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sĄ eko-możliwości!

21 września w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat możliwości pozyskania dotacji na
działania ekologiczne w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W

trakcie spotkania przedstawiono
szczegółowe informacje dotyczące
ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, sposobów uzyskania dotacji
na wymianę źródeł ciepła oraz na prace termomodernizacyjne budynków. Mieszkańcy
otrzymali także materiały informacyjne
na temat programu. Omówiono również założenia, efekty oraz kolejne cele realizowanego
przez gminę Goczałkowice-Zdrój Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji.
W Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Punkt służy doradztwem
w zakresie udzielania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy gminy
Goczałkowice-Zdrój mogą uzyskać tam praktyczną pomoc w zakresie wypełniania wniosków, formularzy i rozliczeń do WFOŚiGW.
Punkt został uruchomiony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą Goczałkowice-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W Urzędzie Gminy wydzielono
specjalne stanowisko, a prowadzący je pracownik został przeszkolony przez WFOŚiGW.
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje
się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 13). Funkcjonuje
przez trzy dni w tygodniu, w następujących
godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, środa 10.00-12.00. Kontakt
z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” –
tel. 605 688 381, mail: ochronapowietrza@
goczalkowicezdroj.pl
Jednocześnie przypominamy, że mamy
coraz mniej czasu na wymianę najstarszych
kotłów! Od 1 września 2017 r. na terenie
województwa śląskiego obowiązuje Uchwała
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ogra-

Podczas spotkania informacyjnego nt. programu „Czyste
Powietrze” (Fot. W. Smolorz)

niczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw, zwana
uchwałą antysmogową.
Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017
roku powinny zostać wymienione zgodnie
ze wskazanymi w uchwale antysmogowej
terminami.
UG

będzie inhalatorium z eko-zakĄtkiem!

Goczałkowicki projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego województwa śląskiego znalazł się na liście zadań zatwierdzonych
do realizacji! W Zdroju powstanie inhalatorium z eko-zakątkiem.

U

rząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował wyniki III edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Projekt zgłoszony przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój pn. „Inhalatorium
z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach-Zdroju” zdobył 5 818
głosów. To sprawiło, że znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do realizacji. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom

za zaangażowanie i oddawanie głosów! W ramach zadania
zagospodarowany ma zostać
teren pomiędzy ul. Borowinową a Uzdrowiskową. Planuje
się tam budowę hybrydowej
tężni solankowej (inhalatorium
oraz tężnia), wiaty samochodowej wyposażonej w stanowiska
ładowania samochodów elektrycznych, rowerów i hulajnóg,
zasilanej instalacją fotowoltaiczną.

Projekt zakłada także powstanie
ścieżek ekologicznych, zbiornika
wody deszczowej, poletek doświadczalnych, mających na celu weryfikację możliwości wykorzystania
borowiny pozabiegowej w ramach
obiegu zamkniętego, domków dla
jeży i hoteli dla owadów, budek
lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
poidełek i innych elementów przyjaznych rodzimej faunie, a także
„żywego” ogrodzenia studni głębinowej.

Planowana wartość tego zadania to prawie 1,2 mln zł.
W III edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego
zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5
milionów na pulę EKO i 5 milionów
na pulę REGIO). Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną
zrealizowane przez Samorząd
Województwa w 2022 roku.
UG

Drodzy nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, także emerytowani,
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie najlepsze życzenia. Z ogromnym szacunkiem podchodzimy do Waszej pracy. Przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia to zadanie bardzo odpowiedzialne i wymagające. Ale dające również wspaniałe efekty w postaci sukcesów szkolnych. Życzymy, aby tych sukcesów było jak najwięcej,
by dawały Wam oraz Waszym podopiecznym dużo satysfakcji i radości.
Dziękując za pasję, z jaką dzielicie się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniami życzymy realizacji kolejnych
celów, zadowolenia z wykonywanej pracy, a także dużo zdrowia i radości w życiu osobistym.
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek
Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
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ulica krzyżanowskiego
Po rozbudowie

Zakończyła się ważna inwestycja drogowa w Goczałkowicach. Na odcinku od nowo wybudowanej ul. Parkowej do ul. Uzdrowiskowej rozbudowana została ul. Krzyżanowskiego.

– Ul. Krzyżanowskiego to ważny szlak komunikacyjny łączący okolice Zdroju z centrum przesiadkowym przy ul. Parkowej. Zakończona
inwestycja znacznie ułatwi poruszanie się w tej części naszej miejscowości i uporządkuje ruch w tym miejscu – mówi Gabriela Placha, wójt
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Droga została rozbudowana na odcinku od nowo wybudowanej
ul. Parkowej do ul. Uzdrowiskowej na długości 235 mb. Przebudowa
objęła wykonanie nowej drogi o szerokości 5,5 m z asfaltobetonu oraz
2-metrowego chodnika z kostki betonowej, przylegającego do jezdni.
W zakres prac weszło również wykonanie odwodnienia jezdni poprzez
budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.
Inwestycja była realizowana w ramach drugiego etapu budowy
centrum przesiadkowego. Prace za ponad 953 tys. zł wykonała Firma
Handlowo-Usługowa „Diego” z Wisły Małej, która wygrała przetarg
ogłoszony przez Urząd Gminy.
UG

Droga już po zakończeniu prac (Fot. UG)

dwie duże inwestycje w toku
Trwa budowa przedszkola oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej.

T

rwają prace wykończeniowe i montażowe
wewnątrz budynku nowego przedszkola.
Będzie to placówka pięciooddziałowa,
dla 125 dzieci. Przeniosą się tam przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. B. Prusa.
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola
wyniesie 806 m kw. Sale wyposażone będą
w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki,
w przedszkolu mają znaleźć się również sala
do organizacji spotkań z rodzicami, kuchnia,
cześć administracyjna, szatnie, zewnętrzny plac
zabaw. W ramach zamówienia zostanie też zagospodarowany teren przy przedszkolu. Powstaną
plac zabaw, chodniki, dojazdy, zieleń towarzy-

sząca, infrastruktura techniczna, całość zostanie
ogrodzona. Koszt prac to 3,6 mln zł. Termin robót
to koniec grudnia.
Na wniosek wykonawcy, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, do 5 listopada wydłużono termin zakończenia budowy
zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej.
Odtworzono już drogę wraz z chodnikiem
(łącznik Główna-Zimowa), w której była budowana kanalizacja. Kończą się prace przy infrastrukturze towarzyszącej (budowa umocnionych rowów, kanalizacja powyżej zbiornika).
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w okolicy ul. Zimowej wraz

z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą
towarzyszącą. Zbiornik z dnem o wymiarach
70,5 x 39 m będzie miał ok. 15 tys. m3 pojemności, 4,5 m głębokości i powierzchnię 0,5 ha.
Zostanie wyłożony płytami betonowymi. Powyżej zbiornika powstaje infrastruktura towarzysząca do przechwytywania wody z większego
obszaru zlewni. W ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy
ul. Zimową a Główną, która będzie odprowadzała wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego. Część prac wykonano już w 2018 r., przy
okazji przebudowy ul. Głównej.
UG

szatnie halowe Po remoncie
Przerwa wakacyjna na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju została wykorzystana
również na prace remontowe. Szatnie w hali sportowej„Goczuś”
przeszły generalny lifiting.

