśród chłopców: Jakub Grygierczyk z kl. VIIIb
Wyniki sportowe Jakuba podczas zajęć wychowania fizycznego zawsze
były wysoko ponad normę. Reprezentował też szkołę w wielu zawodach
sportowych – powiatowych czy rejonowych – osiągając wysokie lokaty,
zarówno indywidualnie (biegi przełajowe, pływanie), jak i drużynowo
(piłka nożna). Kuba jest zawodnikiem Gwarka Zabrze, który w 2018 r. zdobył mistrzostwo w lidze wojewódzkiej, awansując do II ligi śląskiej. Do największych sukcesów ucznia w zawodach pozaszkolnych należą także zwycięstwo w ubiegłorocznych XXII Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego
w Futsalu czy Mistrzostwach Śląska w Futsalu (2019).
Absolwent – sportowiec roku 2020 wśród dziewcząt: Jowita
Szweda z kl. VIIIa
Jowita także może pochwalić się imponującymi wynikami sportowymi,
zarówno na zajęciach wychowania fizycznego, jak i podczas licznych zawodów sportowych. Jej mocnymi stronami są pływanie i lekkoatletyka. Wielokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium podczas pływackich zawodów szkolnych i powiatowych. Sukcesy odnosiła także wspólnie z pływacką
reprezentacją szkoły, nawet na szczeblu wojewódzkim. Jowita reprezentowała też szkołę w zawodach w piłce nożnej i piłce ręcznej. W 2016 r. została
najlepszą zawodniczą w finale województwa śląskiego XVI Turnieju Piłki
Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” U-10, a w ubiegłym
roku zajęła II miejsce w dwóch kategoriach Ogólnopolskich Zawodów
o Puchar Prezydenta Częstochowy – na 50 i 100 m stylem dowolnym.

ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA GABRIELI PLACHY, WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Z

akończenie roku szkolnego zawsze kojarzyło się z dużymi akademiami, tłumem roześmianych uczniów, radosnymi spotkaniami ostatni raz przed wakacjami. W tym roku wszystko jest
zupełnie inne. Jest dziwne. Dla wszystkich ostatnie miesiące to był
trudny czas, bo wszystko było nowe, wszystkiego tak naprawdę
wspólnie się uczyliśmy. Zdalne nauczanie było dużym przedsięwzięciem, które spadło na nas z dnia na dzień. Mimo tego, wiele
się nauczyliśmy.
Dlatego w tym szczególnym dniu chciałam złożyć podziękowania uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Drodzy uczniowie,
mimo specyficznych warunków tak wiele udało się Wam osiągnąć.
Daliście radę! Niech zdobyta wiedza – czy to podczas tradycyjnych
lekcji, czy w trakcie e-lekcji – poszerza Wasze horyzonty. Drodzy
nauczyciele, przyjmijcie słowa uznania za Wasze poświęcenie.

Nowa organizacja pracy wymagała jeszcze większego zaangażowania, ale przyniosła wspaniałe efekty. Serdecznie dziękuję
również rodzicom. Także dla Was zdalne nauczanie było dużą
zmianą. Szkoła przeniosła się do domów, a na Was spadły dodatkowe obowiązki. Troska o dobro Waszych pociech spowodowała,
że to wszystko się udało.
Wyciągnijmy z tych trudnych miesięcy wnioski. Mam nadzieję,
że to doświadczenie nauczy nas tego, abyśmy doceniali, jak ważne
są edukacja i kontakty międzyludzkie, bycie razem.
A teraz czas na odpoczynek. Życzę wspaniałych i bezpiecznych
wakacji! Wypocznijcie, aby od września z nową energią i siłą przystąpić do kolejnych fascynujących spotkań z edukacją!
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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Uczniowie rozpoczęli wakacje
26 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odebrali świadectwa. To było inne niż dotychczas zakończenie roku szkolnego. A teraz czas na wakacje!

W

maseczkach czy przyłbicach, w mniejszych grupach, z zachowaniem
dystansu społecznego – zakończenie roku szkolnego, tak jak
wszystko w ostatnich miesiącach,
było inne niż do tej pory. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju spotkali się ostatni raz przed wakacjami, by odebrać świadectwa.
36 uczniów żegnało się z SP
nr 1 odbierając świadectwa ukończenia szkoły. – Chciałam Wam
podziękować za postawę, którą
prezentowaliście w ostatnich miesiącach, za to, że potrafiliście się
odnaleźć w tym bardzo trudnym
czasie – zwróciła się do absolwentów dyrektor Beata Smolarek. Dziękowano także rodzi-

com uczniów, dla których zdalne
nauczania wiązało się z dodatkowymi obowiązkami.
Podczas akademii Nagrodę
Dyrektora „za bardzo dobre
wyniki w nauce i postawę godną
naśladowania w walce z przeciwnościami losu” odebrała Małgorzata Głuch z kl. VIIIa. Wręczono
także podziękowania dla rodziców za współpracę w ramach
Rady Rodziców.
Na zakończenie akademii nie
zabrakło życzeń udanych wakacji
oraz sukcesów w nauce na kolejnym etapie edukacji. Bo jak głosiło hasło widoczne podczas spotkania: „każdy koniec jest początkiem nowej historii”.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego Szkoła Podstawowa nr

Świadectwa ukończenia szkoły odebrało 36 uczniów (Fot. UG)

1 w Goczałkowicach-Zdroju przygotowała prezentację podsumowującą pracę w ostatnim roku.
Prezentacja jest dostępna na stro-

nie internetowej Urzędu Gminy –
goczalkowicezdroj.pl. Zachęcamy
do jej obejrzenia!
UG

Przedszkola znów działają

1 lipca została wznowiona działalność dwóch gminnych przedszkoli. Prowadzony jest w nich dyżur wakacyjny.

W

znowienie działalności gminnych przedszkoli było możliwe dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej w regionie. To też wyjście
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dla których otwarcie przedszkoli oznacza możliwość powrotu do pracy.

Dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu nr 1 będzie prowadzony przez cały lipiec i sierpień, a w Publicznym Przedszkolu nr
2 – w lipcu. Na dyżur w obu placówkach zgłoszonych zostało łącznie ponad 20 dzieci. Godziny funkcjonowania przedszkoli w czasie wakacji
zostały dostosowane do podanych przez rodziców w oświadczeniach. PP nr 1 jest otwarte w godz. 6.30-16.00, a PP nr 2 – w godz. 7.00-16.00.
Przedszkola zostały odpowiednio przygotowane na przyjęcie dzieci pod względem organizacyjnym i technicznym. Zapewniono środki
ochrony osobistej, wdrożono procedury opracowane w związku z pandemią.
UG

Ósmoklasiści napisali egzamin
Na początek język polski, w środę matematyka, a w czwartek język obcy. 36 uczniów SP nr 1 w Goczałkowicach napisało w dniach
16-18 czerwca egzamin ósmoklasisty.

E

gzamin ósmoklasisty
to zwieńczenie ośmioletniej edukacji w szkole podstawowej. W ciągu trzech dni
uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka
obcego. Z zadaniami egzaminacyjnymi mierzyło się 36 uczniów
szkoły.
Egzaminy przeprowadzane
były zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczniowie goczałkowickiej szkoły byli tak rozmieszczeni w salach egzaminacyj-

nych, by zachowany był odstęp
co najmniej 1,5 m. Zabezpieczono
środki do dezynfekcji, w określonych sytuacjach był obowiązek
zakrywania ust oraz nosa. Przygotowano też pomieszczenia dla
uczniów, którzy źle się poczują.
Uczniowie wchodzili do szkoły
odrębnymi wejściami wyznaczonymi dla każdej klasy, nie mogli
wnosić na teren szkoły zbędnych
rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
Wyniki egzaminu zostaną
ogłoszone do 31 lipca.
UG

Egzamin przeprowadzono zgodnie z rygorem sanitarnym (FOT. SP NR 1)

 z życia gminy 
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apel do mieszkaŃców

Apelujemy o przycinanie gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza ogrodzenia posesji oraz usunięcie drzew, krzewów i innych
roślin posadzonych w poboczu dróg.

K

olejny raz zwracamy się
do mieszkańców gminy
w sprawie gałęzi drzew
i krzewów wystających z prywatnych posesji na drogi i chodniki.
Pamiętajmy, że mogą one stwarzać duże zagrożenie!
Ad m i n i st r a c j a Z a s o b ów
Komunalnych, jako administrator dróg gminnych, zwraca
się z prośbą o usunięcie drzew,
krzewów i innych roślin posadzonych w poboczu dróg przez
właścicieli nieruchomości przyległych do nich. W sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu
oraz utrudniających prawidłowe
korzystanie z dróg i chodników
zostaną one usunięte przez
administratora drogi bez powiadamiania i odszkodowania.

Na każdym mieszkańcu ciąży obowiązek dbania o swą posesję. (Fot. MURATOR)

Do obowiązków właścicieli
posesji należy pielęgnowanie

drzew i krzewów znajdujących
się na terenie ich posesji. Tym-

czasem w naszej gminie są miejsca, gdzie gałęzie wychodzą
poza ogrodzenie i często wiszą
nad drogami czy chodnikami.
W ten sposób powodują duże
utrudnienia dla pieszych czy
rowerzystów, a nawet uszkodzenia przejeżdżających pojazdów. Takie gałęzie ograniczają
również widoczność. Są więc
niebezpieczne dla nas wszystkich.
W trosce o użytkowników
dróg i chodników apelujemy
do mieszkańców o dbanie
o odpowiedni stan drzew i krzewów znajdujących się w sąsiedztwie publicznych dróg. W skrajnych przypadkach gmina będzie
zmuszona do przycięcia niebezpiecznych gałęzi.

wysoka pozycja gminy goczałkowice
w rankingu Finansowym
Gmina Goczałkowice-Zdrój znalazła się w setce najlepszych gmin wiejskich w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019.

R

anking został opracowany przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przeanalizowano w nim kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 roku. Goczałkowice-Zdrój zajęły 93.
miejsce w zestawieniu 1547 gmin wiejskich
w Polsce, co daje miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w województwie śląskim.

Przygotowując ranking wzięto pod
uwagę: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydat-

podziękowanie

K

ierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z pracownikami dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórki
rzeczy dla dzieci w rodzinach, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej.
Wyrażamy swoją wdzięczność za okazane dobro,
wrażliwość i bezinteresowność. Ofiarowana przez
Państwa pomoc jest nieoceniona i wywołała wielką
radość i wzruszenie rodzin.

ków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
obciążenie wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Wysoka pozycja w rankingu potwierdza więc efektywne zarządzanie finansami
w gminie Goczałkowice-Zdrój.
UG

aktualności
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goczałkowicki rower
znów do dyspozycji

Także w tym sezonie można korzystać z samoobsługowej wypożyczalni rowerów. Stacje dostępne są przy Starym Dworcu oraz
przy koronie zapory.

W

szystkich użytkowników
korzystających z rowerów prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Specjalne środki bezpieczeństwa
stosuje także Nextbike, operator
systemu. „Aby zminimalizować
ryzyko zakażenia operator systemu – Nextbike Polska – będzie
prowadził dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów
jak kierownice, siodełka, linki,
manetki oraz terminale. Jednoślady będą dezynfekowane
przynajmniej dwa razy dziennie
w ramach codziennej pracy osób
serwisujących oraz relokujących
rowery miejskie we wszystkich
działających systemach, których

operatorem jest Nextbike Polska”
– informuje firma.
W ramach wypożyczalni
na każdej z dwóch goczałkowickich stacji (przy Starym Dworcu
oraz przy koronie zapory) dostępnych jest po 10 jednośladów. System prowadzony jest przy współpracy z gminą Pszczyna – tam
ulokowano ponownie 6 stacji
(Rynek, Osiedle Piastów, Dworzec
PKP, Osiedle Stara Wieś, Osiedle
Daszyńskiego oraz Ośrodek Sportów Wodnych w Łące). Pierwsze
30 minut jazdy będzie darmowe.
Żeby skorzystać z wypożyczalni należy mieć aktywne
konto. Opłata inicjalna wynosi
10 zł.

