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Kosz z pałąkiem przy Rondzie pod Bocianem (Fot. UG)

Wi o s n a  o r a z  l a t o 
w  G o c z a ł kow i c a c h 
to nie tylko nowe nasa-

dzenia kwiatowe w Parku Zdro-
jowym oraz przy ulicach, ale 
także piękne, kolorowe figury 

kwiatowe. Takie kompozycje 
pojawiły się właśnie w kilku 
miejscach w gminie.

Teren przy Rondzie pod 
Bocianem upiększa wielki kosz 
z pałąkiem. W Parku Zdrojo-

wym stanęły dwie wieżyczki 
kwiatowe. Podobne są dostępne 
przed Urzędem Gminy. Ponadto, 
w okolicy skrzyżowania ul. 
Szkolnej z ul. Jeziorną pojawiła 
się wieża kwiatowa z serwetą.

K o l o r owe  f i g u r y  k w i a -
towe upiększają naszą gminę! 
Zostały ustawione na zlecenie 
Urzędu Gminy Goczałkowice-
-Zdrój.
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FiGury kwiatowe 
uPiększają Gminę
Na terenie Goczałkowic pojawiły się kolorowe fi gury kwiatowe.

– Inwestycje to znacząca część każdego budżetu gminy Goczałko-
wice-Zdrój. Budowa czy przebudowa dróg, budowa kanalizacji, 
parkingów, oświetlenia, zadania poprawiające bezpieczeństwo czy 
obsługę mieszkańców, zwiększenie komfortu uczniów i przedszko-
laków – to wszystko sprawia, że Goczałkowice dynamicznie się roz-
wijają, są coraz bezpieczniejsze, ładniejsze, przyjazne dla mieszkań-
ców, a także kuracjuszy czy turystów. Nasza pamięć jest ulotna, dla-
tego zebraliśmy wszystkie inwestycje, które udało się przeprowadzić 

na terenie Goczałkowic od 2011 r., kiedy zostałam wójtem – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Na stronie mapainwestycji.goczalkowicezdroj.pl można zna-
leźć zadania pogrupowane według kategorii, oznaczone na mapie. 
W przejrzysty i prosty sposób można sprawdzić, gdzie, kiedy, za ile 
i w jakim zakresie zrealizowana została dana inwestycja. Zapraszamy 
do korzystania!
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wszystkie inwestycje na jednej maPie
mapainwestycji.goczalkowicezdroj.pl – pod tym adresem można znaleźć wszystkie inwestycje realizowane w gminie Goczałko-
wice-Zdrój od 2011 roku, pokazane w formie mapy. To bardzo wygodne i praktyczne narzędzie!

Piękna kompozycja przy zjeździe na zaporę (Fot. UG)

 Kolorowo zrobiło się także przed urzędem (Fot. UG)  Kompozycji kwiatowych nie mogło zabraknąć w Parku Zdrojowym (Fot. UG)
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Wyróżnienie odebrała Maria Ożarow-
ska, sekretarz gminy Goczałkowice-
-Zdrój podczas Ogólnopolskiej Kon-

ferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przy-
szłości” w Lublinie.

Ranking został przygotowany przez redak-
cję Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota” oraz Fundację Naukową Evidence Insti-
tute. Wzięto w nim pod uwagę trzy składowe. 
Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników 
uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niż-
sze nierówności, tym wyższa pozycja w ran-
kingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych 
uczniów w gminie na tym samym egzaminie. 
Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa 
pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to pro-
cent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją 
przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja 
w rankingu. Wzięto pod uwagę dane z ostatnich 
czterech lat.

W rankingu zostały ujęte również dane 
z Głównego Urzędu Statystycznego. Szacując 
każdą składową rankingu wzięto pod uwagę 
dochody własne gmin w przeliczeniu na miesz-
kańca oraz procent osób bezrobotnych. W ten 

sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację 
ekonomiczno-społeczną mogą być porówny-
wane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji. 
Końcowa pozycja w rankingu została obliczona 
jako średnia trzech składowych.

Ranking składał się z pięciu kategorii: mia-
sta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, 
miasta powiatowe, małe miasta, gminy wiejskie. 
W tej ostatniej kategorii I miejsce zajęła gmina 
Michałowice (woj. mazowieckie). Zaszczytne, 
IV miejsce przypadło gminie Goczałkowice-
-Zdrój.

Nasza gmina została sklasyfikowana 
w pierwszej dziesiątce poszczególnych katego-
rii jako jedna z czterech gmin województwa ślą-
skiego. Wśród miast na prawach powiatu Żory 
zajęły VII miejsce, wśród miast powiatowych 
Cieszyn znalazł się na V lokacie, a w kategorii 
gmin wiejskich Konopiska zajęły VIII miejsce.

Jak podkreślają organizatorzy, ranking 
ma na celu wskazanie tych samorządów, które 
w wyjątkowy sposób wspierają słabszych 
uczniów, zwłaszcza w obliczu wyzwań dla edu-
kacji w czasie pandemii.
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Goczałkowice to miejsce 
edukacyjnych szans!
Goczałkowice-Zdrój zajęły IV miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miejsca edukacyjnych szans” w kategorii gminy wiejskie.

Punkt służy doradztwem w zakresie 
udzielania dotacji w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Miesz-

kańcy gminy Goczałkowice-Zdrój mogą 
uzyskać tam praktyczną pomoc w zakresie 
wypełniania wniosków, formularzy i rozli-
czeń do WFOŚiGW.
– Realizujemy nasz Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, a jednocześnie chcemy 
zachęcić  mieszk ańców Goczałkowic 
do korzystania z możliwości dofinanso-
wania, jakie daje program Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. To doprowadzi do przyspie-
szenia realizacji inwestycji proekologicz-
nych, a co za tym idzie, do poprawy jakości 
powietrza w gminie. A na tym wszystkim 
nam zależy – mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Punkt został uruchomiony na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy gminą 
Goczałkowice-Zdrój a Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. W Urzędzie Gminy 

wydzielono specjalne stanowisko, a pro-
wadzący je pracownik został przeszkolony 
przez WFOŚiGW.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny Programu „Czyste Powietrze” znaj-
duje się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 13). 
Funkcjonuje przez trzy dni w tygodniu, 

w następujących godzinach: poniedzia-
łek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, środa 
10.00-12.00. Kontakt z Gminnym Punk-
tem Konsultacyjno-Informacyjnym Pro-
gramu „Czyste Powietrze” – tel. 605 688 
381, mail: ochronapowietrza@goczalko-
wicezdroj.pl

Program „Czyste powietrze” jest skie-
rowany do właścicieli lub współwłaści-
cieli jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Można pozy sk ać  dof inansowanie 
do wymiany starych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy 
oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. Dota-
cja może wynosić do 30 tys. zł dla pod-
stawowego poziomu dofinansowania i 37 
tys. zł dla podwyższonego poziomu dofi-
nansowania.
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Goczałkowice zajęły wysokie miejsce w kolejnym presti-
żowym rankingu (Fot. UG)

ruszył Gminny Punkt 
ProGramu „czyste Powietrze”
7 czerwca w Urzędzie Gminy ruszył Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt jest czynny przez trzy dni w tygodniu (Fot. UG)
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Na ulicy Krzyżanowskiego 
z a ko ń c z o n o  b u d ow ę 
kanalizacji deszczowej, 

która będzie służyć odwodnie-
niu drogi. Trwają roboty zwią-
zane z budową dolnych warstw 
konstrukcyjnych.

Droga zostanie rozbudo-
wana na odcinku od nowo 
wybudowanej ul.  Parkowej 
do ul. Uzdrowiskowej na długo-
ści 235 mb. Przebudowa obej-
muje wykonanie nowej drogi 
o szerokości 5,5 m z asfaltobe-
tonu oraz 2-metrowego chod-
nika z kostki betonowej, przy-
legającego do jezdni. Zakres 
prac obejmuje również wyko-
nanie  odwodnienia  jezdni 
poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej wraz z wpustami 
ul icznymi.  Inwest yc ja  jest 
realizowana w ramach dru-
giego etapu budowy centrum 
przesiadkowego. Wartość prac 
to ponad 953 tys. zł. Przewidy-
wany termin zakończenia robót 
to koniec sierpnia 2021 r.

Postępy widać też na budo-
wie zbiornika retencyjnego przy 
ul. Zimowej. Zakończono już 
budowę kanalizacji deszczowej 
od ul. Głównej do budowanego 
zbiornika. Zbiornik jest wyko-
pany w 75 procentach. Nadal 

tr wają robot y ziemne oraz 
prace związane z budową infra-
struktury powyżej zbiornika 
– wykonano żelbetowy żłób, 
budowane są rów otwarty oraz 
kanalizacja deszczowa łącząca 
rowy otwarte ze zbiornikiem.

Przedmiotem zamówienia 
jest budowa zbiornika retencyj-
nego 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 głę-

bokości i powierzchnię 0,5 ha. 
Zostanie wyłożony płytami 
betonowymi. Powyżej zbior-
nika powstanie system rowów, 
który umożliwi zbieranie wody 
z większej powierzchni zlewni. 
Zakres obejmuje też budowę 
kanalizacji deszczowej pomię-
dzy ul. Zimową a Główną, która 
będzie odprowadzała wodę 
ze zbiornika do Potoku Goczał-
kowickiego. Inwestycja realizo-
wana przez Urząd Gminy kosz-
tuje ponad 2,1 mln zł.

