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 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
– Inwestycje zrealizowane w obecnym
roku:
a) zakończono realizację przebudowy
ul.Tuwima. Przedmiot zamówienia obejmował:
– przebudowę drogi na długości 110 metrów
wraz z przebudową wjazdów,
– budowę kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi.
Roboty wykonała firma PHU „DIEGO”
Gogol z Wisły Małej. Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zamknęła
się kwotą 150 tys. zł brutto.

b) zakończono realizację remontu ul. Wita
Stwosza. Zakres robót obejmował:
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb wraz z przebudową
wjazdów,
– wymianę kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi.

Roboty wykonała firma FUH Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju.

Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru
inwestorskiego zamknęła się kwotą 155
271 zł brutto.

Inwestycja będzie dofinansowana częściowo ze środków budżetu państwa ze środków rezerwy celowej na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.

– Inwestycje aktualnie realizowane:
a) II etap remontu budynku dworca kolejowego w Uzdrowisku pn. "Rozbudowa
budynku dworca kolejowego przy ul.
Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-Zdroju wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonaniem elementów małej
architektury".

Z pozostałych prac, które trzeba jeszcze
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową to dobudowanie klatki schodowej, montaż windy, zagospodarowanie placu wokół
dworca oraz wykonanie zadaszenia od strony
zachodniej
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczałkowic-

-Zdroju za kwotę ofertową 997 789 zł.
b) wykonanie termomodernizacji budynku
przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju.
Wykonawca wyłoniony w trybie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych: Usługi Budowlano Handlowe Jacek Seredyński z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 166 914 zł
brutto.
Planowany termin zakończenia robót – 14
sierpnia 2015r.

- W trakcie przygotowania znajduje się
budowa łącznika pomiędzy ul. Szkolną
i Główną w okolicy parkingu na Szkolnej 70
oraz przebudowa ul. Rzemieślniczej.

- Ogłosiłam przetarg w trybie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych dot. usług świadczonych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Termin składania ofert
28 lipiec.
- Rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2015r.,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wysokość środków przeznaczonych
na realizację tych zadań wynosiła 20.000 zł.
O dotację mogły ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert upłynął 25 maja 2015r.
Wpłynęły 2 oferty. W wyniku oceny merytorycznej do realizacji wybrano:
Wnioskodawca - Ludowy Klub Sportowy Ul.
Uzdrowiskowa 44, 43-230 Goczałkowice-

-Zdrój.

Nazwa zadania – „Trenujemy na sukces”.
Termin realizacji – od dnia podpisania
umowy do 30.11.2015r.

Całkowity koszt projektu – 9.500,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji – 5.800,00 zł.
Przyznana kwota dotacji – 4.000,00 zł.
Wnioskodawca - Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy Ul. Powstańców Śląskich 3

43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Nazwa zadania – „Rozwijamy sport rekreację
w naszej gminie”.
Termin realizacji – od dnia podpisania
umowy do 31.12.2015r.
Całkowity koszt projektu – 35.000,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 20.000,00 zł.
Przyznana kwota dotacji – 16.000,00 zł.

Siłownia zewnętrzna przy starym dworcu.

– Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dotację w wysokości 69.000 zł na dokończenie
3 letniego okresu badań jakości powietrza
atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój (wartość całego projektu 86.250 zł). Otrzymaliśmy również
opracowanie dot. I-wszego etapu prowadzonych badań.
-Trwają prace (zgodnie z podjętymi uchwałami) związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy dla 3 fragmentów
obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ronda
"Pod Bocianem", a także terenów w rejonie
ulic: Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa oraz
prognozy oddziaływania na środowisko.

Aktualnie, tj. w dniach od 16 czerwca 2015 r.
do 7 lipca 2015 r jest wyłożony do publicznego
wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie
ronda "Pod Bocianem".

– Wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody
o udzielenie dotacji na zakup podręczników szkolnych.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup
podręczników i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów klas I, II i IV oraz dla klasy I Gimnazjum.
Wnioskowana kwota to 46 407,65 zł.
- Przygotowywany jest wniosek w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom
„wyprawka szkolna” – w roku szkolnym
2015/2016 pomoc będzie przeznaczona dla
uczniów klasy III Szkoły Podstawowej których
rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz dla
uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
- W ramach projektu programu Erasmus +
„Mobilność edukacyjna nauczycieli języka
angielskiego Gimnazjum” podpisana została
umowa na kwotę 18 161,00 Euro.
Program przewiduje dwa kilkunastodniowe warsztaty dla 4 nauczycieli języka
angielskiego Gimnazjum.
- W dniach 9 i 10 czerwca 2014 roku została
przeprowadzona akcja ODKOMARZANIA,
którą wykonała Firma DERTEX DDD z Bielska-Białej. Zabieg zostanie przeprowadzony
jeszcze dwukrotnie.

Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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Wykonanie budżetu
Gminy w 2014 roku

Dochody budżetu Gminy wyniosły 30.077.639 zł i stanowiły 96,85% wykonania planu.

W

kwocie tej dochody majątkowe wynosiły 408.774 zł i stanowiły
1,36% wykonanych dochodów ogółem. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody gminy wyniosły 4.553 zł i były o 110 zł
większe niż w roku 2013.

Największe pozycje w dochodach stanowiły:
1)podatek od nieruchomości- 6.179.227 zł tj. 20,54% wykonanych
dochodów ogółem.
2) subwencje z budżetu państwa- 5.827.680 zł tj. 19,38%
3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.988.946 zł
tj. 16,57%
W porównaniu do 2013r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości były większe o 34.491 zł. Subwencja z budżetu państwa była
większa o 101.311 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych były większe o 336.023 zł.
W 2014r. pozyskano środki zewnętrzne w postaci:
1) dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych na budowę ul. Granicznej i remont ul. Jesiennej I etap
w łącznej wysokości 453.378 zł
2) środków unijnych na realizację zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej na aktywizację społeczną,
2. na realizację dodatkowych lekcji języka angielskiego dla gimnazjalistów, realizację programu Comenius w Szkole Podstawowej Nr
1, program edukacyjny Na własne konto w Gimnazjum
3. na programy realizowane w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska („Odtworzenie rzeźby plenerowej w centrum
uzdrowiska”, „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa
przyrodniczego –wydanie albumu W krainie Goczołka i organizacja
rajdu rowerowego „, „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej”) w łącznej wysokości 179.116,56 zł
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na badanie jakości powietrza atmosferycznego dla
potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu w gminie w wysokości 47.970 zł
Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 93,02% i wyniosły
29.465.068 zł.
W strukturze wydatków największe pozycje stanowiły:
1) wydatki na oświatę i wychowanie 9.415.451 zł, co stanowi 31,95%
ogółu wykonanych wydatków
2) wydatki na kulturę fizyczną 2.996.446 zł, co stanowi 10,17%
3) wydatki na rolnictwo i łowiectwo 2.671.318 zł, co stanowi 9,07%
4) wydatki na administrację publiczną 2.450.382 zł, co stanowi 8,32%
5) wydatki na pomoc społeczną 2.341.225 zł, co stanowi 7,95%
6) wydatki na transport i łączność 1.973.546 zł, co stanowi 6,70%
7) wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 1.785.524 zł, co stanowi 6,06%.
Największe wydatki budżetu realizowane były przez:
1) Urząd Gminy 9.484.083 zł, tj. 32,19%
2) Administrację Zasobów Komunalnych 5.494.408 zł, tj. 18,65%
3) Szkołę Podstawową Nr 1 3.958.945 zł, tj. 13.44%
4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.986.446 zł, tj. 10,14%
5) Gimnazjum 2.498.659 zł, tj. 8,48%
6) Ośrodek Pomocy Społecznej 2.312.392 zł, tj. 7,85%
Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.434.504 zł i stanowiły 11,66% ogółu
wydatków.
W inwestycjach największymi pozycjami były wydatki związane z:
1) budową ul. Granicznej wraz z wymianą wodociągu, budową ul. Św.
Anny, ul. Darwina, ul. Drobnera
2) rewitalizacją zabytkowego parku zdrojowego- II etap, Turystyczna
brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacją budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną
3) modernizacją pionu żywieniowego i sali dydaktycznej w Przed-

