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WiaDomości goczałkoWickie

w gOsir-ze bĘdą nOwe kOtły,
Oświetlenie i przetwOrnice

Trzech wykonawców złożyło oferty w przetargu na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja gospodarki energią w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Wisławy Szymborskiej 1”.

Z

amówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje realizację trzech zadań w kompleksie sportowym Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wisławy Szymborskiej
1 w Goczałkowicach-Zdroju.
Pierwsze polegać będzie na wymianie trzech kotłów. Nowe
kotły gazowe będą miały moc 280 kW. W ramach drugiego na hali
sportowej wymienione zostanie stare oświetlenie. W miejsce
oświetlenia o źródle światła żarowym, świetlówkowym i halogenowym zabudowane zostanie nowoczesne, ledowe. Przewiduje
się zabudowę pięciu opraw o mocy 105 W i 28 opraw o mocy
150 W. Trzecie zadanie polegać będzie na zabudowie przetwornic
częstotliwości na zasilaniu silników napędowych pomp obiegowych na basenie.
– Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowa i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w formie dotacji w wysokości 67 tys. 763 zł
oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 408 tys. 806 zł – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa analiza ofert złożonych w przetargu ogłoszonym przez
Urząd Gminy. Planuje się, że inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia.
UG

kOntrOlują i uświadamiają

Od początku roku na terenie gminy przeprowadzono już ponad 100 kontroli palenisk.

P

onad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi
z naszych domów. Dlatego
każdy z nas ma wpływ na to,
jakim powietrzem oddychamy.
Aby uświadamiać mieszkańców,
że nie wszystko można wrzucać do pieca, na terenie gminy
regularnie prowadzone są kontrole palenisk. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, często w obecności dzielnicowych
sprawdzają, czym mieszkańcy
ogrzewają swoje domy i uświadamiają, jak odpowiednio opalać
budynki.
W ciągu dwóch pierwszych
miesięcy 2020 r. w Goczałkowi-

I

cach przeprowadzono 101 kontroli. Od początku listopada
2019 r. było ich prawie 241. W tym
czasie zastosowano 3 pouczenia,
bo okazało się, że właściciele tych
trzech posesji używali niewłaściwego paliwa. W tych miejscach
odbędą się rekontrole.
Podczas kontroli wśród mieszkańców prowadzona jest ankieta
dotycząca potrzeb w zakresie
dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła (piece), wymiany
okien czy docieplenia budynków.
Ankietę można również pobrać
ze strony internetowej goczalkowicezdroj.pl, wypełnić i wysłać
lub dostarczyć do Urzędu Gminy

do 31 marca br. (została ona też
opublikowana w poprzednim
numerze „Wiadomości Goczałkowickich”). Informacje w niej
przekazane pokażą, jakie jest
zapotrzebowanie jeśli chodzi
o realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na jakie
inwestycje proekologiczne mieszkańcy chcieliby pozyskać dotacje.
Na podstawie wyników przygotowywane będą założenia kolejnych etapów Programu.
W ramach działań mających
na celu poprawę jakości powietrza w styczniu przeprowadzono
pilotażowe kontrole z użyciem
drona wyposażonego w kamerę

i czujnik do badania spalin.
Ponadto, od 2018 r. Urząd Gminy
realizuje Program Ograniczenia
Niskiej Emisji. W I etapie mieszkańcy dzięki dofinansowaniu
w wysokości do 80% wymienili
130 kotłów, zrealizowano też 30
inwestycji obejmujących docieplenie oraz 20 inwestycji obejmujących wymianę okien. Trwa II
etap – zaplanowano 140 inwestycji ekologicznych, w tym wymianę
110 kotłów. Program jest realizowany z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
UG

nwentaryzację urządzeń grzewczych na terenie województwa śląskiego prowadzą też kominiarze. Województwo Śląskie
zawarło bowiem porozumienie o współpracy partnerskiej z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach tego porozumienia członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich

przeprowadzą inwentaryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza.
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Oto logo gminy
Goczałkowice-Zdrój!

Symbole, z którymi kojarzą się Goczałkowice – woda oraz zieleń drzew – zamknięte w graficznej formie będącej uproszczonym
rysunkiem litery „G” – tak wygląda logo gminy Goczałkowice-Zdrój! Jego autorką jest mieszkanka gminy, Justyna Oszek.

L

ogo zostało wyłonione
w konkursie, w którym
udział mogli wziąć wszyscy
mieszkańcy Goczałkowic, bez
względu na wiek czy doświadczenie – zarówno profesjonaliści, jak
i amatorzy. Łącznie wpłynęły 83
prace. – Cieszę się, że zainteresowanie konkursem było tak duże.
Na tym właśnie nam zależało,
żeby mieszkańcy pokazali nam,
jak to logo powinno wyglądać.
Raz jeszcze dziękuję za zaangażowanie i za wszystkie zgłoszone
prace – przyznaje wójt Gabriela
Placha.
Biorąc pod uwagę kryteria
określone w konkursie Komisja Konkursowa zdecydowała,
że najlepsza jest praca Justyny
Oszek. Otrzymała tym samym
nagrodę główną w wysokości 1000 zł. Komisja zaleciła też
wprowadzenie kilku modyfikacji. W ten sposób powstała ostateczna wersja logo, którą właśnie
prezentujemy.
„Na moim logo postanowiłam
umieścić symbole, za które wraz
z rodziną i znajomymi kochamy
Goczałkowice najbardziej” –

pisze laureatka w opisie projektu. „Woda – jako piękne tereny
Jeziora Goczałkowickiego, jest
to dla mnie również symbol rozrywki i aktywnego trybu życia.
Zielone drzewa – to gospodarstwa ogrodnicze, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz Park Zdrojowy. Całość moich skojarzeń
i inspiracji zamknęłam w graficznej formie, która jest uproszczonym rysunkiem litery G” – tłumaczy Justyna Oszek. W znaku
wkomponowana została też
ryba, która symbolizuje goczałkowickie uzdrowisko.
Justyna Oszek w Goczałkowicach mieszka dopiero od kilku
lat. – Bardzo dobrze czuję się
w Goczałkowicach. I dlatego
z przyjemnością pracowało mi się
nad stworzeniem projektu logo –
przyznaje. Co ciekawe, od zawsze
związana była z Jeziorem Goczałkowickim. Jest z Wisły Wielkiej,
jej dom rodzinny znajduje się bardzo blisko jeziora. – Jako dzieci
zawsze chodziliśmy nad Jezioro
Goczałkowickie, dużo czasu spędzaliśmy tam na różnych zabawach – wspomina.

Autorką zwycięskiego projektu jest Justyna Oszek (Fot. UG)

Laureatka konkursu na projekt graficzny logo gminy lubi
zajęcia plastyczne, z zawodu jest
architektem wnętrz. Do udziału
szczególnie zachęcała ją rodzina,
która służyła także opiniami
na kolejnych etapach tworzenia projektu. Projekt rozpoczęła
od litery „G”, w której umieściła
ważne dla niej symbole związane z Goczałkowicami. – Tak
naprawdę to pierwsza moja

praca graficzna, która brała
udział w jakimkolwiek konkursie, poza szkolnymi konkursami
plastycznymi – zauważa.
Nowe logo będzie stosowane
w materiałach informacyjnych
i promocyjnych gminy, w celu
identyfikacji wizualnej i promocji gminy. W oficjalnych materiałach nadal wykorzystywany
będzie herb.
UG

Rusza nabór do klas I szkoły
podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021.

W

celu zapisania dziecka do szkoły należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej strona.sp1goczalkowice.pl
dokumenty o przyjęcie dziecka do szkoły oraz od 16 do 27 marca do godz. 15:00 złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój
(na rok szkolny 2020/2021) znajduje się w Zarządzeniu Nr 0050/28/2020 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 lutego 2020 r.
(dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy), a także na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju – strona.sp1goczalkowice.pl.
UG
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Goczałkowice
zapraszają jerzyki!

Ruszamy z akcją ekologiczną „Goczałkowice zapraszają jerzyki”! Na gminnych budynkach zamontowane zostaną budki lęgowe
dla jerzyków, a w SP nr 1 odbyły się warsztaty na temat tych ptaków.

