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wiadomości goczałkowickie

zajaŚNiało w Gosir-ze

Hala sportowa „Goczuś” ma nowe, energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się pierwsza część dużej inwestycji realizowanej
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju. Sporo prac wykonali także pracownicy GOSiR-u.

W

hali sportowej „Goczuś”
w Goczałkowicach-Zdroju wymienione
zostało oświetlenie głównej areny.
W miejsce starego oświetlenia żarowego, świetlówkowego oraz halogenowego pojawiło się 28 nowoczesnych opraw ledowych oraz 5
naświetlaczy ledowych.
– Dzięki temu znacznie poprawiła się jakość oświetlenia w obiekcie. Odczują to zarówno sportowcy
korzystający z hali, jak i kibice. Nowe
oświetlenie jest bardziej wydajne,
zużywa nawet do czterech razy
mniej mocy. A to będzie oznaczało
mniejsze koszty energii – tłumaczy
Radosław Jeleń, kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju. Prace
kosztowały 48 tys. 567 zł.
Efekt przeprowadzonych prac
oglądała wójt Gabriela Placha.
– Wymiana oświetlenia to jedna
z trzech części dużego zadania,
które realizujemy w kompleksie
sportowym GOSiR-u. Jego łączny
koszt to prawie 400 tys. zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – przyznaje Gabriela Placha.
W ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Wisławy Szymborskiej 1” wymieniona zostanie kotłownia. Zainsta-

lowane zostaną trzy nowe kotły
gazowe o mocy 280 kW każdy.
Zaplanowano też prace polegające
na zabudowie przetwornic częstotliwości na zasilaniu silników napędowych pomp obiegowych na basenie.
Jak już wcześniej informowaliśmy, w czasie, kiedy obiekty sportowe były zamknięte z powodu
pandemii, sporo prac remontowych
i porządkowych zostało wykonanych przez samych pracowników
GOSiR-u. Przed uruchomieniem
basenu przeprowadzono: cięcia
pielęgnacyjne żywopłotów, naprawiono ogrodzenie przy Orliku,
uszczelniono kanały przelewowe
w obu basenach, usunięto usterki
w jacuzzi, odmalowano linie
na boisku wielofunkcyjnym, wykonano pielęgnację sztucznej murawy
piłkarskiej. Największą metamorfozę przeszło pomieszczenie dla
ratowników, gdzie m.in. pomalowano ściany, wykonano wydzielenie części socjalnej oraz zakupiono wyposażenie. Na ukończeniu są prace w saunie, gdzie pojawiła się nowa boazeria oraz nowy
brodzik, a pomieszczenie zostało
odmalowane.
– Wykorzystaliśmy maksymalnie czas postoju. Na każdym
naszym obiekcie coś zostało wyremontowane, odnowione. Dużo
prac zostało wykonanych przez
pracowników Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, którzy wykazali

Jakość oświetlenia w hali sportowej jest dużo lepsza (Fot. UG)

Efekty prac wspólnie z kierownikiem GOSiR-u oglądała wójt Gabriela Placha (Fot. UG)

się bardzo dużym zaangażowaniem, za co im serdecznie dziękuję

– mówi kierownik Radosław Jeleń.
UG

zapraszamy Na mszę Św. w iNteNcji rolNików
Tegoroczne dożynki, ze względu na pandemię koronawirusa, będą miały inny charakter niż do tej pory.

P

andemia ma duży wpływ na nasze życie, także na życie kulturalne i
społeczne. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Goczałkowicach
zrezygnowano w tym roku ze sztandarowych imprez: Dni Goczałkowic oraz Festiwalu Róż. Niestety, nie odbędą się również tradycyjne
Dożynki Gminne.
Zabraknie zabawy z występami lokalnych zespołów, jednak nie oznacza to, że nie podziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę oraz za zebrane
plony. Dlatego zapraszamy na uroczystą mszę św. dożynkową, która
odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia o godz. 16.00 w kościele pw. św.
Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.
Chleb dożynkowy wniosą przedstawiciele Zespołu Folklorystycznego
„Goczałkowice”, a uroczystość uświetni Goczałkowicka Orkiestra Dęta.
Zachęcamy do udziału przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji,
stowarzyszeń z pocztami sztandarowymi, żeby uświetnili uroczystość
dożynkową. Zapraszamy też wszystkich mieszkańców Goczałkowic!
UG

Ubiegłoroczna msza dożynkowa w kościele paraﬁalnym (Fot. Grzegorz Kopeć)
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łĄczNik z doFiNaNsowaNiem

Kolejny sukces gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych! Budowa łącznika ul. Borowinowej z ul. Zieloną zostanie w 50% sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

P

i e r wot n i e i nwe st yc j a ,
która poprawi komunikację w gminie oraz znacznie ułatwi mieszkańcom dojazd
do i z uzdrowiska znalazła się
na 2. miejscu listy rezerwowej w ramach dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych
w 2020 r. – Liczyliśmy, że nasze
zadanie wejdzie na listę podstawową dzięki oszczędnościom
w programie po rozstrzygnięciu
przetargów projektów z listy podstawowej. Dziś otrzymaliśmy bardzo dobrą informację, że tak właśnie się stało. Otrzymamy prawie
800 tys. zł dofinansowania, dzięki
czemu budowa łącznika w 50%
finansowana będzie ze środków zewnętrznych – mówi wójt
Gabriela Placha.

Inwestycja w połowie ﬁnansowana będzie ze środków zewnętrznych (Fot. UG)

Prace za 1 mln 561 tys.
908 zł 74 gr wykona firma Drogród

z Ćwiklic. Pierwotnie miały ruszyć
w maju. Procedury uległy jednak

wydłużeniu ze względu na odwołanie jednej z firm. Odwołanie nie
zmieniło wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o szerokości
6 m i długości 263 mb – od końca
ul. Borowinowej do ul. Zielonej,
gdzie powstanie nowe skrzyżowanie. Ponadto, powstanie chodnik o długości 240 mb, parking
z 54 miejscami postojowymi oraz
zatoka autobusowa. Wykonane
zostaną też oświetlenie drogi,
odwodnienie na długości prawie
300 mb oraz przykanaliki (prawie
100 mb).
Końcem lipca przekazany
został plac budowy. Wykonawca
ma 4 miesiące na wykonanie robót.
UG

plaN dla boisk przyjęty

20 lipca Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów boisk
sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój.