szkolu Nr 2.
Na remonty w 2014r. wydano 1.636.228 zł, co stanowi 5,55%
wydatków ogółem.
Na tę kwotę złożyły się:
1) remonty sieci kanalizacyjnej, remonty pomp, elewacji przepompowni, wymianę złoża biofiltrów
2) wymiana przyłączy wodociągowych
3) remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie, remonty szaletów
przy ul. Szkolnej, remont archiwum
4) remonty nawierzchni dróg gminnych, remont ul. Jesiennej I etap
5) remont sali dydaktycznej w Przedszkolu Nr 1 oraz remont fragmentu ogrodzenia
6) remont w Szkole Podstawowej Nr 1 obejmujący przebudowę wejścia
do budynku, wydzielenie pomieszczenia na portiernię, remont Sali
dydaktycznej, remont pracowni komputerowej i pracowni do języka
niemieckiego, modernizację oświetlenia
7) konserwacja i naprawy urządzeń na basenie
Łącznie na inwestycje i remonty wydano 5.070.732 zł, co stanowi
17,21% ogółu wydatków budżetowych.
W 2014r. realizowane były również projekty współfinansowane
ze środków unijnych:
1) kontynuowany od 2008r. program aktywizacji społecznej i zawodowej
2) program współpracy międzynarodowej szkół Comenius
3) odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego
–wydanie albumu W krainie Goczołka
4) Youngster-dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum
5) urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój
Na koniec 2014r. w posiadaniu Gminy były 3 budynki mieszkalne,
12 budynków niemieszkalnych.
Ponadto gmina posiadała udziały w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach o wartości 2.236.000 zł (udział Gminy
4,77%).
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec
roku 2014 wyniosło 6.128.109 zł i było niższe od zadłużenia na koniec
2013r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie kwotę 334.226 zł pożyczki zaciągniętej w 2007r.
na budowę kanalizacji w rejonie Bór I, Bór II.
Barbara Kwiatoń
Skarbnik Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Nowe altany w Parku Zdrojowym.
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AbsOluTORIuM DlA WÓJTA GMINY

W

dniu 30 czerwca 2015r.,
na wniosek Komisji
Rewizyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Rada Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy
- Pani Gabrieli Placha, za 2014
rok. Za udzieleniem absolutorium
głosowało 14 Radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu, nie było
głosów przeciwnych. Udzielenie
absolutorium było poprzedzone
zatwierdzeniem sprawozdań
za 2014r. Przygotowanie do sesji
absolutoryjnej obejmowało kilka
posiedzeń Komisji, podczas któ-

rych Radni szczegółowo analizowali następujące dokumenty:
1) sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy,

2) sprawozdanie finansowe,
3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
4) informacje o stanie mienia

Gminy.
Komisja Rewizyjna sporządziła
wniosek o udzielenie absolutorium na posiedzeniu w dniu 28
maja 2015r. W dniu 02.06.2014r.
Przewodniczący Rady skierował
w/w wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
celem zaopiniowania. Wniosek ten
został pozytywnie zaopiniowany
przez RIO w dniu 10 czerwca 2015r.
– uchwała Nr 42300/II/112/2015
II Składu Orzekającego RIO.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za 2014r. są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Maria Ożarowska

FIGuRY KWIATOWE W GOCZAŁKOWICACh

W

ubiegłym roku
po raz pierwszy na terenie naszej miejscowości

postawiono 2 figury kwiatowe:
kosz kwiatowy i stożek.
Jedną zainstalowano w Parku
Zdrojowym obok szachownicy,
drugą – na skrawku zieleni,
w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Jeziorną. W tym roku jest
jeszcze jedna – paw, w sąsiedztwie pawilonu Azalia.
Figury kwiatowe bardzo
spodobały się mieszkańcom
naszej gminy oraz turystom.
Wyglądają okazale, cieszą oko
i są fajnym miejscem na pamiątkowe zdjęcia.
Maria Ożarowska

REMONT ul. WITA sTWOsZA

Z

akończył się remont ul. Wita Stwosza.
Roboty realizowała firma F.U.H. M & S
BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik
S.C., z Goczałkowic – Zdroju

Zakres prac obejmował:
remont drogi na długości 110 metrów wraz
z wymianą nawierzchni na kostkę betonową
oraz remontem wjazdów do posesji,
wymianę kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi.

Na realizację powyższego zadania Gmina
otrzymała z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji dofinansowanie w formie promesy, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2013r.
Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru
inwestorskiego zamknęła się kwotą 155 tyś.
złoty.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PRZEbuDOWA ul. TuWIMA

Z

akończyła się przebudowa ul. Tuwima. Roboty realizowała firmaPHU „DIEGO” Gogol z Wisły Małej.

Zakres prac obejmował:
- przebudowę drogi na długości 110 metrów wraz z przebudową
wjazdów
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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sTEPPER? TAI ChI? A MOżE
WAhADŁO?

J

est piątkowy ranek po Bożym
Ciele. Zapowiada się piękny,
słoneczny dzień. Pomimo
dość wczesnej pory na siłowni
zewnętrznej, w rejonie stawu
„Maciek” kilka osób intensywnie ćwiczy. Niektórzy przyszli
spacerkiem. Inni, jak Pan Tadeusz z Czechowic, przyjechali
rowerem. Ktoś wpadł na chwilę
wracając ze sklepu ze świeżym
pieczywem. Ktoś inny rozpoczął
w ten sposób czerwcowy weekend.
Siłownia jest częścią bazy
okołoturystycznej powstającej w budynku dworca PKP
w Uzdrowisku. Została wybudowana przez Gminę w ramach
projektu pn. „Turystyczna brama
do Goczałkowic-Zdroju – adaptacja budynku dworca kolejo-

wego wraz z otoczeniem na bazę
okołoturystyczną” realizowanego przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013, Priorytet III
Turystyka, Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna.
Do dyspozycji amatorów