J

erzyki to ptaki bardzo pożyteczne, a także mocno związane z Goczałkowicami. Ich
największą zaletą jest to, że
dorosły osobnik zjada dziennie ok. 20 tys. owadów, w tym
komarów! Mogą więc być ekologiczną alternatywą dla akcji
odkomarzania z użyciem środków chemicznych. Dlaczego
jeszcze warto postarać się, żeby
tych ptaków było w naszej gminie jak najwięcej? Są objęte
ochroną gatunkową ścisłą, mają
swoją nazwę od św. Jerzego,
czyli patrona goczałkowickiej
parafii. A do tego jerzyk znajduje się w logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
W ramach akcji „Goczałkowice zapraszają jerzyki” organizowanej przez Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój gmina
kupiła 15 podwójnych budek
lęgowych dla jerzyków. Zostaną
one zamontowane na pięciu
budynkach gminnych (na Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej nr 1, Publicznym Przed-

szkolu nr 1, budynku „Górnik”
oraz hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji). Zwiększenie populacji tych ptaków
na terenie gminy spowoduje,
że będzie mniej dokuczliwych
komarów.
W poniedziałek, 2 marca w
Szkole Podstawowej nr 1 odbyły
się warsztaty ekologiczne w
ramach akcji „Goczałkowice
zapraszają jerzyki”. Prawie
280 uczniów w dwóch grupach
miało okazję przekonać się, że
jerzyki to naprawdę cenne i ciekawe ptaki. W ich niezwykły
świat wprowadziła uczniów dr
Joanna Kajzer-Bonk, biolog z
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pokazała też ciekawe zdjęcia, filmy oraz nagrania z odgłosami jerzyków. Dzieci zadawały
sporo pytań, były bardzo zainteresowane tematem spotkania.
Najwięcej emocji wywołał fakt
zjadania przez jerzyka ogromnej liczby owadów oraz to, że
może latać z prędkością nawet
200 km/h! Do uczniów trafiła

W warsztatach ekologicznych udział wzięło prawie 280 uczniów (Fot. UG)

też ulotka z najważniejszymi
informacjami o tych ptakach.
- Rozpoczynamy akcję ekologiczną „Goczałkowice zapraszają jerzyki”. Chcemy w ten
sposób uświadomić mieszkańców, jaką rolę i znaczenie mają
jerzyki oraz zachęcić do zakupienia i zamontowania takich
budek na swoich domach we
własnym zakresie. Jest szansa,
że wkrótce poczujemy efekty
tych działań, a będzie to zwiększenie populacji jerzyków na
naszym terenie i jednocześnie
mniejsza liczba dokuczliwych
komarów – mówi wójt Gabriela
Placha.
Co ciekawe, od kilku lat
budki dla jerzyków znajdują
się na probostwie w Goczałkowicach. Wielkim miłośnikiem
tych ptaków jest bowiem ks.
Lesław Przepłata, proboszcz
Parafii św. Jerzego Męczennika
w Goczałkowicach. W 2019 r.
w 30 zamontowanych przez
niego budkach mieszkało 5 lub
6 rodzin.
UG

Co warto wiedzieć o jerzykach?

- Naturalnym siedliskiem jerzyków są różnego rodzaju klify,
szczeliny w skałach. Obecnie
jerzyki występują u nas niemal
tylko w siedliskach związanych z
człowiekiem, i to budynki zastępują im skały. W miastach, gdzie
bloki były budowane z tzw. wielkiej płyty, było mnóstwo szpar,
dlatego jerzyki miały doskonałe
warunki gniazdowania. Dziś
te bloki są remontowane, ocieplane, dlatego dziury są zakrywane i traci się miejsca dla jerzyków.
- Pierwsze jerzyki przylatują do
Polski w ostatnich dniach kwietnia, większość w pierwszych
dniach maja. Ptaki opuszczają
gniazda w lipcu, ale także w
sierpniu.
- Jerzyki są ptakami stadnymi i
przywiązanymi do swoich stałych miejsc lęgowych. Potrafią
z roku na rok wracać do tego
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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gOczałkOwice zapraszają
jerzyki! - ciąg dalszy...

W ramach akcji „Goczałkowice zapraszają jerzyki” takie budki lęgowe zostaną zamontowane na gminnych budynkach (Fot. UG)
samego gniazda.

- W locie robią niemal wszystko
– jedzą, piją, śpią, kopulują.
Jerzyk to jeden z najszybszych
ptaków w Polsce – w locie nurkowym potrafi osiągnąć prędkość
nawet 200 km/h. Dlatego może
zjeść tak dużą liczbę owadów,
bo żaden owad nie porusza się
tak szybko.
- To ptaki bardzo płochliwe,
można je obserwować jedynie z
pewnej odległości.

- Sporo osób myli jerzyki z
jaskółkami. Jest jednak kilka
różnic. Jerzyki – w przeciwieństwie do jaskółek – nie przysiadają na drutach czy gałęziach.
Wszystkie lęgnące się u nas
jaskółki (dymówka, oknówka i
brzegówka) mają biały spód, co
wyraźnie widać w locie. Jerzyki
mają ciemny brzuch.
- Jerzyki mają bardzo krótkie
nóżki (łacińska nazwa Apus
oznacza „beznogi”), przystoso-

O jerzykach opowiedziała dr Joanna Kajzer-Bonk z Polskiej Akademii Nauk (Fot. UG)

wane do przyczepiania się do
skalnych ścian. Wszystkie palce
w stopie jerzyka są skierowane
do przodu, co jest ewenementem
w świecie ptaków. Nogi jerzyka
słabo nadają się do chodzenia.
- Zdrowy jerzyk, wbrew obiegowej opinii, potrafi wystartować z
ziemi, jednak przede wszystkim z
własnej woli tam raczej nie wyląduje. Dlatego jeśli znajdziemy
na ziemi tego ptaka, możemy się
spodziewać, że to osobnik ranny
albo młody. Można go delikat-

nie unieść na ręce (nie podrzucać), ale jeśli nie odleci, najlepiej skontaktować się po pomoc
z ośrodkiem rehabilitacji dzikich
zwierząt lub lokalną organizacją
chroniącą ptaki.
- Dorosłe jerzyki mogą latać bardzo daleko po pokarm dla swoich młodych. Pisklęta są przystosowane do długiego oczekiwania. W razie potrzeby mogą
wpaść w rodzaj odrętwienia i
przetrwać bez pokarmu nawet
kilka dni.

10 mln zł dO pOdziału
Rusza II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydują o podziale
10 mln zł.

T

egoroczna edycja rozpoczęła się od cyklu spotkań
z mieszkańcami regionu oraz kampanii informacyjnej.
Zadania będzie można zgłaszać między 9 a 31 marca
– uruchomiony podobnie jak w 2019 roku zostanie generator eBO, za pośrednictwem którego trzeba będzie wypełnić
formularz.
Gotowy wniosek trzeba będzie – wzorem
I edycji – dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie zgłoszone zadania będą weryfikowane pod
względem formalnym i do 30 kwietnia zostanie opublikowana lista zadań, które spełniły wymagania formalne.
W maju i czerwcu odbędzie się weryfikacja wykonalność
zadań pod względem prawno-technicznym.
Na tej podstawie powstanie lista zadań dopuszczonych

do głosowania.
Głosowanie mieszkańców odbędzie się na przełomie
sierpnia i września. Do końca września poznamy listę zadań
zatwierdzonych do realizacji w 2021 roku. Zgodnie z założeniami mechanizmu budżetu obywatelskiego, realizacją wybranych zadań zajmie się Samorząd Województwa
(budżet obywatelski nie jest systemem dotacyjnym, w którym zgłaszający jest równoznaczny z realizatorem zadania).
Podobnie jak w I edycji w puli jest 10 mln zł, w tym na zadania wojewódzkie 2,5 mln zł oraz 7,5 mln zł na zadania podregionalne, według podregionów (podregion nr 2, czyli
mieszkańcy powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice,
Tychy zdecydują o rozdysponowaniu 15% tej puli, czyli 1
mln 125 tys. zł).
UMWŚ
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kulturalne i spOrtOwe
plany na 2020 rOk

Podczas lutowej sesji Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój przedstawione zostały informacje Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o planach działania na 2020 rok.

B

ogata oferta zajęć stałych
(m.in. klub środowiskowy,
zajęcia taneczne, zumba,
warsztaty muzyczne, nauka gry
na instrumentach, warsztaty
artystyczne, szkółka karate,
robotyka Lego, programowanie, spotkania zespołów), cieszące się dużym zainteresowaniem imprezy oraz popularne
konkursy czy wystawy – tak
w skrócie wygląda tegoroczna
oferta Gminnego Ośrodka Kultury. Do tego dochodzą też spotkania, lekcje oraz wydarzenia
przygotowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną.
W tym roku odbyły się już
koncert świąteczny oraz
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami
Noc w instytucjach kultury,
wydarzenie z okazji 100-lecia
urodzin św. Jana Pawła II,
majówka. – W drugi weekend
czerwca odbędą się Dni Goczałkowic. Pierwszy dzień poświęcamy przyjaźni polsko-niemieckiej – będzie to impreza
zorganizowana z naszą gminą
partnerską Plossberg. W drugim dzień wystąpią Jacek Silski, Kabaret Rak i zespół Weekend – przyznała Zofia Szołdra,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury. W pierwszy weekend
lipca w Goczałkowicach ponownie królować będą róże. Festiwal Róż zaprosi na pokazy,
warsztaty, wystawy, koncerty.