O

bszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię ponad 4,7 ha,
położony jest pomiędzy ulicami Krzyżanowskiego, Uzdrowiskową
i Parkową. Procedura rozpoczęła się w grudniu 2016 r. Projekt
zmiany planu dla terenów boisk sportowych uzyskał wszystkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia. Był wyłożony od 7 maja do 5
czerwca.
Pierwotnie zmianę planu Rada Gminy przyjęła 7 maja 2019 r., jednak uchwałę unieważnił wojewoda śląski. Nowy dokument uwzględnia
uwagi przytoczone przez wojewodę w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Przyjęcie dokumentu umożliwia dalszą rozbudowę terenów, na których powstała Akademia BVB im. Łukasza Piszczka. Jednocześnie ograniczono organizację imprez masowych na tym terenie. „Intencją zasadniczą
zmiany planu jest dopuszczenie dodatkowych aktywności na terenach
boisk wraz z regulacją sposobu korzystania z nich w taki sposób, aby nie
stanowiło nadmiernego obciążenia dla bezpośredniego sąsiedztwa oraz
był uzupełnieniem funkcji podstawowej strefy uzdrowiskowej Gminy
Goczałkowice-Zdrój” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
UG

ruszyło odkomarzaNie
Końcem lipca rozpoczęła się akcja odkomarzania terenów zielonych w Goczałkowicach-Zdroju.

O

dkomarzanie terenów zielonych
polegające na zwalczaniu larw
komarów w wodach stojących
i płynących prowadzone jest metodą
naziemną. Używany jest produkt biobójczy, który jest nieszkodliwy dla
środowiska, nietoksyczny dla ludzi,
pszczół oraz ryb i innych organizmów
wodnych.
Pier wszy zabieg przeprowadzono w dniach 29-30 lipca.
O terminie drugiego zabiegu poinformujemy na stronie Urzędu Gminy

- www.goczalkowicezdroj.pl.
Przypominamy, że w gminie walczymy z komarami też w inny sposób. W ramach akcji „Goczałkowice
zapraszają jerzyki” na pięciu budynkach gminnych zamontowane zostały
budki lęgowe dla jerzyków. Największą
zaletą jerzyków jest to, że dorosły osobnik zjada dziennie ok. 20 tys. owadów,
w tym komarów.
W ostatnim czasie można zauważyć,
że tych ptaków w naszej gminie jest
coraz więcej!
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absolutorium dla wójta

Podczas sesji, która odbyła się 20 lipca Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy Goczałkowice-Zdrój absolutorium za 2019 r. oraz
wotum zaufania. Zaprezentowano też Raport o stanie gminy za 2019 rok.

G

łosowanie nad udzieleniem absolutorium było
poprzedzone przedstawieniem przez sekretarz gminy
Marię Ożarowską Raportu o stanie gminy Goczałkowice-Zdrój
za rok 2019. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy
Goczałkowice-Zdrój wotum
zaufania (13 głosów „za”).
Podczas sesji wójt Gabriela
Placha przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2019 r.
Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 46 mln 868
tys. 672 zł, a wydatki – 48 mln
295 tys. 132 zł. Po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku, planowane
dochody oszacowano na kwotę
51 mln 273 tys. 665 zł, a wydatki
– 53 mln 756 tys. 771 zł.
Ostatecznie dochody wykonano na kwotę 50 mln 528 tys.
78 zł, co stanowiło 98,6% planu,
a wydatki – na kwotę 47 mln 373
tys. 87 zł, co stanowiło 88,12%
planu. Niższe wykonanie wydatków na inwestycje wynikało m.in.
z długiego okresu oczekiwania

na decyzje instytucji udzielających dotacji, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie.
Wykonanie budżetu
zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 3 mln 154 tys.
991 zł 33 gr, wobec planowanego
deficytu budżetowego w wysokości 2 mln 483 tys. 106 zł.
Łącznie w 2019 r. koszty
inwestycji i remontów wyniosły
9 mln 195 tys. 305 zł, co stanowi
19,41% ogółu wydatków. Dzięki
tym środkom udało się wykonać wiele ważnych i potrzebnych zadań. Przebudowano ul.
Wiślną, ul. Bór II, ul. Sołecką,
ul. Solankową. Wyremontowana
została ul. Zielona, na ul. Rzemieślniczej pojawiły się nowe
lampy. Kontynuowano realizację
Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji. W 2019 roku prowadzono
też działania, które miały na celu
przygotowanie do realizacji
kolejnych inwestycji: budowy
nowego przedszkola, centrum
przesiadkowego, łącznika ulic
Borowinowej i Zielonej, budowy
ul. Siedleckiej, przebudowy ul.
Zimowej (wspólnie z powiatem
pszczyńskim) czy modernizacji

Za udzieleniem wójtowi absolutorium zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji (Fot. UG)

gospodarki energią w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Sprawozdanie finansowe
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach
oraz komisje Rady Gminy. Rada
Gminy Goczałkowice-Zdrój jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie, a także udzieliła wójtowi
absolutorium za rok 2019 (13
głosów „za”). Wójt Gabriela Placha po głosowaniu podziękowała

wszystkim, dzięki którym udało
się zrealizować budżet. – Tworząc wspólnotę samorządową
staramy się jak najlepiej służyć
mieszkańcom i naszej miejscowości – przyznała wójt Gabriela
Placha.
Sesja, ze względu na sytuację
epidemiologiczną, została przeprowadzona w sposób zdalny.
Mieszkańcy mogli śledzić obrady
na żywo w internecie.
UG

raport przedstawioNy

Podczas sesji Rady Gminy 20 lipca przedstawiony został Raport o stanie gminy Goczałkowice-Zdrój za rok 2019.

„R

aport o stanie gminy
zawiera najważniejsze informacje o działaniach lokalnego samorządu
w rok u 2019 [...] Znajdą
w nim Państwo najistotniejsze dane m.in. o finansach
gminy, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz i zrealizowanych inwestycjach, a także
o realizacji programów, polityk i strategii oraz realizacji
uchwał organu stanowiącego.
Dzięki temu pozycja ta pozwala
ocenić i przeanalizować różne
zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym
Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz zmiany, jakie zaszły w ciągu
ostatniego roku na terenie
naszej gminy” – pisze we wstępie wójt Gabriela Placha.