ćwiczeń na świeżym powietrzu oddano 10 urządzeń,
w tym 5 podwójnych. Urządzenia zostały tak dobrane, by mogli
z nich korzystać ludzie w różnym wieku, w różnej kondycji
fizycznej i zdrowotnej, bardziej
i mniej sprawni ruchowo. Jest
wyciąg, wyciskacz, serfer, wahadło, stepper, twister, koła Tai
Chi, masażer pleców, orbitrek,
prasa nożna. Siłownia została
urządzona w otoczeniu starych
drzew, zieleni i wody, w bezpośrednim sąsiedztwie alei spacerowej i Parku Zdrojowego. Taka
lokalizacja, w ocenie napotkanych użytkowników, to dodatkowy atut siłowni i komfortowe
warunki dla rekreacji, i czynnego wypoczynku.
Maria Ożarowska

„TuRYsTYCZNA bRAMA
DO GOCZAŁKOWIC-ZDROJu''

W

dniu 1 czerwca br. dokonano odbioru I-wszego
etapu remontu dworca
kolejowego w Uzdrowisku
na potrzeby bazy okołoturystycznej w ramach projektu pt. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju „Adaptacja budynku
dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę około turystyczną''.
Na realizację tego I- waszego
etapu projektu pozyskaliśmy
środki Unii Europejskiej w ramach
konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
Priorytetu III Turystyka, Poddzia-

łanieInfrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
Inwestycję realizował Zakład
Remontowo-Budowlany Jacek
Matyszkiewicz z Goczałkowic-Zdroju. Wartość zamówienia
1.528.749 zł. Zakres remontu
obejmował:
1. prace rozbiórkowe: rozbiórka
dachu, remont istniejących kominów, demontaż instalacji odgromowej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji wewnętrznej, wyburzenie
ścianek działowych, rozbiórka
pozostałości po schodach drewnianych, rozbiórka stropów,

2. remont dachu: tj. wymianę
pokr ycia dachowego wraz
z wymianą więźby dachowej.
Nowe pokrycie dachu – dachówka
ceramiczna karpiówka w kolorze
czerwonym,
3. wykonanie nowego opierzenia
i orynnowania, wykonanie instalacji odgromowej,
4. remont elewacji – czyszczenie elewacji oraz uzupełnienie
ubytków, czyszczenie cokołu
budynku, wymiana parapetów,
naprawa i wzmocnienie nadproży
ceglanych,
5. wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,

6. remont stropów,
7. remont posadzki na parterze,
8. instalacje: w tym: wodno-kanalizacyjna, p-poż, elektryczna, centralnego ogrzewania.
W dniu 5 czerwca przekazano
plac budowy pod II etap rewitalizacji budynku, który przeprowadzi ten sam wykonawca zgodnie
z przeprowadzonym postępowaniem w trybie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Koszt
realizacji tego etapu zgodnie
z podpisaną umową wyniesie 997
789, 54 zł.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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WAżNE są TYlKO TE DNI,
KTÓRYCh JEsZCZE NIE
ZNAMY…

T

e słowa piosenki „Dni, których jeszcze nie znamy”
z repertuaru Marka Grechuty były myślą przewodnią,
która towarzyszyła uroczystości zakończenia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju.
Ważna jest przyszłość i te

chwile, na które czekamy, nieraz z niecierpliwością i utęsknieniem. Lecz niemniej ważne
są wspomnienia, zwłaszcza
z dzieciństwa, zwłaszcza te
dobre i te zabawne.
Rok szkolny 2014/2015 dla
uczniów to już przeszłość, to już
historia, dlatego warto utrwalić

w pamięci niektóre momenty.
I czasem warto zerknąć na fotkę,
która wyraża nasze emocje,
nasze przeżycia i nas samych….
Także w tym ostatnim dniu
przed wakacjami, kiedy całej
braci szkolnej i jej otoczeniu
towarzyszą piękne słowa, życzenia, gratulacje, nagrody dla naj-

lepszych, podziękowania dla
przyjaciół szkoły oraz rodziców.
I radość, że to już wakacje. A tak
to wygląda okiem fotografów.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

na stronę: www.goczalkowice

zdroj.pl.

Maria Ożarowska

uCZNIOWIE RYWAlIZOWAlI
O MIANO MIsTRZA JęZYKA
POlsKIEGO W KONKuRsIE
"OJCZYJZNA POlsZCZYZNA"

U

czniowie SP1 Mistrzami
Powiatu 27 maja o godzinie 12 w Szkole Podstawowej nr 16 w Studzienicach odbyła
się już XI edycja konkursu Ojczyzna Polszczyzna. Konkurs został
objęty honorowym patronatem
Burmistrza Pszczyny i wsparty
przez Wojewódzką Bibliotekę
Pedagogiczną filia w Pszczynie.
Autorką zadań była nauczycielka
języka polskiego ze SP nr 16 –
Katarzyna Wadas.

O miano MISTRZA w tym
roku walczyło aż 9 dwuosobowych drużyn z: SP nr 1 w Pszczynie, SP nr 1 w Goczałkowicach

Zdroju, SP nr 7 w Ćwiklicach,
SP nr 8 w Rudołtowicach, SP nr
9 w Łące, SP nr 15 w Jankowicach, SP 16 w Studzienicach, SP
nr 18 w Pszczynie, SP w Kobiórze. Zawodnicy musieli zmierzyć się z 3 testami: ortograficznym, językowym oraz frazeologicznym. Uczniowie mieli
do wykonania również trzy
zadania niespodzianki. Jedno
polegało na uzupełnieniu karty
katalogowej SŁOWINKA SYNONIMÓW. Drugie zadanie sprawdzało kreatywność, bowiem
należało ułożyć jak najdłuższy
wyraz z literek – kamyczków

znajdujących się w woreczku.
Z zabawą w Scrabble najlepiej
poradzili sobie uczniowie SP
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
Ostatnie zadanie – niespodzianka sprawdzało znajomość
gwary śląskiej. Uczniowie mieli
„przetłumaczyć” na język ogólnopolski cztery wyrazy z filmiku „Na egzaminie” powstałym dzięki projektowi Poradzisz? Godej! Tu najlepszy
okazał się zespół ze Studzienic.
Uczniowie dobrze radzili sobie
z trudnymi zadaniami językowymi.
Nad przebiegiem kon-

kursu czuwało jury w składzie: dyrektor ZSP w Studzienicach dr Halina Nocoń, Pani
Danuta Mika przedstawiciel
Biblioteki Pedagogicznej oraz
Pani K at arzyna Pławeck a.
Mistrzami powiatu zostali
uczniowie Pani Beaty Hanzlik:
Julia Loska z klasy VIc oraz Wojciech Czyż z klasy VId, drugie
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach.
Trzecia nagroda powędrowała do Szkoły Podstawowej
nr 15 w Jankowicach. Wszyscy
uczniowie otrzymali drobne
upominki.

oświata
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NAGRODY DlA
NAJlEPsZYCh uCZNIÓW

Dorocznym zwyczajem na zakończenie roku szkolnego w ramach promocji Młodych Talentów Wójt Gminy Gabriela Placha przyznała nagrody uczniom wskazanym przez rady pedagogiczne gminnych szkół.

T

ytuł Najlepszego Absolwenta
Szkoły Podstawowej nr 1
w roku szkolnym 2014/2015
uzyskał Wojciech Czyż – uczeń klasy
VId. Tytuł Najlepszego Absolwenta
Gimnazjum uzyskali: Łukasz Puchalik – uczeń klasy IIIb oraz Martyna
Rożek – uczennica klasy IIIb.

