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powstaNie Nowy plac zaBaw

W Parku Zdrojowym powstanie nowy plac zabaw. Wniosek gminy o dofinansowanie tego projektu z LGD „Ziemia Pszczyńska”
uzyskał pozytywną ocenę.

P

lac zabaw zostanie wybudowany w Parku Zdrojowym,
na wysokości siłowni plenerowej znajdującej się przy stawie
Maciek. Obok publikujemy wizualizację miejsca aktywnego
wypoczynku i rekreacji. Projekt będzie realizowany przez gminę
Goczałkowice-Zdrój z udziałem środków z LGD „Ziemia Pszczyńska”.
– Mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym pociechy będą
mogły bezpiecznie się bawić i spędzać wolny czas. Jednocześnie podejmujemy działania, żeby kolejne place zabaw powstały
w innych częściach naszej gminy. Wkrótce przekażemy więcej
informacji na ten temat – mówi Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój.
UG

pRzy ul. zimowej powstaje
zBioRNik ReteNcyjNy

Końcem marca rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Prace mają zakończyć się w październiku.

R

oboty prowadzone są zarówno w rejonie ul. Zimowej, jak
i na łączniku ulic Zimowej i Głównej, w pobliżu probostwa.
Ze względu na budowę kanalizacji deszczowej, która będzie
odprowadzała wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego,
łącznik jest wyłączony z ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz z kanalizacją deszczową oraz
infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik z dnem o wymiarach 70,5
x 39 m będzie miał ok. 15 tys. m3 pojemności, 4,5 m głębokości
i powierzchnię 0,5 ha. Zostanie wyłożony płytami betonowymi.
Powyżej zbiornika powstanie system rowów, który umożliwi
zbieranie wody z większej powierzchni zlewni.
– Budowa zbiornika jest realizacją Strategii bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, która przewiduje szereg działań mających zabezpieczyć mieszkańców przed zalewaniem. Celem budowanego zbiornika w rejonie ul. Zimowej będzie przechwycenie wody w przypadku nawalnych deszczów. To bardzo ważna
inwestycja dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Prace na zlecenie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój wykonuje firma Brigadon z Jaworzna. Ich koszt to 2 mln 113 tys.
500 zł. Lokalizacja zbiornika została wskazana na podstawie

pRzedszkole już
zadaszoNe

Trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Wisławy Szymborskiej w Goczałkowicach-Zdroju.

O

biekt jest już zadaszony, wstawione są okna. Trwają prace
związane z elewacją oraz ścianami wewnętrznymi.
W przedszkolu będzie miejsce dla 125 dzieci. Prace za 3,6
mln zł mają potrwać do końca roku.
UG

Zbiornik będzie miał ok. 15 tys. m3 pojemności (Fot. UG)

koncepcji, która pokazała, jak woda spływa w kierunku Potoku
Goczałkowickiego.
Zgodnie z ustaleniami, w rejonie ul. Zimowej wybudowane
zostaną dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy buduje gmina, drugi
wybuduje prywatny przedsiębiorca. Będzie on zlokalizowany
w okolicy ul. Zimowej 54. Trwają prace projektowe tej inwestycji.
UG
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Rusza RozBudowa ulicy
kRzyżaNowskieGo

Ul. Krzyżanowskiego zostanie rozbudowana na odcinku od nowo wybudowanej ul. Parkowej do ul. Uzdrowiskowej.

26

kwietnia wójt Gabriela Placha podpisała umowę z wykonawcą robót. Prace za ponad 953 tys. zł wykona Firma
Handlowo-Usługowa „Diego” z Wisły Małej, która wygrała
przetarg ogłoszony przez Urząd Gminy.
Droga zostanie rozbudowana na odcinku od nowo wybudowanej
ul. Parkowej do ul. Uzdrowiskowej na długości 235 mb. Przebudowa
obejmuje wykonanie nowej drogi o szerokości 5,5 m z asfaltobetonu
oraz 2-metrowego chodnika z kostki betonowej, przylegającego
do jezdni. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia
jezdni poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi.
Inwestycja będzie realizowana w ramach drugiego etapu budowy
centrum przesiadkowego. Termin wykonania prac mija końcem
sierpnia.
UG

Rozbudowa będzie kosztować prawie milion zł (Fot. UG)

jedNo pRzejście do likwidacji,
iNNe z syGNalizacją

GDDKiA poinformowała, że przejście dla pieszych przez DK 1 przy skrzyżowaniu z ul. Borowinową zostanie zlikwidowane.
W zamian za to ma powstać wzbudzana sygnalizacja na przejściu w okolicy ul. Stawowej.

B

ezpieczeństwo na goczałkowickim odcinku drogi
krajowej nr 1 to temat,
który od lat podejmowany jest
przez władze gminy Goczałkowice-Zdrój w licznych spotkaniach i rozmowach z zarządcą
drogi, Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Temat
priorytetowy i niezwykle ważny,
bo co jakiś czas dochodzi tam
do niebezpiecznych zdarzeń
z udziałem pojazdów i pieszych.
Jednym z takich niebezpiecznych miejsc jest przejście dla
pieszych przez DK 1 w rejonie
skrzyżowania z ul. Borowinową
(w okolicy komisu samochodowego). Gmina Goczałkowice-Zdrój wielokrotnie wnioskowała o poprawę widoczności
na tym przejściu, a docelowo
– o budowę bezkolizyjnego
przejścia dla pieszych, łączącego dwie części miejscowości.
Proponowano wpisanie zadania
do Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych. Kładka miałaby powstać w rejonie południowego skraju lasu Brzezina,
w celu połączenia łuku ulicy
Solankowej z ul. Uzdrowiskową.
Gmina deklarowała wolę współ-

działania w zakresie pozyskania
terenu na potrzeby proponowanych inwestycji, a także partycypację w kosztach. Wszystko
po to, by jak najszybciej podjąć działania, które poprawią
bezpieczeństwo mieszkańców.
Pomysł nie spotkał się jednak
z akceptacją zarządcy drogi,
czyli GDDKiA.
W połowie listopada 2020
ro k u G D D K i A p r ze p rowa dziła pomiary ruchu pieszych
na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową. Obserwowano ruch
w ciągu dwóch dni, w godz.
6.00-9.00 oraz 14.00-17.00.
W wyniku badań, jednego dnia
na przejściu zarejestrowano 4
pieszych, a drugiego – tylko
jedną osobę.
„Wobec znikomego natężenia ruchu pieszego na przedmiotowym przejściu dla pieszych oraz biorąc pod uwagę
aspekty bezpieczeństwa ruchu
drogowego (lokalizacja przejścia na łuku poziomym, ekrany
akustyczne, nieprzestrzeganie
obowiązującego ograniczenia
prędkości 70 km/h) zachodzą
przesłanki do jego likwidacji.