Stacje ponownie znajdują się przy Starym Dworcu oraz przy koronie zapory (Fot. UG)

Szczegóły i regulamin są
dostępne na stronie internetowej

www. pszczynskirower.pl.

UG

pompujemy – pomagamy!

Gmina Goczałkowice-Zdrój wspólnie z Radą Gminy Goczałkowice-Zdrój zaangażowała się w akcję charytatywną #GaszynChallenge!

D

o zabawy zostaliśmy nominowani przez gminę Miedźna.
Od razu przyjęliśmy wyzwanie, bo chcemy pomagać! Pompki
robili radni Rady Gminy wraz z przewodniczącym, pracownicy Urzędu
Gminy oraz Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, przy wsparciu
wójt Gabrieli Plachy. Udało się! A
na konto chorej na rdzeniowy zanik
mięśni 6-miesięcznej Sandry trafiły kolejne środki. Do wyzwania
nominowaliśmy gminę Pawłowice
wraz z Radą Gminy, LKS Goczał-

O

Goczałkowice pompują! (Fot. kadr z ﬁlmu na Facebooku)

kowice-Zdrój oraz WakePark. Całe
nagranie można obejrzeć na pro-

filu Gminy Goczałkowice-Zdrój na
Facebooku.

#GaszynChallenge to akcja charytatywna zapoczątkowana przez
strażaków z Gaszyna. Nominowani do wyzwania mają za zadanie zrobienie 10 pompek, wsparcie zbiórki na rzecz potrzebujących,
a także nominowanie kolejnych
osób. Każdy, kto wykona 10 pompek wpłaca minimum 5 zł, a jeśli nie
wykona – 10 zł. Akcja rozeszła się po
całej Polsce, integrując różne osoby
i instytucje w pomocy potrzebującym.
UG

ważna inFormacja nt. 500+, 300+
i innycH świadczeŃ

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju
przypomina rodzicom i opiekunom dzieci obecnie pobierającym świadczenie 500+, iż zgodnie z Informacją
o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, okres
świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r. Dlatego w 2020 r. nie
należy składać wniosków w żadnej formie (ani w formie elektronicznej, ani papierowej).

OPS informuje, iż wnioski o świadczenie z programu „Dobry
Start” (300+), świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny można składać już od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną,
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą
od 1 sierpnia 2020 r.
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tak głosowaliśmy
w wyBoracH prezydenckicH
Prezentujemy wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Goczałkowicach-Zdroju. 12 lipca odbędzie się II tura.

W

niedzielę, 28 czerwca odbyły się wybory prezydenckie.
W gminie Goczałkowice-Zdrój uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania było 5266 mieszkańców
(we wszystkich obwodach, łącznie z obwodami odrębnymi utworzonymi w zakładach leczniczych, w Uzdrowisku oraz „Gwarku” – 5457
osób). Frekwencja w stałych obwodach głosowania wyniosła 68,67%
(głos oddało 3616 osób), a łącznie we wszystkich obwodach w gminie
– 69,31% (głos oddały 3782 osoby).
W gminie Goczałkowice-Zdrój największym poparciem cieszył się
Andrzej Duda, który uzyskał 1643 głosy. Drugie miejsce zajął Rafał
Trzaskowski (994 głosy), a trzecie – Szymon Hołownia (691 głosów).
Oto szczegółowe wyniki głosowania we wszystkich obwodach głosowania w gminie Goczałkowice-Zdrój:

W skali całego kraju Andrzej Duda uzyskał 43,50% głosów, Rafał
Trzaskowski – 30,46%, Szymon Hołownia – 13,87%, a Krzysztof Bosak
– 6,78%. Frekwencja wyniosła 64,51%.
W związku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50%
głosów, 12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Wezmą
w niej udział Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Lokale wyborcze
ponownie będą czynne w godz. 7.00-21.00. Szczegółowe informacje
o wyborach w gminie Goczałkowice-Zdrój można znaleźć na specjalnej zakładce na stronie internetowej Urzędu Gminy.
UG

1. Andrzej Duda – 1643 głosy – 43,57%

2. Rafał Trzaskowski – 994 głosy – 26,36%
3. Szymon Hołownia – 691 głosów – 18,32%
4. Krzysztof Bosak – 237 głosów – 6,28%
5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 88 głosów – 2,33%
6. Robert Biedroń – 79 głosów – 2,09%
7. Stanisław Żółtek – 16 głosów – 0,42%
8. Marek Jakubiak – 9 głosów – 0,24%
9. Waldemar Witkowski – 8 głosów – 0,21%
10. Mirosław Piotrowski – 3 głosy – 0,08
11. Paweł Tanajno – 3 głosy – 0,08%

od września powszecHny
spis rolny

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbędzie się kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego.

O

bowiązek realizacji spisów nakłada na państwa
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady,
jak również wynika on z rekomendacji FAO. W państwach
członkowskich ONZ pełne
badanie realizowane jest raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne. Poprzedni
Powszechny Spis Rolny odbył
się w Polsce w 2010 r.
Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji
krajowej, regionalnej i lokalnej
polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także
na analizę zmian, jakie zaszły
w rolnictwie na przestrzeni lat
2010 – 2020.
W spisie rolnym będą zbie-

rane dane dotyczące m.in. osoby
kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa
na obszarach o ograniczeniach
naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej,
rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów
według upraw, powierzchni
nawadnianej, zużycia nawozów
mineralnych i organicznych,
pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także
wkładu pracy w gospodarstwo
rolne użytkownika i członków
jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych.
Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpują-

cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi w jednej z poniższych
form:
– samospisu internetowego
przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji;
– wywiadu telefonicznego
przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego;
– wywiadu bezpośredniego
przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, któr y
odwiedzi gospodarstwo rolne.
Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa o statystyce publicznej przewiduje
karę grzywny, a o jej wysokość
decyduje sąd.
Szczegółowe infor macje
o celach spisu rolnego można
znaleźć na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego – rolny.spis.gov.pl.