Wojtek Czyż jest uczniem
wyjątkowym, nie tylko z powodu
średniej ocen 5,66. Jest wszechstronnie uzdolniony. Całym sercem angażuje się w to co robi.
W opinii Rady Pedagogicznej
wykazał się wzorową postawą
uczniowską, obowiązkowością oraz aktywnością zarówno
na lekcjach, jak i w życiu szkoły.
Brał udział w konkursach językowych, polonistycznych, historycznych, o tematyce religijnej, artystycznych. Pływa, śpiewa, gra
na pianinie i na gitarze. Lista jego
osiągnięć, jak na tak młody wiek
jest długa. W konkursie z języka
niemieckiego „SPRACHDOKTOR” na szczeblu wojewódzkim
przez ostatnie 3 lata Wojtek nie
dał żadnych szans kolegom zajmując 1 miejsca. W tym samym
konkursie na szczeblu ogólno-

polskim w 2013r. zajął 2 miejsce,
a w 2015r. – 10 lokatę. W 2015r.
zdobył tytuł Laureata ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego OLIMPUS. Jest również
Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej.
Łukasz Puchalik ukończył
Gimnazjum ze średnią ocen 5,31;
uzyskał jeden z najwyższych
wyników z egzaminu gimnazjalnego. W okresie nauki w Gimnazjum wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach polonistycznych. Jest
finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego. Łukasz
aktywnie uczestniczył w pracach koła teatralnego; jest m.in.
autorem scenariusza i realizatorem nagrania filmu promującego
szkołę i nasza miejscowość w partnerskim programie z Węgrami.
Martyna Rożek ukończyła
Gimnazjum ze średnią ocen
5,50. Ponadto uzyskała jeden
z najwyższych wyników z egzaminów gimnazjalnych. Przez
cały okres nauki w Gimnazjum
reprezentowała szkołę w różnych
konkursach z biologii i języka

polskiego na poziomie ogólnopolskim. Na wyróżnienie zasługuje aktywna działalność Martyny w ramach wolontariatu oraz
udział w akcjach społecznych.
W ocenie Rady Pedagogicznej jej
wiedza i umiejętności wykraczają
poza podstawy programowe, zaś
postawa, skromność i chęć niesienia pomocy mogą być wzorem
dla innych.
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego w Gimnazjum była
okazją do wręczenia specjalnego
wyróżnienia, które otrzymała

Weronika Pławecka – uczennica
klasy IIIa.
We r o n i k a z p owo d z e niem trenuje boks w Miejskim
Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach. W ubiegłym
roku reprezentowała Polskę
na Mistrzostwach Świata Juniorów w Asyżu zdobywając srebrny
medal i tytuł Wicemistrzyni.
W kwietniu tego roku na Mistrzostwach Świata w boksie kobiet,
które odbywały się na Tajwanie,
zdobyła IV miejsce.
Maria Ożarowska

NAGRODY DlA NAJlEPsZYCh
sPORTOWCÓW

P

o raz kolejny, z okazji zakończenia roku szkolnego Przewodniczący Rady Gminy
przyznał nagrody uczniom za osiągnięcia sportowe wytypowanym
przez rady pedagogiczne gminnych szkół.

Tytuł Najlepszego Sportowca Absolwenta uzyskali:
1. w kategorii dziewczyna: Natalia Soloch – uczennica klasy IIIc
Gimnazjum oraz Emilia Soloch –
uczennica klasy VId Szkoły Podstawowej Nr 1
2. w kategorii chłopak: Antoni
Czernek – uczeń klasy IIIb Gimnazjum oraz Kacper Wojakiewicz
– uczeń klasy VIc Szkoły Podsta-

wowej Nr 1.
Wyróżnieni uczniowie reprezentowali swoje szkoły w wielu
zawodach i turniejach osiągając wysokie lokaty. Brali udział
w różnych dyscyplinach sportowych, zarówno w grach zespołowych jak i konkurencjach indywidulanych. Ich wspólną cechą jest
chęć współzawodnictwa, duch
walki, wszechstronna sprawność
i wysokie zdolności motoryczne,
a także godna postawa na boisku
i pozytywny wpływa na kolegów
i koleżanki z drużyny. Na świadectwa ukończenia szkoły wyróżnieni uczniowie otrzymali celujące oceny z wychowania fizycznego.
Maria Ożarowska
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EChA WYCIECZKI DO WIEDNIA

W

dniach 15-16 czerwca br. byliśmy
na wycieczce w pięknej stolicy Austrii
– Wiedniu. Wycieczkę zorganizowała
pani Pabin ze współpracą z biurem podroży
‘’Aga Travel ‘’z Bielska –Białej.
Wyruszyliśmy o 5:20 spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Mieliśmy
kilka ‘’drobnych’’ postojów. Cała podróż autokarem zajęła nam 6 godzin.
Na początku wycieczki zwiedziliśmy wzgórze Kahlenberg, położone nieopodal Wiednia, z pięknym tarasem widokowym i panoramą na całe miasto. Na wzgórzu zwiedziliśmy
kościół, gdzie mogliśmy zobaczyć wiele pamiątek poświęconych polskiemu królowi Janowi
III Sobieskiemu – zwycięzcy wielkiej bitwy
z Turkami. Następnym punktem programu
było Muzeum Historii Naturalnej, w którym
na każdym kroku witały nas coraz ciekawsze
okazy zjawisk przyrodniczych. Następnie udaliśmy się na spacer do centrum Wiednia, gdzie
ujrzeliśmy wiele wspaniałych barokowych
budowli m.in. Parlament, katedrę z figurami
wszystkich świętych, którą restaurują od ponad
20 lat. Pod koniec dnia udaliśmy się na plac
kultura

Marii Teresy. Po drodze do Katedry Św. Szczepana zwiedziliśmy budynek Wiedeńskiej Szkoły
Jazdy Konnej. Idąc dalej, widzieliśmy fontannę
wykonaną ze złota przedstawiającą postacie
z mitologii greckiej. Gdy dotarliśmy do Katedry
Św. Szczepana, pilot opowiedział nam krótką
historię o tym świętym. Potem mieliśmy czas
na zakupienie pamiątek. Większość udała się
po Mozartkugeln- słynne wiedeńskie czekoladki. Pod wieczór pojechaliśmy do hostelu,
gdzie zjedliśmy kolację, a w pokojach długo
 z życia gminy 

opowiadaliśmy o przeżyciach tego dnia.
Następnego dnia po obfitym śniadaniu wyruszyliśmy w dalszą podróż. Dzień rozpoczęliśmy
od przejazdu do Schonbrunn. Tam przechadzając po ogrodach wstąpiliśmy do powozowni, aby
podziwiać prawdziwe karety, którymi jeździła
księżniczka Sissi. Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do przepięknych ogrodów botanicznych
księżniczki.Teraz w czerwcu zakwitło dziesiątki rodzajów kwiatów, tworząc wspaniałe
kompozycje i wzory. Zobaczyliśmy tam jedną
z największych fontann na świecie: fontannę
‘’Neptuna’’. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na schodach historycznej Glorietty. Następnie przemaszerowaliśmy do Muzeum Techniki,
gdzie każdy mógł poczuć się inżynierem XXI
wieku. Naszą kolejną atrakcją był przejazd pod
bajkowy Dom Hundertwassera. Ostatni punkt
wiedeńskiej wyprawy, na który każdy oszczędzał parę EURO, to spacer po parku rozrywki
zwanym Prater. Późnym popołudniem wyruszyliśmy w podróż powrotną. Niestety tylko
melodia z kasety przypominała nam, że byliśmy
nad pięknym, modrym Dunajem.
Uczniowie klas szóstych
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DZIEŃ ANIMATORA KulTuRY
W GOCZAŁKOWICACh-ZDROJu