Jednocześnie trwa budowa 

przedszkola przy ul. Wisławy 
Szymborskiej. Budynek, dach 
i elewacja są gotowe. Trwają 
prace wewnątrz – wykonywane 
są instalacje wodne, kanaliza-
cyjne, CO oraz instalacje elek-
tryczne i teletechniczne. Wyko-
nano podłączenie budynku 
do sieci wodnej i kanalizacyj-
nej. Budowane są ściany dzia-
łowe.

Nowe przedszkole będzie 
placówką pięciooddziałową, 
dla 125 dzieci. Przeniosą się 
tam przedszkolaki z Publicz-
nego Przedszkola nr 2 przy ul. 
B. Prusa 7. Powierzchnia zabu-
dowy budynku przedszkola 
wyniesie 806 m kw. Sale wypo-
sażone będą w zaplecze sani-
tarne oraz magazyny na leżaki, 
w przedszkolu mają znaleźć 
się również sala do organizacji 
spotkań z rodzicami, kuchnia, 
cześć administracyjna, szat-
nie, zewnętrzny plac zabaw. 
W ramach zamówienia zosta-
nie też zagospodarowany teren 
przy przedszkolu. Powstaną 
plac zabaw, chodniki, dojazdy, 
zieleń towarzysząca, infra-
struktura techniczna, całość 
zostanie ogrodzona. Wartość 
prac to 3,6 mln zł.
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trwają trzy duże inwestycje
Budowa przedszkola, budowa zbiornika retencyjnego oraz rozbudowa ul. Krzyżanowskiego – to trzy duże inwestycje, które reali-
zowane są obecnie na terenie gminy.

Ul. Krzyżanowskiego jest rozbudowana na długości 235 mb (Fot. UG)

Zgodnie z ustawą o termo-
modernizacji deklaracja 
zawiera takie informa-

cje, jak: imię i nazwisko albo 
nazwę właściciela lub zarządcy 
budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub sie-
dziby; adres nieruchomości, 
w obrębie której eksploatowane 
jest źródło ciepła lub źródło spa-
lania paliw; informacje o licz-
bie i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznacze-
niu i wykorzystywanych w nich 
paliwach; numer telefonu wła-
ściciela lub zarządcy (opcjonal-

nie); adres e-mail (opcjonal-
nie). Deklarację będzie można 
złożyć elektronicznie lub w for-
mie papierowej (w Urzędzie 
Gminy).

Złożenie deklaracji to obo-
wiązek właścicieli oraz zarząd-

ców budynków. Będziemy mieli 
12 miesięcy na wysłanie dekla-
racji w przypadku budynków już 
istniejących lub 14 dni od uru-
chomienia nowego źródła ciepła 
w przypadku nowych obiektów.

– Centralna baza to ważne 

narzędzie także dla gminy, 
ponieważ pokaże nam dokład-
nie, czym palimy w piecach. 
A to pozwoli na dostosowanie 
kolejnych etapów Programu 
Ograniczenia Niskiej  Emi-
sji i innych naszych działań 
na rzecz poprawy jakości powie-
trza do potrzeb mieszkańców 
– mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Szczegółowe infor macje 
można znaleźć na stronie inter-
netowej Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego, która odpo-
wiada za bazę CEEB – gunb.gov.
pl.

GUNB

zGłoŚ czym oGrzewasz dom!
1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło 
ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć deklarację.

zGłoŚ czym oGrzewasz dom!
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Gościem majowej sesji Rady 
Gminy Goczałkowice-
-Zdrój był Andrzej Szczygieł 

z Regionalnego Wydziału Monito-
ringu Środowiska w Katowicach 
(Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska), który jest odpowie-
dzialny za funkcjonowanie sta-
cji pomiarowej jakości powietrza 
znajdującej się przy ul. Parkowej 
w Goczałkowicach-Zdroju. Na tere-
nie województwa śląskiego funk-
cjonują 23 stacje automatyczne 
i 21 stanowisk manualnych (takie 
jest w naszej gminie). Mierzone 
są wszystkie zanieczyszczenia 
wymagane przez Unię Europejską.

A. Szczygieł pokazał, jakie 
są wyniki oceny jakości powietrza 
w województwie śląskim w 2020 
roku. – To może nieco zaskaku-
jąca informacja, ale w 2020 roku 
w całym województwie uzyska-
liśmy najlepszą jakość powietrza 
odkąd pomiary są wykonywane 
– przyznał A. Szczygieł. Jednak 
w dużej mierze wynika to z wyso-
kich średnich temperatur w mie-
siącach zimowych, kiedy jakość 
powietrza jest najgorsza.

W ubiegłym roku odnotowano 
niski poziom zanieczyszczeń tlen-
kiem węgla, benzenem, dwutlen-
kiem siarki, dwutlenkiem azotu 
(nieco wyższy w okolicy Katowic), 
zawartych w pyle metali: ołowiu, 
arsenu, kadmu, niklu. Dużym pro-
blemem jest wysoki poziom stężeń 
pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. 
– W Goczałkowicach wartość śred-
nioroczna pyłu PM10 wynosiła 
35 µg/m3, a Pszczynie ta wartość 
wynosiła 38 µg/m3. Niestety, były 
to jedne z najwyższych wartości 
na terenie województwa śląskiego. 
W Pszczynie była to wartość naj-
wyższa, ale mieściła się w grani-
cach dopuszczalnej normy – przy-
znał Andrzej Szczygieł. W ubiegłym 
roku odnotowano także najmniej-
szą liczbę dni z przekroczeniem 

wartości dobowej odkąd wyko-
nywane są pomiary – od 1 do 75, 
w 2019 r. było ich od 6 do 106 
(dopuszczalna norma to 35 dni). 
W Goczałkowicach takich dni było 
68.

W przypadku pyłu zawieszo-
nego PM2,5, w 2020 r. wartość 
dopuszczalna została przekro-
czona na dwóch stanowiskach 
– w Goczałkowicach i Godo-
wie. W naszej gminie średnio-
roczny poziom tego pyłu wyno-
sił  30   µg/m3 (wartość dopusz-
czalna to 20  µg/m3). Specjalista 
GIOŚ porównał także dane z dwóch 
pobliskich stacji – w Goczałkowi-
cach i Pszczynie. Z zestawienia 
wynika, że stężenia są bardzo zbli-
żone, a różnice są niewielkie. Śred-
nioroczne stężenia są niemal iden-
tyczne.

Największym problemem jest 
benzo(a)piren. Wartość docelowa 
to 1 ng/m3, ale na wszystkich sta-
cjach na Śląsku odnotowano prze-
kroczenie tego zanieczyszczenia. 
– Główna przyczyna zanieczysz-
czenia powietrza w województwie 
śląskim jest jednoznaczna. To emi-
sja z indywidualnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych. W przy-
padku benzo(a)pirenu aż w 97% 
oddziaływuje na złą jakość powie-
trza. W przypadku pyłu PM2,5 
to 81%, pyłu PM10 – 68%. Inne 
przyczyny to transport, emisja 
punktowa, czyli z zakładów prze-
mysłowych, hałd czy wyrobisk 
– zauważył A. Szczygieł. Zaape-
lował o realizację niezwykle waż-
nego zadania, jakim jest likwida-
cja do końca 2021 roku palenisk 
węglowych, które w 2017 r. miały 
10 lat lub więcej i nie miały tabliczki 
znamionowej, zgodnie z uchwałą 
antysmogową. Jak podkreślił spe-
cjalista, różnica w jakości powie-
trza będzie odczuwalna. – Dotych-
czasowe działania prowadzone 
od 2010 r. i bardziej intensywne 

po wejściu w życie uchwały anty-
smogowej wskazują, że poprawa 
jakości powietrza jest znacząca, ale 
jeszcze nie w taki sposób, by w przy-
padku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, jakość powietrza 
była dla nas zadowalająca – przy-
znał.

Co jeśli któryś z mieszkań-
ców nie zastosuje się do wymo-
gów wymiany kotła, wynikają-
cych z uchwały antysmogowej? 
Andrzej Szczygieł podkreślił, 
że wójt może delegować pracow-
nika urzędu do skontrolowania 
paleniska. Sprawa może zostać 
skierowana do odpowiednich orga-
nów. W naszej gminie prowadzona 
jest akcja informująca o obowiązku 
wymiany kotłów – na terenie 
Goczałkowic dostępne są plakaty, 
banery, a do wszystkich mieszkań-
ców na początku roku trafiła bro-
szura informacyjna. Mieszkańcy 
mają kilka możliwości skorzysta-
nia z dofinansowania do wymiany 
kotłów. Realizowany jest kolejny 
etap Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji, początkiem czerwca 
w Urzędzie Gminy ruszył Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny Pro-
gramu „Czyste Powietrze”.

Andrzej Szczygieł odniósł się 
także do różnego rodzaju rankin-

gów jakości powietrza, które co jakiś 
czas są publikowane. – Od kilku lat, 
właściwie odkąd stanęła ta stacja 
w Goczałkowicach, wciąż mamy 
różne problemy w zakresie inter-
pretowania wyników, często pięt-
nowania gminy, że te stężenia są tak 
wysokie, praktycznie najwyższe 
w Europie. Jestem przeciwny 
wszelkim rankingom, bo to nie 
może być na zasadzie piętnowa-
nia gmin, które mają stacje. Jakość 
powietrza dotyczy całego obszaru, 
dlatego mamy modelowanie, które 
pozwala nam określić jakość powie-
trza praktycznie w każdej miejsco-
wości, a nawet na każdej ulicy. Czę-
sto gminy, które leżą obok siebie, 
mają jakość powietrza porówny-
walną. Gminy, które nie mają stacji 
pomiarowej mogą pozornie uwa-
żać, że u nich powietrze jest dobre, 
co jest bardzo mylne – zauważył 
Andrzej Szczygieł.