Zatem informujemy, że w bieżącym roku przedmiotowe przejście zostanie zlikwidowane,
planowany termin do końca III
kwartału br.” – poinformowała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Jednocześnie GDDKiA przychyliła się do innego wniosku
składanego przez gminę Goczałkowice-Zdrój, o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych w rejonie ul. Stawowej.
Zarządca DK 1 podaje, że „doce-

lową kompensacją dla likwidowanego przejścia dla pieszych
będzie budowa sygnalizacji
świetlnej wzbudzanej wraz
z budową dedykowanego oświetlenia i budową dojść w rejonie
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Stawową”.
To zadanie ma zostać zgłoszone
do centrali GDDKiA w ramach
Planu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych.
UG

Jeszcze w tym roku to przejście dla pieszych przez DK 1 zostanie zlikwidowane (Fot. UG)
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Najlepiej działać wspólnie

Wieloletnie przywiązanie do węgla na Śląsku oraz dopiero wzrastająca świadomość konieczności troski o jakość powietrza powodują, że smog nadal jest dużym problemem w naszym regionie, nie tylko w Goczałkowicach. Podczas marcowej sesji Rady Gminy
dyskutowano, w jaki sposób można ograniczyć zanieczyszczenia.

W

trakcie sesji dr Leszek Ośródka
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wystąpił z prezentacją pt.
„Zarządzanie jakością powietrza w Gminie
Goczałkowice-Zdrój w obliczu realizacji
Programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń oraz przyszłych działań gminy”.
Przedstawił informacje o jakości powietrza
w gminie oraz o tym, jak inne samorządy
radzą sobie ze smogiem.
Od 2019 r. w Goczałkowicach, na terenie
Parku Zdrojowego znajduje się akredytowana stacja metrologiczna Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, która
włączona jest w sieć Państwowego Monitoringu Środowiska. – Macie Państwo wyjątkowe szczęście, bo jesteście jedną z nielicznych gmin, które posiadają stację Państwowego Monitoringu Środowiska, czyli taką,
która gwarantuje jakość pomiarów na poziomie światowym – przyznał dr Ośródka. Jak
dodał, trudno porównywać panujące tendencje zanieczyszczeń na podstawie wyników pomiarów takiej stacji z wynikami stacji niecertyfikowanych. Podkreślał, że jest
wiele miejsc, także w bliskim otoczeniu
Goczałkowic, gdzie poziom zanieczyszczeń
jest dużo wyższy, ale nie jest on udokumentowany. A to dlatego, że w tych miejscach nie
ma odpowiedniej stacji pomiarowej, takiej
jaka znajduje się w naszej gminie.
Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim to benzo(a)
piren oraz pyły PM2,5 i PM10. Są one wynikiem przede wszystkim działalności komunalno-bytowej, w mniejszym stopniu transportu drogowego. – Mówimy o całym województwie, ale Goczałkowice na tym tle nie
wyglądają najgorzej jeśli chodzi o stężenia
roczne pyłu PM10. Problem jest jeśli chodzi o liczbę dni z przekroczeniami stężeń –
mówił dr Ośródka.
Z danych IMGW-PIB wynika, że średnie
miesięczne stężenia PM10 w naszej gminie
przekroczone są w miesiącach zimowych,
kiedy temperatura jest niska, a mieszkańcy
często korzystają z urządzeń grzewczych.
Latem i wiosną stężenia są w normie. Wiąże
się z tym duża liczba dni z przekroczeniami
stężenia dobowego PM10. Dr Ośródka przyznał jednak, że tendencja jest malejąca.
Takich dni z przekroczeniami dobowymi jest
coraz mniej, tendencja jest spadkowa także
dlatego, że mamy coraz cieplejsze chłodne
pory roku. To także wynik zmiany paliwa,
którym ogrzewamy swoje domy.
– Trzy główne czynniki wpływają na stężenie zanieczyszczeń. Ilekroć prędkość wiatru, która jest głównym czynnikiem powodującym powstanie zastoisk, jest mała, tym
wyższe są stężenia zanieczyszczeń. Przy

małej prędkości wiatru występuje najczęściej inwersja, a dodatkowo w szerokiej dolinie Wisły, w której Goczałkowice się znajdują, takim ruchem laminarnym spływają
zanieczyszczenia z okolicznych obszarów
(głównie z kierunków południowych oraz
północnych – red.). Drugim czynnikiem
jest czynnik termiczny. Ilekroć temperatura
powietrza spada poniżej -5 st., drastycznie
rosną stężenia zanieczyszczeń – tłumaczył
dr Ośródka. Jak podkreślał, Goczałkowice
znajdują się w centrum obszaru śląskiego,
gdzie stężenia zanieczyszczeń są najwyższe,
dodatkowo róża wiatrów powoduje napływ
zanieczyszczeń z sąsiednich terenów. Z prowadzonych badań wynika, że zanieczyszczenia napływają do naszej gminy głównie
z północy, z południa i wschodu.
Na przykładzie Krakowa omówiono
także, jaka może być skuteczność działań
samorządów związanych z ograniczeniem
niskiej emisji. W Krakowie m.in. zakazano
palenia węglem czy drewnem, zinwentaryzowano prawie 30 tys. palenisk, wymieniono
ponad 20 tys. starych kotłów. Jak przyznał
dr Ośródka, w ciągu kilku lat zanieczyszczenia udało się zredukować o ok. 10-15%. –
Kraków jest położony w dolinie Wisły, wokół
miasta znajduje się wianuszek gmin, które
dotąd nie zrobiły nic w zakresie poprawy
jakości powietrza. Różnica hipotetyczna
wynikająca z samej redukcji zanieczyszczeń
w Krakowie jest znacząca, ale tak naprawdę
na stężenia zanieczyszczeń wpływają gminy
ościenne – mówił dr Ośródka. – Dlatego
jakiekolwiek działania lokalne, ich koszt
będzie niewspółmiernie wysoki do osiąganego efektu, o ile nie podejmiemy takiego
wysiłku, że namówimy wszystkie sąsiednie
gminy, żeby te działania wspólnie podjąć –
przyznał.
Wśród radnych padały pytania, jaki
byłby efekt wprowadzenia w naszej gminie podobnych do Krakowa zmian. – Nastąpiłaby poprawa o charakterze lokalnym.
Zakładając, że w pobliżu czujnika w Parku
Zdrojowym mamy kilka obiektów, które spalają węgiel złej jakości, jeśli zlikwidujemy
te obiekty, niewątpliwie dla tego punktu
pomiarowego nastąpi jakaś widoczna redukcja stężeń zanieczyszczeń. Co nie oznacza,
że w całej gminie dojdzie do polepsze-