Dzień Animatora Kultury, to święto poświęcone osobom, które swoją pracą zmieniają codzienną, szarą rzeczywistość, otwierając nas
na rzeczy piękne i wzniosłe, dbają o rozwój i promocję lokalnego dziedzictwa oraz rodzimą tradycję – bo kultura to coś więcej, aniżeli
koncerty i występy, więcej niż galerie sztuk pięknych i muzea. Kultura, to coś co nas określa i stanowi źródło naszej tożsamości.

P

rzeddzień tego wyjątkowego dnia, 28 czerwca
2015 r. w ogrodach pokazowych Kapias, Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z okazji 10 – lecia swej
suwerennej działalności zaprosił
wszystkich miłośników klimatycznych spotkań na specjalny
recital znakomitego polskiego
aktora – Piotra Machalicy. Koncert wyjątkowy, gdyż łączył
w sobie dwa odległe bieguny:
piosenkę francuską Brassensa
i rosyjską Okudżawy – duchowo
spokrewnionych mistrzów. „Nieśmiertelność tych dwóch bardów
bierze się z uniwersalności tego,
co mieli nam do powiedzenia.
W tych songach nie ma szarej
codzienności. Jest w nich natomiast miejsce na miłość, przyjaźń
śmierć; (…) Nie tyle wyśpiewuję
napisane przez nich teksty, ile
dzielę się nimi ze słuchaczami, tak
jakby były moje” – tak oto swój
występ opisywał sam artysta.
Zanim jednak rozpoczęła
się część artystyczna z rąk Wójta
Gminy –Gabrieli Plachy oraz
Dyrektor GOK- u – Zofii Szołdry,
Pani Małgorzata Paszek wielolet-

Koncert Piotra Machalicy.

nia dyrektor, najpierw Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, później samodzielnego GOKu, znana ze swej działalności
o charakterze kulturalnym, charytatywnym i samorządowym
otrzymała nagrodę „Paletę GOKu” przyznawaną osobą, które
w szczególny sposób angażują się
we wspieranie i upowszechnianie miejscowej kultury (w roku

ubiegłym, nagrodę otrzymał Pan
Stanisław Hochuł – artysta rzeźbiarz).
Pani Małgorzacie składamy
serdeczne gratulacje i słowa
uznania za trud oraz poświęcenie jaki wkłada w swą pracę
na rzecz wielu instytucji. Wierzymy, że na przestrzeni wielu
lat do grona osób wyróżnionych
naszą nagrodą uda nam się dołą-

czyć jeszcze wiele nazwisk, które
będą nam się kojarzyły z lokalnym
światem artystycznym. Mamy
ponadto nadzieję, że czwartkowe wieczory organizowane
z okazji Dnia Animatora Kultury
nie będą wyłącznie spotkaniami
towarzyskimi, ale w myśl tradycji jaką przed wiekami zapoczątkował ostatni król polski – Stanisław August Poniatowski staną się
także ucztą dla ducha.
Ewelina Sowa

DZIEŃ DZIECKA
W GOCZAŁKOWICACh

Z

okazji tegorocznego dnia dziecka,
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach zaprosił najmłodszych

Rodzinna Majówka.

mieszkańców gminy na dwa wydarzenia.
Pierwsze zorganizowane przy współpracy
z LGR „Żabi Kraj odbyło się nad stawem
„Rontok Mały”, gdzie dokładnie 1 czerwca
miały miejsce zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży. W sportowej rywalizacji wzięło udział ponad 100 uczestników,
w trzech kategoriach wiekowych.

Drugim, przedsięwzięciem była Rodzinna
Majówka, która 31 maja została zorganizowana
przed siedzibą GOK-u. Tradycyjnie, w ramach
imprezy na płycie boiska zaprezentowali się
uczestnicy warsztatów tanecznych i muzycznych placówki oraz podopieczni miejscowego
niepublicznego przedszkola „Klub Maluszka”.
Ponadto, po raz trzeci w trakcie trwania
zabawy rozdano nagrody w konkursie plastycz-

Laureaci Zawodów Wędkarskich.
nym „Konkurs Mojej Mamy”. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Ewelina Sowa
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XX DNI GOCZAŁKOWIC

J

ubileuszowe, 20-ste Dni
Goczałkowic powróciły do źródła. W drugi weekend czerwca,
nawiązując do 1995 r. święto gminy
zostało przeniesione z boiska LKS
na deptak, przed samą siedzibę
administracji Uzdrowiska. Zanim
jednak scena główna została rozstawiona w centrum goczałkowickiego zdroju, w sobotę, 13
czerwca w nieco innej niż dotychczas odsłonie odbyły się obchody
pierwszego dnia imprezy. W spor-

towym duchu, w godzinach dopołudniowych Szkoła Podstawowa nr
1 zorganizowała dla najmłodszych
dzień sportu. Kilka godzin później,
w promieniach upalnego słońca
spod Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji ruszył IV Marsz po Zdrowie „Nordic Walking”. W międzyczasie, w parku zdrojowym pod
okiem instruktora rozgrywał się
szachowy plener mistrzów, w którym swe umiejętności sprawdzali
mieszkańcy gminy oraz miejscowi

Koncert szantowy North Cape nad stawem "Maciek Mały".

Występ Zespołu Folklorystycznego "Istebna".

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Prezentacja młodzieży z goczałkowickiego gimnazjum.

Występ goczałkowickiego Koła Regionalnego.

kuracjusze.

Późnym popołudniem, nad brzegiem stawu „Maciek Mały” w Centrum Rekreacji Wodnej zaplanowano
wodne pokazy wakebordingu oraz
zakończenie trasy przemarszu. Obydwa wydarzenia uświetnił koncert
szantowego zespołu a capella „North
Cape”.

Koncert Goczałkowickiej Orkiestry Dętej w Parku Zdrojowym.

Następnego dnia, punktualnie
o godz. 10.00 odbyło się oficjalne
otwarcie sceny głównej, którego

dokonała Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Zofia Szołdra
oraz wieloletni konferansjer Dni
Goczałkowic – Wojciech Lala. Pół
godziny później, zgodnie z ustalonym programem rozpoczęło się
Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem, które inaugurował tradycyjnie
Zespół Goczałkowice. Tuż po nim,
na deskach scenicznych zaprezenDOKOŃCZENIE NA STR. 11 
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XX DNI GOCZAŁKOWIC - ciąg dalszy...
towały się dzieci z Koła Regionalnego (przygotowane przez Panią
Katarzynę Sektę i Gabrielę Król)
działającego przy Szkole Podstawowej, których pokaz został połączony z solowym recitalem gry
na trąbce Rafała Cebuli. Blok folklorystyczny podsumował występ
zespołu Istebna, jednego z najstarszych regionalnych zespołów w Polsce, prezentujący tradycje góralskie
oparte na widowiskowych pieśniach i tańcach Beskidu Śląskiego,
zwłaszcza tak zwanej „trójwsi
beskidzkiej” – Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa, położonych u styku
granicy polskiej, czeskiej i słowackiej.