Przypominamy, że aktualne 
komunikaty o jakości powietrza 
są publikowane na stronie powie-
trze.goczalkowicezdroj.pl czy 
poprzez aplikację RSO.

Pełna prezentacja przed-
stawiona podczas sesji Rady 
Gminy jest dostępna na stronie 
goczalkowicezdroj.pl.

Paweł Komraus

PoPrawa jest, ale trzeba 
likwidować koPciuchy
Twarde dane mówią jedno: to z powodu starych kotłów jakość powietrza jest zła. Musimy uświadomić sobie, że to my – ogrzewa-
jąc nasze domy w odpowiedni sposób – mamy ogromny wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy! 

Punkt Konsultacyjny Leczenia Uzależnień GKRPA wznowił swoją stacjonarną działalność. Przypominamy, że punkt kon-
sultacyjny jest czynny w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 na II piętrze budynku „Górnik” (siedziba Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej).

Gmina Goczałkowice-Zdrój konsekwentnie realizuje kolejne działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza (Fot. UG)

Punkt GKRPA wznowił działalność stacjonarną
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Krzysztofa Kleczki
Radnego Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w latach 2002-2014, a w latach 2002-2006 - Przewodniczącego Rady Gminy

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
Tadeusz Lazarek

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Radnymi

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest 

uczynić z tej chwili czas"
Georges Poulet

Rozpoczęło się wdrażanie programu 
restrukturyzacji spółki, trwają rozmowy 
ze stroną społeczną. – Wszyscy mamy 

świadomość, że bez działań restrukturyzacyj-
nych spółka może mieć duży problem. Wynik 
finansowy nie jest optymistyczny, wynosi 
prawie 2 mln zł straty. Razem ze stratami 
z lat poprzednich wynosi łącznie 50% kapitału 
spółki – tłumaczył Patryk Świrski. Uspokoił 
jednocześnie, że usługi sanatoryjne i szpitalne 
dla dzieci oraz „Stokrotka” nie zostaną zlikwi-
dowane.

Zdaniem Patryka Świrskiego, kontrakty 
z NFZ są mocno niedoszacowane, a problem 
rozpoczął się w 2017 roku, w związku z pod-
noszeniem wynagrodzenia dla osób obsłu-
gujących uzdrowisko. Jednym z elementów 
programu restrukturyzacji ma być odcho-
dzenie od niektórych usług NFZ i tworzenie 
usług komercyjnych. – Jednym z pomysłów jest 

stworzenie w „Azalii” domu seniora. To byłoby 
doskonałe dopełnienie usług, z których korzy-
stają nasi pacjenci. Ludzie lubią do nas przyjeż-
dżać, chwalą poziom medyczny. Mamy takich 
pensjonariuszy, którzy byli u nas ponad 60 razy, 
w ramach pobytów odpłatnych – przyznał.

Od 7 czerwca w uzdrowisku rozpoczęła się 

stacjonarna rehabilitacja pocovidowa, finanso-
wana przez NFZ. Zainteresowanie jest spore. 
Szczegóły można znaleźć na stronie gozdroj.pl.

Wójt gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła 
współpracę z prezesem Uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdrój oraz dyrektorem Zespołu Sana-
toryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu 
Ruchu „Gwarek”. Regularnie odbywają się 
spotkania dotyczące rozwoju uzdrowiska 
w naszej gminie. Uzdrowisko współpracuje 
także z Akademią Wychowania Fizycznego 
z Katowic. Wydział Fizjoterapii ma prowadzić 
zajęcia praktyczne w placówce. Podjęto roz-
mowy z Politechniką Śląską, by zagospoda-
rować i uzdatnić zużytą borowinę medyczną, 
która dla spółki jest odpadem i kosztem. 
Czynione są starania, by część terenu objąć 
ochroną konserwatorską (m.in. Stara Pijalnia 
czy Wrzos).

Paweł Komraus

Plany i zamierzenia uzdrowiska
Podczas majowej sesji Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Patryk Świrski, ówczesny prezes Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój mówił 
o aktualnej sytuacji placówki oraz planach na przyszłość.

Zaprezentowane dane doty-
czyły I kwartału br. Jeśli 
chodzi o zagrożenie prze-

stępczością odnotowano 5 prze-
stępstw: 2 włamania, jedną kra-
dzież, jedną kradzież pojazdu 
i jedno uszkodzenie ciała. To spa-
dek w porównaniu do I kwartału 
2020 r. (wtedy było 6 zdarzeń). 
– Gmina Goczałkowice szczegól-
nie negatywnie pod tym wzglę-
dem nie wyróżnia się na tle innych 
gmin powiatu pszczyńskiego. 
To dość spokojna gmina, co mnie 
cieszy – przyznał komendant.

W trakcie trzech pierwszych 
miesięcy roku policjanci w gmi-
nie brali udział w interwencjach 
domowych 35 razy (rok wcześniej 
– 30 razy). To głównie zakłóca-
nie ciszy czy przemoc domowa. 
Nastąpił duży wzrost interwencji 
publicznych, z 21 do 40 przypad-
ków. Łącznie interwencji w I kwar-
tale 2020 r. było 116, a w tym roku 
– 129. – W to wchodzą nasze inter-
wencje własne, np. sprawdzanie, 
czy były przestrzegane przepisy 
dotyczące COVID-19, choćby 
noszenie maseczek. To miało 

wpływ na ten wzrost – powiedział 
Grzegorz Bonalski.

A jak wyglądała sytuacja na dro-
gach? W I kwartale br. na terenie 
gminy nie odnotowano żadnego 
wypadku, w którym ktoś zostałby 
ranny lub zmarł (rok wcześniej – 
jeden). Było natomiast więcej koli-
zji (wzrost z 18 do 27). To głównie 
zdarzenia w rejonie DK 1.

Wśród najczęściej zgłasza-
nych spraw przez mieszkańców 
(np. poprzez Mapę zagrożeń bez-
pieczeństwa) były: przekroczenia 
prędkości na ul. Brzozowej i ul. 

Uzdrowiskowej, a także nieprawi-
dłowe parkowanie na ul. Uzdrowi-
skowej (uzdrowisko), ul. Jezior-
nej (przed zaporą) oraz na ul. 
Zimowej (w okolicy Ogrodów 
Kapias).

Paweł Komraus

mniejsza PrzestęPczoŚć, więcej kolizji
Podczas majowej sesji Rady Gminy Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie mł. insp. mgr Grzegorz Bonalski przedstawił infor-
mację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

Uzdrowisko ma wiele planów na rozwój działalności (Fot. UG)
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Miejsce na spotkanie udostępniła Pani Elżbieta, która zaprosiła 
uczestników na świętowanie swoich urodzin. Zorganizowany 
został grill podczas którego uczestnicy dobrze się bawili śpie-

wając i biorąc udział w różnego rodzaju quizach. Po długim czasie 
izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 wizyta dała uczestnikom 
możliwość odbudowania relacji społecznych, poprawę samopoczucia, 
a także posnucia planów na zorganizowanie wspólnego wakacyjnego 
wyjazdu.

Serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety za zaproszenie oraz 
uniemożliwienie spotkania uczestnikom warsztatów. Podziękowa-
nia składamy również Pani Edycie, która umiliła chwile muzyką oraz 
wspólnym śpiewem.

OPS

Wydarzenie wzbudziło 
duże zainteresowanie, 
nie tylko mieszkańców 

gminy, ale również mieszkańców 
pobliskich miejscowości. Dzięki 
akcji zaszczepionych zostało 106 
osób. Punkt Szczepień dokony-
wał szczepienia jednodawkowym 
preparatem J&J, osoby z przeciw-
wskazaniami zostali zaszczepieni 
szczepionką Pfizer.

Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-
-Zdroju koordynowali przebieg 
całej akcji szczepień w Gminie 
poprzez przygotowanie plaka-

tów informujących o możliwości 
zaszczepienia się, zebranie chęt-

nych, pomoc w wypełnianiu kwe-
stionariuszy wstępnego wywiadu 

przesiewowego przed szczepie-
niem, mierzenie temperatury oraz 
przygotowanie miejsca do szcze-
pień.

Serdeczne podziękowanie 
dla Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju, który udostępnił miejsce. 
Dodatkowo pracownicy GOSiR 
pomogli w przygotowaniu miejsca 
do szczepień. Bardzo dziękujemy 
za okazane wsparcie i pomoc.

Akcja pomimo upalnej pogody 
przebiegła sprawnie i bez więk-
szych komplikacji. 

OPS

akcja szczePień 
w Goczałkowicach-zdroju
19 czerwca 2021 r. na Hali GOSiR Goczałkowice-Zdrój dzięki współpracy z Laboratorium COVID-19 Śląskiego Parku Technologii 
Medycznych Kardio-Med Silesia odbyły się szczepienia przeciwko COVID-19 dla wszystkich wcześniej zapisanych osób. 