nia jakości powietrza w ogóle. To dlatego
że na ten element wpływają zarówno czynniki wybitnie lokalne, czyli lokalna emisja,
jak i niestety ta emisja, która rozpełza się
poniżej inwersji od Żor po Bieruń. Problemem jest to, co dzieje się wokół – tłumaczył
dr Ośródka. Proporcje emisji lokalnej oraz
zewnętrznej określił mniej więcej jako 60%
do 40%. Podkreślił jednocześnie, że każde
działanie mające na celu poprawę jakości
powietrza – np. wymiana kotłów na ekologiczne – jest niezwykle ważne i potrzebne.
Dr Ośródka odniósł się też do rankingów
zanieczyszczeń powietrza, które co jakiś
czas się pojawiają i klasyfikują Goczałkowice na wysokich pozycjach. – Są różne
rankingi, oparte o różne kryteria. Obecnie
modne są niskokosztowe czujniki jakości
powietrza, które są doskonałe do bieżącej
analizy stanu rzeczy. Niewątpliwie jednak
nie są porównywalne z punktu widzenia klasyfikowania dla całego kraju – zauważył.
Podczas marcowej sesji Rady Gminy,
niejako w ślad za słowami przedstawiciela IMGW, radni przyjęli wniosek Komisji Gospodarki i Finansów, żeby wystąpić
do pobliskich samorządów w spawie niezbędnych działań na rzecz poprawy jakości
powietrza w regionie oraz przyspieszenia
działań i terminów określonych w uchwale
antysmogowej podjętej przez Samorząd
Województwa Śląskiego w 2017 r.
Gmina Goczałkowice-Zdrój od kilku lat
prowadzi intensywne działania na rzecz
poprawy jakości powietrza. W ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
od 2019 r. wymieniono 240 kotłów na ekologiczne, w tym roku wymienionych zostanie ponad 100 kotłów. W kwietniu odbył
się nabór wniosków do IV etapu Programu.
Początkiem roku wprowadzono niższą
stawkę podatku od nieruchomości dla
budynków mieszkalnych lub ich części dla
posiadających wyłącznie ekologiczne źródła
ciepła. Prowadzono też kontrole palenisk,
podczas których uświadamiano mieszkańców, jak ważna jest nasza odpowiedzialna
postawa. Przeprowadzono akcję informacyjną, w ramach której poprzez banery
uliczne oraz specjalne broszury, które trafiły
do wszystkich mieszkańców, podkreślano
jak wspólnie możemy walczyć ze smogiem.
Jednocześnie cały czas przypominamy
o obowiązującej na terenie województwa
śląskiego uchwale antysmogowej. Zgodnie z jej zapisami, konieczna jest wymiana
kotła do 31 grudnia 2021 r., gdy wiek kotła
jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) oraz
dla instalacji bez tabliczek znamionowych.
Dbajmy wspólnie o jakość powietrza, którym
oddychamy!
UG
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powstaNie puNkt pRoGRamu
„czyste powietRze”

Już wkrótce w gminie Goczałkowice-Zdrój ruszy punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Udzielana
będzie pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wymianę starego pieca i ocieplenie domu.

P

unkt zostanie uruchomiony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą
Goczałkowice-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W Urzędzie Gminy wydzielone zostanie specjalne stanowisko, a prowadzący je pracownik zostanie przeszkolony przez
WFOŚiGW.
W punkcie mieszkańcy uzyskają informacje o rządowym programie „Czyste powietrze”,
udzielana będzie pomoc w zakresie kompletowania dokumentów czy składania wniosków. –
Realizujemy nasz Program Ograniczenia Niskiej
Emisji, a jednocześnie chcemy zachęcić mieszkańców Goczałkowic do korzystania z możliwości dofinansowania, jakie daje program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To doprowadzi do przyspie-

szenia realizacji inwestycji proekologicznych,
a co za tym idzie, do poprawy jakości powietrza w gminie. A na tym wszystkim nam zależy
– mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Program „Czyste powietrze” jest skierowany
do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można
pozyskać dofinansowanie do wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja
może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego
poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy (Fot. UG)

Wkrótce podamy więcej szczegółów na temat
funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
UG

spis powszechNy: RachmistRzowie
Rozpoczęli pRacę
Od 4 maja br. w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

R

achmistrz spisowy
ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer,
godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod
numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną
na stronie rachmistrz.stat.gov.pl.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego
rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwoła-

nia. Osoby, które pukają do drzwi
i podają się za rachmistrzów mogą
być oszustami. Prosimy zgłaszać
takie przypadki na policję.
Jeśli obowiązek spisowy został
już zrealizowany przez Internet
albo poprzez infolinię spisową
nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia
danych.
W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do wiarygodności
i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy
niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego
Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania. Po weryfikacji

rachmistrza i uzyskaniu pewności,
że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, należy mieć na uwadze,
że zgodnie z ustawą nie można
odmówić mu podania danych.
Warto zapoznać się zawczasu
zzakresempytańspisowychnastronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz
nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu,
numer konta, PIN do karty czy
dane logowania do bankowości
internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą
wskazywać na próbę wyłudzenia
danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
Dane zbierane na potrzeby
spisu są bezpieczne i nikomu nie

zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara
pozbawienia wolności.
Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje
zdarzenie podszycia się pod jego
tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS
kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99
(infolinia działa od poniedziałku
do piątku od 8:00 do 18:00 i jest
obsługiwana przez pracowników
statystyki publicznej) lub poprzez
formularz dostępny na stronie
stat.gov.pl.
GUS

puNkt GkRpa wzNawia działalNość stacjoNaRNą
Punkt Konsultacyjny Leczenia Uzależnień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wznawia swoją
stacjonarną działalność od 24 maja.
Przypominamy, że punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 na II piętrze budynku „Górnik” (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej).
UG
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Goczałkowicki Rower:
można jeździć!