W

ramach zadania wykonano remont w czterech szatniach,
dwóch łaźniach i dwóch ubikacjach kompleksu szatniowo-łaźniowego hali sportowej.
W zakresie robót znalazły się m.in.: wymiana płyt kartonowo - gipsowych sufitów, wypełnienie nierówności i uszczerbień w ścianach,
malowanie sufitów i ścian, wymiana nawiewników.
Dodatkowo wymieniono uszczerbione i pęknięte płytki podłogowe
i cokolikowe. Wszystkie szatnie zyskały również nowe ławowieszaki.
GOSiR

Jedna z szatni po remoncie (Fot. GOSiR)
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koPalnia koŃczy Fedrowanie
Pod goczałkowicami?

Przedstawiciele PG Silesia zapewniają, że do połowy 2023 r. spółka zakończy eksploatację górniczą pod Goczałkowicami. Wójt
gminy oraz mieszkańcy apelują o rzetelną i regularną naprawę szkód górniczych.

W

sesji Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, która
odbyła się 28 września
udział wzięli Marcin Sutkowski, prezes zarządu PG Silesia
oraz Szymon Adamecki, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.
Na przełomie roku zmienił się
właściciel spółki – został nim
Bumech SA. Prezes przyznał,
że prowadzona jest reorganizacja
spółki po zmianie struktury właścicielskiej. – Chcielibyśmy dużo
lepiej współpracować z Państwa
gminą w zakresie bieżącej i szybkiej likwidacji szkód górniczych.
Państwa gmina będzie pierwszą,
w której zakończymy eksploatację
górniczą. Chcemy wyeksploatować jeszcze dwie ściany. Eksploatację ściany 124 rozpoczniemy
w grudniu br. i skończymy w połowie przyszłego roku. Ścianę 121
wyeksploatujemy do połowy 2023
roku najpóźniej. Mówię o danych
szacunkowych – powiedział Marcin Sutkowski. Spółka planuje eksploatację ściany 121 w systemie
półpodsadzkowym, żeby zmniejszyć wpływy działalności górniczej.
Prezes kopalni przyznał,
że kopalnia chciałaby jak najmniej przeszkadzać w rozwoju
gminy oraz współpracować z władzami samorządowymi. Zwrócił

uwagę na problemy na rynku firm
budowlanych, co powoduje opóźnienia w naprawach szkód górniczych. Zapewnił, że jego celem jest
porozumienie się z mieszkańcami,
łagodzenie ewentualnych sporów.
To nie przekonało delegacji mieszkańców, których domy znajdują
się na szkodach górniczych. Pojawili się na sesji i zwracali uwagę
na to, że od momentu zmiany właściciela kopalni nie są naprawiane
szkody, jest problem z usuwaniem
awarii, podpisywaniem ugód. –
Boimy się żyć w naszych domach,
bo nie wiemy co nas spotka
z dnia na dzień! Nie ma kontaktu
z kopalnią. Każdy z nas chce ugodowo zakończyć sprawę, szanujemy pracę górników, sami mamy
w rodzinach górników, ale szanujcie także naszą pracę – mówiła
jedna z mieszkanek, która długi
czas czeka na naprawę domu.
A to tylko jeden z opisanych przypadków. Dyrektor Adamecki przyznał, że wszystkie zawarte umowy
i ugody są aktualne, a szkodami
górniczymi zajmuje się specjalnie
powołana komisja. Prezes Sutkowski zauważył, że zdarzają się
próby „wyłudzenia nienależnych
środków pieniężnych” od spółki.
Zależy mu jednak, żeby porozumieć się z mieszkańcami, zgodnie
z prawem.
– Nikt nie chce żadnych bonusów

We wrześniowej sesji Rady Gminy udział wzięli przedstawiciele PG Silesia (Fot. UG)

od kopalni. Chcemy tylko, żebyście wywiązywali się ze zobowiązań, zgodnie z przepisami prawa.
Żebyście rzetelnie, na bieżąco
usuwali szkody górnicze – zwróciła się do przedstawicieli spółki
Gabriela Placha, wójt gminy
Goczałkowice-Zdrój. – Nasi
mieszkańcy chcą normalnie żyć
i mieszkać. A czują się bezsilni –
dodała. Zauważyła, że tym razem
kopalnia nie przedstawiła danych
statystycznych, dotyczących
liczby budynków do zabezpieczenia, prowadzonych prac, środków przeznaczanych na naprawę
szkód. Prezes kopalni zobowiązał
się do przekazania tych danych

oraz do przyjrzenia się przypadkom, o których mówili na sesji
mieszkańcy.
UG
KONTAKT Z PG SILESIA
W SPRAWIE ZGŁASZANIA
SZKÓD GÓRNICZYCH
Dyspozytor Kopalni: (32) 215
24 51 wewn.5400 lub 5500
Oddział Ochrony Terenu
Górniczego: (32) 215 24 51
wewn. 5406, lub (32) 737 34
06 (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00 do 14.00).
Więcej informacji: pgsilesia.
pl/pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/szkody-gornicze

Przy centrum Przesiadkowym
stanie biletomat?
Jest szansa, że po zakończeniu przebudowy stacji kolejowej w Zdroju, przy centrum przesiadkowym stanie urządzenie, w którym
będzie można kupić bilet na pociąg.

W

ójt Gabriela Placha spotkała się z
przedstawicielem Kolei Śląskich.
Spółka, w ramach współpracy z
samorządami, wyraziła chęć ustawienia biletomatu w pobliżu stacji kolejowej w Zdroju.
- Rozmawialiśmy o możliwej lokalizacji takiego
urządzenia do sprzedaży biletów na pociąg.
Biletomat stanie najprawdopodobniej w pobliżu
centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej, niedaleko planowanego wejścia na perony. Będzie

to duże ułatwienie dla podróżnych – mówi
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Urządzenie pojawi się dopiero po zakończeniu inwestycji kolejowej oraz po wybudowaniu przejścia podziemnego łączącego oba
perony. Prace prowadzone są przez PKP PLK.
Spółka informuje, że mają potrwać do końca
przyszłego roku.
UG

Biletomat będzie dużym ułatwieniem dla podróżujących
(Fot. UG)
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Przejście dla Pieszych
na dk 1 zlikwidowane

GDDKiA zlikwidowała przejście dla pieszych przez DK 1 na skrzyżowaniu z ul. Borowinową.