Do 8 lipca można składać
swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.
Kandydat powinien spełniać
następujące wymagania:
– być osobą pełnoletnią,
– zamieszkiwać na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój,
– posiadać co najmniej średnie
wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Szczegóły są dostępne
na stronie goczalkowicezdroj.
pl
GUS
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A JEDNAK WA
W
WAKACJE
K CJE !!! z GOK
KA
PONIEDZIA£KI

BOISKO PRZY GOK, BEZP£A
BEZP£ATNE
TNE

ANIMACJE

GoK

Gocza³kowice
Gocza³k
wice - Zdrój

GODZ. 10.00 - 13.00

WYJAZDY RODZINNE

ATRAKCJE
A
ATRAK
TRAKCJE

GODZ. 9.00 - 16.00

7.07.
7.007. LEGENDIA, 50/70z³.
50/70z³³.

ZAJÊCIA,
GR
GRY
Y,
Y,
GRY,
ZABAWY
ZABAWY

ŒRODY
Y

WTORKI
WT
ORKI

35/40z³.
14.07. INWA£D-PARK
INW
WA
A£D-PARK RROZRYWKI,
OZRRRYYWKI, 35/
/40z³³.
221.07.
1.07. ZOO CHORZÓW,
CHORZÓW,
W, 220/30z³.
0/30z³.
28.07. GÓRKI DWÓR
DWÓ
ÓR KOSSAKÓW
KOSSAKÓW i PARK
NIESPODZIANEK,
LEŒNYCH
HN
IESPODZIAN
NEK, 20/30 z³.

UWAGA
UW
UWA
AGA !!!

DOTY
DOTYCZY
TYCZY
CZY WSZYSTKICH WYDARZEÑ:
WYDARZEÑ:
zapisy, oœwiadczenie o stanie zdro
wia,
zapisy,
zdrowia,
mierzenie temperatury
temperatur
yy,, dezynf
ekcja r¹k,
temperatury,
dezynfekcja
autokarze
maseczki w autokarze,
wanie dystansu spo³ecznego.
spo³ecznego..
spo³ecznego
zachowanie

BOISKO PRZY GOK,BEZP£ATNE
GOK,BEZP£ATNE

AKCJE

GODZ. 10.00 - 13.00
1.07. PLACC ZABA
ZABAW
ZABAW-DZIECI
-DZIECI M£ODSZE
8.07. MIASTECZKO
MIASTECZKO ROWEROWE

CZWARTKI
CZWARTKI

WYJAZDY RODZINNE

AKTYWNIE
GODZ. 9.00 - 16.00

9.07. GÓRA ¯AR, 20/30z³.

16.07. PÊTLA SZCZYRKOWSKA,
SZCZYRKOWSKA, 30/50z³.

15.07. PLAC
ZABAW-DZIECI
PLAC ZABA
ZABAW
-DZIECI STARSZE

23.07. DÊBOWIEC, 20/30z³.

22.07. OGNISKO
OGNISKO - WIA
WIATY W BORZE

30.07. CZANTORIA
ORIA I WIS£A, 20/30z³.

29.07. PLENER ARTYSTYCZNY
ARTYSTY

SZCZEGÓ£Y I INFORMACJA
INFORMA A NA STRONIE:
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
www
www.gok.goczalk
.gok.goczalkowicezdroj.pl
wicezdroj.pl oraz pod nr tel.32 210 70
7 88
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program „moja woda” już od lipca

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe będzie można otrzymać z nowego
programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Ł

ączny budżet przeznaczony na ten cel, czyli na łagodzenie skutków suszy w Polsce to 100 mln zł do wykorzystania
w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody
rocznie.
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą mogli otrzymać do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż
80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Środki mogą
być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji,

takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne,
instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej
wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości.
Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od lipca br. Więcej szczegółów dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu – gov.
pl/web/klimat.
UG

zmiany w Funkcjonowaniu punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

O

d 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób

w ciągu ostatniego roku.
Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą
środków porozumiewania się
na odległość – w tym przypadku
rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów –
udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

odbywa się według kolejności
zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego pod numerem telefonu: (32) 449-23-78
WAŻNE! W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba

uprawniona przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej NIE
SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
Starostwo
Powiatowe w Pszczynie

szanuj wodę!

Kilka prostych zachowań sprawi, że oszczędzimy wodę. A tej marnuje się coraz więcej. Zmieńmy to!

S

tatystycznie na jednego Polaka przypada jej ok. 1600 m3 rocznie
– to mniej więcej tyle samo, ile przypada na jednego mieszkańca
Egiptu i 3 razy mniej niż średnia dla Europy, która wynosi ponad
4500 m3.
Na świecie ponad 2 miliardy osób cierpi z powodu braku dostępu do
bezpiecznej dla zdrowia wody pitnej. To 6 razy więcej niż wynosi liczba
wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych i ponad 50 razy więcej niż liczba mieszkańców Polski. W Europie każdy z nas wykorzystuje
dziennie od 50 do 200 litrów. Najwięcej jednak zużywają jej Amerykanie – 1 osoba zużywa aż do 650 litrów dziennie! Warto przypomnieć,
że woda zajmuje ponad 70 proc. naszej planety, z czego jedynie 3%
stanowi woda słodka, a około 97% woda morska.
Każdy z nas ma wpływ na zmniejszenie zużycia i zanieczyszczenia
wody m.in. poprzez zmianę codziennych nawyków. Wśród nich wymienić można mycie zębów przy zakręconym kranie i płukanie ich wodą z
kubka zamiast pod bieżącą wodą, dzięki czemu można zużyć tylko 0,5
litra zamiast 16 litrów wody. Napełnienie wanny zużywa ok. 180 litrów
wody, podczas gdy każda minuta prysznica to tylko ok. 10 litrów. Nieszczelna bateria lub zawór, z którego wycieka 1 kropla wody na sekundę
powoduje ubytek 168 litrów na dobę, czyli ponad 61 m3 na rok!