Przed nami kolejny sezon z Goczałkowickim Rowerem. Samoobsługowe wypożyczalnie rowerów są dostępne na centrum przesiadkowym oraz przy koronie zapory.

D

o dyspozycji są nie tylko rowery standardowe, ale także
rowerki dziecięce i trójkołowce. – Wrócił Goczałkowicki
Rower, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. Zachęcam do korzystania z jednośladów i aktywnego spędzania wolnego czasu. W dobie pandemii to jedna z najbezpieczniejszych form aktywności – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
System prowadzony jest wspólnie z gminą Pszczyna. W gminie
Goczałkowice-Zdrój dostępne są dwie stacje: na centrum przesiadkowym przy ul. Parkowej oraz przy koronie zapory. W gminie
Pszczyna rowery można wypożyczać na stacjach Rynek w Pszczynie, Osiedle Piastów, Dworzec kolejowy w Pszczynie, Osiedle Stara
Wieś, Osiedle Daszyńskiego, Ośrodek Sportów Wodnych w Łące.
Nowością jest funkcja Postój. Pozwala na zaparkowanie roweru
bez jego zwrotu, z poziomu aplikacji mobilnej. Aktywuje się wtedy
znajdująca się na pojeździe blokada o-lock. Czas postoju wlicza
się w czas wypożyczenia. Postój nie jest zwrotem – rower należy
zwrócić na jednej ze stacji.
Aby zwrócić rower należy opuścić blokadę o-lock, która znajduje
się na tylnym kole. Rower zwróci się automatycznie po zamknięciu
blokady. Rower można postawić obok stojaka, ale trzeba zamknąć
blokadę o-lock żeby go zwrócić.
Pierwszych 30 minut jazdy jest darmowe. Szczegółowy cennik
oraz regulamin są dostępne na stronie pszczynskirower.pl. Stacje
i pojazdy są na bieżąco dezynfekowane przez operatora systemu.
UG
Jak się zarejestrować?
– Rejestrację można zrealizować poprzez stronę internetową
pszczynskirower.pl, aplikację mobilną lub kontakt telefoniczny
z Biurem Obsługi Klienta (tel. 32 630 62 55).
– Wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
numeru telefonu komórkowego, imienia i nazwiska, adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu
pocztowego, kraju, adresu e-mail, numeru PESEL.
– Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się

Jedna z dwóch stacji w Goczałkowicach znajduje się na centrum przesiadkowym przy ul.
Parkowej (Fot. UG)

do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod
wskazany numer telefonu.
– Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany
link. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego
adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione,
by Konto Klienta było aktywne.
– Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: dokonanie rejestracji Konta, uiszczenie Opłaty
inicjalnej (podczas rejestracji lub na późniejszym etapie), w przypadku osób małoletnich dopiero po dostarczeniu zgody rodzica,
podanie wszystkich wymaganych danych osobowych, kliknięciu
w link, utrzymywaniu na Koncie stanu minimalnego.
– Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł wynikającym z nieuiszczenia opłaty inicjalnej, mogą być
automatycznie usuwane z bazy SRM.
– Pierwsza konieczna wpłata to 10 zł.

Sukcesy sportowców!
Jesteśmy dumni z sukcesów Martyny Witczak, Michała Sobiecha i Zuzanny Famulok!

P

olska reprezentacja siatkarek z kapitanem Martyną
Witczak z Goczałkowic-Zdroju na czele, zdobyła awans
do Mistrzostw Europy U-16,
które odbędą się latem na Słowacji i Węgrzech! Dziewczyny
w dniach 7-9 maja wygrały turniej kwalifikacyjny, który odbył

się w Wałbrzychu. Gratulacje dla
wszystkich siatkarek oraz wspaniałej Martyny!
Michał Sobiech, zawodnik
MMA z Goczałkowic końcem
kwietnia zadebiutował w KSW.
Po emocjonującej walce wygrał
jego rywal, ale wszystko wskazuje
na to, że to początek wspaniałej

kariery mieszkańca naszej gminy.
Na przełomie kwietnia i maja
była uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, Zuzanna Famulok
została Mistrzynią Polski w pływaniu na 400 m stylem zmiennym.
Dołożyła również mistrzostwo
na 200 m stylem zmiennym i sre-

bro w sztafecie mieszanej 4x100
m stylem dowolnym. Mistrzyni
swoją przygodę z pływaniem
zaczynała pod okiem Krzysztofa
Kuppera, nauczyciela wychowania fizycznego w goczałkowickiej szkole. Gratulujemy
sukcesu!
UG

 z życia gminy 

aktualności

7

pamiętamy o BohateRach

W przededniu 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego wójt Gabriela Placha złożyła kwiaty pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, przy którym znajduje się tablica poświęcona poległym powstańcom.

III

Powstanie Śląskie wybuchło z 2
na 3 maja 1921 roku. W tym roku
świętujemy 100. rocznicę tych
ważnych dla historii Polski wydarzeń.

W wyniku Powstań Śląskich, w 1922 r.
Goczałkowice wraz z częścią Górnego Śląska
zostały włączone do Polski. Uroczyste wejście
wojska polskiego odbyło się 29 czerwca 1922 r.

Przy ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju, w pobliżu Publicznego Przed-

Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy (Fot. UG)

szkola nr 1 znajduje się tablica upamiętniająca poległych w sierpniu 1919 r., podczas I Powstania Śląskiego, powstańców
z Goczałkowic: Pawła Młodzika i Franciszka Kołoczka.
W tym miejscu wójt gminy Gabriela Placha w imieniu mieszkańców Goczałkowic
złożyła kwiaty, w hołdzie wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę.
UG

GmiNa pRzyGotuje stRateGię Rozwoju
Urząd Gminy zlecił opracowanie Strategi Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój do 2035 r.