Gwiazdą będzie Edyta Geppert.
W Goczałkowicach planowane
jest też wydarzenie z okazji
150-lecia przejazdu pierwszego
pociągu przez gminę, a także
V Festiwal Fotografii Ojczystej,
Gminne Dożynki, Dzień Seniora
czy koncert z okazji 11 listopada.
Nie zabraknie również cieszących się dużym zainteresowaniem konkursów organizowanych przez GOK. To m.in.
Wielkanocny konkurs plast yczny, Boże Narodzenie
w moim domu, gminie, regionie, Rożane Inspiracje, Polska jest piękna, konkurs gwarowy, Goczałkowickie Potyczki
Rodzin czy quiz wiedzowy.
Za nami także ferie zimowe,
podczas których przygotowano
ciekawe wyjazdy, warsztaty,
spotkania. Szykowana jest też
oferta dla dzieci, młodzieży i ich
rodzin na wakacje. GOK współpracuje z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, realizuje projekt Integracja-tolerancja, bierze udział w imprezach
zewnętrznych, prowadzi działalność wydawniczą.
W 2019 r. z kulturalnej oferty
GOK-u skorzystało ponad 21 tyś.
osób!
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji zarządza obiektami
sportowymi przy ul. Szymborskiej 1: krytą pływalnią, halą
sportową, „Orlikiem” z siłownią
zewnętrzną, bieżnią i skocznią

GOK i GOSiR zapraszają na wiele ciekawych imprez i wydarzeń, np. na Dni Goczałkowic,
które odbędą się w czerwcu (Fot. UG)

w dal, z których chętnie korzystają uczniowie, mieszkańcy,
grupy nieformalne, stowarzyszenia, kluby. GOSiR organizuje
też szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. W roku 2020
kontynuowane będą te, które
są lubiane przez mieszkańców.
Odbyły się już XVIII Turniej Futsalu Drużyn Seniorskich oraz
Ferie z Goczusiem 2020.
Wiosną powrócą treningi biegowe w ramach akcji
„Aktywnie na Starym Dworcu”.
Będzie szereg imprez i akcji
w ramach Goczałkowickich
Wakacji 2020, akcja „Pływanie
na medal”, XI Goczałkowicki
Rajd Rowerowy w ostatnią nie-

dzielę sierpnia. Jesienią odbędą
się II Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka
dla Zameczku”(3 października) IX Memoriał Pływacki im.
Krzysztofa Kanika, II Pływacki
Test Coopera, V Mistrzostwa
Śląska w siatkonodze. W maju
w Goczałkowicach rozegrany
zostanie Międzynarodowy Turniej Badmintona. A to tylko
część imprez, które szykuje
GOSiR.
Jak więc widać, mieszkańcy
Goczałkowic w 2020 roku będą
mogli wybierać w ciekawych
wydarzeniach kulturalnych
oraz sportowych!
UG

łącznik pOprawi
kOmunikacjĘ

Gmina Goczałkowice-Zdrój przymierza się do kolejnej inwestycji drogowej. Chodzi o budowę drogi, która połączy ul. Borowinową z ul. Zieloną.

P

lanowana droga poprawi komunikację w gminie, znacznie ułatwi mieszkańcom dojazd do i z uzdrowiska. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi 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). Ogłoszony został przetarg
na wykonanie prac.

Urząd Gminy stara się o pozyskanie dofinansowania na realizację
tej inwestycji. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy łącznika
z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na decyzję wojewody śląskiego – mówi wójt Gabriela Placha.

UG
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Fakty i mity
o segregacji odpadów
To warto wiedzieć o recyklingu!

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych oznacza
dodatkowy koszt – MIT
Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla
mieszkańców gmin. Osoby segregujące odpady komunalne płacą
co najmniej 2-krotnie niższą stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów. Takie narzędzia mają zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Kompostowanie może obniżać koszty opłat ponoszonych
przez mieszkańców – FAKT
Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych pozwala dodatkowo
obniżyć koszty odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady
prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny
i przyniósł zamierzony skutek.
Ważne jest oddzielanie od siebie poszczególnych elementów odpadu – FAKT
Wyrzucając odpad należy maksymalnie oddzielić od siebie
elementy, z których został wyprodukowany. Na przykład wyrzucając szklaną butelkę, odkręć nakrętkę i umieść ją w kontenerze
na metal i tworzywa sztuczne, natomiast butelkę wrzuć do pojemnika na szkło. W ten sposób skutecznie segregujemy odpady,
zwiększając efektywność ich odzysku.
Selektywne zbieranie odpadów nie ma wpływu na środowisko naturalne – MIT
Selektywne zbieranie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozytywnie wpływa na środowisko. Działanie to przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości składowanych odpadów,
a także do zniwelowania konieczności wydobywania surowców
i eksploatowania środowiska. Odpowiednio zbierane odpady
mają szansę na przetworzenie do postaci surowca wtórnego,
z którego można ponownie skorzystać w produkcji nowych towarów.
Selektywne zbieranie odpadów oznacza mniej składowisk odpadów – FAKT
Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska. W efekcie duża część z odpadów trafia do sortowni, aby potem zyskać
„drugie życie” jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu
nadmiernych ilości odpadów zmieszanych, powodujących rozrost
składowisk odpadów.
Segregacja odpadów „u źródła” nie ma znaczenia w procesie odzysku surowca – MIT
Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane już na etapie tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk

surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa się
poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, że odpady
mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.
Już na etapie zakupów mamy faktyczny wpływ na uniknięcie nadmiernej produkcji odpadów – FAKT
Świadome zakupy mogą stać się bardzo ważnym elementem
w ograniczaniu liczby odpadów. Istotne jest przygotowanie listy
zakupów, sporządzonej na podstawie posiadanych już produktów
oraz ich planowanego zastosowania. W sklepie warto zadać sobie
pytanie „czy naprawdę tego potrzebuję?”. Uniknięcie zakupu
przedmiotu lub produktu, do którego nie jesteśmy przekonani,
zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów zwracaj również uwagę na materiały wchodzące
w skład produktu oraz jego opakowania. Wybieraj takie, które
z łatwością można będzie zrecyklingować lub ponownie z nich
skorzystać – w swojej postaci lub jako surowca wtórnego.
Rezultatem selektywnego zbierania odpadów jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie surowców naturalnych – FAKT
Odpady selektywnie zebrane nadają się do przetworzenia oraz
ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej uda się ich
odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie
surowców pierwotnych z naturalnych złóż, które z każdym wydobyciem ubożeją, a ich eksploatacja drożeje.
Brak segregacji powoduje wzajemne zanieczyszczanie
się odpadów – FAKT
Bardzo istotne jest, aby prawidłowo segregować wszystkie
wytwarzane w domu odpady. Niewłaściwe rozdzielanie odpadów
powoduje, że wzajemnie się zanieczyszczają, np. zabrudzenie
papieru innymi odpadami zmniejsza jego szanse na przetworzenie i ponowne wykorzystanie w procesie odzysku surowca. Jedynie odpowiednio zbierane odpady mają szansę stać się pełnowartościowym surowcem wtórnym.
naszesmieci.mos.gov.pl
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wiadomości goczałkowickie

Chcą być świadomymi
i aktywnymi obywatelami

Są młodzi, pełni energii i zapału do różnego rodzaju aktywności, a także otwarci na innych – goczałkowiccy harcerze pokazują,
że można łączyć pożyteczne z przyjemnym!

H

arcerze z Goczałkowic
dzielą się na kilka grup.
18. Gromada Zuchowa
„Polarne Niedźwiadki” składa się
z dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. 15. Drużyna Harcerska
„Mandragora” skupia dzieci z klas
IV-VI. Powstaje drużyna, w skład
której wejdą harcerze z klas VII-VIII. W naszej gminie prężnie
działa również Drużyna Wędrownicza dla uczniów szkół średnich.
– Jako pierwsza powstała
„Mandragora”, którą założyłem na przełomie lat 2016-2017.
Wcześniej prowadziłem jednostki
w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach – mówi drużynowy Maciej
Bajkowski.
– Kiedyś w Goczałkowicach
harcerstwo bardzo prężnie działało, głównie w latach 80. i 90.
XX w. Jest wielu instruktorów, którzy pamiętają tamte czasy, to często rodzice obecnych harcerzy –
zauważa drużynowy.
Rozpoczęło się od naboru zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju – gry dla dzieci, która
pokazywała, o co chodzi w harcerstwie. Na pierwszą zbiórkę przyszło 5 osób. Jednak tak się spodo-

bała, że na kolejnej pojawiło się już
15 chętnych. Przez te 3 lata grupa
stale się rozrastała, i dziś składa
się z zaangażowanych, młodych
ludzi. W sumie to ok. 100 osób,
z Goczałkowic, a także Rudołtowic
i Łąki (harcerze działają też w tamtejszych szkołach). „Do drużyny
należą bardzo aktywne osoby, którym nie przeszkadza chłód podczas gier czy brak snu, bo woleli
spędzić ten czas na integracji
z innymi. Można nas poznać
po dość kolorowych chustach,
które się wyróżniają na tle innych,
ponieważ składają się z 4 kolorów”
– piszą o sobie.
Jakwyglądadziałalnośćgoczałkowickich harcerzy? Gromada
Zuchowa ma zbiórki co tydzień,
w szkole po lekcjach, a „Mandragora” – w soboty, co dwa tygodnie
w godz. 13.00-15.00 (początkowo w Gminnym Ośrodku Kultury, teraz harcerze spotykają się
w harcówce na Starym Dworcu).
W ich trakcie młodzież organizuje gry terenowe, bierze udział
w warsztatach (np. językowych,
fotograficznych), jeździ również
na kilkudniowe biwaki – w góry,
nad jezioro czy do różnych miast
lub na całodniowe wycieczki,

Harcerze z „Mandragory” spotykają się w harcówce na Starym Dworcu (Fot. UG)