PodoPieczni klubu 
z wizytą towarzyską
10 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie uczestników zajęć warsztatowych organizowanych w ramach Środowiskowego Klubu 
dla Dorosłych. 
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Dzień Dziecka to bardzo 
radosny dzień dla dzieci 
i wyjątkowe wyzwanie dla 

ich opiekunów. W tym wyjąt-
kowym dniu dzieci oczekują 
zwiększonej dawki przyjemno-
ści, łakoci, prezentów i organiza-
cji imprez. W Publicznym Przed-
szkolu nr 2 staraliśmy się jak 
tylko to możliwe w czasie trwa-
jącej pandemii umilić przedszko-
lakom czas. Wszyscy pracownicy 
naszej placówki zaangażowali się 
w to niełatwe przedsięwzięcie. 
Z racji zbliżającego się turnieju 
Euro 2021 zaproponowaliśmy 
strój sportowy i zawody spor-
towe, które sprawiają dzieciom 
dużo radości.

Tak więc, wczesnym rankiem 
1 czerwca na naszym podwórku 
przedszkolnym pojawiły się 
biało-czerwone balony, a przyby-
wające przedszkolaki wchodziły 
do sal ubrane na sportowo w bar-
wach narodowych – białe koszulki 
z orłem i nadrukiem Polska oraz 
czerwone spodenki. Wszystkie 
dzieci wzięły udział w zabawach 
zorganizowanych na świeżym 
powietrzu, choć z racji covido-
wych obostrzeń zmuszeni byli-
śmy podzielić przygotowane 
propozycje na dwie tury (niski 
i wysoki budynek). Dzieci bawiły 
się wspaniale, bo zabawa była 
świetna, a spotkanie obfitowało 
w liczne atrakcje. Na przed-

szkolnym placu zabaw czekała 
pani dyrektor, aby złożyć dzie-
ciom życzenia z okazji ich święta 
i życzyć przyjemnej zabawy.

Rozpoczęliśmy od pokazu 
baniek mydlanych, unoszone 
przez lekki wietrzyk kolorowe 
banieczki spowodowały istne 
szaleństwo pogoni, podskoków 
i odgłosów śmiechu. Następnie 
pod okiem instruktora przed-
szkolaki wzięły udział w aero-
biku, czyli ćwiczeniach w ryt-
mie muzyki. Nasi podopieczni 
naśladowali dokładnie wszystkie 
proponowane ruchy, które sta-
nowiły rozgrzewkę przed przy-
stąpieniem do pokonania kolo-
rowego toru przeszkód. Dzieci 
pod okiem nauczycieli i opie-
kunów z wielkim zaangażowa-
niem i dokładnością pokonywały 
każdą napotkaną przeszkodę. 
Podczas całego pobytu na świe-
żym powietrzu towarzyszyli 
nam klaun i Pipi Langstrump, 
tańce i wesołe zabawy z bajko-
wymi postaciami to dla każdego 
dziecka wyjątkowe wydarzenie.

Nauczyciele również zadbali 
o wyjątkową atmosferę w salach 
przedszkolnych. Na gazetkach 
pojawiły się kolorowe, wesołe 
dekoracje.  W oczekiwaniu 
na wyjście na dwór opiekunowie 
rozmawiali z dziećmi na temat 
historii Dnia Dziecka. Również 
w salach odbyły się ćwiczenia 

gimnastyczne: przeskakiwanie 
przez przeszkodę, przejście przez 
tunel, bieg z woreczkami na gło-
wie, rzut do celu, przechodze-
nie stopa za stopą po skakance, 
podanie piłki nad głową. Nikogo 
nie trzeba przekonywać jak wiele 
radości sprawiają dzieciom wszel-
kie ćwiczenia gimnastyczne czy 
zabawy ruchowe: „Samoloty”, 
„Samochody”. Przedszkolaki 
tańczyły do skocznej muzyki, roz-
wiązywały zagadki słowne i słu-
chowe. Dzieci z niecierpliwością 
czekały na obiecaną przez panie 
kucharki niespodziankę – lody 
Zielona Budka.

Na zakończenie tego tak 
radosnego dnia wszystkie przed-

szkolaki otrzymały upominki 
zachęcające do czynnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu 
oraz akcesoria do kibicowania 
naszym piłkarzom w czasie trwa-
nia Euro i sportowcom rywalizu-
jącym na olimpiadzie w Tokio. 
Dzieci każdego dnia otrzymują 
wiele miłości i serca od rodziców 
i nauczycielek, jednak w dniu ich 
święta było widać, że czuły się 
naprawdę wyjątkowo. Można 
było to zauważyć po minach, gdyż 
uśmiech nie schodził z ich twarzy. 
Mamy nadzieję, że te wyjątkowe 
chwile pozostaną w wspomnie-
niach na długo.

Edyta Smejkal, 
Bożena Rak

międzynarodowy dzień 
dziecka w Przedszkolu nr 2
„Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość, dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było” Wanda Chotomska

Uczniowie klasy 2c Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie 
na wystawę. 

Podziwiać było można tysiąc misiaków o różnej barwie i wiel-
kości.

Ponadto prezentowane były eksponaty z zakresu medycznego, 
gospodarczego, historycznego, sakralnego czy numizmatyki, 
a także wiele innych, dzięki którym uczniowie mogli czerpać 
wiedzę o przeszłości.

Halina Ślisz 
i Katarzyna Gulczyńska

na misiowej wystawie
Muzeum Regionalne w Goczałkowicach-Zdroju wyszło 
naprzeciw dziecięcym upodobaniom organizując Wielką 
Wystawę Misiów. 

Dzieci mogły podziwiać różnego rodzaju misie (Fot. SP 1)
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Pani Katarzyna Kapias przygotowała wyjątkową lekcję w plenerze 
i ciekawie opowiadała o wielu gatunkach roślin oraz oprowadziła 
po kolorowych, przepięknych zakątkach ogrodu. Uczestnicy zajęć 
mogli z bliska zobaczyć, a nawet przytulić brzozy, poszukać w sta-
wie rodziny zaskrońców, czy spróbować nie zabłądzić w korytarzach 
labiryntu. Lekcja zakończyła się słodką niespodzianką w postaci cia-
sta i lodów.

Pani Katarzynie Kapias przekazaliśmy okolicznościową pamiątkę, 
którą w imieniu dyrektora, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju złożyliśmy podziękowanie za współ-
pracę, pomoc, życzliwość i wszelkie działania wspierające proces 
edukacyjny oraz wychowawczo-dydaktyczny w trudnym okresie 
pandemii.

Ksenia Skipioł

lekcja w Pokazowych 
oGrodach kaPias
2 czerwca po raz kolejny w pięknych okolicznościach natury uczniowie klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami byli gośćmi 
w pokazowych ogrodach Kapias. 

Uczniowie wzięli udział w wyjątkowej lekcji w plenerze (Fot. SP 1)

Dzieci nie potrzebują dro-
gich prezentów. Potrze-
bują naszego czasu, uwagi, 

obecności, poczucia, że robimy 
coś razem z nimi i dla nich, 
bo są dla nas ważne, bo chcemy 
im sprawić przyjemność.

W tym roku dzięki sprzyja-
jącej pogodzie obchody tego 
wyjątkowego dnia w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju mogliśmy zorgani-
zować na placu zabaw, z udzia-
łem wychowanków z wszystkich 
grup wiekowych. Specjalnie 
na tą okazję nasz ogród został 
ozdobiony kolorowymi chorą-
giewkami, balonami, transpa-
rentami. Zabawę rozpoczęli-
śmy w rytm piosenki: „Wszyst-
kie dzieci nasze są”. Kolorowe 
pociągi utworzone z przedszko-
laków wjechały do ogrodu gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie. 
Przygotowano dla dzieci wiele 
atrakcji. Każde dziecko według 
swojego uznania i zaintereso-
wania, mogło skorzystać z tego 
co mu się spodobało. Zorganizo-
wano stanowiska z propozycjami 
różnych zabaw m.in. malowanie 
farbami na folii sterczowej roz-
winiętej wokół drzew, kolorowe 

bańki mydlane, zabawy taneczne 
przy wesołej muzyce, gry spor-
towe (badminton, chusta anima-
cyjna, paletki na rzepy).

Najwięcej radości przysporzyły 
jednak zawody sportowe na świe-
żym powietrzu. Konkurencje 
w zawodach były przeróżne: rzut 
do celu, skakanie w worku, sla-

lom między pachołkami. Osta-
tecznie wygrały wszystkie dzieci, 
bo to przecież było ich święto i nikt 
nie mógł przegrać.

Na zakończenie nie mogło 
zabraknąć słodkiej niespodzianki, 
którą były pyszne lody. Zimny 

deser sprawił dzieciom wielką 
radość. Było wesoło, kolorowo, 
bajkowo i muzykalnie! Drogie 
dzieci, spełnienia waszych naj-
skrytszych marzeń!

Monika Gerlich-Adama-
szek, Ewelina Rolska

wesoły dzień dziecka 
w Przedszkolu nr 1
wesoły dzień dziecka 

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni w roku, na który czekają wszystkie przedszkolaki. Szczególnie w tym dniu dzieci 
powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. Wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.

 Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji (Fot. PP 1)
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Długo czekaliśmy na moż-
liwość nauki w budynku 
szkoły oraz korzystanie 

z jej zielonego zaplecza. Teraz 
w końcu znowu możemy prze-
chadzać się wokół niej i obser-
wować, jak ważny jest ogród 
– nasza symboliczna wiara 
w jutro.

Rola kwiatów w naszym 
życiu nie zmieniła się – dzia-
łają na nasze zmysły, cieszą 
oczy, kuszą zapachem, dodają 
energii, ale też przypominają 
o przemijaniu czasu, o wzra-
staniu nowego w miejscu tego, 
co przemija.