K

ońcem kwietnia wójt
Gabriela Placha spotkała
się z Pawłem Syrkiem,
przedstawicielem Biura Doradczego Altima, które przygotuje
dla gminy Strategię Rozwoju.
Akt ywny udział w pracach
wezmą także pracownicy Urzędu
Gminy oraz mieszkańcy.
– Dokument pozwoli na usystematyzowanie prowadzonych
przez nas działań oraz precyzyjnie określi cele w ujęciu wielo-

letnim, a także sposoby ich realizacji. Chcemy skupić się przede
wszystkim na projektach służących poprawie jakości powietrza w Goczałkowicach. To dla
nas priorytet. Strategia będzie
też niezbędna do pozyskiwania
środków unijnych z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To ogromna szansa
na duże środki zewnętrzne dla
naszej gminy, z której będziemy
korzystać – mówi Gabriela Pla-

pRacowNicy GosiR
pospRzątali pRzystaNki
Przed weekendem majowym pracownicy Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju wyczyścili przystanki autobusowe na terenie gminy.

P

osprzątane zostały przystanki znajdujące się przy ul. Brzozowej
(dwa), ul. Szkolnej, ul. św. Anny, ul. Grzebłowiec, ul. Aleja II,
ul. Jeziornej. Dzięki temu w naszej gminie jest czyściej i ładniej.
Dziękujemy pracownikom GOSiR za inicjatywę i świetnie wykonaną pracę! Prosimy także o dbanie o nasze dobro wspólne.
UG

cha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Harmonogram zakłada
uchwalenie Strategii w II kwartale 2022 r. Wcześniej przeprowadzone zostaną konsultacje
społeczne w tej sprawie.
Wypełnij ankietę!
Istotnym elementem w opracowaniu Strategii jest ocena
przez mieszkańców warunków

życia w gminie, określenie głównych problemów społecznych
czy wskazanie pożądanych kierunków rozwoju gminy. Temu
służyć ma specjalna ankieta,
do której wypełnienia zachęcamy. Co istotne, ankieta jest
anonimowa. Można ją wypełnić
do 31 maja br. Link do ankiety
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy – goczalkowicezdroj.pl.
UG

„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy,
bo pamięć to nieśmiertelność”

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jana Bukowczana
kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju w latach 2005-2018
W tych bolesnych i trudnych chwilach łączymy się
z Rodziną, Bliskimi, Przyjaciółmi i Współpracownikami

W imieniu samorządu gminnego
Gabriela Placha,
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Posprzątano siedem przystanków w gminie (Fot. UG)

Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi
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w pszczyNie działa puNkt
szczepieŃ powszechNych

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych funkcjonuje w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

P

owiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 znajduje
się w hali sportowej przy ul. Zamenhofa 5a w Pszczynie. Przygotowano pięć
stanowisk szczepień, w tym jedno lekarskie. Do lekarza trafiają pacjenci, których wskazania w ankiecie będą wymagać
dodatkowych wyjaśnień. Jest też bardzo
dobrze wyposażony punkt pomocy medycznej, a w trakcie wykonywania szczepień
dostępny jest ambulans grupy ratowniczej
HKR Pszczyna. Punkt pracuje siedem dni
w tygodniu, może szczepić 500 osób dziennie i więcej. Wszystko zależy jednak od ilości
dostarczanych przez stronę rządową szczepionek. Organizatorem punktu jest powiat
pszczyński.
Rejestracja na szczepienia prowadzona
jest zgodnie z harmonogramem szczepień
ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia.
Harmonogram zapisów dla poszczególnych

roczników znajduje się na rządowej stronie
internetowej gov.pl/szczepimysie.
W jaki sposób zarejestrować się na szczepienie?
– za pośrednictwem całodobowej infolinii
989,
– online przez Internetowe Konto Pacjenta,
– wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub
880 333 333 o treści: SzczepimySie
– dzwoniąc bezpośrednio do punktu szczepień: 577 511 077 lub 881 711 522 – telefoniczna rejestracja jest możliwa od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00.
Nie jest możliwa osobista rejestracja
na szczepienie w punkcie szczepień przy ul.
Zamenhofa. Rejestrować można się wyłącznie na wyżej wymienione sposoby.
Jeśli chcesz się zarejestrować za pośrednictwem infolinii 989, możesz to zrobić sam/a lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer

Punkt znajduje się przy ul. Zamenhofa 5a w Pszczynie
(Fot. powiat)

PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
Co istotne, możliwość rejestracji na szczepienia zależna jest od liczby dostarczonych
przez stronę rządową szczepionek.
powiat, UG

skoRzystaj z BezpłatNej pomocy pRawNej
Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego bez wychodzenia z domu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy adwokatów i radców.
Wystarczy zadzwonić i umówić się na poradę prawną.

W

trakcie pandemii porady
udzielane są telefonicznie. By skorzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja terminu. W tym celu
wystarczy zadzwonić pod numer
telefonu 32 449 23 78.
Nieodpłatna pomoc prawna
oraz poradnictwo obywatelskie

są udzielane mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać
także przedsiębiorcy prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku
nie zatrudniali żadnych pracowników. Mieszkańcy mogą również
korzystać z oferty jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Można

w nich uzyskać bezpłatne porady
rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy
społecznej, praw konsumentów,
praw dziecka, praw pacjenta,
ubezpieczeń społecznych, prawa
pracy i prawa podatkowego.
Porady udzielane są także
w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uza-

leżnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach
interwencji kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.
Organizatorem pomocy prawnej jest powiat pszczyński. Zadanie finansowane jest ze środków
budżetu państwa.
powiat

łaGodNiejsze zasady BezpieczeŃstwa
Rząd informuje, że jeżeli trend spadkowy zakażeń koronawirusem będzie utrzymywał się, możliwe będzie luzowanie kolejnych
obostrzeń. Zaprezentowano harmonogram na maj.