Podczas ubiegłorocznego Zlotu Grunwaldzkiego (Fot. 15. Drużyna Harcerska „Mandragora”)

np. na paintball czy ściankę wspinaczkową. W przypadku najstarszych harcerzy największy nacisk
kładzie się na warsztaty, wyjazdy
kulturalne czy krajoznawcze.
– Chcemy łączyć pożyteczne
z przyjemnym. Mocno stawiamy
na zabawę, żeby nasze zbiórki były
dla harcerzy przyjemnym czasem,
odpoczynkiem od szkoły, obowiązków. Poprzez zabawę chcemy też
przemycać pożyteczne elementy,
jak nauka języków obcych, wyko-

nywania zdjęć. Co ważne, staramy
się upowszechniać w naszym środowisku pojęcie patriotyzmu harcerskiego w sposób nowoczesny,
czyli patriotyzm poprzez rozwój.
Młodzi będą obywatelami świadomymi i aktywnymi – przyznaje
M. Bajkowski. Już daje to efekt,
bo harcerze widzą pewne problemy i sami wychodzą z różnymi inicjatywami, np. sprzątania Goczałkowic czy zbierania
kasztanów i żołędzi dla żubrów.
Teraz chcą zorganizować regaty
na Jeziorze Goczałkowickim, żeby
wyjść do mieszkańców.
Czy każdy może zostać harcerzem? – Jak najbardziej, nie
ma żadnych ograniczeń. Mamy
w Gromadzie Zuchowej dwójkę
dzieci, która mówi po ukraińsku
i dopiero uczy się języka polskiego.
Dzięki zbiórkom poznajemy się,
zanikają bariery. Dobry harcerz
powinien być zaangażowany,
otwarty na nowe doświadczenia – podkreśla drużynowy. Jak
dodaje, dzięki działalności harcerskiej młodzi ludzie mogą się integrować, poznawać nowe osoby,
nawiązywać przyjaźnie, uczyć się
nowych umiejętności, no i ciekawie spędzać wolny czas.
Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do goczałkowickich harcerzy
mogą przyjść na zbiórkę lub skontaktować się z nimi poprzez Facebooka!
Paweł Komraus
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Potrzebujący otrzymają pomoc

Rozmawiamy z Joanną Kotas, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju o Projekcie „Integracja-tolerancja” oraz usługach opiekuńczych.
W styczniu 2020 r. minął pierwszy rok realizacji Projektu w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Integracja-tolerancja”
z poddziałania 9.2.1 w gminie Goczałkowice-Zdrój. Jak może Pani
podsumować ten czas?
Tak, to prawda, od 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jeden
z dwóch realizatorów (drugi to Gminny Ośrodek Kultury) Projektu pn. „Integracja-tolerancja” prowadzi klub samopomocy pod nazwą „Klub Seniora”
oraz świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Goczałkowic-Zdroju.
Pierwszy rok to oczywiście okres wzmożonej pracy, pewnej niepewności czy
wszystko się uda, oraz wstępne wnioski o powodzeniu Projektu.
A co dokładnie jest realizowane w ramach tego Projektu?
W ramach Projektu możemy mówić o trzech inicjatywach. Pierwsza
to klub samopomocy pod nazwą „Klub Seniora”. Jest to miejsce skierowane
do seniorów zamieszkujących w Goczałkowicach-Zdroju, zapewniające
możliwość zagospodarowania swojego wolnego czasu w sposób bardziej
zorganizowany, interdyscyplinarny, nakierowany na samorozwój, na własne
doskonalenie się poprzez udział w dedykowanych dla tej grupy społecznej
zajęciach takich, jak artystyczne, kulinarno-dietetyczne, taneczne i informatyczne. Jest także możliwość rozmowy z psychologiem, jak również wsparcie
poprzez przynależność do grupy samopomocowej. Dodatkowo uczestnicy
mają możliwość wyjazdów edukacyjnych do różnych ciekawych miejsc.
Do tej pory został zorganizowany wyjazd do Teatru Słowackiego w Krakowie,
do Katowic na koncert do NOSPR-u oraz do Muzeum Śląskiego. Uczestnicy
brali udział również w spotkaniach okolicznościowych, co także jest dobrą
formą integracji tej grupy.
Druga inicjatywa to Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży, skierowany dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, gdzie każde dziecko
może otrzymać wsparcie i opiekę, czyli umożliwiamy dzieciom spędzenie
popołudnia w warunkach bezpiecznych (pod opieką wychowawcy) i atrakcyjnych. W trakcie pobytu jest możliwość odrobienia zadań domowych
i poszerzenia własnej wiedzy z określonych dziedzin (na miejscu jest Gminna
Biblioteka Publiczna i jej zasoby). Dzieci mogą rozwijać własne pasje i poszerzać zainteresowania poprzez udział w różnych oferowanych zajęciach
(zajęcia artystyczne, rękodzieła, tańca i ruchu, muzykoterapii). W trakcie
pobytu mogą porozmawiać z psychologiem, poszerzać znajomość języka
angielskiego, a także mają okazję uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych,
jak np. wycieczka do Muzeum Podziemia w Krakowie.
Trzecia z inicjatyw to świadczenie tzw. usług opiekuńczych. Nasze społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy być przygotowani na niesienie pomocy
tym, którzy jej z dnia na dzień coraz częściej potrzebują i rozpaczliwie poszukują. Taki jest obraz dnia dzisiejszego. Ludzie, którzy jeszcze kilka tygodni
wcześniej potrafili sami o siebie zadbać stają przed tzw. społeczną ścianą,
może nawet murem. Dalej mogą pójść pod ramię tylko ze wsparciem. Stąd
tak ważne jest, aby istniała infrastruktura w tej kwestii.
Która z inicjatyw cieszy się największą popularnością?
Po pierwszym roku mogę powiedzieć o bardzo podobnym zainteresowaniu wszystkimi działaniami. Z jednej strony cieszy mnie aktywność mieszkańców naszej gminy. Zarówno klub samopomocy pod nazwą „Klub Seniora”,
jak i Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży, mają wielu uczestników. Ale
także usługi opiekuńcze cieszą się coraz większą popularnością. Pierwotnie
na etapie pisania wniosku w 2016 r. zakładaliśmy, iż obejmiemy tą formą
wsparcia 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) przez 2 lata realizowania projektu.
Po pierwszym roku wiemy, jakie są obecnie oczekiwania, gdyż już realizujemy
usługi u 11 osób (7 kobiet i 4 mężczyzn). Wsparcie jest świadczone przez
opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej.
A czym są te usługi opiekuńcze?
Usługi opiekuńcze są formą pomocy przewidzianą w ustawie o pomocy
społecznej. Zakres usług i ich wymiar jest dostosowany do potrzeb osoby,
u której świadczymy usługi. W zależności od potrzeb osoby wymagającej
pomocy możemy te usługi podzielić na usługi o charakterze opiekuńczo-pielęgnacyjnym, na przykład pomoc w zachowaniu czystości osoby, wykonywa-

nie czynności pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, oraz drugi rodzaj,
usługi o charakterze gospodarczym, na przykład pomoc w dokonywaniu
zakupów, załatwianiu spraw urzędowych czy nawet utrzymywanie czystości
w pomieszczeniach osoby objętej usługami.
Do kogo są skierowane te usługi opiekuńcze?
Zgodnie ze wspomnianą ustawą, pomoc w formie usług opiekuńczych
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze
mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić.
Czyli ta forma pomoc jest skierowana do osób samotnych oraz
pozbawionych pomocy rodziny?
Tak, ustawa o pomocy społecznej wskazuje komu, dlaczego i z jakich
przyczyn powinniśmy udzielać wsparcia. Pomoc społeczna jest instytucją
polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Także
do przyznania usług opiekuńczych koniecznym jest brak możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny. Niestety coraz częściej mamy z tym wiele
problemów.
O jakich problemach Pani mówi?
Zdarzają się przypadki, że wnioskujący o pomoc w formie usług opiekuńczych oczekują np. sprzątania w domu.
Należy pamiętać, że to rodzinę w pierwszej kolejności obciąża obowiązek
pomocy, nie wspominając też o obowiązku alimentacji, który w skrajnym
przypadku może zostać orzeczony przez Sąd od dorosłego dziecka na rzecz
swojego rodzica, którego nie stać na zakup lekarstw czy żywności. Usługi
opiekuńcze, jak sama nazwa wskazuje, to czynności związane z opiekowaniem się, przyznawane decyzją administracyjną na konkretną osobę (z imienia i nazwiska), to czynności, które są wykonywane z osobą tego wymagającą,
zwykle pielęgnacyjno-higieniczne oraz utrzymujące porządek w pomieszczeniu, w którym ta osoba funkcjonuje.
Czy takie wnioski o usługi opiekuńcze są przyjmowane?
Zgodnie z przepisami prawa Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju musi przyjąć każdy wniosek, co jeszcze nie oznacza, że pomoc
w oczekiwanej formie zostanie przyznana. Oczywiście przyznanie pomocy
wymaga m.in. przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego
i wydania decyzji administracyjnej. Jedynie dla przykładu powiem, że jesienią zdarzały się wnioski oczekujące pomocy polegającej na grabieniu liści
w ogrodzie i jego zabezpieczenia przed zimą. Niestety nie możemy odmówić
przyjęcia takich wniosków, każdy wymaga przeprowadzenia postępowania
administracyjnego i stosownej decyzji administracyjnej. W tym samym czasie
ktoś, kto faktycznie potrzebuje pomocy, bowiem np. właśnie opuścił szpital
i nie potrafi się poruszać, z uwagi na inne toczące się postępowania, mógłby nie
otrzymać niezbędnej pomocy. Chciałabym żeby wnioskujący o pomoc potrafili obiektywnie ocenić, czy ich sytuacja faktycznie wymaga takiej pomocy.
Wspominała Pani o rodzinnym wywiadzie środowiskowym.
Co to takiego?
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu
ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Jest
to szczególny rodzaj dowodu przewidziany w ustawie o pomocy społecznej.
Składa się on na postępowanie wyjaśniające, poprzedzające rozstrzygnięcie
każdej sprawy dotyczącej świadczeń. W praktyce sprowadza się do spotkania w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o pomoc z pracownikiem
socjalnym, podczas którego następuje zebranie najważniejszych informacji
o osobie i rodzinie.
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zaprOsili dO przedszkOla

Przedszkole to miejsce, które pomaga małym dzieciom zobaczyć świat poza domem. Dlatego w Publicznym Przedszkolu nr 2
w dniach 13-14 lutego zostały zorganizowane Dni Otwarte dla przyszłych przedszkolaków.