Przekonaliśmy się, że warto 
posadzić ogród. Zrobiliśmy 
to po raz kolejny. W ramach dzia-
łalności Samorządu Uczniow-
skiego, na początku roku szkol-
nego wolontariusze pod opieką 
pani Kamili Bienioszek, Jolanty 
Sobkowiak i Moniki Iskrzyc-
kiej wzięli udział w akcji „Znaki 
Nadziei”, która jest wyrazem 
solidarności z hospicjami – 
miejscami, które uczą prawdzi-
wego znaczenia słowa „opieka”.
„Kwiaty są symbolem życia 

i wzrostu. Jeśli tylko obdarzy 
się je miłością i opieką, będą 
kwitły. Jak ludzie. Nawet jeśli 
kwiat zaczyna więdnąć, trzeba 
spróbować mu pomóc…”

Sadziliśmy. Podlewaliśmy. 
Pielęgnowaliśmy. Opiekowali-
śmy się dobrem, które zostało 
nam podarowane. To, co zoba-
czyliśmy po powrocie do szkoły 
– kwitnące rabaty, ukwiecone 
okna, wejścia szkolne zachę-
cające, by przekroczyć ich 
progi, zawdzięczamy pomocy 
pani Katarzyny Kapias. Od lat 
możemy liczyć na jej wsparcie 
w uwrażliwianiu młodych ludzi 
na istotę roślin w naszym życiu.

Staramy się najlepiej, jak 
potrafimy, wykorzystywać moc 
podarowanych nam roślin i ich 
siłę przekazywać dalej. Hospi-
cjum św. Ojca Pio w Pszczynie 
uhonorowało naszą szkołę tytu-
łem Brązowego Partnera akcji 
„Znaki Nadziei” w roku szkol-
nym 2021/2022, szczególnie 
dziękując pani dyrektor Beacie 
Smolarek, gronu pedagogicz-
nemu, wolontariuszom oraz 
koordynatorkom programu – 

pani Kamili Bienioszek, pani 
Jolancie Sobkowiak i  pani 
Monice Iskrzyckiej za wsparcie 
dla podopiecznych hospicjum.

Pandemia odsłoniła przed 
nami wyjątkową potrzebę obco-
wania z naturą. Uczniowie klasy 
4a i 4d wzięli udział w warsz-
tatach ekologicznych, podczas 
których pod opieką koordynato-
rek akcji „Znaki Nadziei” wyko-
nali projekty „Las w słoiku”. 
Zabawa została powtórzona 
z okazji Dnia Dziecka w klasie 
6B i pokazuje, że las może być 
na wyciągnięcie ręki – także dla 

tych, którzy boją się kleszczy…
Zauroczenie bogactwem 

świata roślin rozwijamy także 
w Ogrodach Państwa Kapias, 
które są miejscem wyjątkowo 
chętnie odwiedzanym przez 
naszych uczniów i nauczycieli. 
Teraz – w okresie nauki stacjo-
narnej – kiedy odbudowujemy 
zaniedbane przez pandemię 
relacje z ludźmi, goczałkowickie 
ogrody są częstym kierunkiem 
naszych pieszych wędrówek. 
Dziękujemy za to, że zawsze 
jesteśmy tam mile widziani.

AK

Posadzenie oGrodu 
to wiara w jutro
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju po raz kolejny wzięła udział w akcji „Znaki Nadziei” i została uhonorowana 
tytułem Brązowego Partnera.

Rośliny zasadzone przy szkole w ramach akcji „Znaki Nadziei” (Fot. SP 1)

W czer wcu tego roku, 
korzy st ając  ze  s ło-
necznej pogody i pięk-

nej scenerii,  dzieci z kółka 
regionalnego mogły po raz 
ostatni zaśpiewać i zatańczyć 
wiązankę tańców śląskich.

S m u t n o  r o z s t a w a ć  s i ę 
z  p o d o p i e c z n y m i ,  k t ó r z y 
w ciągu trzech lat uświetniali 
swymi występami uroczysto-
ści szkolne i imprezy środowi-
skowe.

D z i ę k u j e m y  d z i e c i o m 
za wytrwałość i chęć uczest-
niczenia w cot ygodniowym 
spotkaniu kółka regionalnego, 
rodzicom za mot ywowanie 
swoich dzieci. Podziękowania 
kierujemy również panu Grze-

gorzowi Paszkowi i pani Danu-
cie Abramowicz – Heczko, któ-
rzy wspierali nas swoimi pomy-

słami przy aranżacji progra-
mów artystycznych.

Jeszcze  r az  dzięk ujemy 

za trzy lata wspólnej pracy 
i życzymy słonecznego, zasłu-
żonego wakacy jnego odpo-
czynku.

Opiekunowie kółka:
Katarzyna Sekta 
i Gabriela Król

ostatni wystęP PodoPiecznych 
koła reGionalneGo
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KRYNICA-ZDRÓJ i okolice 
2-dniowa  wycieczka                                        

 w  dniach  25-26 sierpnia  2021 r  
 

 

 

Koszt  wycieczki: 
-  od  osoby  wynosi   
260  zł  + bilety  wstęp

Cena  zawiera: przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe.  Pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NWW, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 

P r o g r a m : 

I  Dzień 

 wyjazd  o  godz.7.00 
 Muszyna 
 Spacer po  centrum  Uzdrowiska, 
 Muzeum regionalne Państwa  Muszynskiego  (bilety  wstępu  

ulgowy  3 zł/os., normalny ok. 5 zł/os) 
 Ogrody sensoryczne (Ogrody Zmysłów) na Zapopradziu.  
 Ogrody biblijne przy kościele pw.św. Józefa  ( „co  łaska”) 
 Kamianna -  Pasieka Barć  zwiedzanie  pszczelego  skansenu, 

degustacja  miodów  pitnych  (ok. 6 zł/os.)  
 Zakwaterowanie w  Pensjonacie  RAPSODIA  w   Krynicy  Zdroju 
 Obiadokolacja 

 
II  Dzień 

 Śniadanie 
 Zwiedzanie  Krynicy 
 Spacer  po  Uzdrowisku  ( pijalnia) 
 Słotwiny –„  Scieżka  w  koronach  drzew” wjazd i  zjazd  kolejką 

krzesełkową +  wejście na  Wieżę widokową  (bilet  ulgowy  ok. 
55 zł/os.,  normalny ok. 69 zł/os.) 

 Możliwość  zamówienia  obiadu -  2 dania + napój (ok.30 
zł/osoba,   płatne  we  własnym  zakresie) 

 Powrót  w  godzinach  wieczornych 

Oferta  kulturalna 2021 
Zarządu  Koła  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów  

w  Goczałkowicach  -  Zdroju   
 

„Emeryci na wczasach” 

 

 
wczasy nad morzem,  
miejscowość Ustka  

w dn. 14-26.06.2021  
 

 

 

 
 

TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 
 
Wyjazd na spektakl pt. „Hotel Westminter”, dn. 15-09-2021 

godz. 18.00 z parkingu przy UG. 
 

Cena - 50 zł/osoba 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Baseny Termalne w Chochołowie 

Planowany wyjazd 12-10-2021 godz. 7.00 z parkingu przy UG 

Odpłatność: członkowie  30 zł  
                     sympatycy   40 zł 

 

 
 

Zapisy przyjmuje się w biurze Koła Emerytów w każdy wtorek w 
godz. 9.30 – 12.30 

 
Do udziału serdecznie zapraszamy 

Oferta  kulturalna 2021
Zarządu  Koła  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów 

w  Goczałkowicach  -  Zdroju  

„Emeryci na wczasach”

wczasy nad morzem, 
miejscowość Ustka 

w dn. 14-26.06.2021

KRYNICA-ZDRÓJ i okolice
2-dniowa  wycieczka                                       

w  dniach  25-26 sierpnia  2021 r

Koszt  wycieczki:
-  od  osoby  wynosi  
260  zł  + bilety  wstęp

Cena  zawiera: przejazd  autokarem, opłaty drogowe i parkingowe.  Pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NWW, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja

P r o g r a m :

I  Dzień

 wyjazd  o  godz.7.00
 Muszyna
 Spacer po  centrum  Uzdrowiska,
 Muzeum regionalne Państwa  Muszynskiego  (bilety  wstępu  

ulgowy  3 zł/os., normalny ok. 5 zł/os)
 Ogrody sensoryczne (Ogrody Zmysłów) na Zapopradziu. 
 Ogrody biblijne przy kościele pw.św. Józefa  ( „co  łaska”)
 Kamianna -  Pasieka Barć  zwiedzanie  pszczelego  skansenu, 

degustacja  miodów  pitnych  (ok. 6 zł/os.) 
 Zakwaterowanie w  Pensjonacie  RAPSODIA  w   Krynicy  Zdroju
 Obiadokolacja

II  Dzień

 Śniadanie
 Zwiedzanie  Krynicy
 Spacer  po  Uzdrowisku  ( pijalnia)
 Słotwiny –„  Scieżka  w  koronach  drzew” wjazd i  zjazd  kolejką 

krzesełkową +  wejście na  Wieżę widokową  (bilet  ulgowy  ok. 
55 zł/os.,  normalny ok. 69 zł/os.)

 Możliwość  zamówienia  obiadu -  2 dania + napój (ok.30 
zł/osoba,  płatne  we  własnym  zakresie)

 Powrót  w  godzinach  wieczornych

TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

Wyjazd na spektakl pt. „Hotel Westminter”, dn. 15-09-2021
godz. 18.00 z parkingu przy UG.