D

o Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój wpłynęło
zawiadomienie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach
Rejon w Pszczynie, o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu,
polegającej na likwidacji przejścia
dla pieszych na skrzyżowaniu DK
1 z ul. Borowinową w Goczałkowicach-Zdroju. Wprowadzenie
zmiany organizacji ruchu rozpoczęło się 27 września.
O zamiarze zlikwidowania
przejścia informowaliśmy już
w kwietniu br. W połowie listopada 2020 roku GDDKiA przeprowadziła pomiary ruchu pieszych
na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową. Obserwowano ruch w ciągu
dwóch dni, w godz. 6.00-9.00 oraz
14.00-17.00. W wyniku badań,
jednego dnia na przejściu zareje-

To przejście dla pieszych już nie istnieje (Fot. UG)

strowano 4 pieszych, a drugiego
– tylko jedną osobę.
„Wobec znikomego natężenia
ruchu pieszego na przedmiotowym przejściu dla pieszych oraz
biorąc pod uwagę aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego (lokalizacja przejścia na łuku pozio-

mym, ekrany akustyczne, nieprzestrzeganie obowiązującego
ograniczenia prędkości 70 km/h)
zachodzą przesłanki do jego
likwidacji. Zatem informujemy,
że w bieżącym roku przedmiotowe
przejście zostanie zlikwidowane,
planowany termin do końca III

kwartału br.” – informowała wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Jednocześnie GDDKiA przychyliła się do wniosku składanego przez gminę Goczałkowice-Zdrój, o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
w rejonie ul. Stawowej. Zarządca
DK 1 informował w kwietniu br.,
że „docelową kompensacją dla
likwidowanego przejścia dla pieszych będzie budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz
z budową dedykowanego oświetlenia i budową dojść w rejonie
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Stawową”.
To zadanie miało zostać zgłoszone
do centrali GDDKiA w ramach
Planu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych.
UG

PrzyPominajĄca, trzecia
dawka szczePienia Przeciw
coVid-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż dzięki współpracy z Punktem Szczepień Śląskiego Parku
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia będzie możliwość przyjęcia przypominającej trzeciej dawki szczepionki przeciw
COVID-19.

S

zczepienia odbędą się w
sobotę, 6 listopada od
godziny 10.00. Zapisy na
szczepienia w gminie zostaną
uruchomione 11 października
pod numerem telefonu 537
157 858 dostępnym w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Numer czynny
będzie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
15.00. Dane potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer PESEL,
numer telefonu.
Grupy dopuszczone do przyjęcia trzeciej dawki przypominającej to: osoby powyżej 50. roku
życia, u których minęło przynajmniej 6 miesięcy od ostatniego

szczepienia przeciwko COVID19; pracownicy medyczni pla-

cówek pomocowych, u których
minęło przynajmniej 6 miesięcy

od ostatniego szczepienia przeciwko COVID-19; medycy niezależnie od wieku, u których
minęło przynajmniej 6 miesięcy od ostatniego szczepienia przeciwko COVID-19; osoby
z poważnymi zaburzeniami
odporności po upływie 28 dni
od ostatniego szczepienia.
Skierowania na szczepienie przypominające – po spełnieniu powyższych warunków
– wystawia automat ycznie
Ministerstwo Zdrowia. Szczepionką dopuszczoną do szczepienia przypominającego jest
Pfizer – niezależnie od rodzaju
szczepionki z pierwszego etapu
szczepień.
OPS
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Polskie uzdrowiska jeszcze
bardziej eko

Znamy już finalistów VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA, w którym nagradzane są najciekawsze inicjatywy i inwestycje polskich
uzdrowisk, związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Do rywalizacji o nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł
zakwalifikowano w tym roku 9 uzdrowisk z różnych rejonów Polski. Zwycięzca, którego poznamy w listopadzie br., będzie mógł
przeznaczyć nagrodę na realizację kolejnych projektów związanych z ochroną środowiska. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają
też bezpłatne ubezpieczenia od szkód środowiskowych.

U

zdrowiska rywalizujące w konkursie
musiały wykazać się systematycznymi
i kompleksowymi działaniami na
rzecz ochrony środowiska zrealizowanymi
w ciągu ostatnich 5 lat. W finale znalazło się
9 gmin uzdrowiskowych: Sopot i Ustka (woj.
pomorskie), Goczałkowice-Zdrój (woj. śląskie), Rabka-Zdrój, Muszyna i Krynica (woj.
małopolskie), Brześć Kujawski (uzdrowisko
Wieniec Zdrój – woj. kujawsko-pomorskie),
Nałęczów (woj. lubelskie) oraz Kraków-Swoszowice (woj. małopolskie).
„Konkurs EKO HESTIA SPA to bezcenna
okazja do zaprezentowania na szerszym
forum najciekawszych pomysłów, związanych z ochroną środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań proekologicznych” – mówi
Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka,
wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, współorganizatora konkursu.
„Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły
nam wspólnie stworzyć uniwersalny katalog dobrych praktyk, które z powodzeniem
mogą wdrażać nie tylko uzdrowiska, ale i
samorządy, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju” – dodaje.
Zwycięzcę wybiorą eksperci wchodzący
w skład komisji konkursowej, w tym prof.
Bogusław Sawicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. Alicja Kicińska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr
Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz oraz przedstawiciele organizatorów konkursu - Kierownik
Biura SGU RP Iwona Drozd oraz Wojciech
Fułek, Wiceprezes Europejskiego Związku
Uzdrowisk, Honorowy Członek SGU RP.
Po raz pierwszy do konkursu zgłosiły się:
Goczałkowice-Zdrój i Brześć Kujawski, a
także Kraków-Swoszowice, który jest jedy-