Tuż po zakończeniu ludowych
prezentacji, do występu przygotowała się młodzież z miejscowych placówek oświatowych. Podopieczni Pani Gabrieli Wrzoł zaprezentowali się w składzie zespołu:
wokalnego, wokalno-tanecznego
oraz wokalno-instrumentalnego.
Wśród nich, zgromadzona widownia mogła usłyszeć tegoroczną
laureatkę konkursu piosenki Jacka
Lecha – Klaudię Król.
Równolegle, do występów scenicznych, w bezpośrednim sąsiedztwie figury kwiatowej, usytuowanej w parku zdrojowym odbył się
koncert Goczałkowickiej Orkiestry
Dętej, który swą formą nawiązywał
do przedwojennych tradycji uzdrowiskowych.
W dalszej części programu, organizatorzy dla miłośników śląskich
szlagierów przygotowali występ znanego i lubianego duetu – Kola i Jula,
gwiazd TV Silesia, znanych m.in.
z koncertu życzeń, nadawanego
przez stację telewizyjną w każde
sobotnie i niedzielne popołudnie.
O godz. 18.00, przed zgromadzoną na deptaku uzdrowiskowym
widownią pojawiła się legenda pol-

skiej piosenki – Halina Frąckowiak.
Odnosząca największe triumfy sceniczne w latach 70-tych i 80-tych piosenkarka w ramach Dni Goczałkowic przypomniała swoje największe
przeboje, pośród których nie zabrakło
takich tytułów jak: Papierowy Księżyc, Dancing Queen, czy też Panny
Pszenicznej.
Na zakończenie, dwudziestych
obchodów święta naszej gminy
organizator imprezy przygotował
koncert gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku został Liber wraz z Natalią Szroeder – muzycy, których kilkuletnia współpraca zaowocowała
nagraniem popularnych hitów,
spośród których warto wymienić
chociażby: Wszystko na raz, Nie
patrzę w dół, Teraz Ty.
Tyle, jeśli chodzi o wydarzenia,
które miały miejsce na scenie głównej.
Dodatkowo, w ramach tegorocznego
jubileuszu dla wszystkich uczestników Dni Goczałkowic zaplanowano
dodatkowe atrakcje. Stoiska gastronomiczne, które zabezpieczało miejscowe uzdrowisko, stoiska wystawców i sponsorów, kiermasz taniej
książki przygotowany przez gminną
bibliotekę oraz bezpłatny plac
zabaw dla najmłodszych. Ponadto,
w ramach wielkiego świętowania
już po raz ósmy rozegrano Potyczki
Rodzin – grę terenową, której celem
jest rozpowszechnianie wiedzy
o Goczałkowicach-Zdroju, wspólna
zabawa i integracja międzypokoleniowa. Do udziału w tegorocznych
potyczkach, zgłosiło się dziewięć drużyn, spośród których nagrodę główną
z rąk Wójta Gminy – Gabrieli Plachy
otrzymała rodzina Hanke.

Koncert gwiazd TV Silesii - Kolii i Julii.

Roztrzygnięcie VIII Goczałkowickich Potyczek Rodzin.

Sponsorzy XX Dni Goczałkowic:
– Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
– Centrum Edukacji Terapii i Rozwoju,
– Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Koncert Haliny Frąckowiak.

Koncert gwiazd wieczoru - Libera i Natalii Szroeder.

Wodociągowe,
– Zakłady Mięsne Henryk Kania,
– Hurtownia TESSA,
– Hurtownia PATENTUS,
– Bank Spółdzielczy w Pszczynie,
– Kawiarnia MALWA,
– Restauracja Kogut i Kurka,
– Kopalnia piasku JARUB.
Organizacja:
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju we współpracy z:
– Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji,

– Gminną Biblioteką Publiczną,
– Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój,
– Ochotniczą Strażą Pożarną,
– Centrum Rekreacji Wodnej WakePark.
Ponadto, słowa podziękowania
kierujemy w stronę Państwa Teresy
i Bernarda Matejów, którzy bezpłatnie udostępnili teren na parking
w sąsiedztwie ronda „Nad Wisłą”.
Ewelina Sowa
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PODsuMOWANIE ObChODÓW
DNI GOCZAŁKOWIC
NA sPORTOWO...

Z

aczęliśmy już w sobotę, 6
czerwca „Turniejem Piłkarskim o Puchar Łukasza
Piszczka”, w którym zwyciężyła
Szkółka Piłkarska Juvetus, a nasz
zespół uplasował się na czwartej
pozycji.

W poniedziałek 8 czerwca
nauczyciele z gimnazjum zorganizowali dzień sportu. Piątek należał do siatkarzy, którzy zmierzyli
się podczas „Turnieju Siatkówki”,
a ze zwycięstwa cieszyli się ubiegłoroczni triumfatorzy drużyna
„Mieszkańców” pod wodzą braci
Brudek. Drugie miejsce zajęli
„Absolwenci Gimnazjum”, trzecie
„Urzędnicy”, a czwarte „Mieszkańcy Janusza Młodzika”.
W sobotę 13 czerwca w upalne
popołudnie wyruszyliśmy z „kijami
w rękach” w „Marszu po zdrowie
Nordic Walking”, pokonując 14
kilometrową trasę i spalając przy
tym prawie 1000 kalorii. Także
w sobotę piłkarze LKS Goczałkowice zwyciężyli u siebie z drużyną
Krupiński 2 Suszec (4:0) czym

zapewnili sobie awans do klasy
okręgowej, a na orliku dzieci
ze szkoły podstawowej pod pieczą
Dyrektora Eugeniusza Machonia
rywalizowały w turnieju piłki nożnej i tenisa ziemnego.
W niedzielę 14 czerwca krytą
pływalnię opanowali pływacy

ków rywalizowało w „V Memoriale

Uczestnicy IV marszu "Po zdrowie Nordic Walking".
z całej Polski. Ponad 380 uczestni-

Pływackim Im. Krzysztofa Kanika”.

JuVENTus Z PuChAREM
PIsZCZKA...

S

zkółka Piłkarska Juventus
zwyciężyła w turnieju piłkarskim, który zorganizował
juz po raz trzeci wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju
zawodnik BVB jak i Reprezentant
Polski Łukasz Piszczek. Przed

rozpoczęciem piłkarskich zmagań komentator Paweł Przybyła
powitał wszystkich zgromadzonych na goczałkowickim orliku,
a przede wszystkim piłkarzy biorących udział w turnieju, po czym
„Piszczu” w paru słowach dokonał otwarcia zawodów.