J

ak podkreśla rząd, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Od 1 maja otwarte są salony fryzjerskie i kosmetyczne w całym
kraju, możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych
na świeżym powietrzu (z limitem do 50 osób) oraz uprawianie sportu
w krytych obiektach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży,
przy maksymalnie 50% obłożeniu obiektu. Od 4 maja wprowadzono
naukę hybrydową w klasach 1-3 szkół podstawowych. Z limitami
otwarte zostały galerie sztuki, muzea, sklepy budowlane, meblowe,

galerie handlowe. Działalność wznowiły hotele (do 50% obłożenia
obiektu). 15 maja zniesiono obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Ruszyła też działalność gastronomiczna, póki co tylko
na świeżym powietrzu. Planowane jest stopniowe umożliwienie organizowania imprez okolicznościowych.
Pełny harmonogram jest dostępny na stronie gov.pl/koronawirus.
To, czy uda się go zrealizować zależy od nas samych. Pamiętajmy
o dystansie, dezynfekcji oraz zasłanianiu ust i nosa. Powrót do normalność możliwy jest także dzięki masowym szczepieniom. Dbajmy
o siebie i swoich bliskich!
UG
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Wspólnie sprzątaliśmy
teren wokół jeziora
W naszej gminie około 80 osób wzięło udział w akcji sprzątania terenów wokół Jeziora Goczałkowickiego, która odbyła się 24
kwietnia. Zebrano prawie dwie tony śmieci!

W

sobotnie przedpołudnie akcja „Pomyśl
i nie śmieć” przeprowadzona została we wszystkich miejscowościach sąsiadujących ze zbiornikiem (Goczałkowice-Zdrój, Wisła Mała,
Wisła Wielka, Łąka, Zabrzeg,
Chybie, Frelichów, Zarzecze,
Zabłocie, Zabłocie Solanka
i Strumień).
W Goczałkowicach do sprzą-

tania przystąpiło ok. 80 osób!
W naszej gminie udało się
z e b r a ć p r aw i e d w i e to ny
śmieci, zalegających na terenach wokół Jeziora Goczałkowickiego.
– Dziękuję za zaangażowanie
wszystkim uczestnikom, często całym rodzinom z dziećmi,
które dzielnie zbierały zalegające śmieci. Dziękuję strażakom z OSP Goczałkowice-

W akcję zaangażowały się często całe rodziny (Fot. OSP Goczałkowice-Zdrój)

-Zdrój, harcerzom, przedstawicielom placówek oświatowych
oraz innych lokalnych organizacji – wszystkim osobom,
które postanowiły zrobić coś
dobrego dla środowiska. Słowa
podziękowania kieruję także
do organizatorów sprzątania
– mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Głównym organizatorem
było Górnośląskie Przedsię-

Było co zbierać (Fot. OSP Goczałkowice-Zdrój)

biorstwo Wodociągów.
Tego samego dnia grupa
mieszkańców zorganizowała
też akcję sprzątania terenów
wokół stawu Maciek i Zabrzeszczak. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać kilkanaście worków śmieci.
Dziękujemy za wszystkie
inicjatywy, których celem jest
dobro przyrody!
UG

 z życia gminy 

10

wiadomości goczałkowickie

jak żyć ekoloGiczNie?

Co roku 22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. Świętowano także
w Publicznym Przedszkolu nr 2.

J

est to najbardziej znane i najhuczniej obchodzone święto
ekologiczne, którego celem
jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.
W tym jakże ważnym dniu, pragniemy uświadomić wszystkim
ludziom, jak ważna jest nasza
planeta, jak cenna i piękna jest
przyroda: lasy, łąki, parki. Pragniemy przypomnieć, że należy
o nią dbać: oszczędzać wodę,
prąd, segregować śmieci, nie
palić traw, nie wycinać drzew.
Powinniśmy wszyscy, choć przez
chwilę, pomyśleć o planecie,
na której żyjemy i o otaczającej
nas przyrodzie. Każdego roku,
właśnie tego dnia, organizowane
są rozmaite akcje, imprezy, wydarzenia, także w przedszkolach,
mające na celu zwrócić uwagę
na globalne problemy Ziemi.
M i ę d z y n a ro d ow y D z i e ń
Ziemi w obecnych czasach zyskał
całkowicie nowe znaczenie. Problematyka ekologii i jej zagrożeń stała się obecna w codziennej
rzeczywistości. Dlatego też niezwykle istotne jest uświadamianie dzieciom, jak ważne są działania człowieka podejmowane
dla dobra naszej planety.
W ś r o d ę , 21 k w i e t n i a
w Publicznym Przedszkolu nr 2
szczególnie zastanawiano się,
jak chronić nasz wspólny dom
– Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał
się czysty, zdrowy i piękny. Tegoroczne obchody odbyły się pod
hasłem „Ziemio, Nie chcemy,
abyś była zniszczona, chcemy
żebyś była cała zielona”. W tym

dniu dzieciom towarzyszył kolor
zielony. Zorganizowano dla
przedszkolaków wiele zabaw
z ekologią w tle. Podczas zajęć
i zabaw dzieci dowiedziały się,
jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Czytano edukacyjne wierszyki, śpiewano
piosenki i rozwiązywano quizy.
Była prezentacja multimedialna
i ciekawe zagadki. Uczono się
również segregować śmieci.
Przy okazji dzieci przypomniały
sobie, jakie prace plastyczne
z materiałów recyklingowych
można wykonać.

Dzieci wiedzą, że od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza planeta (Fot. PP2)

U starszaków w ramach
zabawy sprawdzano też, na jakim
poziomie są ich umiejętności
czytania. Przedszkolaki świetnie wiedzą, w jaki sposób dbać
o naszą planetę, więc znały odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dzieci, w poszczególnych
grupach, wykonywały również
prace plastyczne. Na koniec spotkania, zabrały do domu ulotkę,
gdzie wspólnie z rodziną mogły
zapoznać się z jej treścią. Pamiętajmy! Przyroda to nieodłączny

element naszego życia, więc
dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczmy dzieci zasad
recyklingu oraz kształtujmy
w nich postawę ekologiczną.
To my jesteśmy odpowiedzialni za naszą Planetę Ziemię,
bo to my jesteśmy jej mieszkańcami. Od nas zależy, jak będzie
ona wyglądać. Troszczmy się
o nią!
Bożena Rak,
Małgorzata Władarz

tRzy oddziały klas pieRwszych
w Nowym Roku szkolNym
61 dzieci zostało zgłoszonych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Tym samym w przyszłym roku szkolnym powstaną 3 oddziały klas I, liczące 20-21 dzieci.
Od 24 maja do 4 czerwca będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
UG

Oświata

 z życia gminy 
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Przedszkolaki powitały wiosnę
Na rozpoczęcie wiosny w Publicznym Przedszkolu nr 2 dla dzieci przygotowano sporo atrakcji i zajęć!