Dokument podczas lipcowej sesji Rady Gminy przedstawiła sekretarz Maria Ożarowska. Raport to obszerny,
liczący prawie 200 stron dokument zawierający szereg informacji. Stanowi podsumowanie działań zapoczątkowanych
w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2019. Jest
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, pod adresem bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl, w zakładce „Raport
o stanie Gminy”.
Po debacie Rada Gminy
przyjęła uchwałę w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy
Goczałkowice-Zdrój wotum
zaufania.
UG

aktualności
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Najważniejsze zadania
zrealizowane w 2019 roku
PRZEBUDOWA UL. WIŚLNEJ
ZAKRES: Inwestycja była prowadzona na odcinku 580 m. Obejmowała przebudowę drogi wraz z łącznikiem oraz budowę chodnika
i kanalizacji deszczowej.
KOSZT: 1,7 mln zł (gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze
środków budżetu państwa w wysokości prawie 300 tys. zł)

PRZEBUDOWA UL. SOLANKOWEJ
ZAKRES: Prace obejmowały przebudowę drogi na długości ok.
280 mb, a także przebudowę odcinka ul. Rolnej na długości ok. 90 m.
Wybudowany został kolektor kanalizacji deszczowej na długości 145
mb oraz 74 mb kanalizacji.
KOSZT: Ok. 940 tys. zł (na przebudowę ul. Sołeckiej i ul. Solankowej
gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 mln 80 tys. zł)

PRZEBUDOWA UL. BÓR II
ZAKRES: Na ul. Bór II w miejsce dziurawej nawierzchni pojawił się
asfalt na długości ponad 2300 mb, wybudowano nowy przepust nad
potokiem, a także 25 nowych słupów oświetleniowych.
KOSZT: Prawie 1,7 mln zł

REMONT UL. ZIELONEJ
ZAKRES: Prace prowadzono na odcinku 300 m drogi powiatowej.
Inwestycję realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ale była
ona w całości finansowana przez gminę Goczałkowice-Zdrój.
KOSZT: Ponad 170 tys. zł

PRZEBUDOWA UL. SOŁECKIEJ
ZAKRES: Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni na
długości prawie 500 mb. Wymieniono też zniszczony kolektor kanalizacji deszczowej na długości prawie 473 mb.
KOSZT: Niespełna 1,3 mln zł (na przebudowę ul. Sołeckiej i ul. Solankowej gmina pozyskała dof inansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w wysokości 1 mln 80 tys. zł)

NOWE LAMPY PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ
ZAKRES: Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów
Komunalnych obejmowało budowę sieci kablowej niskiego napięcia
zasilania oświetlenia ulicznego na długości ok. 650 mb wraz z montażem 16 słupów i opraw oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej
i ul. Szkolnej bocznej w Goczałkowicach-Zdroju.
KOSZT: Prawie 150 tys. zł

REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
ZAKRES: W 2019 r. zakończono realizację I etapu Programu. Obejmował 180 inwestycji z dofinansowaniem dla mieszkańców w wysokości do 80%. Wykonano 30 inwestycji obejmujących docieplenie, 20
inwestycji obejmujących wymianę okien oraz 130 inwestycji zakładających wymianę kotłów. W 2019 r. ruszył II etap, który obejmuje
łącznie 140 inwestycji. Jego planowany koszt to prawie 1,8 mln zł,
z czego ponad 1,2 mln zł stanowić będzie pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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320 iNwestycji dla poprawy
jakoŚci powietrza

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji to realne inwestycje, których celem jest poprawa jakości powietrza. Do końca
października będzie ich łącznie 320 w ciągu dwóch lat, w tym wymiana 240 kotłów na kotły ekologiczne.

W

październiku zakończy się realizacja II etapu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Goczałkowice-Zdrój.
Podpisywane są ostatnie umowy, trwają prace w kolejnych
budynkach. Wszystko po to, żeby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza. Bo to gospodarstwa domowe są głównym
źródłem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM10 w województwie
śląskim.
Łącznie w obu etapach wykonanych zostanie 320 zadań. Do końca
października wymienionych będzie łącznie 240 kotłów na terenie
gminy na kotły ekologiczne. Dzięki Programowi Ograniczenia Niskiej
Emisji w ciągu dwóch lat wykonano docieplenia w 50 budynkach,
wymieniono okna w 30 budynkach.
Żeby ułatwić mieszkańcom realizację ekologicznej inwestycji,
w ramach PONE gmina Goczałkowice oferuje możliwość pozyskania
dotacji celowej wynoszącej nawet do 80% wartości takiego zadania.
Planowane są kolejne etapy, a ich zakres zostanie określony na podstawie zapotrzebowania mieszkańców. W tym celu przeprowadzono
inwentaryzację palenisk, kontynuowana jest ankieta (obok). Cały
program ma być realizowany co najmniej do 2023 r. Inwestycje proekologiczne prowadzone w budynkach jednorodzinnych na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój szacunkowo pochłoną 6,7 mln zł. Program
jest realizowany z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
UG

Niewielka
różNica
w ii turze

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Goczałkowicach-Zdroju wyniosła 71,45%. Różnicą 121 głosów w
gminie wygrał Andrzej Duda.

W

II turze wyborów prezydenckich w gminie Goczałkowice-Zdrój uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania było 5189 mieszkańców
(we wszystkich obwodach, łącznie z obwodami odrębnymi
utworzonymi w zakładach leczniczych, w Uzdrowisku oraz
„Gwarku” – 5412 osób).
12 lipca frekwencja w stałych obwodach głosowania wyniosła 71,34% (głos oddały 3702 osoby), a łącznie
we wszystkich obwodach w gminie – 71,45% (głos oddało
3867 osób). Tym samym frekwencja była wyższa w porównaniu do I tury 28 czerwca (wtedy wyniosła 69,31%).
W gminie Goczałkowice-Zdrój większym poparciem cieszył się Andrzej Duda, który uzyskał 1977 głosów (51,58%).
Rafał Trzaskowski zdobył 1856 głosów (48,42%).
W skali całego kraju Andrzej Duda zdobył 51,03% głosów
i został prezydentem na kolejną kadencję (Rafał Trzaskowski
– 48,97%). Frekwencja w Polsce wyniosła 68,18%.
UG

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym oraz planowanym kolejnym etapem Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji, ponownie zwracamy się do mieszkańców z prośbą
o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb w zakresie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła (piece), wymiany okien czy
docieplenia budynków.
Ankieta prowadzona była przez pracowników Urzędu Gminy
podczas kontroli palenisk w poprzednim sezonie grzewczym.
Została też zamieszczona w pierwszym tegorocznym numerze
„Wiadomości Goczałkowickich”.
Wszystkie osoby, które do tej pory jej nie złożyły, zachęcamy
do wypełnienia ankiety. Pokaże ona, na jakie inwestycje proekologiczne mieszkańcy chcieliby pozyskać dotacje. Na podstawie wyników przygotowywane będą założenia kolejnych
etapów PONE.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy (w portierni), przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Szkolna 13, 43-230
Goczałkowice-Zdrój lub przesłać skan mailowo na adres: srodowisko@goczalkowicezdroj.pl.
Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne ze złożeniem
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu!

