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Szanowni Państwo,
Gminny Dzień Seniora to niezwykle ważne święto w Goczałkowicach-Zdroju. Zawsze staramy
się go obchodzić godnie, żebyście Państwo wiedzieli, że jesteście dla nas bardzo ważni, że chcemy
korzystać z Waszych doświadczeń, wiedzy i mądrości.
Niestety, kolejny raz, ze względu na pandemię, jesteśmy zmuszeni do rezygnacji
z organizacji tradycyjnego spotkania naszych gminnych seniorów. W obecnej sytuacji najważniejsze jest
Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, na biesiadowanie przyjdzie jeszcze czas. Dlatego w związku
z Dniem Seniora pozwoliłam sobie wystosować list, w którym pokrótce opiszę, jak w ostatnim roku
zmieniły się nasze Goczałkowice.
A dzieje się bardzo dużo! Powstał tak wyczekiwany łącznik ulic Borowinowej
i Zielonej, wraz z parkingiem. Dobiega końca budowa nowego przedszkola. Nowoczesna placówka
powstaje przy Szkole Podstawowej nr 1 i basenie. Już w przyszłym roku także Wasze wnuki będą
mogły spędzać czas, uczyć się i bawić w nowym obiekcie. Rozbudowana została ul. Krzyżanowskiego,
prowadząca do nowego centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej. Miejsce to zmieniło się nie do
poznania. Kiedyś zaniedbane, dziś jest pełne pięknych, kolorowych nasadzeń, które cieszą oko.
Zapraszam na spacery w te rejony! Kończy się budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej.
Chcemy w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części Goczałkowic
i zabezpieczyć mieszkańców przed zalewaniem. W przypadku nawalnych opadów zbiornik będzie łapał
wodę, która po zakończeniu opadów trafi do Potoku Goczałkowickiego. W trosce o zdrowie Państwa
i Państwa bliskich realizujemy IV etap Programu Ograniczenia Emisji. Po jego zakończeniu wykonanych
będzie ponad 600 inwestycji u mieszkańców, których celem jest poprawa jakości powietrza.
Uruchomiliśmy także w Urzędzie Gminy Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste
Powietrze”. Możecie w nim Państwo uzyskać praktyczną pomoc w zakresie wypełniania wniosków,
formularzy i rozliczeń, by otrzymać dotację na wymianę starych kotłów czy termomodernizację budynku
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Planujemy kolejne rozbudowy dróg i chodników oraz inne
inwestycje. Na bieżąco rozwiązujemy problemy mieszkańców, wykonujemy zadania, do których jako
gmina jesteśmy zobowiązani. Wszystko po to, aby żyło się Państwu w naszej gminie jak najlepiej.
Goczałkowice są przyjazne seniorom. Dlatego prężnie działają Klub Seniora oraz Koło
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zachęcam do zapoznania się z ich bogatą ofertą zajęć, spotkań,
wyjazdów. Ciekawe atrakcje mają dla Państwa także Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Bardzo żałuję, że nie mogę o tych wszystkich działaniach opowiedzieć Państwu osobiście. Mam
jednak nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja epidemiczna pozwoli nam się spotkać, porozmawiać,
powspominać i pośmiać się.
Z okazji Dnia Seniora przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia! Życzę przede wszystkim dużo
zdrowia, pogody ducha, rodzinnego ciepła oraz błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień daje
powody do radości i uśmiechu. Wraz z tym listem przekazuję słodki upominek. Mam nadzieję, że umili
on Państwu świętowanie!
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