Pamiętajmy, że zasoby wody pitnej na Ziemi są ograniczone,
dlatego należy je oszczędzać. Poniższe wskazówki pomogą nam w
oszczędzaniu wody na co dzień:
Zakręcaj wodę w trakcie mycia zębów, twarzy lub golenia.
W trakcie mycia rąk nie odkręcaj wody w pełni.
Napraw kapiące krany.
Bierz prysznic zamiast kąpieli.
Nie zmywaj pod bieżącą wodą.
Nie wylewaj wody, jeśli możesz ją wykorzystać ponownie np. do
podlania kwiatów lub sprzątania.
Jeśli masz taką możliwość wymień krany na takie, które oszczędzają wodę.
Używaj jednouchwytowych baterii.
W miarę możliwości wymień spłuczkę na model z opcją mniejszego spłukiwania.
Pralkę i zmywarkę uruchamiaj dopiero wtedy, kiedy są pełne lub
ustawiaj program „eko”, zużywający wodę w ilości odpowiadającej
wielkości załadunku.
Wody Polskie, gov
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zapraszamy na wyjątkowe
koncerty w sieci

Wspaniała muzyka Beethovena i Chopina na tle pięknych, goczałkowickich widoków – od niedzieli, 5 lipca emitujemy niezwykłe
koncerty w sieci!

Z

powodu pandemii organizacja koncertów w tradycyjnej formie nie jest wskazana.
Dlatego Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju przystąpił do realizacji projektu, który
umożliwia spotkania z wysoką
kulturą w sposób całkowicie bezpieczny.
Projekt „Jubileuszowy cykl koncertów–L.vanBeethoveniF.Chopin”
uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura
w sieci” Narodowego Centrum Kultury. Przewiduje on nagranie cyklu
koncertów poświęconych twórczości dwóch wielkich kompozytorów,

w związku z przypadającymi w tym
roku rocznicami urodzin: 250-lecia
Ludwiga van Beethovena oraz 210lecia Fryderyka Chopina. Koncerty
zostaną zarejestrowane na tle ciekawych, goczałkowickich plenerów
i udostępniane na YouTube oraz
na stronach i portalach Gminnego
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.
W czwartek, 25 czerwca rozpoczęły się nagrania. Pierwsza część
koncertów została zarejestrowana
w pięknych okolicznościach Ogrodów do Zwiedzania Kapias. W lipcu
nagrania odbędą się w okolicach
Parku Zdrojowego, przy Starym
Dworcu.
Koncerty są udostępniane

Podczas nagrań pierwszych koncertów w Ogrodach Kapias (Fot. UG)

w kolejne niedziele. Pierwsza emisja odbyła się 5 lipca na kanale GOK
na YouTube. Link jest dostępny
też na goczalkowicezdroj.pl.

Zapraszamy do oglądania kolejnych koncertów. Emisje w niedziele o godz. 17.00.
UG

to Był Bajkowy
dzieŃ dziecka!
1 czerwca ulicami Goczałkowic przejechał bajkowy kabriolet,
a w nim Myszka Miki i Mini, które z okazji Dnia Dziecka postanowiły odwiedzić goczałkowickie maluchy.

W

esołe postaci z bajek Disneya rozdawały całusy i cukierki dzieciom czekającym na trasie przejazdu. Serdecznie dziękujemy
wszystkim małym uczestnikom zabawy oraz ich rodzicom za
wytrwałość w oczekiwaniu na niespodziankę.
GOK

darmowy dostęp do e-Booków legimi

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju umożliwia czytelnikom darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi,
w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego.

K

ody wydawane są bezpłatnie co miesiąc. Aby otrzymać dostęp
do Legimi wykonaj następujące kroki:
– pobierz kod w bibliotece (musisz być jej zarejestrowanym
czytelnikiem)
– wejdź na stronę www.legimi.pl/slaskie/
– wprowadź otrzymany kod
– załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je posiadasz
– czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji kodu!

Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej bibliotece
następny miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzowym
wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto pierwszy
ten lepszy!
Kody wydawane są podczas osobistych wizyt w bibliotece,
a w okresie zamknięcia biblioteki telefonicznie – tel. 32 210 77 39.
Liczba kodów jest ograniczona!
GBP

Kultura
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Przy Starym Dworcu o tym,
jak zmieniała się kolej

24 czerwca 1870 r. przez Goczałkowice przejechał pierwszy pociąg. 150. rocznicę tego ważnego dla rozwoju gminy wydarzenia
świętowaliśmy 27 czerwca przy Starym Dworcu.

O

historii kolejnictwa
w regionie opowiadał
dr Dawid Keller, pracownik
Muzeum w Chorzowie, badacz
dziejów Górnego Śląska w XIX
i XX w. oraz komunikacji w Polsce.
Jego prelekcja pn. „Koleją do wód,
czyli jak dawniej podróżowano”
pokazała, jak kolej zmieniała się
na przestrzeni lat.
– Kiedyś cały peron dworcowy był ogrodzony. Dlaczego?
Bo samo wejście na peron wiązało się z zakupem biletu kolejowego. Blokowano w ten sposób dojście do usługi, a z drugiej
strony ograniczono też sytuacje,
kiedy pałętają się tam ludzie, którzy nie korzystają z usług kolejowych. Przez długie lata budynki
dworcowe miały też w swojej
strukturze miejsca do spożywania posiłku – bufety czy restauracje – opowiadał dr Dawid Keller. – Kolej przyniosła jeszcze
jedną bardzo ważną zmianę.
Przed koleją zegarek nie był aż
tak potrzebny do życia. Kiedy
zaczęto wprowadzać stały, minutowy rozkład jazdy okazało się,
że człowiek zaczął potrzebować
zegarów, mierzenia czasu. Skutek jest taki, że do dzisiaj na dworcach jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest
zegar – przyznał.
Z okazji jubileuszu przygotowano okolicznościowe kartki
pocztowe. Klimatyczne scenki
plenerowe utrzymane w stylistyce II połowy XIX w. zaprezentowało pszczyńskie Stowarzyszenie
„take tam” im. Artystów Międzywojnia. Klimat tamtych lat można
było poczuć dzięki dawnym strojom i rekwizytom. Artyści wręczali też róże kolejarzom, których
pociągi zatrzymywały się na stacji
w Zdroju.
W muzyczną podróż po całym
świecie zabrało trio Moonlight
band. Ich koncert w pięknych
okolicznościach Starego Dworca
oraz pobliskiego Parku Zdrojowego, a także na tle przejeżdżających co jakiś czas pociągów, był
wspaniałym zwieńczeniem tego
wydarzenia.
Rozwój kolejnictwa w naszej
gminie jest ściśle związany