Uczestnictwo w imprezie
potwierdziło sześć zaproszonych drużyn chłopców z rocznika 2005. I tak po kolei: ostatnie miejsce zajęła ekipa GKS
Urania Ruda Śląska, na piątym
miejscu skończyła Szkółka Piłkarska Brzeszcze, tuż za podium
znaleźli się gospodarze UMKS
Goczałkowice, trzecie miejsce
trafiło na ręce Iskry Pszczyna,
drugą lokatę zajęli ubiegłoroczni
zwycięzcy UMKS Trójka Czechowice – Dziedzice, a ze zwycięstwa
cieszyli się wspomniani wcześniej
zawodnicy Juventusu.
Oprócz wspaniałych pucharów oraz okazałych medali, który
otrzymał każdy z uczestników,
piłek z autografami, proporczyków, nie mogło zabraknąć nagród
indywidualnych: dla najlepszego
bramkarza, którym został Kacper
Sroka z Czechowic – Dziedzic,

W biegach memoriałowych (finałowych), 50 m stylem dowolnym zwyciężyli: wśród kobiet
brązowa medalistka mistrzostw
europy juniorów, zawodniczka
MKS Pałac Młodzieży Katowice
Patrycja Bart, z czasem (27,16s),
a wśród panów reprezentant Polski
juniorów, zawodnik MOSM Tychy
Dawid Dziedzic, z niesamowitym
czasem (23,90s). Organizatorem
zawodów pływackich był GOSiR
Goczałkowice-Zdrój, we współpracy ze Szkółką Pływacką Butterf ly. Dziękujemy wszystkim
sponsorom, którzy wsparli tegoroczne obchody „Dni Goczałkowic
na Sportowo”.
Zdjęcia z marszu Nordic Walking dostępne na www.gosir.
goczalkowicezdroj.pl

dla najlepszego strzelca którego
wystrzelał sobie Alan Rosiak
z Juventusu, oraz dla najlepszego
zawodnika, którym w oczach
naszej piłkarskiej gwiazdy został
Błażej Kokot zawodnik Iskry
Pszczyna i to do niego powędrowały najlepsze nagrody koszulka
Łukasza z autografem oraz coś
czego nikt się nie spodziewał
bezpłatny udział w obozie BVB,
który zostanie zorganizowany już
13 lipca w Goczałkowicach.
Mieliśmy także jedno wyróżnienie dla jedynej dziewczyny
biorącej udział w turnieju Marty
Predeckiej z Goczałkowic. Dziękujemy wszystkim drużynom
za udział w zawodach, a Łukaszowi za chęć organizowania
u nas tak wspaniałej imprezy.
Galeria zdjęć na stronie internetowej www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
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Dwa piłkarskie awanse
w Goczałkowicach – panie

w pierwszej lidze, panowie
w okręgówce

G

oczałkowice mają powody
do świętowania. Kobieca
drużyna piłkarska wywalczyła awans do I Ligii. Podopieczne
Marka Jacka, a następnie Marcina
Trzebuniaka, który kilka miesięcy
temu przejął pałeczkę trenerską
w sezonie 2014/2015 postawiły
kropkę nad „i”, udowadniając,
że pokładane w nich na przestrzeni ostatnich lat nadzieje nie
są płonne. Spośród 18 rozegranych w II Lidze, grupy śląska
spotkań, goczałkowicka drużyna
zaliczyła aż 15 zwycięstw. Najwięcej wygranych, Panie odniosły wiosną, nie dając szans swoim
rywalkom, w żadnym z 10 meczy.
Spośród nich, do najbardziej skutecznych napastniczek należała
Kamila Adamczyk, która strzelając
18 celnych bramek uzyskała najlepszy wynik w całej Lidze.
Dziewczyny, pierwsze, realne
marzenia o awansie zaczęły snuć
po spotkaniu z Rekordem Bielsko
– Biała, które zakończyło się wynikiem 2: 0 dla naszych piłkarek.
To zwycięstwo w 90% gwarantowało im przepustkę do uzyskania
statusu pierwszoligowca. Później
wszystko potoczyło się jak w bajce.
W przedostatnim meczu rundy
wiosennej, kiedy podejmowały
u siebie drużynę z Biedrzychowic

Piłkarska drużyna mężczyzn.

odniosły kolejny sukces, kończąc
rozgrywkę z wynikiem 3: 1.
Tego dnia, wspólnie z liczną
grupą wiernych kibiców, zawodniczki LKS-u Goczałkowice-Zdrój
fetowały zwycięstwo, a tydzień
później zakończyły sezon wygraną
3: 0 z Darbor Bolesławice, uzyskując tym samym 46 pkt. w tabeli.
Tak spektakularny awans,
to zasługa całej drużyny, która
wykazała się niezwykłym uporem i determinacją w dążeniu
do wyznaczonego sobie celu.
Ciężka praca i wysiłek, jakie
dziewczyny włożyły w przygotowania do minionego sezonu opłaciły się. Wszystkie razem i każda
z osobna udowodniły swą wartość
na boisku.
Sukces kobiecej drużyny, to jednak nie jedyny powód do wielkiej
radości.
Piłkarzom LKS Goczałkowice
– Zdrój na co dzień grającym
w „A klasie” udało się uzyskać
przepustkę do ligi okręgowej.
Historia po 24 latach zatoczyła
koło. Nasza drużyna w minionym sezonie rozegrała łącznie 30
meczy, z których 20 zakończyło się
zasłużoną wygraną.
Jakby tego było mało, „królem strzelców” w „A klasie”,
grupy tyskiej został goczałkowicki

Piłkarska drużyna kobiet.

zawodnik – Adam Złotek, który
„zabłysną”, strzelając aż 87 goli.
Pewne przejście, Panowie
zapewnili sobie w przedostatnim
meczu rozgrywek, kiedy to 4: 1
pokonali drużynę Krupiński II
Suszec.
Wypracowany awans jest
zasługą nie tylko świetnie spisujących się w tym sezonie piłkarzy,
ale także trenera Tomasza Malcharka, który skutecznie zaszczepił naszym piłkarzom wolę walki.
Dzięki temu drużyna zakończyła
sezon na pierwszej pozycji, zdobywając 67 pkt. w tabeli.

Przed goczałkowickim LKS
przygotowania do przyszłorocznego sezonu, który z całą pewnością będzie wymagał zwiększonych nakładów finansowych.
Klub, aby stanąć na wysokości
zadania, jakie przyniosły za sobą
powyższe awanse będzie musiał
rozbudować grono dotychczasowych sponsorów.
Prezes – Ryszard Waliczek
wraz z całym zarządem liczy,
że uda mu się pozyskać przychylność miejscowych przedsiębiorców, którym zależy na prestiżu
lokalnej piłki nożnej. Przy tej okazji chce także serdecznie podziękować wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym, które
na co dzień wspierają działalność LKS – u Goczałkowice-Zdrój,
a w szczególności:
– Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój – Gabrieli Plasze,
– Kierownikowi GOSiR – Janowi
Bukowczanowi,
– Prezesowi OSP w Goczałkowicach-Zdroju – Jerzemu Sodzawicznemu,
– wszystkim członkom OSP
w Goczałkowicach-Zdroju,
– Prezesowi Stowarzyszenia
„Mieszkańcy z Inicjatywą” –
Marianowi Waliczkowi,
– sponsorom,
– oraz wiernym kibicom, którzy
zagrzewają do walki goczałkowickich zawodników.
Ewelina Sowa
Paweł Kanik
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sPARTAKIADA
PRZEDsZKOlAKÓW Z OKAZJI
"DNIA DZIECKA" ZAlICZONA...