Goczałkowice znalazły się wśród finalistów
konkursu! (Fot. UG)

nym w Polsce i jednym z niewielu w Europie
uzdrowisk, zlokalizowanych w dużej aglomeracji miejskiej.
W finale konkursu komisja oceni kompleksowość i systematyczność działań
poszczególnych uzdrowisk, ich bezpośredni
i pośredni wpływ na ochronę środowiska,
działania edukacyjne i informacyjne, skierowane do lokalnej społeczności w zakresie
ekologii, procentowy udział środków przeznaczanych na te cele w ostatnich 5 latach
budżetowych oraz innowacyjność działań.
„Polskie miejscowości uzdrowiskowe
podejmują coraz więcej działań na rzecz
ochrony środowiska. Konkurs EKO HESTIA
SPA powstał, by promować takie inicjatywy.
Kompleksowe wykorzystanie wód geotermalnych - nie tylko do celów leczniczych, ale
również energetycznych - budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków, termomodernizacje, instalacje solarne i fotowoltaiczne
czy całkowite zelektryfikowanie transportu
miejskiego to tylko niektóre przykłady działań, które zostały przez nie zrealizowane w
ciągu ostatnich lat. Z roku na rok tego typu
rozwiązań jest coraz więcej i są one przy-

kładami godnymi naśladowania, wspierającymi redukcję śladu węglowego i mającymi bezpośredni wpływ na czystość powietrza oraz nasze najbliższe otoczenie. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polskie
uzdrowiska w rozwoju ich proekologicznych
inwestycji, nie tylko finansowo, ale również
zapewniając odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkód środowiskowych” – komentuje Mario Zamarripa,
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
Grupy ERGO Hestia.
EKO HESTIA SPA to jedyny konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk,
w którym oceniane są najciekawsze inicjatywy i inwestycje, związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, realizowane systematycznie przez polskie kurorty
w poprzedzających pięciu latach. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest ERGO
Hestia. Dotychczasowi laureaci to: Uniejów,
Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój oraz
Dębica (uzdrowisko Latoszyn-Zdrój).
Poza nagrodą główną w wysokości 100
tys. zł, wszystkie 9 uzdrowisk, które zakwalifikowały się do finału, otrzyma ponadto specjalistyczną ochronę ubezpieczeniową EKO
Hestia, dotyczącą ewentualnych szkód środowiskowych. Konkurs jest organizowany
przez Grupę ERGO Hestia oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Rozstrzygnięcie tegorocznej, VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA, nastąpi w
listopadzie br. Organizatorzy zapowiadają
również opracowanie i publikację ogólnodostępnego przewodnika po polskich eko-uzdrowiskach, który będzie podsumowaniem wszystkich dotychczasowych edycji
konkursu. Więcej informacji o konkursie
można znaleźć na stronie SGU RP.
SGU RP

Roboty na ul. Szkolnej
Spółka M3.NET z Bielska-Białej poinformowała o rozpoczęciu robót w dniu 4 października br. na odcinku ul. Szkolnej
w Goczałkowicach Zdroju.

P

race realizowane przez spółkę M3.NET będą związane z przyłączeniem światłowodowym dla zadania pn. „Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, studni kablowej telekomunikacyjnej przy ul. Szkolnej w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”.

Przed przystąpieniem do prac firma RADEX na zlecenie
M3.NET, zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe
w Pszczynie projektem organizacji ruchu, na czas robót oznakuje
odcinki dróg.
UG

aktualności
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Jak ograniczyć swój ślad
węglowy?

Odżywianie się, podróżowanie, ogrzewanie domu... Jaki jest ślad węglowy tych czynności i w jaki sposób możemy dokonywać
bardziej przyjaznych dla klimatu wyborów?

J

adąc samochodem, kupując parę butów lub grillując, przyczyniasz
się do emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych
do atmosfery. Jest to Twój ślad węglowy. Wiele krajów, instytucji i przedsiębiorstw zobowiązało się do zmniejszenia swoich emisji,
a Unia Europejska wyznaczyła nawet cel, jakim jest osiągnięcie „neutralności klimatycznej” do 2050 r. Możesz oszacować swój własny ślad
węglowy i go zmniejszyć.

Co to jest ślad węglowy?
Gazy cieplarniane emitowane są w wyniku produkcji oraz konsumpcji towarów i usług. Ślad węglowy to pojęcie stosowane w celu
ilościowego określenia wpływu danej działalności, osoby lub kraju
na zmianę klimatu.
Ile węgla jest emitowane, aby wyprodukować Twój T-shirt, posiłek
lub telefon? Ilość ta będzie zależała od wyborów dotyczących produkcji i konsumpcji. Na przykładzie transportu: lot samolotem emituje
285 g węgla na kilometr, w porównaniu ze 104 g w przypadku jazdy
samochodem i 14 g – pociągiem. To samo dotyczy rodzaju mięsa lub
ryb, które jesz, lub rodzaju dżinsów, które kupujesz.
Jak wynika z raportu „Fossil CO2 and GHG emissions of all world
countries 2019”, opublikowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Joint Research Centre, Polki i Polacy bezpośrednio i pośrednio
przyczyniają się emisji 8,76 tony dwutlenku węgla rocznie! Przeciętnie mieszkaniec Polski przyczynia się codziennie do emisji 24 kg CO2
do ziemskiej atmosfery.
Dlaczego to ważne?
Siedem miliardów ludzi na świecie w różnym stopniu zużywa
zasoby planety. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba ludności na świecie do 2050 r. może wzrosnąć do 9,7
miliardów, a do 2100 r. – do ponad 11 miliardów osób. Rosnąca liczba
ludności przyczynia się do wzrostu emisji i wyczerpywania zasobów
naszej planety.
Większe emisje gazów cieplarnianych mają bezpośredni wpływ
na globalne ocieplenie. Proces ten przyspiesza zmianę klimatu,
co ma katastrofalne skutki dla naszej planety. Wszyscy możemy walczyć z globalnym ociepleniem poprzez dokonywanie przyjaznych dla
klimatu wyborów w naszym codziennym życiu.
Jak ograniczyć swój ślad węglowy?
Zrozumienie śladu węglowego może pomóc ograniczyć wpływ
Twojej konsumpcji na środowisko. Dostępne są różne narzędzia inter-

netowe, które pomogą Ci oszacować
Twój ślad węglowy.
Niewielkie zmiany mogą w dłuższej perspektywie przynieść duże
różnice, na przykład w przypadku
transportu, żywności, odzieży, odpadów itp. Poniżej znajdziesz pomocne
rady:
Żywność
– Jedz produkty lokalne i sezonowe
(zapomnij o truskawkach w zimie).
– Ogranicz jedzenie mięsa, zwłaszcza wołowiny.
– Wybieraj ryby pochodzące ze zrównoważonego rybołówstwa.
– Bierz ze sobą na zakupy torby wielokrotnego użytku i unikaj produktów przesadnie pakowanych w tworzywa sztuczne.
– Kupuj tylko to, czego potrzebujesz, aby uniknąć marnotrawienia
żywności.
Odzież
– Dbaj o swoje ubrania.
– Wymieniaj się ubraniami z innymi, pożyczaj je lub kupuj używane.
– Kupuj ubrania wyprodukowane w sposób odpowiedzialny, np. z materiałów pochodzących z recyklingu lub posiadające oznakowanie ekologiczne.
Transport
– Przemieszczaj się na rowerze lub korzystaj z transportu publicznego.
– Przemyśl, kiedy i jak jeździsz samochodem.
– Na następne wakacje spróbuj wybrać się pociągiem.
Energia i odpady
– Obniż temperaturę ogrzewania o 1 st. C, już to będzie miało znaczenie.
– Bierz krótki prysznic.
– Zakręć wodę, gdy myjesz zęby lub zmywasz naczynia.
– Wyłącz urządzenia elektroniczne i nie zostawiaj telefonu podłączonego do prądu, kiedy bateria jest już naładowana.
– Nie przechowuj zbędnych danych w chmurze.
– Wybieraj produkty energooszczędne klasy „A” („etykieta energetyczna”).
– Ogranicz i segreguj swoje odpady.
europa.eu