z innym wyjątkowym wydarzeniem. W 1856 r. na terenie miejscowości odkryto bogate złoża
solanki. Kilka lat później czterech
prywatnych inwestorów nabyło
źródła wraz z przylegającym
gruntem w celu otwarcia uzdrowiska. Pierwszy sezon kuracyjny
rozpoczął się w maju 1864 r.
Popularność kurortu rosła,
a wczasowiczów przybywało.
Dlatego kiedy w 1868 r. na terenie
powiatu pszczyńskiego rozpoczęto prace nad przeprowadzeniem linii kolejowej z Szopienic
do Dziedzic, jedna ze stacji kolejowych na tej trasie została zlokalizowana w goczałkowickim
Zdroju. Ukoronowaniem całego
przedsięwzięcia była budowa
pod koniec XIX w. na stacji zdrojowej okazałego budynku dworca
kolejowego.
Dworzec przez ponad sto
lat służył podróżnym. Sytuacja zmieniła się w 2002 roku,
kiedy budynek strawił pożar.
Płomienie zniszczyły całe wnętrze obiektu wraz z klatką schodową. Od tego czasu zniszczony
dworzec stał pusty. Po długoletnich staraniach gminie Goczałkowice-Zdrój udało się przejąć
od PKP zdewastowany budynek
„Starego Dworca Kolejowego”.
Rok później ogłoszono przetarg
na remont. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł.
Dzięki temu w kwietniu
2016 r. wyremontowany obiekt
znów został otwarty, jako Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Stary Dworzec. W odnowionych pomieszczeniach Starego
Dworca zlokalizowano poczekalnię dla podróżnych, Punkt
Informacji Turystycznej, przechowalnię bagaży, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego, Rota
Bibliotekę, kącik dla maluchów
oraz toalety. Ponadto, dla miłośników flory i fauny na zewnątrz,
od strony peronów kolejowych
zainstalowano lunety obserwacyjne.
Dziś piękny, odnowiony Stary
Dworzec, symbol historii kolejnictwa w regionie, to jedna z wizytówek Goczałkowic-Zdroju!
UG

Dzięki strojom z tamtych lat Stowarzyszenie„take tam” im. Artystów Międzywojnia wprowadziło uczestników w klimat II połowy XIX w. (Fot. UG)

Dr Dawid Keller mówił o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się kolejnictwo (Fot. UG)

W podróż, tym razem muzyczną, zabrało trio Moonlight band (Fot. UG)
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W BAJKOWYM KLIMACIE - KONKURSY ONLINE DLA NAJMŁODSZYCH
Na przestrzeni minionych tygodni działalność goczałkowickich instytucji przeniosła się do sieci. W tym trudnym dla Wszystkich
czasie, na profilach GOK i GBP pojawiały się różnorodne informacje, ciekawostki oraz zaproszenia do wspólnej zabawy, mające
na celu umilić czas społecznej kwarantanny.
Pośród nich znalazły się także konkursy, skierowane do dzieci. Na szczególną uwagę zasługują dwie propozycje - konkursy fotograficzne na najciekawszą stylizację Pippi Langstrumpf (w tym roku świętujemy 75. rocznicę jej powstania) oraz Boba Budowniczego.
Jak się okazało, kreatywność rodziców nie ma granic, co widać na nadesłanych zdjęciach. Serdecznie dziękujemy za tak liczny
odzew!

ZOSIA

PA U L I N A

ANTONINA

MARTYNA

KASIA

WIKTORIA

NIKOLA

AMELIA

LAURA

WERONIKA

EMILIA

ZOSIA
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w Bajkowym klimacie - ciąg dalszy...

NIKODEM

KAROL

T O M E K I A G AT K A

JAKUB

KACPER I MICHAŁ

ANTEK

EMILIA

RADEK

KAMIL

JAŚ

IGOR

NIKODEM

FRANEK

FILIP

FILIP

HUBERT

A N T E K , PAW E Ł I J A Ś

PRZEMEK

WIKTOR
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Historyczny sukces lks-u!
LKS Goczałkowice-Zdrój awansował do piłkarskiej III ligi. W barażowym spotkaniu z Szombierkami Bytom 20 czerwca „Goczały”
wygrały 2:0. Żeby wyłonić zwycięzcę trzeba było rozegrać dogrywkę.