N

aszym celem były działania pedagogiczne, które
sprzyjają rozładowaniu
negatywnych doznań dziecka
wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Dzień,
w którym dziecko trafia po raz
pierwszy do przedszkola, jest
bardzo ważny w jego życiu. Tak
więc warto skorzystać z możliwości Dni Otwartych tym bardziej,
że są to jedyne dni w roku szkolnym, w których osoby z zewnątrz
mogą swobodnie poruszać się
po placówce przedszkolnej.
Rodzice mają okazję przyjrzeć się pomieszczeniom, wyposażeniu placówki, porozmawiać
z osobami, które będą pomagać
w rozwoju ich dzieci. Poczuć
atmosferę tego miejsca, poznać
kadrę pedagogiczną, obserwować
nauczycielki podczas przykładowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw dowolnych
dzieci, zapoznać się z rozkładem
dnia w przedszkolu. Natomiast
dzieci mają okazję zobaczyć, jak
wygląda miejsce, w którym będą
spędzać większość dnia. Wziąć
udział w zajęciach wychowawczo-

-dydaktycznych oraz swobodnie
pobawić się z wybranymi zabawkami. Zobaczyć twórcze wytwory
naszych podopiecznych, dyplomy,
wyróżnienia zdobyte przez placówkę i poszczególne dzieci.
Naszą placówkę odwiedziło
sporo przyszłych przedszkolaków, na których czekało dużo
atrakcji. Wszystkich przybyłych
przywitała Pani dyrektor i zaprosiła do udziału w zajęciach i zabawach. W pierwszym dniu odbyły
się zabawy muzyczno-ruchowe
dla najmłodszych według Marty
Bogdanowicz oraz zabawy z chustą animacyjną i ćwiczenia gimnastyczno-ruchowe z przyborami
oraz tor przeszkód. Drugiego
dnia były zabawy koordynacyjno-ruchowe przygotowujące do rozwoju grafomotoryki oraz język
angielski na wesoło. Nauczycielki
chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez rodziców.
Każdy rodzic otrzymał broszurkę
ze wskazówkami ułatwiającymi
start przyszłemu przedszkolakowi, a dzieci zostały obdarowane
skromnymi upominkami.
Przedszkole to wspaniałe
miejsce, gdzie można wspólnie

Dla dzieci przygotowano zajęcia oraz zabawy (Fot. PP nr 2)

z innymi dziećmi wesoło spędzać
czas i zdobywać wiedzę na temat
otaczającego świata. Było nam
bardzo miło gościć wszystkie
dzieci oraz rodziców. Mamy również nadzieję, że miłe wspomnienia wspólnych zabaw, pozostaną
w ich pamięci do września, gdy
wrócą do przedszkola jako przedszkolaki. Warto po takiej wizycie porozmawiać z dzieckiem,

podzielić się zdobytymi wrażeniami, spostrzeżeniami, wyjaśnić
obawy, odpowiedzieć na nurtujące dziecko pytania. Należy
pomóc dziecku dostrzec pozytywne – z punktu widzenia kilkulatka – strony bycia przedszkolakiem.
Edyta Smejkal
nauczyciel
Publicznego Przedszkola nr 2

lOdOwiskO dla kaŻdegO

Dobiegł końca II etap innowacji pedagogicznej o charakterze programowym „Lodowisko dla każdego”. Jej celem jest uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Z

ajęcia sportowe zorganizowane zostały dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego
i zmianie organizacji pracy szkoły.
Realizacja przypadła na miesiąc luty. Lekcje łyżwiarstwa jak
poprzednio odbyły się na zaprzyjaźnionym lodowisku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Zgodnie
z ustaleniami, w tym roku programem zostały objęte klasy IV, V, VI.
Niezmiernie cieszy fakt, iż
frekwencja w zorganizowanych
wyjazdach była niemalże stuprocentowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju chętnie podejmują nowe
formy aktywności fizycznej,
wykazują duże zaangażowanie

podczas nauki. Program „Lodowisko dla każdego” z pewnością wpi-

Uczniowie na lodowisku (Fot. SP nr 1)

suje się w potrzeby dzieci i będzie
kontynuowany w przyszłym roku!

Krzysztof Kupper
(SP nr 1)

ośWiata
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by bezpiecznie kOrzystać z sieci
10 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu.

I

nternet tworzą wszystkie komputery na całym świecie, które
w danej chwili się z nim łączą.
Używa go wiele dzieci i dorosłych. Łączą się z nim za pomocą
różnych kabli, radia lub satelitów krążących w kosmosie.
Dzięki internetowi komputer
stał się dużo bardziej ciekawy.
W internecie możemy oglądać to,
co inni ludzie chcą nam pokazać.
Możemy też zbudować swoje własne miejsce – stronę www. Jedni
ludzie coś tworzą i umieszczają
w sieci, żeby inni mogli się bawić,
pracować i uczyć. Dzięki internetowi możemy grać, oglądać
filmy, słuchać muzyki. Możemy
do osób, które znamy pisać listy,
rozmawiać z nimi jak przez telefon. Możemy ich nawet widzieć,
a to dzięki kamerce podłączonej do komputera. W internecie
możemy robić wiele rzeczy bez
wychodzenia z domu. Możemy
oglądać piękne zdjęcia, poznawać dalekie kraje, zwiedzać
muzea.
Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone
w całej Europie w pierwszej
połowie lutego. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu
„Safer Internet”. Celem ustanowienia takiego dnia było zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych.
O g ó l n o ś w i a tow y D z i e ń

Dzieci poznały korzyści oraz zagrożenia wynikające z korzystania w sieci (Fot. PP nr 2)

Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku 11 lutego.
W Publicznym Przedszkolu nr 2
obchodzono go 10 lutego. Była
to kolejna z akcji, przeprowadzanych w przedszkolu, mająca
na celu uświadomienie dzieciom,
jakie niebezpieczeństwa czyhają
na nie w dzisiejszych czasach.
W ramach wspomnianych
obchodów dzieci poznały podstawowe zasady bezpiecznego
korzystania z internetu poprzez
bajki edukacyjne „Tajemniczy przyjaciel”, „Papla”. Filmy
poprzedzone zostały poga-

danką nauczycielek, z naciskiem
na bezpieczeństwo w sieci. Dzieci
wykazały się wiedzą o internecie
i zasadach korzystania z niego.
Przeprowadzono rozmowę
na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z sieci: źródło informacji i wiedzy, poznanie świata, łatwa komunikacja,
zakupy, opłaty bankowe, gry,
filmy, muzyka.
Dzieci w poszczególnych grupach, dzięki włóczkowej sieci,
próbowały zrozumieć, czym jest
sam internet. Natomiast wysłuchana bajka pt. „Alicja w kra-

inie... internetu” stała się początkiem do rozmowy na temat
czyhających w sieci niebezpieczeństw.
Swoje przeżycia z zajęć dzieci
odzwierciedliły w formie plastycznej: kolorowanie obrazka
czy grupowa praca plastyczna
o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Dzieci
otrzymały również plakietki
„11.02.2020 Dniem Bezpiecznego Internetu”.
W trosce o dobro naszych
dzieci apelujemy: RODZICU
UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO
ROBI PRZY KOMPUTERZE!
Małgorzata Władarz

spOtkania z teatrem
w sp nr 1

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju są wyjazdy uczniów klas I- III na przedstawienia do Teatru
Lalek „Banialuka” w Bielsku- Białej.