Cena - 50 zł/osoba
-------------------------------------------------------------------------------------

Baseny Termalne w Chochołowie

Planowany wyjazd 12-10-2021 godz. 7.00 z parkingu przy UG

Odpłatność: członkowie  30 zł 
                     sympatycy   40 zł

Zapisy przyjmuje się w biurze Koła Emerytów w każdy wtorek w 
godz. 9.30 – 12.30

Do udziału serdecznie zapraszamy

Emerycka Biesiada 
przy ognisku 

 
w dniu 19-08-2021 (czwartek) 

 
miejsce imprezy: 

 

Koło Łowieckie„Cyranka” w Porębie 
 
 

Odpłatność:  członkowie  5 zł 
 
zbiórka godz. 14.00 UG 
 
Organizator zapewnia: 
-transport na miejsce imprezy 
-poczęstunek, oprawa muzyczna 
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Ze względu na pandemię 
i obowiązujące obostrze-
nia tegoroczne święto 

gminy miało nieco inny charak-
ter. W tym roku postawiliśmy 
na mniejsze, kameralne wyda-
rzenia rodzinne w plenerze.

Rozpoczęl iśmy od zma-
gań sportowych, zorganizowa-
nych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W sobotę, 
12 czerwca na Orliku odbył 
się Turniej Piłki Nożnej Miesz-
kańców o Puchar Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Do rywa-
lizacji przystąpiły cztery dru-
żyny z różnych części miejsco-
wości: z „Wodociągów”, dzia-
łek, „Stado” oraz Goczałkowicki 
ZRR. Po zaciętej walce w sys-
temie „każdy z każdym”, emo-
cjonujących akcjach i pięknych 
golach najlepsza okazała się 
drużyna „Stado”. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został 
Rafał Krzekotowski (działki), 
a  naj lepszym pi łk arzem – 
Radosław Chrobok („Stado”). 
Nagrody uczestnikom wręczyła 
wójt Gabriela Placha, która cze-
kała także z medalami na mecie 
marszu nordic walking. Uczest-
nicy przeszli ulicami Goczał-
kowic wspólnie z instruktorem 
Tomaszem Adamczykiem.

Po południu w Parku Zdrojo-
wym spotkali się młodzi miło-
śnicy jazdy na hulajnodze. Zlot 
hulajnóg prowadzony przez spe-
cjalistów ze Scoot Academy był 
doskonałą okazją do podszko-
lenia technik jazdy oraz spraw-
dzenia się na torze przeszkód.

Wydarzenia w ramach spor-
towej soboty były współfinan-
sowane ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

W niedzielę, 13 czer wca 
w goczałkowickim uzdrowi-
sku można było spotkać wiele 
osób w przebraniach z daw-
nych lat. To uczestnicy wyjąt-
kowej Zdrojowej Gry Tereno-
wej, którzy wcielili się w gości 
kurortu sprzed 100 lat. Naj-
pierw zapoznali się z historią 
tego miejsca, przedstawioną 
przez pannę Helenę. Następ-
nie ruszyli w teren, by spotkać 

się m.in. z siostrą przełożoną, 
małżeństwem Cieślików czy 
służącą Józią, odwiedzić ważne 
miejsca oraz wykonać zadania 
i odkryć ukryte zagadki. Inter-
netowa rezerwacja uczestników 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem – szybko zajęto wszyst-
kie miejsca. Wśród graczy były 
osoby m.in. z okolic Łodzi!

W ramach rodzinnej niedzieli 
zorganizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną na terenie 
zielonym „u Makusia” na dzieci 
czekał Rodzinny Park Roz-
rywki, pełen darmowych atrak-
cji: dmuchańców, zjeżdżalni itp. 
Ulicami Goczałkowic jeździła 
kolorowa Ciuchcia Beskidzka. 
O oprawę muzyczną zadbał DJ 
Dawid Szłapa.

Niezwykle widowiskowo 
było także w Zdroju. Wszystko 
dzięki Mażoretkom „Nemezis” 
z Wilamowic, które wspólnie 
z Orkiestrą Gminy Bestwina 
przeszły przez uzdrowisko, 
by zaprezentować się w Parku 
Zdrojowym. Dla mieszkańców, 
kuracjuszy i turystów przygo-
towano także koncert zespołu 
Moonlight Band, który prze-
niósł nas w klimat lat 60., 70. 
i 80.

Przez cały weekend w Goczał-
kowicach prowadzona była 
także zbiórka na rzecz Filipka 
chorego na SMA .  Łącznie 
do puszek udało się zebrać 3 tys. 
515 zł 92 gr. – Dziękuję wszyst-
kim za udział w wydarzeniach 
zorganizowanych w ramach Dni 
Goczałkowic. Zostały one przy-
gotowane w taki sposób, aby 
zachowane zostały wszelkie 
wymogi wynikające z pandemii. 
Cieszę się, że znów mogliśmy się 
spotkać. Szczególnie dziękuję 
wszystkim ludziom dobrych 
serc, którzy wsparli zbiórkę 
na rzecz chorego Filipka – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Uczestnicy wydarzeń, kon-
kursów w ramach Dni Goczał-
kowic otrzymali worko-plecaki 
z logo gminy, dla dzieci przy-
gotowano słodkie niespo-
dzianki oraz balony z logo 

gminy. Można było także spo-
tkać postaci z bajek! Organiza-
torzy dziękują państwu Kusiom 
za udostępnienie terenu pod 
park rozrywki. Sponsorami Dni 

Goczałkowic byli: Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
oraz Uzdrowisko Goczałkowice-
-Zdrój.

UG

sPortowo i rodzinnie 
– za nami dni Goczałkowic
W dniach 12-13 czerwca odbyły się XXV Dni Goczałkowic. Były sportowe emocje, pasjonująca gra terenowa, widowiskowe występy, 
a także muzyczna uczta!

DOKOŃCZENIE NA STR.13  
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sPortowo i rodzinnie – ciąG dalszy...
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FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Hurtownia Kwiatów Ró¿a
www. rozahurt.pl

scena - stary dworzec
4.07. 2021 r.
GODZ.16.00

prowadzenie Dariusz Rekosz

”NIE TYLKO BABKA ZIELARKA”

Spotkanie z aktork¹ 

Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ 

FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Hurtownia Kwiatów Ró¿aHurtownia Kwiatów Ró¿a
www. rozahurt.pl. rozahurt.pl

scena - stary dworzecscena - stary dworzecscena - stary dworzecscena - stary dworzec
4.07. 202
scena - stary dworzec
4.07. 202
scena - stary dworzec

1 r
scena - stary dworzec

1 r
scena - stary dworzec

.
GODZ.16.00

prowadzenie Dariusz Rekosz

”NIE TYLK”NIE TYLK”NIE TYLKO BABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKAABKA ZIELARKA”

Spotkanie z aktorSpotkanie z aktorSpotkanie z aktork¹ 

Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ Gra¿yn¹ Zieliñsk¹ 
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Swą podróż rozpoczęli spod 
budynku Urzędu Gminy, 
gdzie wójt Gabriela Placha 

przekazała wprost na pluszowe 
łapki słodycze, którymi zostały 

obdarowane dzieci, jako pierw-
sze siostry Antoninka i Zosia.

Na trasie bajkowego meleksu 
znalazło się łącznie 10 przystan-
ków, gdzie kilkadziesiąt roze-

śmianych buzi spotkało swych 
ukochanych przyjaciół, których 
przygody na co dzień mogą śle-
dzić na kartach książek lub przed 
ekranami telewizorów. Spotka-

niom towarzyszyło wiele ciepłych 
i pozytywnych emocji, a fotogra-
fie ukazujące szczęśliwe twarze 
maluchów obiegły internet.

GOK

to był bajkowy dzień dziecka!
Z okazji Dnia Dziecka we wtorek, 1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych wyjątkową niespodziankę. 
Ulicami Goczałkowic przejechał niezwykły pojazd – bajkowy meleks, a w nim wyjątkowi goście: Myszka Minni, Kubuś Puchatek 
oraz Marschall w towarzystwie licznego grona maskotek.

Z tej okazji w Publicznym Przed-
szkolu nr 1 wszystkie grupy 
miały okazję wysłuchać biblio-

tecznej interpretacji wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa” oraz wziąć 
udział w tematycznych zabawach.

Również z okazji TCD Gminną 

Bibliotekę Publiczną odwiedziły 
klasy 1 i 3 z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej CETiR. Na boisku 
przy siedzibie biblioteki uczniom 
czytano wiersze Juliana Tuwima, 
a także urządzono zabawy z kolo-
rową chustą – Klanzą!

Powyższe przedsięwzięcia 
posłużyły do ukazania biblioteki 
jako instytucji atrakcyjnej i wie-
lozadaniowej. Ponadto ich celem 
było wskazanie ważnej roli jaką 
odgrywa czytanie w życiu każdego 
dziecka. Pobudza umysł i wyobraź-
nię, umożliwia podróżowanie 
w najdalsze zakątki naszej fan-
tazji, a co najważniejsza pomaga 
w codziennej komunikacji.

Wszystkie  zrealizowane 
w ramach przedsięwzięcia wyda-
rzenia były bardzo miłe, kreatywne 
i pełne radości. Mamy nadzieję, 
że dzięki tego typu spotkaniom uda 
nam się ukształtować nowych czy-
telników i zarazić ich pasją do czy-
tania!