2020

jest szczególnym
rokiem,
dlatego piłkarski sezon
2019/2020 jest również szczególny. W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa, rozgrywki w IV lidze
zostały zatrzymane na trzy dni
przed inauguracją rundy wiosennej. W połowie maja zapadła
decyzja o zakończeniu rozgrywek
piłkarskich, przyjmując za ostateczną klasyfikację na zakończenie rundy jesiennej.
Na Śląsku są dwie grupy IV ligi,
a awans do III ligi (rozgrywki międzywojewódzkie) uzyskuje jedna

drużyna wyłoniona w barażu
pomiędzy mistrzami obu IV-ligowych grup. Spotkanie Szombierek Bytom z LKS-em Goczałkowice-Zdrój było więc konieczne
do rozegrania. Było również jedynym o stawkę, które zostało rozegrane na Śląsku w rundzie wiosennej w niższych ligach.
Ze względu na wciąż panującą epidemię władze Śląskiego
Związku Piłki Nożnej podjęły
decyzję, że baraż będzie jednym
meczem na neutralnym dla drużyn terenie, bez udziału kibiców.
Mecz został rozegrany w Łaziska
Górnych.
Mimo że spotkanie zapla-

nowane było na pierwszy dzień
kalendarzowego lata, to pogoda
była jesienna. Padający deszcz dał
się we znaki piłkarzom obu drużyn, skutecznie utrudniając pokazanie piłkarskich fajerwerków.
Po 90 minutach rywalizacji
wynik był bezbramkowy, więc
zarządzono dogrywkę. W niej,
już na początku, Piotr Ćwielong wyprowadził „Goczały”
na prowadzenie 1:0 dzięki
bramce z rzutu wolnego. Popularny „Pepe” postawił przysłowiową „kropkę nad i” przy awansie LKS-u, umieszczając piłkę
w bramce bytomian po podaniu
Bartosza Kiełbasy. Po tej bramce

w ekipie z Goczałkowic eksplodowała szalona euforia.
Chwilę później puchar
za awans do III ligi wręczył
Henryk Kula, prezes Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. Gratulacje wraz z pamiątkową statuetką
piłkarzom LKS-u przekazała również Gabriela Placha, Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój, która dopingowała drużynę trenera Damiana
Barona w Łaziskach Górnych.
Kto by przewidział taką historię, kiedy w połowie listopada
2019 roku mistrzostwo jesieni w 2
grupie IV ligi wywalczyli piłkarze
LKS-u Goczałkowice-Zdrój?
GOSiR

Baraż o iii ligę, łaziska
górne, 20 czerwca 2020 roku
Szombierki Bytom – LKS Goczałkowice 0:2 po dogrywce.

0:1 – Ćwielong, 93 min. (wolny),
0:2 – Ćwielong, 120+2 min.
SZOMBIERKI:
Latka – Cichecki, Balul (114. Szubert), Wagner, Curyło – Moritz (97.
Terbalyan), Pietrycha (71. Pstuś), Gwiaździński, Kaiser – Hołoś (97.
Malicki), Rybak (83. Juraszczyk). Trener Janusz KLUGE.
LKS:
Kubina – Dragon, Baron (87. Maroszek), Zięba, Łączek (98. Jendryczko) – Ogrocki (73. Matuszczyk), Jonda (62. Rączka), Hanzel,
Furczyk (113. Grygier), Ćwielong – Marchewka (70. Kiełbasa). Trener Damian BARON.

Oba gole dla Goczałkowic strzelił Piotr Ćwielong (Fot. P. Kanik).

Ogromna radość po ostatnim gwizdku sędziego (Fot. P. Kanik).

Po meczu sukcesu piłkarzom pogratulowała wójt Gabriela Placha (Fot. P. Kanik).
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Przerwa wykorzystana
na prace remontowe

Prawie 4 miesiące zamknięte dla klientów były obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym czasie przeprowadzono liczne prace remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne.

W

p i e r w s z ej ko l ej n o ści przerwa spowodowana zamknięciem
obiektów została spożytkowana
na wykonanie prac remontowych na terenie krytej pływalni „Goczuś”. Zakres prac
obejmował: wymianę płyt kartonowo-gipsowych w łaźniach,
wymianę fug ścian i posadzki
łaźni, malowanie pomieszczeń
łaźni i szatni basenowych, fugowanie części plaży basenowej,
koryt ściekowych oraz wanien
jacuzzi. Roboty te zostały wykonane przez firmę zewnętrzną.
Wykonanie tych prac planowane
było na koniec sierpnia.
Oprócz tego w łaźniach
i szatniach basenowych zostały
wymienione oprawy oświetleniowe i wywietrzniki. Odmalowano również ok. 450 m kw
ścian i sufitów korytarzy oraz
pomieszczeń w hali sportowej
oraz na „Orliku”. Prace toczyły
się również na zewnątrz. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewek i krzewów ozdobnych przy
hali basenowej i hali sportowej.

Prace prowadzono zarówno w obiekcie, jak i na zewnątrz (Fot. GOSiR)

Te roboty wykonywane zostały
przez pracowników GOSiR-u.
Zanim została w pełni uruchomiona kr yta pływalnia
„Goczuś”, pracownicy GOSiR-u wykonali wiele prac remontowych, porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie całego kompleksu sportowego przy ul. Szym-

borskiej. Została wymieniona
boazeria w saunie (na chwilę
obecną sauna pozostanie jednak nieczynna do odwołania),
uszczelnienia w korytkach przelewowych niecek basenowych
oraz wannie jacuzzi. Nowe oblicze zyskał również pokój ratowników. Kontynuowano prace

związane z cięciami pielęgnacyjnymi, tym razem z żywopłotami. Na boisku „Orlik” odmalowane zostały linie na boisku
wielofunkcyjnym (koszykówka,
siatkówka i tenis ziemny),
sztuczna murawa na boisku
piłkarskim przeszła czyszczenie i czesanie, ale najważniejszym zadaniem była wymiana
zniszczonych paneli ogrodzeniowych wzdłuż boiska piłkarskiego, które zostało zastąpione
nowymi siatkami.
Pracownicy GOSiR-u zaangażowali się również w akcję szycia maseczek. W sumie uszyto
ponad 600 maseczek, które
zostały przekazane do ośrodków
zdrowia z Goczałkowic-Zdroju
i Pszczyny, a także do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Załoga GOSiR-u zaangażowana była również
w dystrybucję maseczek dla
mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój, które zostały
zamówione na zlecenie Urzędu
Gminy.
GOSiR

Kryta Pływalnia już otwarta
Od 1 lipca, po 111-dniowej przerwie, miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z Krytej Pływalni „Goczuś”
w Goczałkowicach-Zdroju!