J

esienią bieżącego roku szkolnego dzieci z klas I i II obejrzały zbudowany z kolorowych klocków pejzaż dzieciństwa w przedstawieniu „Ojczyzna”, a klasy III zabawne perypetie głównej bohaterki
bajki Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka” w żywiołowej, kolorowej
inscenizacji. Pod koniec lutego część klas zobaczyła poetycką inscenizację tajemniczej baśni J. Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku
grochu”. W marcu planujemy kolejną wizytę w bielskiej „Banialuce”.
Uczniowie będą uczestniczyli w pełnym humoru spektaklu zatytułowanym „Jestem Aki”, opowiadającym o wkraczaniu dziecka w świat
dorosłych.
Przekraczając próg teatru dzieci mają możliwość wejścia do nie-

spotykanego świata, w którym wszystko jest możliwe. Mogą wspólnie przeżyć ciekawe opowieści, uwolnić swoją wyobraźnię i emocje,
oswoić wiele problemów, przełamać lęki. Kontakt z żywym słowem,
muzyką, tańcem oraz sztuką wizualną inspiruje także dzieci do działań twórczych. Udział w przedstawieniach znajduje odzwierciedlenie
w zabawach, wypowiedziach i pracach plastycznych uczniów.
Wizyty w teatrze to dla dzieci niezwykłe doświadczenia. Pozwalają
im przeżyć coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Uczą krytycznego
myślenia. Są także świetną zabawą i rozrywką. Dostarczają młodym
widzom niezapomnianych wrażeń.
Elżbieta Beczała
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dzieci dbają O jĘzyk Ojczysty!
21 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 2 świętowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

P

oczątki Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego
przypadają na koniec lat
90. 17 listopada 1999 r. UNESCO
ustanowiło święto upamiętniające tragiczne wydarzenia w Bangladeszu z 1952 r., gdzie podczas
demonstracji zginęło 5 studentów domagających się nadania
językowi bengalskiemu statusu
języka narodowego. Ponieważ
coraz więcej języków na świecie zanika, dzień ten ma pomóc
w ochronie różnorodności językowej.
Prowadząc zajęcia staramy się
podnosić świadomość językową,
dbać o poprawną polszczyznę,
zapoznawać dzieci z trudnymi
łamańcami charakterystycznymi
dla języka polskiego, zachęcać
do wypowiadania się pełnymi
zdaniami, a nie półsłówkami.
Górny Śląsk przez wieki był, dziś
jest i pozostanie miejscem, gdzie
mieszały się i mieszają różnorodne języki. Dla ludzi stało się
to naturalne. Nie przeszkadza
to jednakże dbać o poprawność
mowy polskiej, o dziedzictwo,
o które walczyli nasi przodkowie.
Przyłączając się do akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” 21 lutego
w przedszkolu również zorganizowane zostały zajęcia poświęcone kształtowaniu świadomości
językowej. Dla uczczenia Między-

narodowego Dnia Języka Ojczystego nauczycielki poszczególnych grup przygotowały szereg
działań pozwalających obszerniej
zaktywizować wypowiedzi ustne
dzieci, podzielić się nabytą i posiadaną wiedzą, płynnie i poprawnie posługiwać się mową polską.
I tak m.in. dzieci rozwiązywały
rebusy, zagadki słowne i obrazkowe, słuchały i opowiadały treść
bajeczek.
Przedszkolaki popisywały się
znajomością bajkowych postaci,
dopasowywaniem zagubionych
elementów do konkretnej bajki
przez skojarzenia, umiejętnością
układania baśniowych puzzli
czy wcielaniem się w konkretną
postać podczas zabaw parateatralnych. Nie stroniły także
od łamańców językowych, z których powtarzaniem było mnóstwo
uciechy. Ponadto, dzieci z grupy
średniej już wcześniej wymyśliły
bajeczkę i przygotowały ilustracje
do książeczki pod tytułem Dom,
którą uroczyście odczytał w piątek jeden z rodziców inaugurując
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Duma biła z twarzy
dzieci.
W t ym dniu nie mogło
zabraknąć zabaw logopedycznych z zakresu Gimnastyki buzi
i języka, a także powtórzenia ważności zwrotów grzecznościowych

Podczas zabaw z językiem polskim (Fot. PP nr 2)

w życiu codziennym. Pojawiły się
również sylwetki znanych twórców, jak Tuwim, Brzechwa, Porazińska. Dzieci wzięły aktywny
udział w Mini Konkursie Recytatorskim, do którego pomogli przygotować się im rodzice. Wysłuchaliśmy rymowanek, wyliczanek,
wierszyków znanych z wpisów
do pamiętników i kart urodzinowych, itp. Widać było, że sprawiało im to radość, a na występ
zdecydowały się także przedszkolaki, które zazwyczaj są wstydliwe i nieśmiałe, które raczej
trudno zmotywować do występu

publicznego. Wszystkim serdecznie gratulujemy odwagi.
Dowodzi to, że w dobie komputeryzacji i pojawiania się
innych nowinek technicznych,
zwykła książka dla dzieci może
być atrakcyjna i ciekawa. Pobudza wyobraźnię, bogaci słownictwo, pomaga prawidłowo formułować wypowiedzi ustne. Tylko
warto do niej sięgnąć i poświęcić chwilkę na wspólne czytanie
i opowiadanie, do czego zachęcamy.
Anna Czernecka-Mac
Publiczne Przedszkole nr 2

kOncert umuzykalniający

5 lutego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
uczestniczyli w koncercie umuzykalniającym „Niezwykła moc blachy”.

M

uzycy z Filharmonii Śląskiej w Katowicach przedstawili bogatą paletę
kolorów i siłę brzmienia trąbek,
waltorni, puzonu i tuby. Podczas koncertu
dzieci zapoznały się z budową instrumentów, wysłuchały fragmentów popularnych
utworów muzycznych, umiejętnie odgadywały ich tytuły oraz mogły spróbować wydobyć dźwięki z trąbki i waltorni.
Prowadzący spotkanie w zabawny sposób opowiedział o rodzajach instrumentów
oraz o dźwiękach niskich i wysokich. Wszyscy wspaniale się bawili i nagrodzili artystów
gromkimi brawami.
I.J.

W szkole wystąpili muzycy z Filharmonii Śląskiej w Katowicach (Fot. SP nr 1)

kultura
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aŻ mOŻna siĘ zaczytać!

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju wzbogaciła swój księgozbiór o 720 nowości wydawniczych.

Z

dotacji organizatora zakupionych zostało 508 woluminów oraz 21 audiobooków na łączną kwotę 10
862,39 zł. Z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek publicznych” zakupiono 181 książek na kwotę 4
tys. zł. Biblioteka otrzymała
w darze 10 pozycji o wartości
118 zł.
W goczałkowickiej bibliotece
polityka gromadzenia zbiorów
to przede wszystkim ścisła współpraca z czytelnikami, zwracanie
uwagi na ich potrzeby i preferencje, ponieważ rolą i zadaniem tej
instytucji kultury jest wybór księgozbioru, który zadowoli gusta
i oczekiwania jej użytkowni-

To czytelnicy w dużej mierze decydują, jakie książki pojawią się w bibliotece (Fot. UG)
ków. Czytelnicy chętnie polecają
książki do zakupu w ciągu roku
wiedząc, że w niedługim czasie

pojawią się na półce. Ponadto,
pracownicy na bieżąco śledzą
rynek wydawniczy, aby nie pomi-

nąć żadnego bestselleru lub części serii wydanych w ciągu roku.
Biblioteka przyjmuje w darze
książki, których nie posiada
w swoim księgozbiorze, estetyczne i czyste. Systematycznie przeprowadzana jest także
selekcja księgozbioru, książki
zniszczone, brzydkie, a także
zdezaktualizowane i nieczytane od wielu lat wycofywane
są z księgozbioru.
Zapraszamy do współtworzenia księgozbioru naszej biblioteki oraz do korzystania z tego
już istniejącego! Do zobaczenia
w bibliotece!
GBP
Do zobaczenia w bibliotece
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
https://www.facebook.com/
GBPGoczalkowice

"mała ksiąŻka - wielki człOwiek"
- prOgram instytutu ksiąŻki w bibliOtece

M

iło nam poinformować,
że Gminna Biblioteka
Publiczna realizuje projekt „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI
CZŁOWIEK”! Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku przedszkolnym, aby wraz z rodzicami odwiedziły bibliotekę gdzie w ramach
programu, bezpłatnie otrzymają
wyprawkę oraz kartę do zbierania
naklejek. Za 10 zebranych naklejek (10 wizyt w bibliotece) mały
czytelnik otrzymuje wyjątkowy
dyplom oraz upominek.
Pamiętajmy, że „czytelnictwo”
zaczyna się od kołyski, na długo
przed dniem, w którym dziecko

zacznie samodzielnie składać
litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe i zakorzeniają w kulturze, a jako pięknie zaprojektowane przedmioty
umożliwiają pierwsze spotkanie
ze sztuką.
Przy mądrym wsparciu dorosłego literatura dziecięca staje
się wspaniałym przewodnikiem
pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go
świat, rozbudza jego wyobraźnię
i inspiruje do twórczych praktyk.
Z myślą o najmłodszych czytelnikach odpowiednio dostoso-

Książki sensoryczne "hand made" (Fot. GBP)
wany do ich potrzeb został dział
dziecięcy. Jest to miejsce przytulne
i przyjazne, w którym dzieci chętnie spędzają czas, a rodzice znajdują chwilę, aby poczytać gazetę
lub porozmawiać. Niedawno dział
ten wzbogacił się o kilka drewnia-

nych zabawek, tablicę i książki
sensoryczne, które sprawiają dzieciom ogromną radość.
Szczegółowe informacje:
http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/
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stary dwOrzec na FOtOgraFiach,
czyli jubileusz kOlei w gOczałkOwicach
24 czerwca 1870 r. przez Goczałkowice przejechał pierwszy
pociąg. Oddana do użytku linia kolejowa łączyła Szopienice,
Murcki, Tychy, Kobiór, Pszczynę, Goczałkowice z Dziedzicami.
W tym roku przypada jubileusz 150-lecia tego wydarzenia.