Do zobaczenia w bibliotece!
GBP

XX oGÓlnoPolski tydzień czytania dzieciom
Tegoroczny, jubileuszowy TCD obchodzony był w dniach 26 maja – 01 czerwca pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!” 
Akcja tradycyjnie promowała wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, która w tym roku poświęcona została rodzimym pisa-
rzom. Sama idea Tygodnia, jak i związane z nią wydarzenia miały za zadanie zachęcić rodziny, ale również publiczne placówki, w 
których czas spędzają najmłodsi: szkoły, przedszkola, biblioteki i inne, do regularnego, wspólnego czytania.

f o t .  g o kf o t .  g o k
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NARESZCIE 

GoKGoK
Gocza³kowice - Zdrój

WYJAZD-LEGENDIA
7.07. GODZ. 9.00.
RODZINNIE, 50/70Z£.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
8.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
DZIECI SZKOLNE/10Z£.WYJAZD-KRASIEJÓW

14.07. GODZ. 7.00,
RODZINNIE, 70/90Z£. G R A  T E R E N O W A

15.07. GODZ. 15.00 - 18.00,
RODZINNIE, WSTÊP WOLNY- ZAPISY

WARSZTATY RÊKODZIE£A
20.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
DZIECI  SZKOLNE/10Z£

WYJAZD CIUCHCI¥ WIŒLAÑSK¥
2 1 . 0 7 .  G O D Z .  9 . 0 0 ,
R O D Z I N N I E ,  2 0 / 3 0 Z £ .

WA R S Z TAT Y  C Y R KOW E
22.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
DZIECI SZKOLNE/10Z£.WARSZTATY PERKUSYJNE

27.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
DZIECI SZKOLNE/10Z£.

!!! 
Rodz inn i e ,Atrakcyjnie,Kreatywniez GBP i GOK
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POWITANIE WAKACJI - BOISKO GOK
30.06. GODZ. 15.00 - 20.00. WSTÊP WOLNY

FESTIWAL RÓ¯-UZDROWISKO
3 - 4. 07. WSTÊP WOLNY

OGNISKO - WIATY W BORZE
29.07. GODZ.15.00 - 18.00,
RODZINNIE, WSTÊP WOLNY - ZAPISY

W Y J A Z D -  Z O O
28.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 20/30Z£.

MAPA WAKACYJNYCH PRZYGÓD
KONKURS KREATYWNY GBP

VI MOJE WAKACJE Z KSI¥¯K¥
KONKURS FOTOGRAFICZNY GBP

A N I M A C J E  -  B O I S KO - G O K
D Z I E C I  W C Z E S N O S Z KO L N E
GODZ. 10.00 - 13.00 WSTÊP WOLNY
5.07.  12.07.  19.07.  26.07.

WA R S Z TAT Y  C E R A M I C Z N E
6.07.,13.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
D Z I E C I  S Z K O L N E / 2 0  Z £

INFORMACJA I ZAPISY:
 GMINNY OŒRODEK KULTURY tel.32 210 70 88

NAAARARARARARARAARARREREREREREREREESZZZCIE
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POWITANIE WAKACJI - BOISKO GOK
30.06. GODZ. 15.00 - 20.00. WSTÊP WOLNY

FESTIWAL RÓ¯-UZDROWISKO
3 - 4. 07. WSTÊP WOLNY

OGNISKO - WIATY W BORZE
29.07. GODZ.15.00 - 18.00,
RODZINNIE, WSTÊP WOLNY - ZAPISY

W Y J A Z D - Z O O
28.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 20/30Z£.

MAPAAA WAKACYJNYCH PRZYGÓD
KONKURS KREATYWNY GBP

VI MOJE WAKACJE Z KSI¥¯¥¯¥¯¥¯¥¯K¥
KONKURS FOTOGRAFICZNY GBP

A N I M A C J E - B O I S KO - G O K
D Z I E C I W C Z E S N O S Z KO L N E
GODZ. 10.00 - 13.00 WSTÊP WOLNY
5.07. 12.07. 19.07. 26.07.

WA R S Z TAT Y C E R A M I C Z N E
6.07.,13.07. GODZ. 10.00 - 13.00,
D Z I E C I S Z K O L N E / 2 0 Z £

INFORMACJA I ZAPISY:
 GMINNY OŒRODEK KUL

CJ
 GMINNY OŒRODEK KUL

CJA I ZAPISY
 GMINNY OŒRODEK KUL

A I ZAPISY
TURY tel.32 210 70 88TURY tel.32 210 70 88TUR

Informujemy, że oferta wakacyjna Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
będzie realizowana w sierpniu i ukaże się w kolejnym numerze „Wiadomości Goczałkowickich”.
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W PROGRAMIE:
SOBOTA
3.07.  GODZ. 10.00 - 20.00 (STARY DWORZEC), 
WYSTAWA KWIATÓW
3.07   GODZ. 20.30 (SCENA - PARK PRZY STARYM DWORCU), 
KONCERT “TANGO TANGO” theART
3.07.  PO ZMROKU (STARY DWORZEC),  
ARAN¯ACJE ŒWIETLNE 
NIEDZIELA
4.07.  GODZ. 10.00 - 20.00 (STARY DWORZEC), 
WYSTAWA KWIATÓW
4.07.  GODZ. 15.00  (PARK PRZY ZEGARZE S£ONECZNYM),
POKAZ GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
4.07.  GODZ. 16.00  (SCENA - PARK PRZY STARYM DWORCU),
SPOTKANIE Z GRA¯YN¥ ZIELIÑSK¥ (”BABKA ZIELARKA” Z SERIALU RANCZO), 
PROWADZENIE DARIUSZ REKOSZ
4.07.  GODZ. 17.30   (SCENA - PARK PRZY STARYM DWORCU),
MUZYCZNIE W DUCHU KABARETU STARSZYCH PANÓW
W WYKONANIU UCZESTNIKÓW ZAJÊÆ STOWARZYSZENIA “take tam...”
4.07.  GODZ. 18.30   (SCENA - PARK PRZY STARYM DWORCU),
KONCERT CHÓRU SEMPER COMMUNIO
4.07.  GODZ. 20.00   (SCENA - PARK PRZY STARYM DWORCU),
KONCERT ZESPO£U AVOCADO
4.07.  PO ZMROKU (STARY DWORZEC),
ARAN¯ACJE ŒWIETLNE
PONADTO:
3 - 4.07. ARAN¯ACJE ALTANEK W PARKU,
3 - 4.07. ATRAKCJE DLA DZIECI,
3 - 4.07. FESTIWALOWY RÓ¯ANY MELEX NA TRASIE DEPTAK - STARY DWORZEC,
3 - 4.07. FESTIWALOWA KWIACIARNIA - STARY DWORZEC,
4.07. WYSTAWA ZABYTKOWYCH ROWERÓW (PARK PRZY ZEGARZE S£ONECZNYM).

Kwiaty na wystawê przekazali:
SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO OGRODNICZE MAREK DZIDA,

ZAK£AD OGRODNICZY JACEK MUSZYÑSKI,
HURTOWNIA KWIATÓW RÓ¯A, 
OGRODY POKAZOWE KAPIAS.

PARTNER TECHNOLOGICZNY:GRODA-ARAN¯ACJA REALIZACJA ŒWIAT£A

FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Hurtownia Kwiatów Ró¿a
www. rozahurt.pl

W PW PRROGRAMIE:
SSOBBOTATAT
33.007.  GODZ. 10.00 - 20.00 (STATAT RY DRY DR WORZEC), 
WYSTATAT WAWA A KWA KW WIATATA ÓW
3.07   GODZ. 20.30 (SCENA - PAA - PAA - P RK PRZY STATAT RYRYR M DWORCU), 
KONCERT “TATAT NGO TAO TAO T NGO” theART
3.07.  PO ZMROKU (STATAT RY DRY DR WORZEC),  
ARAN¯ACACA JE ŒWIETLNE 
NIEDZIELA
4.07.  GODZ. 10.00 - 20.00 (STATAT RY DRY DR WORZEC), 
WYSTATAT WAWA A KWA KW WIATATA ÓW
4.07.  GODZ. 15.00  (PAPAP RK PRZY ZEGARZE S£ONECZNYM),
POKAZ GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYRYR CZNEJ
4.07.  GODZ. 16.00  (SCENA - PAA - PAA - P RK PRZY STATAT RYRYR M DWORCU),
SPOTKANIE Z GRA¯

0  (
¯
0  (

YN¥ ZIELIÑSK¥ (”BABKA ZIELARKA” Z SA” Z SA ERIALU RANCZO), 
PROWAWAW DZENIE DAE DAE D RIUSZ REKOSZ
4.07.  GODZ. 17.30   (SCENA - PAA - PAA - P RK PRZY STATAT RYRYR M DWORCU),
MUZYCZNIE W DUCHU KABARETU STATAT RSZYCH PAH PAH P NÓW
W WYKONANIU UCZESTNIKÓW ZAJÊÆ STOWAWAW RZYSZENIA “take tke tk am...”
4.07.  GODZ. 18.30   (SCENA - PAA - PAA - P RK PRZY STATAT RYRYR M DWORCU),
KONCERT CHÓRU SEMPER COMMUNIO
4.07.  GODZ. 20.00   (SCENA - PAA - PAA - P RK PRZY STATAT RYRYR M DWORCU),
KONCERT ZESPO£U AVU AVU A OCADO
4.07.  PO ZMROKU (STATAT RY DRY DR WORZEC),
ARAN¯ACACA JE ŒWIETLNE
PONADTO:
3 - 4.07. ARAN¯ACACA JE ALTLTL ATAT NEK W PAK W PAK W P RKU,U,U
3 - 4.07. AT. AT. A RAKCJE DLA DZIECI,
3 - 4.07. FESTIWAWAW LOWY RÓ¯ANY MELEX NA TRASIE DEPTATAT K - STATAT RY DRY DR WORZEC,
3 - 4.07. FESTIWAWAW LOWA KWA KW WIACACA IARNIA - STATAT RY DRY DR WORZEC,
4.07. WYSTATAT WAWA A ZWA ZW ABYTKOWYCH ROWERÓW (PAPAP RK PRZY ZEGARZE S£ONECZNYM).