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Małgorzaty Sojki
najstarszej mieszkanki gminy Goczałkowice-Zdrój,
która we wrześniu obchodziłaby 101. urodziny.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
W imieniu samorządu gminnego

Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Tadeusz Lazarek
Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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ANKIETA dla MIESZKAŃCA
Goczałkowice-Zdrój,.................................................................................
ulica i nr domu

 Rodzaj budynku/lokalu
 - jednorodzinny
 - mieszkanie w budynku wielorodzinnym
 - mieszkanie w budynku wielorodzinnym/blok
 - mieszkanie w budynku wielorodzinnym/kamienica
 Rodzaj konstrukcji
 - drewniana
 - murowana
 Rok budowy: ........................
2
 Powierzchnia użytkowa: ................................ m
 Sposób ogrzewania:
 - indywidualny kocioł węglowy
 - indywidualny kocioł gazowy
 - indywidualny kocioł olejowy
 - indywidualne ogrzewanie elektryczne
 - piec kaflowy
 - kotłownia w budynku wielorodzinnym
 - ciepło sieciowe
 - odnawialne źródła energii (OZE): ..................................................
 Źródło do celu przygotowania ciepłej wody użytkowej:
 - takie samo jak ogrzewanie
 - elektryczne
 - gazowe
 - kolektory słoneczne
 - inne: .................................................
 Czy w budynku jest kominek?
 - Tak
 - Nie
 Zużycie paliwa w budynku/lokalu (typ paliwa: wegiel, gaz, olej, drewno,..):
3
- paliwo nr 1: .................................................., roczne zużycie: ........................ (ton/rok lub m /rok)
3
- paliwo nr 2: .................................................., roczne zużycie: ........................ (ton/rok lub m /rok)
 Planowana jest wymiana źródeł ciepła na:
 - gazowe
 - nowoczesne węglowe
 - olejowe
 - elektryczne
 - OZE
 - sieciowe
 - nie planuję
 Czy zostały wymienione okna?
 - Tak
 - Nie
 - Nie, ale planuję
 Czy zostały ocieplone/docieplone ściany?
 - Tak
 - Nie
 - Nie, ale planuję
 Czy zostało wykonane docieplenie dachu/stropu?
 - Tak
 - Nie
 - Nie, ale planuję
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że administratorem danych
osobowych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój. Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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bĄdŹ Świadomy!
oGraNicz iloŚĆ Śmieci

Coraz większa ilość wytwarzanych odpadów i zbyt szybkie zużycie zasobów naturalnych skłania wiele osób do „przejścia na Zero
Waste”. Jakie korzyści przynosi model życia polegający na ograniczaniu zużywania zasobów, czyli po prostu na ich „niemarnowaniu”?

W

stylu życia, jakim jest Zero
Waste istotną rolę odgrywają nasze codzienne
wybory – oparte na minimalizmie
i rozsądnym samoograniczaniu
konsumpcji. W rezultacie prowadzą one do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Żeby łatwiej
to zrozumieć, wystarczy zapoznać się z zasadami 5R, na których
oparte jest Zero Waste:
Refuse (odmawiaj) – nie
przyjmuj przedmiotów, które
szybko wyrzucisz, tj. ulotki, próbki
kosmetyków, opakowania i torby
jednorazowego użytku.
Reduce (ograniczaj) – wprowadź minimalizm we własne
życie, nabywaj i otaczaj się tylko
tymi przedmiotami, które są rzeczywiście potrzebne oraz dokonuj
świadomych zakupów. Właśnie
dzięki przestrzeganiu tej zasady

można ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.
Reuse (używaj ponownie)
– unikaj przedmiotów jednorazowego użytku, a dla przedmiotów, które zostały już nabyte,szukaj ponownego zastosowania.
Znajduj nowe przeznaczenie dla
opakowań i innych przedmiotów.
Jest dużo możliwości nowego
zastosowania posiadanych rzeczy, np. stare ubrania, prześcieradła, firanki mogą być materiałem
do szycia, a szklane słoiki stylowymi świecznikami.
Recycle (segreguj i przetwarzaj) – pamiętaj, jak ważny jest
recykling, który jest następstwem
prawidłowej segregacji odpadów.
Stosuj ją codziennie w swoim
domu zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów, w którym do pięciu odrębnych pojem-

ników wrzucane są inne frakcje
odpadów (szkło, metal i tworzywa
sztuczne, papier, bioodpady
i odpady zmieszane).
Rot (kompostuj) – również
odpady organiczne, tj. resztki
jedzenia, gałęzie, trawa czy liście,
mogą być wykorzystane do tworzenia wartościowego, naturalnego nawozu dla roślin.
Bycie „zerowasterem” polega
przede wszystkim na podejmowaniu bardzo odpowiedzialnych
decyzji zakupowych. Świadome
wybory i wkładanie mniejszej
liczby produktów do koszyka
to pierwszy krok prowadzący
do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów zanieczyszczających środowisko. Idea niemarnowania kładzie również nacisk
na jak najdłuższe lub wielokrotne
używanie posiadanych przedmio-

tów. Mogą one znajdować nowe
zastosowania, być przekazane
innym ludziom lub naprawiane.
Przykładowo możemy dzielić się
ubraniami, meblami czy nieużywanym już sprzętem. Zero Waste
to też powrót do tradycji – dobra
okazja, by sięgnąć po praktyki
naszych dziadków, w których
zamiast chemicznych proszków
używa się naturalnej sody, a kupowane latem owoce i warzywa trafiają do ponownie użytych słoików
w formie smacznych przetworów.
naszesmieci.mos.gov.pl

co warto wiedzieĆ o boNie turystyczNym?
Polski Bon Turystyczny to narzędzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin, jak i branży turystycznej,
osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszył 1 sierpnia.

B

on turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji
osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe
świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź
do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój

aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
Bon jest dokumentem elektronicznym, wygaśnie 31 marca 2022 r.
Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub
imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub
organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz
dziecka, na które przyznano bon.
Szczegóły można znaleźć na stronie www.pot.gov.pl
POT

rdk, czyli szybki koNtakt z urzędem

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana? Dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych!