Dobry Start – 300 zł dla ucznia
We wtorek, 26 października w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju
przy ul. Uzdrowiskowej 61 będą pełnić dyżur pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

P

odczas dyżuru będzie możliwość założenia konta
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS celem
złożenia wniosku z programu Dobry Start. Na spotkanie
prosimy zabrać dowód osobisty, numer rachunku bankowego
oraz adres e-mail, a także telefon komórkowy.
W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie
z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elek-

troniczną: za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez bankowość elektroniczną lub na portalu empatia.mpips.gov.pl. Świadczenia będą wypłacane
wyłącznie na rachunki bankowe.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.
OSP
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PROJEKT "INTEGRACJATOLERANCJA” ZAKOŃCZONY

We wrześniu dobiegła końca realizacja projektu unijnego „Integracja-tolerancja” w ramach którego na terenie Goczałkowic-Zdroju funkcjonował Klub Seniora oraz Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

32

miesiące, 143 tygodnie, 1 003 dni, przez
ten czas ze środków
unijnych finansowana była działalność dwóch nowych gminnych instytucji. Według ujętych
w projekcie wytycznych do klubów uczęszczało 20 seniorów
i 15 uczniów zamieszkujących
tereny rewitalizacyjne, które
zostały wyłonione w drodze
rekrutacji. Na potrzeby ich działalności przeznaczono pomieszczenia na II piętrze w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury.
W ramach planowanych działań
w Klubie Seniora odbywały się
stałe zajęcia tematyczne prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów oraz indywidualne
spotkania towarzyskie. Uczestnicy mogli brać udział w warsztatach artystycznych, komputerowych, kulinarnych, zajęciach
taneczno-ruchowych (taniec,
pilaste, nordic walking), spotkaniach z dietetykiem i psychologiem. Dodatkowo, wolny czas
spędzali na wspólnych rozmowach przy kawie i cieście, grach
planszowych, karcianych oraz
doskonaleniu swoich pasji. Dla
seniorów zorganizowano również cztery wyjazdy integracyjne
do: Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie, stolicy
Beskidu Śląskiego – Wisły oraz
na Górę Żar.
Równorzędnie z Klubem
Seniora swoją działalność prowadziła świetlica środowiskowa
dla dzieci, w której, w godzinach popołudniowych (w okresie wakacji dopołudniowych)
podopieczni projektu pod okiem
wychowawcy spędzali czas
na zabawie, odrabianiu lekcji i różnorodnych działaniach
edukacyjnych. Dzieci i młodzież
zrzeszone w klubie miały okazję
uczestniczyć w zajęciach dodat-

kowych. Mając na uwadze ich
zainteresowania w ramach projektu odbywały się spotkania pracowni artystycznej i rękodzielniczej, warsztaty muzykoterapii,
akademii tańca i ruchu, lekcje
języka angielskiego, konsultacje
z psychologiem oraz korepetycje z matematyki i fizyki. Podopieczni świetlicy mieli także
okazję uczestniczyć w dwóch
wycieczkach kulturoznawczych
do Krakowa. Podczas pierwszej
zaplanowano wizytę w Teatrze
Groteska i muzeum historycznym „Rynek podziemny”, druga
objęła zwiedzanie wzgórza
wawelskiego i traktu królewskiego. Wartością dodaną przedsięwzięcia były zorganizowane
w trakcie trwania projektu pikniki plenerowe, które miały
na celu międzypokoleniową integrację.
Oprócz powyższych działań, w programie uruchomione
zostały specjalistyczne usługi
opiekuńcze i asystenta osoby
niepełnosprawnej, które pośród
lokalnej społeczności cieszyły się

Klub Środowiskowy z wizytą w Krakowie. (Fot. GOK)

bardzo dużym zainteresowaniem.
Beneficjentem projektu „Integracja-tolerancja” była Gmina
Goczałkowice-Zdrój, za realizację odpowiadały Ośrodek
Pomocy Społecznej i Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.
Wartość projektu wyniosła
815 150,00 zł.

Wycieczka seniorów Ciuchcią Wiślańską po stolicy Beskidu Śląskiego (Fot. GOK)

Wraz z zakończeniem
f inansowania inst ytucji ze
ś ro d ków u n ij nyc h , p i e c z ę
nad Klubem Seniora i Klubem Środowiskowym przejął
GOK, który będzie odpowiedzialny za kontynuacją ich dalszej działalności. Szczegóły
w kolejnym nr.
Ewelina Sowa-Mrzyk
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uczniowie wrócili do szkół

W przedszkolach oraz na szkolnych korytarzach znów słychać radosny gwar uczniów. Ruszył nowy rok szkolny! W SP nr 1 edukację rozpoczęło 64 pierwszoklasistów.

R

ozpoczęcie nowego roku
szkolnego to ważne wydarzenie w życiu każdego
ucznia. Zwłaszcza takiego, który
rozpoczyna swoją szkolną przygodę.
1 września podczas uroczystej
akademii w Szkole Podstawowej
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
odbyło się pasowanie na ucznia 64
dzieci z trzech oddziałów. Pierw-

szoklasiści mieli okazję poznać
swoje wychowawczynie, koledzy
ze starszych klas przygotowali dla
nich program artystyczny.
Łącznie do SP nr 1 w roku
szkolnym 2021/2022 uczęszcza 533 uczniów. W Publicznym
Przedszkolu nr 1 jest 97 dzieci,
a w Publicznym Przedszkolu nr
2 – 99 dzieci.
UG

Rok szkolny rozpoczęło 64 pierwszoklasistów (Fot. UG)

Podczas inauguracji roku szkolnego w SP nr 1 (Fot. UG)

Uroczyste pasowanie na ucznia (Fot. UG)

dziewczyny z sP w goczałkowicach
na Podium XV ogólnoPolskiego
turnieju koszykówki dziewczĄt
W niedzielę, 19 września w hali widowiskowo-sportowej w Pawłowicach odbył się jubileuszowy turniej koszykówki dziewcząt
z rocznika 2010 i młodszy z okazji 25-lecia klubu GUKS Gwarek.