W

związku z powyższym Gmina Goczałkowice-Zdrój planuje
zorganizować uroczysty event, który upamiętni tą historyczną datę. Tym samym zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości z prośbą o "odkurzenie" rodzinnych
albumów.
Być może posiadacie Państwo w swych zbiorach fotografie, na
których uchwycono budynek "Starego Dworca" lub peronów, które
będzie można wykorzystać w ramach wystawy lub prezentacji.
Jeśli tak, to zachęcamy, aby dostarczyć je do biura Gminnego
Ośrodka Kultury, gdzie zostaną zeskanowane i oddane właścicielom,
a następnie uświetnią wspomniany jubileusz.
Gminny Ośrodek Kultury

Budynek "Starego Dworca" na XIX - wiecznej fotograﬁi (Fot. archiwum)

SPROSTOWANIE

W

relacji z 28. Finału WOŚP, organizowanego przez GOK zabrakło informacji, że tą szczytną akcję wsparła również Goczałkowicka Orkiestra Dęta. Jej koncert w godzinach dopołudniowych odbył się w centrum uzdrowiska. Serdecznie dziękujemy
za wsparcie i zaangażowanie.
ŁĄCZNIE udało nam się uzbierać 20110,01 zł.

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach - Zdroju

w Goczałkowicach Zdroju

Organizuje 2-dniową wycieczkę

Łódź, Łowicz, Nieborów

zaprasza do udziału

w dniach 14 - 15 maja 2020 r.

w 1-dniowej wycieczce „ POZNAJEMY KATOWICE”
dnia 22.04. (środa) 2020 r.

Program wycieczki:
I dzień:
- godz. 7.00 zbiórka przy UG
Przejazd do Łodzi i zwiedzanie: - Osiedle „Księży Młyn” – imperium największego
Łódzkiego przemysłowca Karola Scheiblera, swoiste „ miasto w mieście” będące
zarazem naturalną scenografią dla wielu ujęć filmu „Ziemia Obiecana” Andrzeja
Wajdy. „Księży Młyn” jest największym na terenie Łodzi zabytkowym kompleksem
urbanistycznym składającym się z obiektów przemysłowych i rezydencjonalnych
(fabryki, rezydencje, mieszkania robotnicze, parki).

Program :
-

Wyjazd godz. 8.30 zbiórka U. G
Przejazd do Katowic zwiedzanie: Muzeum Śląskie „Rajza po muzeum”
i „Strefa Kultury”
Międzynarodowe Centrum Kongresowe ( taras widokowy)
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Przejazd na Nikiszowiec - zwiedzanie zabytkowej zabudowy dzielnicy ,
Galeria Magiel
Oddział Muzeum Historii Katowic - wystawy „ U nos w doma na Nikiszu”
i „ Mistrzowie Grupy Janowskiej”
Obiad w Restauracji „ Dworek pod Lipami”
Przejazd do Szybu WILSON - zwiedzanie Galerii
Powrót w godzinach wieczornych

Koszt wycieczki 75 zł - członkowie, 85 zł - sympatycy
Cena zawiera - przejazd autokarem, opłaty parkingowe, opieka pilota
przewodnika, ubezpieczenie NW, obiad
Cena nie zawiera - biletów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 30 zł /
osoba.

Spacer Ulicą Piotrkowską - to najważniejsza ulica Łodzi i jej wizytówka: XIX wieczna
zabudowana handlowo-mieszkaniowa, Pasaż Róży – Muzeum Miasta Łodzi - Ekspozycja
stała „ Z dziejów Łodzi - historia, kultura, codzienność”. Muzeum mieści się w jednym
z najbardziej efektownych budynków Łodzi, dawnym Pałacu Poznańskich. Manufaktura
- jako przykład kompleksowej rewitalizacji: współczesna reinterpretacja dziedzictwa.
Przejazd do hotelu „Mazowiecki” w Łodzi : obiadokolacja, czas wolny na wieczorny
spacer po mieście. Nocleg
II dzień:
- śniadanie , przejazd do Nieborowa - zwiedzanie barokowy pałac i park z XVII w.,
Manufaktura Majoliki nieborowskiej, spichlerz.
Ł o w i c z - katedra z XV - XVII w. Muzeum z bogatą ekspozycją strojów ludowych
i zagrodami łowickimi. Ratusz z XIX w. dawnym kanonie z XVI w., kościół Pijarów,
Stary i Nowy Rynek . Powrót w godzinach wieczornych.

Koszt wycieczki:
- członkowie 250 zł
- sympatycy 260 zł
cena zawiera: przejazd autokarem, opieka pilota
/ przewodnika, ubezpieczenie NNW,
1 nocleg,
1 obiadokolacja, 1 śniadanie w formie bufetu .
Cena nie zawiera biletów wstępów ok. 50 zł /
osoba

DO UDZIAŁU SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

kultura

 z życia gminy 
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Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

zaprasza na WARSZTATY
tworzenia WIELKANOCNYCH figurek z

EKOSIANKA

08.04.2020
8 KWIETNIA 2020
godz. 15.30 (dla dzieci w wieku 5-7 lat)
godz. 16.30 (dla dzieci w wieku 8-12 lat)
(sala GOK, I p.), udział bezpłatny
Zapisy przyjmowane są w siedzibie GOK,
ul. Uzdrowiskowa 61 lub pod nr tel. 32 210-70-88.

sPort

 z życia gminy 

neXX w ćwierćFinale!

Ależ to były emocje! Po wspaniałym meczu i pełnej zwrotów akcji dogrywce NEXX Goczałkowice-Zdrój awansował do 1/4 Finału
Pucharu Polski w Futsalu, czyli do najlepszej ósemki w kraju.

N

iesamowita przygoda
goczałkowicko-pszczyńskiej ekipy z ogólnopolskimi rozgrywkami trwa nadal!
Wszystko dzięki pokonaniu 19
lutego kolejnego pierwszoligowca, tym razem w 1/8 finału
AZS UMCS Lublin 5-4. Kibice
zgromadzeni w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie zobaczyli wspaniałe widowisko, a rozstrzygający gol padł kilka sekund przed
zakończeniem dogrywki!
Następnym rywalem NEXX
Goczałkowice będzie czwarta
drużyna Futsal Ekstraklasy – KS
Constract Lubawa. Mecz o awans
do półf inału odbędzie się
11 marca w Pszczynie.

Piłkarze NEXX cieszą się z awansu do 1/4 ﬁnału rozgrywek (Fot. Andrzej Puchała)
Pod szyldem NEXX Goczałkowice-Zdrój grają piłkarze, któ-

rzy na dużych boiskach reprezentują barwy LKS-u Goczał-

kowice-Zdrój i Iskry Pszczyna.
W futsalu występują amatorsko w Lidze Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice w dwóch
dr użynach: Gaz Robi Gaz
Pszczyna i Stado Goczałkowice-Zdrój.
Zespół NEXX Goczałkowice-Zdrój tworzą: Łukasz Mrzyk,
Jakub Benek, Adam Grygier,
Wojciech Dragon, Błażej Grygier (wszyscy LKS Goczałkowice-Zdrój), Marek Skipioł (Wanda Kraków), Mateusz Pławecki, Wojciech Morkisz, Michał Prusek, Mateusz
Dragon, Radosław Rakowski,
Kamil Komraus (wszyscy Iskra
Pszczyna).
UG

 z życia gminy 
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dObry sezOn gOczałkOwiczan
w lidze Futsalu

Zakończyła się 12. edycji Ligi Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice. To był dobry sezon dla piłkarzy z Goczałkowic-Zdroju.

L

iga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice to rozgrywki
dla miłośników futsalu.
To doskonała forma wypełnienia zimowej przerwy pomiędzy
rozgrywkami na boiskach piłkarskich, czy to tych dużych czy
to tych mniejszych typu „Orlik”.
Rozgrywki toczą się w trzech
halach sportowych na terenie
powiatu pszczyńskiego: POSiR
w Pszczynie, „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju oraz w Suszcu.
W sezonie 2019/2020 do udziału
w zmaganiach zgłosiły się 22 drużyny, które występowały na dwóch
szczeblach rozgrywkowych: 10
w I lidze i 12 w II lidze. W tym
gronie znalazły się dwie ekipy
z Goczałkowic-Zdroju: Stado
oraz ITEO. Pierwsi występowali
w I lidze, drudzy – w II. Należy
dodać, że również w pierwszoligowym Gaz Robi Gaz występowali zawodnicy z Goczałkowic-Zdroju: Wojciech Dragon, Sonia

Dragon, Łukasz Mrzyk, Marek
Skipioł czy Adam Grygier.
I to właśnie Gaz Robi Gaz
zdobył mistrzostwo Ligi Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice. Do tego tytułu gracze
pszczyńsko-goczałkowickiej ekipy dorzucili jeszcze Puchar Ligi
oraz zwycięstwa w klasyfikacjach indywidualnych. Wojciech
Dragon (na co dzień zawodnik LKS-u Goczałkowice-Zdrój)
wygrał klasyfikację strzelców oraz asystentów, a do tego
dorzucił jeszcze tytuł najlepszego zawodnika I ligi. Jego partner z GRG oraz kolega z LKSu, Adam Grygier został z kolei
wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju o Puchar Ligi.
Sukces odnieśli gracze Stada
Goczałkowice-Zdrój, którzy
po udanej końcówce sezonu wdrapali się na trzeci stopień podium.
W II lidze ITEO zajęło 7.miejsce, a zawodnik tej drużyny, Mate-

Stado Goczałkowice-Zdrój to trzecia drużyna ligi! (Fot. GOSiR)

usz Siuta zwyciężył w klasyfikacji
asystentów. ITEO dobrze zaprezentowało się również w Pucharze Ligi, w którym ulegli dopiero
w półfinale późniejszym zwycięzcom, czyli drużynie Gaz Robi Gaz.
Organizatorami Ligi Futsalu

Pszczyna - Suszec - Goczałkowice
są: Powiatowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pszczynie, Gminny
Ośrodek Sportu w Suszcu oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
GOSiR

gOczałkOwiczanki
wygrywają turniej Futsalu

Zwycięstwem LKS-u Goczałkowice-Zdrój zakończył się 11. Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS Goczałkowice-Zdrój.