R

ejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki
której masz pewność, że administracja
publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe?
Pozwalają na szybki i skuteczny
kontakt z Tobą, by powiadomić

Cię o dokumentach gotowych
do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków czy w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub informacji
w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.
Pamiętaj! RDK nie będzie
używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam,

ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio
dotyczących Ciebie. Twoje dane
w RDK są bezpieczne. Dostęp
do nich mają tylko administracja
publiczna i podmioty realizujące
zadania publiczne.
Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili
możesz zmienić albo usunąć.

Samodzielnie decydujesz czy
udostępniasz numer telefonu
komórkowego czy adres e-mail
lub oba.
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk.
gov.pl

aktualności

 z życia gminy 

9

złap wodę! i podaj dalej

Śląski Związek Gmin i Powiatów rozpoczął akcję „Złap wodę! I podaj dalej”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców województwa
śląskiego do odpowiedzialnego gospodarowania wodą.

W

oda ma ogromny wpływ na nasze życie. Czy wiecie, że:
– 3/4 masy organizmu człowieka to właśnie ona,
– zajmuje ok. 70% powierzchni Ziemi, choć w zdecydowanej większości jest to woda słona,
– każdego dnia powinniśmy ją pić – najlepiej dwa litry,
– bez niej nie możemy wykonać porannej toalety, a więc pójść
do pracy czy szkoły,
– nawadnia ściółkę w lesie zapobiegając pożarom lasów,
– jest niezbędna do wzrostu roślin, a więc także do tego, aby
w warzywniaku kupić ulubione owoce i warzywa,
– schładzamy nią elektrownie, które w ten sposób niezawodnie
produkują dla nas prąd,
– ale także… że w nadmiarze może prowadzić do podtopień,
a nawet powodzi.
Każdy z nas wie zatem, że woda jest niezbędna do życia, na każdym jego etapie. Dlatego powinniśmy ją bezwzględnie chronić,
by nie brakowało jej do codziennego funkcjonowania – a jak jest
w praktyce? Niestety w ostatnich latach coraz częściej mówimy
o kryzysie wodnym, który coraz mocniej dotyka także Polskę.
W dużym skrócie można powiedzieć, że jest on rezultatem
zmian klimatycznych. W przypadku naszej części Europy powodują one występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim oraz wyższych temperatur powietrza w skali całego roku. Z drugiej strony,
wraz ze zmianami klimatu obserwujemy niedobory opadów ciągłych, które są zastępowane deszczami nawalnymi, czego przykłady widzieliśmy w ostatnich tygodniach.
Co niezwykle ważne, zmieniając nawyki każdy z nas może
przyczynić się do ograniczenia zużycia wody. Jak to zrobić?
Mniej znaczy lepiej
Mogę ograniczyć ilość zużywanej każdego dnia wody, zwłaszcza w bardzo prozaicznych sytuacjach. Jak?
– wybrać prysznic zamiast kąpieli,
– myć zęby przy zakręconym kranie,
– zamontować perlator,
– używać przycisku „oszczędzania” wody na spłuczce w toalecie,
– myć naczynia w pełnej zmywarce.
Mogę kupować mniej ubrań lub kupować odzież używaną,
ograniczając zużycie wody niezbędnej do ich produkcji: przykładowo, do wyprodukowania jednej pary jeansów potrzebne

jest ok. 9 tys. litrów wody, a jednej koszulki bawełnianej – 2,5
tys. litrów.
Jeśli jem mięso, mogę ograniczyć jego spożycie – produkcja
mięsa wymaga zużycia znacznie większej ilości wody niż produkcja warzyw (przykładowo, do wyprodukowania 1 kg wołowiny
potrzeba ok. 14 tys. litrów wody, przy 2,5 tys. litrów potrzebnych
do produkcji 1 kg sera i 300 litrach potrzebnych do produkcji
1 kg ziemniaków).
Dobrze wykorzystywać wodę każdego dnia
Woda z kranu nie jest zła – w większości miejscowości w Polsce
woda płynąca z kranu jest już na tyle dobrej jakości, że nadaje się
do picia – jeśli tak jest w moim przypadku, to mogę ją pić, zamiast
kupować co tydzień dwie zgrzewki wody butelkowanej (to również oszczędność w portfelu i mniejsza produkcja plastiku).
Złap deszcz – mogę gromadzić deszczówkę w swoim własnym gospodarstwie i wykorzystywać ją do podlewania ogródka
(zamiast wody pitnej).
Szara woda jest w cenie – mogę zainstalować urządzenie, które
służy do wykorzystania wody „szarej”, czyli np. tej z mycia naczyń
czy kąpieli; taką wodę mogę wykorzystać do spłukiwania toalety.
Dbać o zieleń w różnej postaci
Mogę ograniczyć na swoim podwórku przestrzeń, która jest
uszczelniona (zabrukowana/pokryta asfaltem), dzięki czemu
do gleby może się przedostać więcej wody.
Naturalny cień – mogę sadzić w swoim ogrodzie drzewa
i krzewy (a przede wszystkim dbać o te już rosnące), które tworzą naturalny cień i w ten sposób zapobiegają wysuszaniu gleby.
Rośliny odporne na suszę – mogę sadzić takie gatunki roślin
ogrodowych, które potrzebują mniej wody, a więc są bardziej
odporne na suszę.
Mała retencja na wyciągnięcie ręki – mogę sprawdzić, czy jest
możliwość dofinansowania tzw. „mikro retencji”, czyli systemu
wyłapywania deszczówki z dachów budynków, albo zakładania „zielonych dachów”; dzięki temu deszczówka nie jest marnowana, a budynek zyskuje dodatkową izolację cieplną (temu
służy m.in. program WFOŚiGW „Moja Woda”).
Więcej o akcji „Złap wodę! I podaj dalej” można przeczytać
na stronie silesia.org.pl.
ŚZGiP
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Głównym założeniem jogi jest
to, żeby żyło nam się lepiej
Od kilku tygodni na Starym Dworcu funkcjonuje Centrum Sztuki Zdrowia. To nowy projekt właściciela WakeParku Goczałkowice-Zdrój. Na piętrze budynku znajdują się studio jogi, gabinet terapii manualnych, są też zajęcia z gimnastyki słowiańskiej dla kobiet.
Rozmawiamy z Eweliną Bankiel, prowadzącą YogaStudio, które zostało otwarte w lipcu.
Czym tak naprawdę jest joga?