W

zawodach uczestniczyły
kluby sportowe m.in
GUKS Gwarek Pawłowice,
UKS SP 27 Katowice (dwa zespoły)
oraz SP Goczałkowice-Zdrój. Nasza
drużyna w każdym z meczów bardzo dzielnie walczyła, starając się
stawić czoła prawdziwym zawodniczkom trenującym na co dzień
w klubach koszykarskich.
Ostatecznie nasze dziewczyny
przegrały dwa spotkania. Trzeci
mecz potraktowano towarzysko, ponieważ na turniej nie dojechały reprezentantki MOSM Katowice i trener UKS-u SP 27 z Katowic wystawił drugi zespół złożony
ze starszych dziewczyn. Nasze
koszykarki zdobyły w tym turnieju
cenne doświadczenie oraz nabrały

wielkiego apetytu na uprawianie
koszykówki.
Na j l e p s z ą z awo d n i c z k ą
z drużyny SP Goczałkowice została
wybrana Emila Czysz z klasy Va.
Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym dziewczynom życząc
wytrwałości w treningach oraz
wielu dalszych sukcesów sportowych.
Naszą szkołę reprezentowały:
Emilia Czysz, Maria Leśniak,
Oksana Niwińska, Adrianna
Ryguła, Antonina Dzida, Julia
Hodur, Emilia Wróbel, Aleksandra Dyduch, Nina Tychowicz, Lena
Czerwińska, Emilia Mikołajec,
Dominika Młodzik.
Trenerzy:
Piotr Dąbkowski i Sławosz Pękała
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Dożynki to święto
nas wszystkich

Goczałkowice, choć pełne turystów i kuracjuszy, to wieś rolnicza. Rolnikom, ogrodnikom, szkółkarzom za ich ciężką pracę dziękowaliśmy 29 sierpnia podczas Dożynek Gminnych.

U

roczystość rozpoczęła się
od mszy św. w kościele
parafialnym. Następnie
w imponującym i barwnym korowodzie dożynkowym goczałkowiccy rolnicy zaprezentowali
swoje maszyny. Można było
podziwiać także sprzęt Górnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Starych Traktorów i Maszyn
Rolniczych „Silesia Traktor”. –
Zajmujemy się kolekcjonowaniem i restaurowaniem zabytkowych traktorów. W naszej kolekcji jest obecnie ok. 200 ciągników, w tym m.in. Porsche diesel,
rocznik 1960, dwucylindrowy.
Fabryka Porsche produkowała
traktory do 1963 roku. Mamy
bardzo dużo niemieckich traktorów. Uczestniczymy w największych zlotach w Polsce – przyznał
Łukasz Zawadzki, prezes stowarzyszenia.
Dalsze uroczystości odbyły
się na terenie zielonym przy
barze „Makuś”. Spotkali się tam
goczałkowiccy rolnicy, ogrodnicy, szkółkarze, władze gminy,
radni, strażacy z OSP Goczałkowice-Zdrój, lokalne zespoły,
mieszkańcy, turyści, kuracjusze.
– Dożynki to święto nas wszystkich, bo każdy z nas je chleb –
podkreśliła Zofia Szołdra, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

witając wszystkich zgromadzonych.
Część obrzędową rozpoczęła Goczałkowicka Orkiestra
Dęta. Piękne, tradycyjne pieśni zaśpiewał Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice”. Oba
zespoły prowadzone przez Grzegorza Paszka upiększają wszystkie ważne uroczystości w gminie.
Koronę dożynkową wnieśli synowie lokalnych rolników. Wójt
Gabriela Placha oraz przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Lazarek otrzymali chleb dożynkowy
z rąk Starostów Dożynek, którymi byli Joanna i Michał Cebulowie. – Spotykamy się na dożynkach, aby podziękować wszystkim, dzięki którym na nasze stoły
trafia codziennie świeży chleb.
To jakże trudna i niepewna
praca. Jako wójt gminy Goczałkowice-Zdrój obiecuję, że ten
chleb zawszę będę dzielić równo
i sprawiedliwie – powiedziała
Gabriela Placha dziękując rolnikom, szkółkarzom, ogrodnikom.
– Goczałkowice to miejscowość
uzdrowiskowa, ale nie zapominajmy, że to też wieś rolnicza, w której rolnicy codziennie
wyjeżdżają w pole, pielęgnują
zwierzęta. Dla wszystkich jest
tutaj miejsce, wszyscy możemy
tutaj wspólnie żyć. I wtedy

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kosciele parafialnym (Fot. G. Kopeć)

Korona Dożynkowa - wykonana ze zbóż zebranych z goczałkowickich pól (Fot. G. Kopeć)

Goczałkowice dalej będą się rozwijały – przyznała. Dożynkowym
chlebem podzielono się z uczestnikami święta plonów.
Starostowie Dożynek Joanna
i Michał Cebulowie gospodarują na prawie 5 ha. Zajmują
się produkcją zwierzęcą (trzoda
chlewna, bydło) oraz handlem
tradycyjnych wyrobów wędliniarskich. Ich swojskimi wyrobami częstowano także podczas
dożynek, a do stoiska ustawiła
się długa kolejka. Michał Cebula
to także radny Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Dla uczestników święta plonów przygotowano pyszny
kołocz oraz chleb ze smalcem.
Na scenie zaprezentował się
Paweł Siluk-Steiner, gwiazda śląKorowód dożynkowy uświetnił przejazd Stowarzyszenia Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych "Silesia Traktor" (Fot. G. Kopeć)

DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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Dożynki to święto
nas wszystkich - cd. .....

skich szlagierów, znana z programów TVS. Wieczorem odbyła się
potańcówka z DJ-em. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W trakcie dożynek prowadzona była
zbiórka na rzecz Filipka chorego na SMA, podczas kiermaszu rękodzieła można było też

wspomóc Alka, który choruje
na zespół Dravet.
UG

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
składają serdeczne podzięko-

wania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych.
Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę goczałkowickich Rolników na czele ze Starostami Dożynkowymi, Ochotniczej Straży Pożarnej, Goczał-

kowickiej Orkiestr y Dętej,
Zespołu Folklor yst ycznego
„Goczałkowice” oraz Państwa
Kuś za udostępnienie terenu
wokół baru „Makuś”. Dzięki
Waszemu wsparciu i zaangażowaniu udało się zorganizować
to piękne święto.