S

taropolskim zwyczajem
ludowym, symbolizującym
pożegnanie mroźnej zimy
i powitanie barwnej i wesołej
wiosny, jest topienie Marzanny.
Panna Marzanna to słomiana
kukła odziana w stare ubrania. Jej
topienie ma spowodować odejście
złego, zimnego i ciemnego czasu,
a także przebudzenie się przyrody
do nowego życia, nadejście dni
ciepłych, potrzebnych do uprawy
roślin, a co za tym idzie, do hodowli
zwierząt. Marzannę palono,
topiono w najbliższej rzece. Dziś,
w związku z ochroną powietrza
i wód, zwyczaj ten polega głównie na pożegnaniu i odstawieniu
kukły w ciemny, głęboki kąt, aby
zima do nas nie wróciła.
22 marca wszystkie przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr
2 żegnały zimę i witały wiosnę
w pięknie udekorowanych wiosennymi akcesoriami i elementami
salach. Podczas zajęć poznały zwyczaje związane z nadejściem wiosny – robienie i topienie Marzanny
– symbol odchodzącej zimy, chodzenie z Gaikiem – Maikiem –
symbolem budzącej się do życia
przyrody. Wysłuchały treści „Listu
od Wiosny”. Odnajdywały w różnych miejscach sali znaki pozostawione przez Panią Wiosnę.
kultura

Dzieci godnie powitały wiosnę (Fot. PP2)

Przypomniały sobie i utrwaliły
wiadomości dotyczące zmian
zachodzących wiosną w przyrodzie. Segregowały przedmioty
związane z porami roku – zimą
i wiosną. Rozwiązywały zagadki
na temat wiosennych oznak i nazywały pierwsze wiosenne kwiaty
tj. przebiśnieg, pierwiosnek, krokus, sasanka. Układały obrazki
z części ilustrujące ptaki powracające na wiosnę oraz zwierzęta
budzące się z zimowego snu,
a także kwiaty wiosenne. Słuchały

i odgadywały odgłosy związane
z nadejściem wiosny. Podczas
improwizacji ruchowej do muzyki
z wykorzystaniem pasków zielonej bibuły naśladowały taniec listków na wietrze. W czasie zabawy
ruchowej dzieci naśladowały również ptaki powracające z ciepłych
krajów oraz „wicie gniazdka”.
W zabawie „Pada deszczyk” naśladowały wiosenne zjawiska atmosferyczne. Tworzyły wiosenny
ogródek siejąc nasiona rzeżuchy
i umieściły go w „Kąciku przy-

rody”, by prowadzić swoje obserwacje. Do „kącika” trafiły również pierwsze wiosenne kwiaty
w postaci żonkili, krokusów
i hiacyntów. Śpiewały piosenki
tj. „Wiosna wita nas”, „Witaj Wiosenko”, „Śpiący miś”, „Maszeruje
wiosna”. Nie zabrakło również
wspólnie recytowanego wiersza
„Zielony sen”, a także inscenizacji
w wykonaniu dzieci „Zwierzęta
witają Wiosnę” oraz „Wiosenne
spotkanie motylka z bocianem”.
Starszaki z grupy „Pszczółki”
podsumowały swoje wiadomości
tekstem z lukami oraz układając
i opowiadając historyjkę obrazkową. Średniaki za aktywny
udział w zajęciach w nagrodę
otrzymały kolorowego motylka.
Po zajęciach wychowawczo-dydaktycznych w salach przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych spotkały się w przedszkolnym ogrodzie, by wspólnie
pożegnać Marzannę i przywitać
wiosnę piosenką.
Mamy nadzieję, że zimę pożegnaliśmy na dobre, a wyczekiwane ciepłe dni szybko nadejdą
i będziemy mogli cieszyć się nimi
na spacerach i w przedszkolnym
ogrodzie.
Aleksandra Kołodziejczak,
Anna Czernecka-Mac
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TYDZIEN BIBLIOTEK 2021

G

minna Biblioteka Publiczna
w Goczałkowicach – Zdroju
z okazji Tygodnia Bibliotek
zaprosiła na spotkania autorskie
Panią Alinę Przydatek, która wraz
z Myszką Soniulindą i Króliczką
Matildą zabrały dzieci na nie-

zwykłą przygodę, rozwijając przy
tym wyobraźnię, pasję do czytania i tworzenia. Wraz z gałgankowymi postaciami o artystycznych duszach milusińscy wybrali
się w bajkową przygodę oswajając się również z językiem angiel-

skim i włoskim!Wizyty miały miejsce w Publicznym Przedszkolu
nr 1 oraz w Niepublicznej Szkole
CETiR.
Sport to zdrowie - to temat przewodni spotkań, który dotyczy promowania wśród dzieci bezpiecznego uprawiania sportu i ogólnych
zasad bezpieczeństwa.

Najmłodsi bardzo polubili
Panią Alinę oraz jej dwie urocze bohaterki. Mamy nadzieję,
że z przyjemnością będą powracać do ich przygód, tym samym
rozwijając w sobie zainteresowania czytelnicze i częściej będą sięgać po książki.
GBP
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wiadomości goczałkowickie

LUZOWANIE OBOSTRZEŃ
W STREFIE KULTURY

K

ina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także
domy i ośrodki kultury
w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń
artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo,
mogą wznowić od 21 maja działalność w pomieszczeniach pod
następującymi warunkami:
– udostępnienie widzom lub
słuchaczom nie więcej 50%
liczby miejsc (co drugie miejsce

na widowni)
– zachowanie odległości 1,5 m
pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
– zapewnienie, aby widzowie
lub słuchacze realizowali nakaz
zakrywania ust i nosa
– zapewnienie, aby widzowie lub
słuchacze nie spożywali napojów
lub posiłków.
Domy i ośrodki kultury i świetlice mogą również wznowić

działalność edukacyjną i animacyjną – od 15 maja na otwartym
powietrzu, a od 21 maja z zachowaniem reżimu sanitarnego
również wewnątrz budynku.
(źródło: MKDNiS)
W związku z powyższymi
wytycznymi także goczałkowicki GOK wznawia swą działalność. W każdy poniedziałek
i środę na boisku przed siedzibą
instytucji będą odbywać się
zajęcia taneczne dla dzieci oraz

zumba dla dorosłych i młodzieży.
We wtorki, również na świeżym
powietrzu zaplanowano warsztaty karate. Od poniedziałku, 24
maja w salach warsztatowych
swą działalność wznowi pracownia rękodzieła, artystyczna
i ceramiczna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej www.gok.goczalkowicezdroj.pl oraz profilu facebook.
GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
zaprasza dzieci i młodzież na

WARSZTATY KARATE

ZUMBA WRACA !!!