Wielu osobom joga kojarzy się głównie z filozofią, buddyzmem.
Jest też taka droga, ale u mnie tego nie ma. Zajęcia jogi prowadzone
przeze mnie w YogaStudio pozbawione są mistycyzmu. Joga to dla
mnie system ćwiczeń psychofizycznych, których głównym celem
jest wzmocnienie ciała oraz usuwanie napięć w ciele. Dzięki jodze
uelastycznimy też mięśnie, poprawimy sylwetkę, gibkość, równowagę i zakresy ruchu, wzmocnimy kręgosłup oraz po prostu zrelaksujemy się. Głównym założeniem jogi jest to, żeby żyło nam się
łatwiej i lepiej. Na macie uczymy się, jak prawidłowo się poruszać,
jak pracować z oddechem. To bardzo ważne nie tylko dla osób
mało aktywnych, ale również dla tych, którzy np. biegają, jeżdżą
rowerem, dużo trenują na siłowni. Mają oni mocno rozbudowane
mięśnie, jednak potrafią być mocno spięte, co może prowadzić
docelowo do zmniejszonych zakresów ruchu oraz nawet bólu.
Włączając jogę w swój plan treningowy możemy nie tylko wyeliminować powyższe dolegliwości, lecz również poprawić swoje
sportowe osiągi.
Joga pomaga głównie osobom aktywnym?

Nie. Joga może być niezwykle pomocna w życiu każdego z nas.
Ćwicząc jogę możemy poprawić swoje zdrowie, kondycję i samopoczucie. Zaczynamy nabywać dużej świadomości ciała. Joga to nie
jest fitness, w jodze ruch jest bardziej świadomy, więc zaczynamy
uczyć się czuć ciało – świadomie napinać i rozluźniać dane mięśnie.
Przełóżmy to na życie codzienne. Kiedy coś nas zdenerwuje, nasze
ciało natychmiast zaczyna się spinać. Umiejętności z jogi sprawiają,
że potrafimy świadomie zacząć te mięśnie rozluźniać odpowiednio
oddychając. A jako że ciało z umysłem jest połączone, gdy tylko
ciało zaczyna się relaksować, idzie za tym również głowa, uspokajamy się i pokonujemy zdenerwowanie.
Dla mnie największą wartością jogi jest właśnie umiejętność
przeniesienia praktyk z maty do życia codziennego i taka realna
umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo regularne

zajęcia jogi wzmacniają nasze ciało i zwiększają zakresy ruchu,
a to bardzo przydaje się w życiu codziennym. Łatwiej się nam
schylić, odwrócić, wykonać wiele codziennych czynności. Po prostu żyje nam się lepiej.
Kto przychodzi najczęściej na zajęcia?

Są to osoby w różnym wieku, od ok. 20. roku życia po seniorów,
częściej kobiety, ale są też mężczyźni. Trochę utarło się, że joga jest
dla kobiet. To błędne przekonanie. Zapraszam Panów na zajęcia,
gdyż często z uwagi na sporty, które uprawiają mają mocno spięte
mięśnie, które joga pomoże rozluźnić.
Tak naprawdę zajęcia jogi są dedykowane wszystkim, bo żyjemy
w czasach, w których mało się ruszamy i często towarzyszy nam
stres, a joga cudownie wzmacnia ciało jednocześnie rozluźniając
umysł.
Pierwsze zajęcia jogi są u mnie zawsze bezpłatne. Jeśli ktoś
ma obawy, czy joga jest dla niej/dla niego, czy da sobie radę, czy
po jodze poczuje się lepiej – zapraszam do siebie – za pierwsze
zajęcia nic nie zapłacisz, nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.
Ćwiczymy w kameralnych grupach, dzięki czemu podejście
do każdego ćwiczącego jest bardziej indywidualne, a atmosfera
bardziej przyjazna. Po każdych zajęciach można napić się zielonej herbaty, a po sobotniej jodze również pysznej kawy, która jest
moją drugą miłością.
Długo zajmujesz się jogą?

Z jogą związana jestem od kilku lat. Swoją praktykę rozpoczęłam gdy dopadły mnie ogromne bóle kręgosłupa. Najpierw niechętnie zaczynałam ćwiczyć, bo jak większość osób jogę kojarzyłam
z mistycyzmem, a to mi nie do końca odpowiadało. Na szczęście
znalazłam instruktora podchodzącego do tematu bardziej fizycznie. Zaczęłam ćwiczyć regularnie. Mówi się, że joga to nie tabletka,
jednak w moim przypadku realnie pomagała najpierw moje bóle
kręgosłupa uśmierzyć, a później na tyle wzmocnić sam kręgosłup
i mięśnie wokół niego, że bóle z czasem zniknęły na dobre. Bóle
zniknęły, ale polubiłam się z jogą na tyle, że praktykowałam nadal.
Z czasem ukończyłam kursy instruktorskie i postanowiłam jogą
zajmować się na co dzień, przekazywać swoją wiedzę innym, sprawiać by inni dzięki jodze również poczuli się lepiej.
Prowadzisz studio w Goczałkowicach, które są bliskie
Twojemu sercu...

Ewelina Bankiel prowadzi studio jogi w Centrum Sztuki Zdrowia Stary Dworzec (Fot. UG)

W Goczałkowicach spędziłam całe swoje dzieciństwo przedszkolne, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Tu uczęszczałam
do przedszkola. Później mieszkałam w Piasku, do Goczałkowic
wróciłam w liceum, ale potem znów wyjechałam na studia zagraniczne, po których osiadłam we Wrocławiu. Wróciłam tu ponownie
niespełna 2 lata temu – teraz wiem już na pewno, że tu są najlepsi
ludzie. Tak po prostu. I tu jest moje miejsce.
To taki sentymentalny powrót. Jakiś rok temu, kiedy zaczynałam zawodowo zajmować się jogą, przechadzałam się przez Park
Zdrojowy, spojrzałam na Stary Dworzec i pomyślałam: „no ale jak
jogę prowadzić, to tylko tutaj”. No i jesteśmy tu rok później i spełniło się moje marzenie. I dziś w tym pięknym miejscu na Starym
Dworcu realizuję swoją pasję – prowadzę studio jogi i spotykam
ciekawych ludzi.

kultura
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a jedNak wakacje!!!

Za nami pierwszy miesiąc wakacji. Lipiec przywitał wszystkich kapryśną pogodą, jednak pomimo zmiennej aury i trudnych warunków wynikających z trwającej epidemii, Gminnemu Ośrodkowi Kultury udało się przygotować ciekawą alternatywę na rodzinne
spędzenie wolnego czasu w trakcie letniego wypoczynku.