Występ Goczałkowickiej Orkiestry Dętej (Fot. G. Kopeć)

Uroczystości tradycyjnie uświetnił Zespół Folklorystyczny Goczałkowice (Fot. G. Kopeć)

Starostami tegorocznych dożynek byli Michał i Joanna Cebulowie (Fot. G. Kopeć)

Wójt Gminy podzieliła się z mieszkańcami chlebem obrzędowym (Fot. G. Kopeć)

Gwiazdą wieczoru był Paweł Siluk-Steiner, artysta znany z TV Silesia (Fot. G. Kopeć)

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, m.in. darmowe dmuchańce (Fot. G. Kopeć)
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"ksiĄżki online dla każdego".
zadanie Finansowane w ramach ii
edycji marszałkowskiego budżetu
obywatelskiego województwa
ślĄskiego na rok 2021
Książki online dla każdego! – to projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

W

ramach projektu
Gminna Bibliotek a
Publiczna umożliwia
swoim czytelnikom darmowy
dostęp do ebooków w serwisie Legimi, oferującym przede
wszystkim bogaty wybór beletrystyki (kilkadziesiąt tysięcy
tytułów). Oferta uzupełniana
jest na bieżąco nowościami
wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na wybranych czytnik ach (nie jest
dostępna na Kindle).
Dostęp uzyskano w ramach
zadania „Książki online dla
każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Ślą-

skiego na rok 2021. Aby otrzymać dostęp do Legimi wykonaj

następujące kroki:
– pobierz kod w swojej biblio-

te c e l u b m a i l owo , p i s z ą c
na adres gbpgoczalkowice@
op.pl i podaj swoje imię i nazwisko.
– wejdź na stronę www.legimi.
pl/bs_katowice/
– wprowadź otrzymany kod
– załóż konto lub zaloguj
się na swoje konto, jeśli już
je posiadasz
– czytaj bez ograniczeń przez
30 dni od momentu aktywacji
kodu!
Po wygaśnięciu dostępu
możesz pobrać w swojej bibliotece następny miesięczny kod.
W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna,
ograniczona liczba kodów. Kto
pierwszy ten lepszy!
GBP

Przed bibliotekĄ jak
w salonie Pani dulskiej

Za nami dziesiąta, jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. 4 września czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej”.

T

radycyjnie już w pierwszy weekend września, pod honorowym
patronatem Pary Prezydenckiej, odbywa się to czytelnicze
wydarzenie. Również Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju, jak co roku, włączyła się w obchody, tym razem
prezentując przybyłym gościom „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej. W sobotę, 4 września weranda przy siedzibie biblioteki
zamieniła się w salon Pani Dulskiej, w którym rozgrywa się akcja
utworu.
Młodzi aktorzy ze Stowarzyszenia „take tam” im. Artystów Międzywojnia pod kierownictwem Jakuba Pieczki zaprezentowali czytanie performatywne. Jest to taka forma między zwykłym czytaniem a pełnoprawnym spektaklem. Jest to także próba szybkiego
odczytania emocji – takich najprostszych, ale zarazem najczęściej
bardzo trafnych.
We wspaniały sposób młodzież poradziła sobie z tym zadaniem
ukazując widowni całą paletę emocji, a także swoją pasję i zaangażowanie. Bardzo dziękujemy za uświetnienie tegorocznej edycji
Narodowego Czytania.
GBP

Dzieło Gabrieli Zapolskiej zaprezentowali członkowie stowarzyszenia„take tam” (Fot. GBP)
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GoK

Gocza³kowice - Zdrój
Gocza³k

W niedzielne popołudnie przy Starym Dworcu z inicjatywy
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury
odbył się przepiękny koncert „Dziś prawdziwych poetów już
nie ma… o miłości”.

P

rojekt ten to pierwszy z serii
autor skich wieczorów
poświęconych twórczości
Agnieszki Osieckiej, Jeremiego
Przybory i Wojciecha Młynarskiego stworzony przez Monikę
M e n d r o k- M i kę o r a z Ku b ę
Pieczkę. Był to wspaniały spektakl muzyczno-słowny przenoszący widzów w świat niezapomnianej poezji wspomnianych
twórców, a więc nie mógł dotyczyć niczego innego jak miłości. To przecież ona najbardziej
inspiruje poetów-tekściarzy
i to właśnie takich piosenek najchętniej słuchamy.

Publiczność została zaproszona do wspólnej muzycznej
podróży, w której oprócz pomysłodawców projektu wystąpiły
również Romantyczka Niepoprawna, Marzycielka Optymistyczna i Realistka Sceptyczna,
a za fortepianem zasiadł Grzegorz Kasperczyk.
Był to wyjątkowy i niezwykły
koncert wpisujący się w kalendarz kulturalnych wydarzeń
naszej miejscowości. Z niecierpliwością oczekujemy następnego spotkania w ramach tego
nieprzeciętnego projektu.
GBP

Wspaniały koncert odbył się przed Starym Dworcem (Fot. GBP)

XXIV

XXIV MIĘDZYGMINNY
KONKURS GWAROWY
MIÊDZYGMINNY KONKURS GWAROWY
GMINNY
OŒRODEK KULTURY
KULTURY
GMINNY
OŚRODEK
16.11.2021R.
GODZ.10.00
16.11.2021R.
SALA WIELOFUNKCYJNA
GODZ.10.00
TERMIN
PRZESY£ANIA ZG£OSZEÑ
DO 29 PADZIERNIKA 2021
SALA WIELOFUNKCYJNA
TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ
DO 29 PAŹDZIERNIKA 2021
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kajakiem z Przystani
amazonka do krasiejowa

Wycieczka rodzinna na spływ kajakowy po rzece Mała Panew była drugą letnią, wyjazdową propozycją Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

25

sierpnia 52-osobowa
goczałkowicka grupa
rozpoczęła spływ w
miejscowości Kolonowskie z Przystani Amazonka na Opolszczyźnie.
W sumie uczestnicy Małą Panwią
przepłynęli ponad 10-kilometrowy
odcinek na odcinku Kolonowskie
- Krasiejów. W organizowanym
przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju wyjeździe rodzinnym
wzięli udział dzieci, młodzież i
osoby dorosłe.
Mimo że niektórzy po raz pierwszy brali udział w spływie kajakowym, trasa nie sprawiła większych
kłopotów. Naturalne przeszkody
w postaci przewróconych drzew,
które są dziełem zamieszkałych
na rzece bobrów stanowiły dodatkowe atrakcje w czasie spływu, a
uczestnicy nawet z tym poradzili
sobie perfekcyjnie.

W wycieczce udział wzięły 52 osoby
(Fot. GOSiR)

Uśmiech na twarzach uczestników na mecie świadczył, że spływ

dostarczył wielu wrażeń oraz satysfakcji. Wodne zmagania kajakowiczów zakończyliśmy na przystani
Krasiejów, skąd autokarem udaliśmy się z powrotem do przystani

Amazonka na zasłużony posiłek.
Wycieczka rodzinna odbyła się
w ramach akcji „Nareszcie Wakacje
z GOSiR-em 2021”.
GOSiR

liderzy z goczałkowic!

Świetny początek sezonu zanotowali piłkarze LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Zarówno pierwszy zespół występujący w rozgrywkach
III ligi, jak i drużyna rezerw w klasie A, przewodzi ligowej klasyfikacji.