MO¯LIWY JEST JU¯ RUCH NA ŒWIE¯YM POWIETRZU !!!
ZAPRASZAMY NA BOISKO PRZY GOK !!!
ZAJÊCIA MAJ¥ OTWART¥ FORMU£Ê I S¥ BEZP£ATNE !!!
PRZESZKODZIÆ NAM MO¯E TYLKO NIEKORZYSTNA AURA !!!

PONIEDZIA£EK
17.00 dzieci 4 - 6 lat
18.00 m³odzie¿ i doroœli

WTOREK
Godz. 16.30 - gr. młodsza (5-7 lat)
Godz. 17.30 - gr. starsza (8-12 lat)

ŒRODA
17.00 dzieci 7+
18.00 m³odzie¿ i doroœli

Zajęcia będą prowadzone na boisku, przed siedzibą GOK-u
(w przypadku niepogody przejscie na sale).
Wstęp wolny, bez zapisów.
UDZIAŁ BEZPŁATNY!!!
Szczegółowe inf. pod nr tel. 32 210-70-88.

CZEKAMY NA WAS !!!

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
od 17 maja 2021

M

iło nam poinformować, że od 17 maja 2021r. przywracamy
wolny dostęp do półek, stosując się do zasad bezpieczeństwa. W bibliotece obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz
dezynfekcja rąk. Zwracane książki nadal podlegać będą trzydniowej kwarantannie.
Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z biblioteki wydłużamy
godziny pracy:

Poniedziałek, Środa 8 -16
Wtorek, Czwartek 8 – 18
Piątek 8 – 15
Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w bibliotece.

kultura
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wiadomości goczałkowickie

szaRady z GmiNNym
ośRodkiem kultuRy

Przez wiele miesięcy goczałkowicki GOK pozostawał zamknięty. Na skutek wprowadzonych obostrzeń instytucja nie mogła prowadzić dotychczasowych zajęć stacjonarnych.

J

edyną formą kontaktu z uczestnikami
pozostawał Internet. W miarę możliwości na profilu facebook oraz stronie internetowej publikowano różnorodne propozycje kulturalne. Warsztaty online, ciekawostki
historyczne, informacje o ważnych rocznicach
i wydarzeniach, quizy wiedzowe, konkursy plastyczne itp. Jedną z ostatnich propozycji, jaka
pojawiła się w sieci była autorska krzyżówka
Gminnego Ośrodka Kultury. Pierwszą opublikowano z okazji świąt Wielkanocnych, druga,
służyła upamiętnieniu Konstytucji 3 Maja.

Krzyżówki GOK-u można pobrać na proﬁlu facebook (Fot. GOK)

W obu przypadkach do siedziby pomysłodawcy spłynęło kilkanaście rozwiązań, spośród których wylosowano po trzech zwycięzców. W zabawie przewidziano atrakcyjne
nagrody, w postaci bonów podarunkowych
oraz zestawów książek z regionalnych wydawnictw.
Niebawem pojawi się kolejna, tym samym
GOK zachęca do śledzenia swojego profilu
facebook, gdzie szarada zostanie udostępniona.
GOK

 z życia gminy 
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częściowe wzNowieNie
działalNości kRytej pływalNi
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku kryta pływalnia „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju jest dostępna od 4 maja dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18.

J

ednocześnie maksymalne obłożenie krytej pływalni „Goczuś” wynosi 50%, co stanowi 80 miejsc.
Według zapowiedzi rządzących możliwość korzystania z basenów przez wszystkie osoby ma nastąpić od 29 maja. Również
w tym przypadku limit osób, którzy jednocześnie będą mogli skorzystać z obiektu ma wynosić 50%.
GOSiR

Informacje i ogłoszenia

 z życia gminy 

Wiosennie
w Goczałkowicach

Choć maj jest dość kapryśny, pozwala nam się cieszyć pięknymi, wiosennymi widokami w naszej gminie!

15
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WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
przyjmuje strony w sprawie skarg
i wniosków w czwartki w godz.
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107),
po wcześniejszym umówieniu.
Godziny pracy punktu kasowego
Banku Spółdzielczego
w Pszczynie w budynku
Urzędu Gminy:
poniedziałek - piątek 8.30-14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku)
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
tel. 32 212 70 21
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Publiczne Przedszkole nr 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
St. sierż. Adrian Psiuk
tel. 727 032 494

Numer jest aktywny w trakcie
pełnienia służby.

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61
(budynek „Górnik”)
wtorek 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14
Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94
Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88
Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45
Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

wiadomości goczałkowickie

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

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

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

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

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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

Awarie sieci
wodociągowej – 605 288 662
Awarie sieci
kanalizacyjnej – 603 779 645
Uszkodzenia nawierzchni
dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie – 32 212 80 68

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

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich,
Bór I, Bór II
biodegradowalne:
24.05, 7.06, 21.06
segregowane:
24.05, 7.06, 21.06
zmieszane:
17.05, 31.05, 14.06, 28.06
popiół:
24.05, 21.06
Od przejazdu kolejowego
do DK 1
biodegradowalne:
20.05, 1.06, 17.06
segregowane:
25.05, 8.06, 22.06
zmieszane:
18.05, 1.06, 15.06, 29.06
popiół:
25.05, 22.06

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
19.05, 2.06, 16.06, 30.06
segregowane:
26.05, 9.06, 23.06
zmieszane:
19.05, 2.06, 16.06, 30.06
popiół:
26.05, 23.06
Od przejazdu kolejowego
do zapory, Aleja I, Aleja II,
Grzebłowiec
biodegradowalne:
13.05, 27.05, 10.06, 24.06
segregowane:
13.05, 27.05, 10.06, 24.06
zmieszane:
20.05, 4.06, 17.06
popiół:
27.05, 24.06
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