P

ośród tegorocznych planów
znalazły się kulturoznawcze wyjazdy oraz propozycje stacjonarne. Letnie spotkania
z GOK-iem rozpoczęły się mini
placem zabaw. Na boisku, przy
siedzibie instytucji na najmłodszych czekały darmowe dmuchańce, które przyciągnęły szerokie grono odbiorców. Kolejne
atrakcje, m.in. euro bungee i bungee run dwa tygodnie później
zostały przygotowane dla dzieci
w wieku szkolnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
poniedziałkowe gry i zabawy prowadzone przez profesjonalnych
animatorów, którzy na co dzień
współpracują z instytucją. Dodatkowo, nieco starsze pociechy, tym
razem w wieku szkolnym zaproszono do udziału w Mobilnym
Miasteczku Rowerowym. W trakcie wspólnej zabawy na jednośladach, uczestnicy mogli zapoznać
się z zasadami ruchu oraz poznać
znaki drogowe, a na zakończenie
zobaczyć spektakularny pokaz
akrobatyki rowerowej.
Analizując sporządzoną ofertę,
goczałkowicki ośrodek postanowił wprowadzić do niej nowość
w postaci rodzinnego ogniska,
które zostało zorganizowane
w drewnianych altanach w Borze,
tuż obok kapliczki św. Huberta.
We wspólnym biesiadowaniu
wzięło udział ponad 50 osób,
a w programie, oprócz pieczenia
kiełbasek znalazły się zabawy dla
dzieci oraz śpiewanie harcerskich
piosenek przy akompaniamencie
gitary. Kropką nad „i” stacjonarnych propozycji GOK-u był Plener
Artystyczny, w ramach którego
młodzi adepci sztuk plastycznych mogli spróbować swych sił
w malarstwie sztalugowym.
Odrębną część wakacyjnej
ofertystanowiły wyjazdyrodzinne.
Z zaplanowanych ośmiu, udało
się zrealizować cztery (niestety
kierunki górskie nie cieszyły się
w tym roku większym zainteresowaniem). Pierwszy odbył
się do Śląskiego Wesołego Miasteczka. Legendia, bo taką nazwę
po gruntownej przebudowie obecnie nosi jedna z najciekawszych
atrakcji Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku, zachęca
do skorzystania ze swej zmoder-

nizowanej infrastruktury, spośród
której na szczególną uwagę zasługuje spektakularny rollercoaster
Lech oraz wodna Dolina Baby Jagi.
Kolejny wyjazd to Park Miniatur i Średniowieczna Warownia
w Inwałdzie – wyjątkowy teren
na spędzenie wolnego czasu dla
całych rodzin. Oprócz wiernie
odwzorowanych budowli, pereł
architektury z całego świata,
na miejscu można było skorzystać z atrakcji, jakie oferował
lunapark, przenieść się w świat
rycerzy, smoków i księżniczek
oraz osobiście sprawdzić na czym
przed wiekami polegała praca rzemieślników.
Trzecia z przygotowanych
wycieczek, odbyła się do Chorzowskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie w ciszy i spokoju
odwiedzający podziwiali różnorodne gatunki zwierząt, wśród
których największym zainteresowaniem cieszyły się pingwiny.
Warto wspomnieć, że ptaki te
dopiero od niedawna można oglądać w Śląskim ZOO.
Na zakończenie letnich propozycji GOK-u zorganizowano
wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, który
przywitał grupę z Goczałkowic
piękną pogodą oraz malowniczymi pejzażami ukazującymi
panoramę Beskidów. Najmłodszych uczestników zachwycili
najliczniejsi mieszkańcy parku,
czyli daniele i muflony, które
w tym unikatowym parku żyją
wolno w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. A na podsumowanie
tego wyjątkowo upalnego dnia
zaplanowano relaks w Brennej,
a dokładniej grill w góralskiej
karczmie i piknik nad rzeką Brennicą.
Tym sposobem zamykamy
kolejny z letnich sezonów.
Dziękujemy za zaufanie, mile
spędzony czas i dużo pozytywnej
energii. Cieszymy się, że pomimo
licznych ograniczeń, w tym trudnym dla wszystkich roku udało
nam się z Państwem spotkać.
Łącznie z oferty wakacyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury skorzystało 600 osób.
Ewelina Sowa-Mrzyk
DOKOŃCZENIE NA STR. 15 

Pierwszy z rodzinnych wyjazdów, Legendia, czyli Śląskie Wesołe Miasteczko (Fot. GOK)

Miasteczko Rowerowe było doskonałą okazją do nauki poprzez zabawę (Fot. GOK)

Dmuchańce to ulubiona atrakcja dla najmłodszych (Fot. GOK)
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koNcerty w sieci: w każdĄ
Niedzielę kolejNa odsłoNa

Od początku lipca Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju publikuje wyjątkowe koncerty nagrane w goczałkowickich
plenerach w ramach projektu „Jubileuszowy cykl koncertów - L. van Beethoven i F. Chopin”.

W

czerwcu pierwszą część koncertów nagrano w Ogrodach
Pokazowych „Kapias”. W połowie lipca muzyka mistrzów
rozbrzmiewała w urokliwych plenerach zdrojowych przy
Starym Dworcu, gdzie zarejestrowano kolejną część koncertów.
Poszczególne nagrania (łącznie będzie ich osiem) począwszy od 5
lipca, publikowane są w każdą niedzielę o godz. 17.00 na stronach
internetowych Urzędu Gminy, GOK-u oraz na Facebooku obu instytucji.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego
Centrum Kultury. Jest realizowany ponieważ w tym roku świętujemy
250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena oraz 210. rocznicę
urodzin Fryderyka Chopina. Koncerty są rejestrowane na tle ciekawych, goczałkowickich plenerów, w ich trakcie prezentują się uzdolnieni muzycy: Marta Lucjan, Magdalena Lucjan, Karol Lucjan, Anna
Lipiak oraz dr Grzegorz Niemczuk.
UG

Podczas nagrywania koncertów przy Starym Dworcu (FOT. UG)

sPort
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Sierpniowe zajęcia
na wodzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w zajęciach na kajakach i wakeboardzie na terenie Centrum Rekreacji Wodnej WakePark w Goczałkowicach-Zdroju!