W

rzesień w III lidze piłkarze z Goczałkowic-Zdroju zakończyli
jako liderzy rozgrywek w imponującym stylu. Po 10 kolejkach goczałkowiczanie mają
na swoim koncie 28 punktów
(9 zwycięstw i 1 remis) oraz
19 bramek strzelonych. Imponująca jest także liczba straconych bramek – tylko jedna. Aż
osiem spotkań LKS kończył bez
starty gola. Z kolei jedno spotkanie ze Ślęzą Wrocław, które
zakończyło się remisem 1:1,
później zostało zweryfikowane
jako walkower 3:0 dla „Goczał”.
Małymi krokami LKS wyrasta
na faworyta rozgrywek, ale czy
może być inaczej skoro w składzie może liczyć na doświadczonych zawodników znanych z ekstraklasowych muraw
i przede wszystkim Łukasza
Piszczka. Niewątpliwie występy
Łukasza Piszczka w III-ligowych

LKS z Łukaszem Piszczkiem w składzie to lider III ligi! (Fot. W. Smolorz)

barwach LKS-u są niesamowitą
atrakcją dla piłkarskich sympatyków. Czy to mecze LKS-u w roli
gospodarzy czy gości, zawsze
n a s t a d i o n a c h n o t ow a n e
są rekordowe liczby kibiców jak

na ten szczebel rozgrywkowy.
Magnesem, który przyciąga
ludzi na stadiony jest właśnie
66-krotny reprezentant Polski.
Po meczach z prośbą o wspólne
zdjęcie czy autograf do popular-

nego „Piszcza” ustawia się długa
kolejka chętnych. To sprawia,
że LKS Goczałkowice-Zdrój jest
odmieniany w całej Polsce przez
wszystkie przypadki.
O tym, że dobry przykład
idzie z góry, świadczą również wyniki zespołu rezerw
w klasie A. Podopieczni trenera Andrzeja Maślorza pewnie
przewodzą w tabeli. W ośmiu
meczach odnieśli komplet
zwycięstw. Już teraz można
stwierdzić, że rezerwy są zdecydowanym faworytem rozgrywek. Trener Andrzej Maślorz
ma ten komfort, że może liczyć
n a w s p a r c i e z awo d n i ków
z szerokiej kadry pierwszego
zespołu, a przecież już w swojej drużynie ma sporo doświadczonych zawodników ogranych
w barwach LKS-u Goczałkowice-Zdrój oraz okolicznych
klubów.
GOSiR

 z życia gminy 

SPORT

15

To były aktywne
wakacje na wodzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju w sierpniu prowadził letnią akcję „Nareszcie wakacje z GOSiR-em
2021”.

P

o niemal pięciomiesięcznej przerwie podyktowanej „koronawirusowymi”
obostrzeniami, wakacje były czasem, w których kryta pływalnia
„Goczuś” w końcu była dostępna
dla wszystkich osób. Co prawda,
w limicie 75% obłożenia, ale dla
wszystkich.
W wakacyjnym czasie kryta
pływalnia „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju cieszyła się sporym
zainteresowaniem użytkowników,
również wśród grup kolonijnych
i półkolonijnych. Z obiektu chętnie
korzystały grupy dzieci i młodzieży
z Pszczyny i okolic, Bielska-Białej
i okolic, ale także grupy, które przebywały w naszym regionie i trafiały do nas „przejazdem” (m.in.
z Wrocławia czy powiatu rzeszowskiego).
Tradycyjnie dzieci, młodzież
szkolna i studencka z terenu
gminy Goczałkowice-Zdrój miały
możliwość skorzystania z promocyjnego wejścia na krytą pływalnię „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju. Promocja obejmowała
całe wakacje od poniedziałku
do piątku. Z tej propozycji skorzystało 1305 osób.
Kończąc temat krytej pływalni
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju w czasie wakacji dwukrotnie w cyklach tygodniowych

(na początku i na końcu wakacji) zainstalowany był na basenie
sportowym wodny tor przeszkód,
który cieszył się dużą popularnością, w szczególności wśród dzieci
i młodzieży.
Oferta wakacyjna gminy
Goczałkowice-Zdrój była przygotowana w taki sposób, że w lipcu
atrakcje przygotował Gminny
Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, zaś GOSiR w sierpniu. We współpracy z Centrum
Rekreacji Wodnej WakePark zorganizowane zostały przez GOSiR
zajęcia na kajakach i wakeboardzie. Zajęcia odbywały się na Stawie Mały Maciek w Goczałkowicach-Zdroju cyklicznie we wtorki
(kajaki) i czwartki (wakeboard).
W ramach akcji zorganizowano
również dwa wyjazdy rodzinne
na spływy. Pierwszy, pontonowy,
odbył się na rzece Dunajec malowniczym Przełomem Dunajca i był
połączony z przejściem wąwozem Homole na Polanę Bukowinki
w Pieninach. Drugi, kajakowy,
prowadził rzeką Mała Panew
na Opolszczyźnie.
Uczestnikom dziękujemy za
udział w naszych wydarzeniach.
Dzieciom i młodzieży życzymy
powodzenia w nauce, zaś wszystkim zdrowia i odporności.
GOSiR

informacje i ogłoszenia

W sierpniu zorganizowano zajęcia na WakeParku (Fot. GOSiR)

Na „Goczusiu” dostępny był wodny tor przeszkód (Fot. GOSiR)
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Zachęcamy do wzięcia udziału
w badaniu mobilności

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych,
a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się
do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Z

ebrane podczas badania informacje
posłużą m.in. do dostosowania rozkładów
jazdy komunikacji publicznej do potrzeb
mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji
miejskiej. Badanie będą realizowali ankieterzy
PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony
w imienny identyfikator. Udział w badaniu jest
dobrowolny. Informacje zebrane przez ankiete-

rów podczas wywiadu nie będą wykorzystane
w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane
jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Firma, która będzie realizowała badanie,
posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości
Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie
zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z suro-

wymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez
agencję danych zebranych podczas badań został
zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.
Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.
pl/content/regionalny-plan-transportowy.
UMWŚ
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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

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

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.

ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl

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 8.00-16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Bolesława Prusa 7
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 1

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

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

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

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

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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

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

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

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne:
11.10, 25.10
segregowane:
11.10, 25.10, 8.11
zmieszane:
4.10, 18.10, 5.11
popiół:
11.10, 8.11

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:
6.10, 20.10,
segregowane:
13.10, 27.10, 10.11
zmieszane:
6.10, 20.10, 3.11
popiół:
13.10, 10.11

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:
7.10, 21.10
segregowane:
12.10, 26.10, 9.11
zmieszane:
5.10, 19.10, 2.11
popiół:
12.10, 9.11

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

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

Od przejazdu
kolejowego do zapory, Aleja
I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne:
14.10, 28.10
segregowane:
14.10, 28.10
zmieszane:
7.10, 21.10, 4.11
popiół:
14.10
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