W

turnieju, który został rozegrany 1 lutego w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, zagrały cztery drużyny. Rywalizacja toczyła się
systemem „każdy z każdym”. Goczałkowiczanki prowadzone
przez trenera Bartosza Koczego wygrały we wszystkich trzech spotkaniach.
Kolejno pokonały: 4:0 Wisłę Skoczów, 5:2 Polonię Tychy i 6:0 LKS Bestwina.
W świetnej formie strzeleckiej zaprezentowała się przede wszystkim Martyna Klos, która zdobyła siedem goli i tytuł Najlepszej Strzelczyni.
Drugie miejsce przypadło Wiśle Skoczów, która w decydującym meczu
wygrała 1:0 z Polonią Tychy. Tyszanki zajęły 3. lokatę, zaś LKS Bestwina – 4.
Turniej został zorganizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju oraz LKS Goczałkowice-Zdrój.
11. Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS Goczałkowice-Zdrój, 1 lutego 2020 roku, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.
Klasyfikacja:
1. LKS Goczałkowice-Zdrój
2. KKS Wisła Skoczów
3. KKS Polonia Tychy
4. LKS Bestwina
Najlepsza strzelczyni: Martyna Klos (LKS Goczałkowice-Zdrój)
Najlepsza bramkarka: Olimpia Mędrzak (LKS Bestwina)
Najlepsza zawodniczka: Weronika Stuchlik (KKS Wisła Skoczów)

LKS Goczałkowice-Zdrój – triumfatorki turnieju (Fot. GOSiR)

informacje i ogłoszenia

 z życia gminy 
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zapraszamy na mistrzOstwa
przedsiĘbiOrców

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach–Zdroju zaprasza reprezentacje firm i zakładów pracy z terenu gminy, jak
i sąsiednich do udziału w II Goczałkowickich Mistrzostwach Przedsiębiorców w Futsalu.

T

urniej zostanie rozegrany w niedzielę, 22 marca w hali
sportowej „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Początek
zawodów o godz. 9.00
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (sport@
goczalkowicezdroj.pl z dopiskiem „Goczałkowickie Mistrzostwa Przedsiębiorców w Futsalu”). W zgłoszeniu należy
podać nazwę firmy, telefon kontaktowy oraz osobę do kontaktu. W turnieju biorą udział reprezentacje goczałkowickich
firm i zakładów pracy (w przypadku mniejszej liczby zgłoinformacje i ogłoszenia

szonych drużyn dopuszcza się możliwość udziału zespołów
spoza naszej gminy). Drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników, na boisku występuje 4 zawodników + bramkarz.
Wpisowe do turnieju wynosi 150 zł, które należy wpłacić przelewem na konto GOSiR (81 8448 0004 0033 6864 2000 0001)
do 16 marca 2020 roku lub gotówką przed turniejem w biurze
zawodów. Regulamin dostępny jest na stronie gosir.goczalkowicezdroj.pl.
GOSiR

 z życia gminy 

dOpłaty 2020: arimr przyjmuje
Oświadczenia dO 15 kwietnia

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie
i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpoczął się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

O

świadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym
w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych
mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same
płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność
za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 20072013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową
(PROW 2014-2020).
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne
ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie
dostępny na stronie internetowej ARiMR. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplika-

cji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak
dotychczas rozpocznie się 15 marca.
ARiMR

wiOsenne FOrum przedsiĘbiOrców
pOwiatu pszczyŃskiegO
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza lokalnych przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do udziału w Wiosennym Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.

W

iosenne Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego
odbędzie się pod hasłem „Przyszłość, kompetencje i kwalifikacje” 26 marca o godz. 13.00 w sali narad Starostwa
Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10).

W ramach programu Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaplanował w części konferencyjnej wykłady: „Przyszłość, kompetencje i kwalifikacje” oraz „Jak wzmocnić markę firmy”. Ponadto będzie możliwość

skorzystania z bezpłatnych konsultacji przy specjalnie przygotowa-

nych stoiskach partnerów wydarzenia: Fundusz Górnośląski, Śląskie
Centrum Przedsiębiorczości, Placówkę Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Urząd Skarbowy.
Ze względów organizacyjnych pracodawcy zainteresowani
udziałem w wydarzeniu proszeni są o telefoniczne zgłoszenie chęci
udziału – tel. 32 210 27 34.
PUP
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cO naleŻy wiedzieć
O kOrOnawirusie?

Ministerstwo Zdrowia informuje o podstawowych środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę
COVID-19.

J

eśli w ostatnim czasie byłeś
w północnych Włoszech,
Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii,
Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka,
kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub
oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę
o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką,
kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie
ciężkiej postaci choroby i zgon
są osoby starsze, z obniżoną
odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiega-

nia zakażeniu: częste mycie rąk
czy stosowanie odpowiednich
zasad ochrony podczas kaszlu
i kichania. Metody te stosuje się
również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową
np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań
przypada w okresie od stycznia
do marca każdego roku).
Najwięcej potwierdzonych
przypadków zakażenia nowym
koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa

do innych krajów Azji, Europy,
Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech,
we Francji, w Wielkiej Brytanii)
kolejne osoby.
Dowiedz się więcej o koronawirusie na stronie gov.pl/web/
zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
MZ
DOKOŃCZENIE NA STR. 19 

ruszył nabór wniOsków
O dOtacjĘ na nawadnianie
gOspOdarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Nabór wniosków potrwa do 20 kwietnia.

O

pomoc, która realizowana jest w ramach
działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” z PROW
2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej 1 ha
i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać
na produkcji zwierzęcej lub
roślinnej, o czym ma świadczyć
wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest
także obecność w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Co istotne, przyznanie pomocy
w tym obszarze wsparcia nie
jest uzależnione od wielkości
ekonomicznej gospodarstwa i

nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto
(GVA).
Wsparciem z ARiMR mogą
zostać objęte trzy kategorie
inwest ycji: ulepszające już
istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar
nawadniania; jednocześnie
powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na
nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących
instalacji – doprowadzić do
oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%; w przypadku powiększenia obszaru
nawadniania – wykazać brak
znaczącego negatywnego
oddziaływania inwestycji na
środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchnio-

wych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość
wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż
dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z
inwestycji w nawadnianie musi
mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego benef icjenta i jedno
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację
inwestycji (60% w przypadku
młodego rolnika). Minimalny
poziom kosztów inwest ycji
musi być wyższy niż 15 tys.
zł. Planowane operacje mogą
być realizowane tylko jednoetapowo.
Zakończenie realizacji ope-

racji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed
upływem 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy, lecz nie później niż do
30 czerwca 2023 r.
Realizację operacji oraz
ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć
„na własne ryzyko" od dnia
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń
do poboru, magazynowania,
uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów
do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały
regionalne ARiMR, można je
także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
ARiMR
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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 8.30-15.00
wtorek 8.30-16.30
środa-piątek 8.30-14.30
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

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

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

Dzielnicowi
asp. szt. Tadeusz Pniok
– tel. 727 032 494
st. asp. Bartłomiej Poźniak
– tel. 727 032 493
Numery są aktywne w trakcie pełnienia służby.

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

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61
(budynek „Górnik”)
wtorek 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że w środę, 11
marca w godz. 8.30-11.00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Uzdrowiskowej 61 (budynek
„Górnik”) dyżur pełnić będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który
udzieli informacji na temat świadczeń ZUS. Będzie można zapytać m.in.o uzyskanie
prawa do świadczenia 500+, emerytury, renty, dodatku pielęgnacyjnego lub ustalenia kapitału początkowego.

Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14
Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94
Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88
Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy:
poniedziałek 12.30-20.00
wtorek-piątek 8.45-15.45
tel. 32 449 11 45
Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

Dyżur pracownika ZUS

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 9.03, 23.03, 6.04
segregowane: 16.03, 30.03
zmieszane: 9.03, 23.03, 6.04
popiół: 16.03, 30.03
Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 12.03, 26.03, 9.04
segregowane: 17.03, 31.03
zmieszane: 10.03, 24.03, 7.04
popiół: 17.03, 31.03

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 13.03, 27.03,10.04
segregowane: 18.03, 1.04
zmieszane: 11.03, 25.03, 8.04
popiół: 18.03, 1.04
Od przejazdu kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 13.03, 27.03, 10.04
segregowane: 19.03, 2.04
zmieszane: 12.03, 26.03, 9.04
popiół: 19.03, 2.04
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