Z

ajęcia na kajakach i wakeboardzie to nowe propozycje w letnim kalendarzu
GOSiR-u. Zajęcia odbywać się
będą w sierpniu na terenie WakeParku. Na kajaki zapraszamy
we wtorki (4, 11, 18 i 25 sierpnia),
zaś na wakeboard – w czwartki
(6, 13, 20, 27 sierpnia). Propozycje te są skierowane do dzieci
i młodzieży szkolnej (10-19 lat).
Co trzeba zrobić, żeby wziąć
udział w zajęciach? Stawić się
w wyznaczonym dniu w WakeParku. Zbiórka wyznaczona jest
na godzinę 9.30. Należy podsiadać odpowiedni strój. Każdy
uczestnik musi mieć wypełnioną
i podpisaną przez rodziców/
opiekunów prawnych kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony
internetowej www.gosir.goczalkowicezdroj.pl).
Zajęcia na kajakach są bezpłatne, zaś na wakeboardzie
kosztują 10 zł od osoby. Zajęcia
informacje i ogłoszenia

trwać będą w godzinach 10.0013.00. Organizatorzy zapewniają sprzęt specjalistyczny
(kajaki, wakeboard, kapok) oraz
obsługę instruktorów i ratowników wodnych. Uczestnicy zajęć
przede wszystkim nie mogą się
bać wody i muszą potrafić pływać. W programie zajęć znajdują się: nauka pływania kajakiem i wakeboardem, rekreacja z elementami rywalizacji

i zabawy oraz bezpieczeństwo
nad zbiornikami wodnymi. Partnerem zajęć jest Centrum Rekreacji Wodnej WakePark Goczałkowice-Zdrój.
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza również
do udziału w wyjeździe rodzinnym na spływ kajakowy na rzece
Mała Panew. Wyjazd odbędzie
się w środę, 26 sierpnia, mogą

w nim wziąć udział dzieci wraz
z rodzinami, młodzież szkolna
i studencka. Zgłoszenia przyjmowane są w kasie krytej pływalni
„Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju do 19 sierpnia. Za zgłoszenie przyjmuje się dostarczenie wypełnionej i podpisanej
karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.gosir.goczalkowicezdroj.pl) oraz opłacenie
wpisowego (dzieci i młodzież
szkolna – 60 zł, dorośli – 70 zł).
W ramach wpisowego organizator zapewnia udział w spływie,
transport autobusem, posiłek,
ubezpieczenie NNW.
Szczegółowe infor macje
na temat wyjazdu na spływ i zajęciach na terenie WakeParku znajdują się w serwisie internetowy
GOSiR-u: www.gosir.goczalkowicezdroj.pl. Informacje udzielane są również telefonicznie –
tel. 32 212 74 24.
GOSiR
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300 tys. zł na odtworzenie
potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata
2014-2020.

O

pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej” mogą ubiegać się rolnicy,
którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną
z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny,
suszę, przymrozki wiosenne,
ujemne skutki przezimowania,
obsunięcie się ziemi, lawinę,
grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą
wnioskować rolnicy, którym
powiatowy lekarz weterynarii
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok

świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych,
którzy ponieśli straty w roku,
w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub
w co najmniej jednym z dwóch
lat poprzednich. Wysokość strat
w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach
uprawniająca do starania się
o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej
produkcji rolnej oraz straty te
muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie
wymaga poniesienia kosztów
kwalifikujących się do objęcia

wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały
w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru
świń o pomoc mogą ubiegać
się rolnicy, którym powiatowy
lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok
w celu zwalczania ASF, a w dniu
wydania tej decyzji stanowiły one
co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia,
jaką można otrzymać, wynosi

do 300 tys. zł, z tym że nie
może przekroczyć ona poziomu
80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Wnioski przyjmują oddziały
regionalne ARiMR. Można
je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji można znaleźć na portalu
internetowym – www.arimr.
gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84
oraz w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
ARiMR

informacje i ogłoszenia
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a jedNak wakacje!!! - ciĄG dalszy...

Coś dla miłośników sztuk pięknych - Artystyczny Plener Malarski (FOT. GOK)

Gry i zabawy w trakcie animacyjnych poniedziałków (FOT. GOK)

Z mieszkańcami Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu (FOT. GOK)

Pokaz akrobatyki rowerowej na boisku GOK-u (FOT. GOK)

Rodzinne ognisko w altanach plenerowych w Borze (FOT. GOK)

Malowanie na boisku w ramach poniedziałkowych animacji (FOT. GOK)

Plac zabaw dla dzieci szkolnych (FOT. GOK)

Rodzinny wyjazd do Chorzowskiego Ogrodu Zoologicznego (FOT. GOK)
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WAŻNE KONTAKTY
Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
przyjmuje strony w sprawie skarg
i wniosków w czwartki w godz.
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107),
po wcześniejszym umówieniu.
Godziny pracy punktu kasowego
Banku Spółdzielczego
w Pszczynie w budynku
Urzędu Gminy:
poniedziałek - piątek 8.30-14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku)
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
tel. 32 212 70 21
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy w SIERPNIU:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-środa 10.00-16.00
wtorek-czwartek 12.00-18.00
piątek 8.00-14.00
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
asp. szt. Jacek Szmukier
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 12.30-20.00
wtorek-piątek 8.45-15.45
tel. 32 449 11 45
Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

wiadomości goczałkowickie

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

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

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

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

Uszkodzenia nawierzchni dróg
gminnych – 32 212 70 21

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

Awarie sieci
wodociągowej – 605 288 662

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

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

ODBIORĄ ŚMIECI
Os. Powstańców
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 10.08,
24.08, 7.09, 21.09
segregowane: 3.08, 17.08,
31.08, 14.09, 28.09
zmieszane: 10.08,
24.08, 7.09, 21.09
popiół: 17.08, 14.09, 28.09
wielkogabarytowe: 25.09
Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne: 13.08,
27.08, 10.09, 24.09
segregowane: 4.08, 18.08,
1.09, 15.09, 29.09
zmieszane: 11.08,
25.08, 8.09, 22.09
popiół: 18.08, 1.09, 15.09, 29.09
wielkogabarytowe: 22.09

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne: 14.08,
28.08, 11.09, 25.09
segregowane: 5.08, 19.08,
2.09, 16.09, 30.09
zmieszane: 12.08,
26.08, 9.09, 23.09
popiół: 19.08, 2.09, 16.09, 30.09
wielkogabarytowe: 23.09
Od przejazdu
kolejowego do zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne: 14.08,
28.08, 11.09, 25.09
segregowane: 6.08,
20.08, 3.09, 17.09
zmieszane: 13.08,
27.08, 10.09, 24.09
popiół: 20.08, 3.09, 17.09
wielkogabarytowe: 24.09
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