P

ływalnia jest czynna w standardowych godzinach, tzn. od godz. 7.00 do godz. 23.00 (ostatnie wejście o godz.
22.00). Wróciliśmy w nowej rzeczywistości oraz z ograniczeniami.
Do najważniejszych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują Klientów w obiekcie należą: obowiązek zakry-

wania nosa i ust w drodze od wejścia na obiekt do szatni i z powrotem, obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem
i po wyjściu z obiektu, obowiązek zachowania dystansu społecznego, brak publiczności, zamknięta widownia i brak
ławek oraz krzesełek na korytarzach.
Jednorazowo z pływalni może skorzystać 48 osób. Przy szatni, stanowisku kasowym może przebywać 1 osoba (lub
rodzina).
W pierwszym okresie po uruchomieniu krytej pływalni niedostępna dla Klientów jest sauna!
GOSiR

inFormacJe i ogłoSzenia
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pomoc dla rolników
– ważne inFormacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o programach pomocowych dla rolników.
Pomoc dla utrzymujących stawy hodowlane
Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi
w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych,
mogą ubiegać się w ARiMR o wsparcie. Wnioski można składać do 15
lipca br. w biurach powiatowych Agencji.
Wsparcie dla młodych rolników
Ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy
samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł
wsparcia. ARiMR przyjmuje wnioski do 1 sierpnia.
Pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW
2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca br.
Pomoc w nawodnieniu
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020 r.
O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rol-

nik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub
zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, itp.
Pieniądze na odtworzenie potencjału produkcji rolnej
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane
klęskami żywiołowymi (powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę,
grad, huragan, uderzenie pioruna) bądź wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej”. Termin naboru mija końcem sierpnia.
Pomoc dla nowych grup producentów
Do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.
Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ARiMR –
www.arimr.gov.pl oraz na specjalnej podstronie dla rolników
na stronie internetowej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój –
goczalkowicezdroj.pl/aktualnosci-22-rolnictwo.

stary dworzec ponownie otwarty

Od 1 lipca ponownie otwarty jest Stary Dworzec oraz znajdujący się w nim Punkt Informacji Turystycznej.

S

tary Dworzec w okresie letnim jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.
10.00-18.00, a w soboty i niedziele – w godz. 9.00-19.00.
Przebywając w obiekcie należy
mieć zakryte usta oraz nos, obowiązują również dezynfekcja rąk
oraz zachowanie dystansu społecznego.
Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego „Stary Dworzec”
to miejsce, w którym znajdują

się poczekalnia dla podróżnych, Punkt Informacji Turystycznej, wypożyczalnia sprzętu
rekreacyjnego, mała biblioteka, kącik dla maluchów oraz
toalety. Ponadto, dla miłośników flory i fauny na zewnątrz,
od strony peronów kolejowych
zainstalowano lunety obserwacyjne. W pobliżu jest też jedna
z dwóch goczałkowickich stacji
samoobsługowej wypożyczalni
rowerów.

już wkrótce rusza
odkomarzanie

W lipcu i sierpniu na terenie gminy przeprowadzona zostanie akcja odkomarzania.

O

dkomarzanie polegające na zwalczaniu larw komarów w
wodach stojących i płynących prowadzone będzie przy użyciu
produktu biobójczego, który jest nieszkodliwy dla środowiska,
czyli nietoksyczny dla ludzi, pszczół oraz ryb i innych organizmów
wodnych.
Akcja odbędzie się dwa razy – w lipcu oraz sierpniu. O szczegółach
i terminach poinformujemy na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przypominamy, że w gminie walczymy z komarami też w inny
sposób. Na pięciu budynkach gminnych zamontowane zostały budki
lęgowe dla jerzyków. Największą zaletą jerzyków jest to, że dorosły osobnik zjada dziennie ok. 20 tys. owadów, w tym komarów! W
ostatnim czasie można zauważyć, że tych ptaków w naszej gminie
jest coraz więcej!
UG
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WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
przyjmuje strony w sprawie skarg
i wniosków w czwartki w godz.
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107),
po wcześniejszym umówieniu.
Godziny pracy punktu kasowego
Banku Spółdzielczego
w Pszczynie w budynku
Urzędu Gminy:
do 31 lipca
poniedziałek - piątek 8.30-14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku)
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
tel. 32 212 70 21
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 7.00-18.00
piątek 7.00-15.00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Szkolna 15
tel. 32 210 72 67
www.przedszkole1goczalkowice.pl
Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Bolesława Prusa 7
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl
Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 214 83 10
Dzielnicowy
asp. szt. Jacek Szmukier
tel. 727 032 494
Numer jest aktywny w trakcie
pełnienia służby.
Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61
(budynek „Górnik”)
wtorek 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14
Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94
Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88

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

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

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

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

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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

Awarie sieci
wodociągowej – 605 288 662

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 – 603 779 645
Uszkodzenia nawierzchni
dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie – 32 212 80 68

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne:
13.07, 27.07, 10.08, 24.08
segregowane:
6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 31.08
zmieszane: 13.07,
27.07, 10.08, 24.08
popiół: 20.07, 17.08
Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:
16.07, 29.07, 13.08, 27.08
segregowane: 7.07,
21.07, 4.08, 18.08
zmieszane: 14.07,
28.07, 11.08, 25.08
popiół: 21.07, 18.08

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy:
poniedziałek 12.30-20.00
wtorek-piątek 8.45-15.45
tel. 32 449 11 45
Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

wiadomości goczałkowickie

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
17.07, 30.07, 14.08, 28.08
segregowane: 8.07,
22.07, 5.08, 19.08
zmieszane: 15.07,
29.07, 12.08, 26.08
popiół: 22.07, 19.08
Od przejazdu
kolejowego do zapory, Aleja
I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 17.07,
30.07, 14.08, 28.08
segregowane: 9.07,
23.07, 6.08, 20.08
zmieszane: 16.07,
30.07, 13.08, 27.08
popiół: 23.07, 20.08
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