P

o n a d 2 0 0 d z i e c i a ków
opanowało we wtorkowe
popołudnie goczałkowickiego orlika. Do rywalizacji
na wcześniej przygotowanych
torach przeszkód przystąpiły
wszystkie przedszkola z Goczałkowic – Zdroju. Imprezę zorg a n i zowa ł z o k a z j i „ D n i a
Dziecka” Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju, we współpracy
z goczałkowickim gimnazjum.
Serdeczne podziękowania
kierujemy w stronę nauczyciela

Piotrka Dąbkowskiego, animatora Marcina Trzebuniaka
oraz dziewczyn z gimnazjum,
bez któr ych przeprowadzenie zawodów byłoby niemożliwe. Sponsorem poczęstunku
dla dzieci było Niepubliczne
Przedszkole „Klub Maluszka”,
które przekształca się w Śląskie Centrum Edukacji i Rozwoju CETiR.
G a l e r i a z dj ę ć n a s t r o nie internetowej www.gosir.
goczalkowicezdroj.pl.

MEDAlE MEMORIAŁOWE
ROZDANE !

W

niedzielę 14 czerwca
krytą pływalnię „Goczuś”
w Goczałkowicach –
Zdroju opanowali pływacy z całej
Polski. Ponad 380 uczestników
rywalizowało w „V Memoriale Pływackim Im. Krzysztofa Kanika”
którego organizatorami byli
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Pływania Butterfly. Rozdano 54 komplety medali,
statuetki oraz nagrody pieniężne
dla najlepszych.
Najważniejszym wydarzeniem
oczywiście był bieg memoriałowy,
w którym udział wzięli pływacy
z najlepszymi czasami, a na trzech
pierwszych czekały bony pieniężne. Zawodników w profesjonalny sposób zapowiadał niezastąpiony komentator Piotr Dąbkowski.
W finale na dystansie 50 m
stylem dowolnym wśród kobiet
zwyciężyła brązowa medalistka

mistrzostw europy juniorów,
zawodniczka MKS Pałac Młodzieży Katowice Patrycja Bart,
z czasem (27,16s). Drugie miejsce
z czasem (27,56s) zajęła Dominika Kossakowska zawodniczka
SIKRET Gliwice, a trzecie z czasem
(29,02s) trafiło na barki Alicji Idzikowskiej, na co dzień reprezentującej klub TKKF Szczygłowice.
Wśród panów pierwsze miejsce zajął reprezentant Polski juniorów, na co dzień zawodnik MOSM
Tychy Dawid Dziedzic, z czasem
(23,90s). Na drugiej pozycji uplasował się zawodnik pochodzący
z Goczałkowic, wychowanek
szkółki Butterfly, a teraz reprezentant AZS AWF Katowice Bartosz
Famulok z czasem (24,10s).
Trzecią pozycję na podium
wypływał sobie Mikołaj Zając
zawodnik MOSM Tychy z czasem
(24,87s). Sztafetę 4 x 50m stylem
dowolnym najszybciej przepłynęli

zawodniczki Klubu Pływackiego
z Bielska Białej i zawodnicy ULKS
Viktoria Kozy. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli
tegoroczne zawody pływackie.

- Centrum Terapii i Rozwoju
Dziecka Goczałkowice – Zdrój
- Drukarnia Unikat2 Czechowice
– Dziedzice,
- Molbud Goczałkowice- Zdrój.

Sponsorzy:
- Pszczyńska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Sportu,

Wyniki oraz galeria zdjęć
dostępne na www.gosir.goczalkowicezdroj.pl.

PŁYWAlNIA "GOCZuŚ" - OTWARTA
Informujemy, że kryta pływalnia „GOCZUŚ” w Goczałkowicach – Zdroju jest czynna od 29.06.2015r.
Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym Pn. – Nd. 7.00 – 22.30
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uTRuDNIENIA W RuChu
NA sKRZYżOWANIu DK 1
Z ul. uZDROWIsKOWą

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w związku
z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi
krajowej nr 1 nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na
naprzemiennym wyłączaniu z ruchu wjazdów z ulicy Uzdrowiskowej oraz Głównej na drogę krajową nr 1. Zjazdy z drogi krajowej na ulice Uzdrowiskową jak i Główną zostaną utrzymane.
W trakcie prowadzenia prac w obrębie skrzyżowania ulicy
Głównej z drogą krajową nr 1 zostanie zamknięty wjazd na
drogę w związku z czym ruch pojazdów winien odbywać się
objazdem zgodnie z rysunkiem nr 8a, a dla prac w obrębie
skrzyżowania ulicy Uzdrowiskowej i drogi krajowej nr 1 ruch
pojazdów winien odbywać się objazdem z rysunku 8b.
Jednocześnie informujemy, że nie dopuszcza się wykonywania prac przy jednoczesnym zamknięciu obydwu skrzyżowań. Prace w obrębie skrzyżowań będą trwały do kilku dni. Po
zakończeniu prac w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 1
z ulicą Główną obręb skrzyżowania zostanie natychmiastowo

udrożniony umożliwiając włączenie się do ruchu. W sumie przewiduje się do 4 zamknięć każdego skrzyżowania trwających 1
dzień, skrzyżowania będą zamknięte tylko w godzinach pracy
sprzętu, po zakończeniu prac przejazd zostanie udrożniony.
Wykonawca zobowiązał się również, że będzie informować
kierowców z 7 dniowym wyprzedzeniem o zamknięciu skrzyżowań na tablicach informacyjnych ustawionych na terenie
gminy.
Zgodnie z informacją przedstawioną w dniu 19.06.2015
przez wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu w dniu
25.06.2015 nastąpi pierwsze zamknięcie jednego ze skrzyżowań. Na czas robót zostanie zajęty jeden z pasów ruchu wraz z
poboczem oraz wjazd z ulicy Uzdrowiskowej na drogę krajową
nr 1. Na czas jednego dnia zostanie wprowadzony objazd ulicy
Uzdrowiskowej zgodnie z rys. 8b.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

OGŁOsZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie
ronda Pod Bocianem w Gminie Goczałkowice-Zdrój

N

a podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.), oraz art. 39 us t. 1
i art. 54 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t., z późn.
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
w rejonie ronda Pod Bocianem w Gminie
Goczałkowice-Zdrój, w dniach od 16 czerwca
2015 r. do 7 lipca 2015 r.w siedzibie Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, sala nr 101, w godzinach pracy Urzędu.

Dyżur przedstawiciela jednostki
projektowej miał miejsce we wtorek,

30.06.2015 r.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w rejonie ronda Pod Bocianem będzie również opublikowany w okresie wyłożenia
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój pod adresem: www.bip.
goczalkowicezdroj.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój,
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna
13, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21 lipca 2015 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie
z art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013.1235
z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu miejscowego planu.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba biuro koła mieści
się w budynku
"Górnik", przy
ul. Uzdrowiskowej 61, II p.
Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

BIURO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OKRESIE WAKACYJNYM
BĘDZIE CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
godz. 7.00 - 16.00
PIĄTEK
godz. 7.00 - 15.00

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39,
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO"
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8, tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.
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