Kwiaty na wystawê przekazali:
SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO OGRODNICZE MAREK DZIDA,

ZAK£AD OGRODNICZY JACEK MUSZYÑSKI,
HURTOWNIA KWIATÓW RÓ¯A, 

CEK MUSZYÑSKI,
TÓW RÓ¯A, 
CEK MUSZYÑSKI,

OGRODY POKAZOWE KAPIAS.

PARTNER TECHNOLOGICZNY:GRODA-ARAN¯ACJA REALIZACJA ŒWIAT£A

FESTIWAL DOFINANSOWANO Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Hurtownia Kwiatów Ró¿aHurtownia Kwiatów Ró¿a
www. rozahurt.pl. rozahurt.pl
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Jury nagrodziło i wyróżniło spośród nich 35. Wytypowano 
9 nagród oraz 25 wyróżnień. Ponadto przyznano jedną 
Nagrodę Dyrektora.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
za tak liczny odzew. Edycja 2021 cieszyła się największym  
zainteresowaniem w wieloletniej historii konkursu.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób dostępna jest na stro-
nie www.gok.goczalkowicezdroj.pl.

GOK

"Portret mojej mamy" - 
rozstrzyGnięcie konkursu 
26 maja 2021r., w Gminnym Ośrodku Kultury rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret mojej mamy”. Na konkurs 
wpłynęło 1246 prac plastycznych.

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

Bardzo dobry sezon zaliczyli 
piłkarze LKS-u Goczałko-
wice-Zdrój. Pierwszy zespół 

był beniaminkiem III ligi grupy 
3. Rozgrywki te obejmują cztery 
województwa: śląskie, opolskie, 
dolnośląskie i lubuskie. Rywalami 
„Goczał” były m.in. tak uznane 
piłkarskie firmy jak Ruch Cho-
rzów oraz Polonia Bytom, a także 
rezerwy ekstraklasowych zespo-
łów: Górnika Zabrze i Zagłębia 
Lubin. W całym III-ligowym gro-
nie, które liczyło w sumie 19 dru-
żyn, LKS Goczałkowice-Zdrój 
uplasował się na 7. miejscu. Bilans 
spotkań oraz bramek piłkarzy 
LKS-u jest identyczny: 15 zwy-
cięstw, 6 remisów i 15 porażek 

przy 56 bramkach zdobytych i 55 
straconych. Najlepszymi strzel-
cami beniaminka z Goczałkowic-
-Zdroju zostali Piotr Ćwielong (19 
goli, 4. miejsce w klasyfikacji strzel-
ców rozgrywek) oraz Bartosz Mar-
chewka (15 goli). Na wyróżnienie 
zasługują również inni piłkarze, ale 
szczególnie świetny sezon zaliczył 
Piotr Maroszek, który był praw-
dziwą ostoją defensywy. Co cie-
kawe, popularny „Maro” w stycz-
niu skończył już 40 lat, ale formę 
prezentował naprawdę wyjąt-
kową. Co zapamiętamy jeszcze 
po premierowym sezonie „Goczał” 
w III lidze? Na pewno dwa zwycię-
stwa po 2:1 nad Ruchem Chorzów, 
który ostatecznie został mistrzem 

rozgrywek i uzyskał awans do II 
ligi. Goczałkowiczanie zwyciężyli 
zarówno w domowym meczu 
rozgrywanym jesienią na Pana-
toni Arenie, jak i w czerwcowym 
rewanżu w Chorzowie. 

W wielu spotkaniach zespołem 
z ławki kierował Łukasz Piszczek, 
który po 11 latach gry w Borussi 
Dortmund, a 14 w sumie w Bun-
deslidze wraca do swojego macie-
rzystego klubu i w nowym sezonie 
będzie reprezentował LKS rów-
nież na trzecioligowych boiskach. 
Powrót naszego wybitnego repre-
zentanta Polski do LKS-u będzie 
hitem transferowym tego lata 
w polskiej piłce.

Sukces w tym sezonie osią-
gnęli również piłkarze zespołu 
rezerw LKS-u. Podopieczni tre-
nera Andrzeja Maślorza zdecydo-
wanie zwyciężyli w rozgrywkach 
klasy B Podokręgu Tychy Śląskiego 
ZPN i wywalczyli awans o szczebel 
wyżej.

R. Jeleń

lks Goczałkowice 
zakończył sezon
Piłkarze LKS-u Goczałkowice na 7. miejscu zakończyli premierowy sezon w III lidze. Zespół rezerw zdobył mistrzostwo klasy B 
i uzyskał awans do klasy A.

LKS Goczałkowice-Zdrój po pierwszym sezonie w III lidze (fot. Katarzyna Pijarowska)

LKS Goczałkowice-Zdrój II - mistrz klasy B Podokręgu Tychy Śląskiego ZPN (fot.
Katarzyna Pijarowska)

f o t .  g o k
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Po raz pierwszy odbywają się w tym samym terminie nabory 
wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obsza-
rów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój 

produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła 
mięsnego (obszar C), a także obszaru związanego z racjonalizacją 
technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawad-
niania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji 
PROW 2014-2020, wynoszą:
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;

– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
– racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, 
zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jako-
ści produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar 
D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych 
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, 
w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazy-
nów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy 
wynosi – 200 tys. zł;
– nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Szczegóły na stronie arimr.gov.pl.
ARiMR

ruszyły nabory arimr
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu 
jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

W Goczałkowicach-Zdroju stanowisko do samospisu zostało przygotowane w Urzędzie Gminy (ul. Szkolna 13). Żeby z niego sko-
rzystać, należy się wcześniej umówić telefonicznie – tel. 32 210 71 85 wewn. 111.

sPis Powszechny: dostęPne są 
stanowiska do samosPisu

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jeśli nie możesz samodzielnie spisać się przez internet zgłoś 
się do swojej gminy lub Urzędu Statystycznego w Katowicach, gdzie przygotowane zostały stanowiska komputerowe 
do samospisu internetowego.

25 maja 2021 r. ogłoszona 
została ustawa z dnia 
15 kwietnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny, ustawy o informatyza-
cji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne oraz 
ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (poz. 952). 

Nowelizacja ta wprowadza szereg 
zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie 
nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu 
ustawy) wszystkie aktywne Karty 
uzyskały formę elektroniczną. 
Oznacza to, że nie będzie już 
wniosków o domówienie elektro-

nicznej formy Karty. Każdy posia-
dacz aktywnej Karty (niezależnie, 
czy posiadał Kartę w formie tra-
dycyjnej, elektronicznej, czy obu) 
będzie mógł wyświetlić ją w apli-
kacji mObywatel. Rodzice i mał-
żonkowie rodziców będą mogli 
wyświetlać Karty pozostałych 
członków rodziny (tak jak w apli-

kacji mKDR). Aplikacja mKDR 
zostanie zamknięta z końcem 
czerwca 2021 r.

O s o by,  k tó r e  n i e  m a j ą 
dostępu do aplikacji mObywatel 
(np. cudzoziemcy), będą musiały 
pozostać przy Kartach tradycyj-
nych.

UG

zmiany w karcie dużej rodziny
W życie weszły zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Co warto wiedzieć na ten temat?

Aby uczestniczyć w loterii należy wejść na stronę spis.
gov.pl i  zrealizować obowiązek spisowy poprzez 
samospis internetowy, pobrać i zachować unikatowy, 

10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii, zgłosić 
kod na stronie loteria.spis.gov.pl oraz sprawdzać wyniki 
losowania w mediach społecznościowych i na stronie lote-
ria.spis.gov.pl.

Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym więk-
sza szansa na wygraną! W loterii można wygrać atrakcyjne 

nagrody – karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, 
a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. 
– 16 samochodów osobowych! Najbliższe losowania nagród 
odbędą się 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszyst-
kie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu 
finałowym. Regulamin i harmonogram losowania nagród 
w loterii dostępne są na stronie loteria.spis.gov.pl.

GUS

sPisz się i wyGraj!
Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane 
są do 7 lipca 2021 r.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

WAŻNE KONTAKTY

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

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

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

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

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 8.00-18.00

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

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

Uszkodzenia nawierzchni dróg 
gminnych – 32 212 70 21

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

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

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

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

Os. Powstańców Śląskich, 
Bór I, Bór II
biodegradowalne: 
5.07, 19.07
segregowane: 
5.07, 19.07
zmieszane:
 28.06, 12.07
popiół: 
19.07

Od przejazdu kolejowego 
do DK 1
biodegradowalne: 
1.07, 15.07
segregowane: 
6.07, 20.07
zmieszane: 
29.06, 13.07
popiół: 
20.07

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 
30.06, 14.07
segregowane: 
7.07, 21.07
zmieszane: 
30.06, 14.07
popiół: 
21.07

Od przejazdu kolejowego 
do zapory, Aleja I, Aleja II, 
Grzebłowiec
biodegradowalne: 
24.06, 8.07
segregowane: 
24.06, 8.07
zmieszane: 
1.07, 15.07
popiół:
 22.07

ODBIORĄ ŚMIECI


