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Sprawozdanie
z XXI Sesji Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26.06.2012

S

esję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Adam
Maćkowski.

Podczas sesji obecnych było 13 Radnych. 2 Radnych było
nieobecnych z przyczyn usprawiedliwionych.
Trzy pisemne interpelacje zgłosili radni Łukasz Hanke, Grzegorz Maćkowski i Adam Maćkowski. Przewodniczący Rady przekazał je Wójtowi Gminy.
Podjęte zostały następujące uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Goczałkowice-Zdrój za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2011 r.,
– przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2011 rok.,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2012-2022,
– zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2012,
– uchylenia uchwały Nr XIX/103/2012 z dnia 03.04.2012 r.,
– przystąpienia gminy Goczałkowice-Zdrój do realizacji projektu
pn. „Liderzy są wśród nas – Goczałkowicka Oddolna Inicjatywa
Edukacyjna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.5,
– zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wójt Gminy odczytała odpowiedzi na interpelacje Radnych
Adama Maćkowskiego, Łukasza Hanke, Grzegorza Maćkowskiego
i Zbigniewa Jacka z poprzedniej sesji.
Sekretarz Gminy Maria Ożarowska przedstawiła sprawozdanie finansowe dotyczące wydania „Goczałkowickiego słownika
biograficznego” i obchodów XX-lecia Gminy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przedstawili informacje o działaniach swoich jednostek w związku

z organizacją „Dni Goczałkowic” oraz plany na okres wakacyjny.
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy Gabriela
Placha poinformowała m.in. o:
– budowie boiska „Orlik”,
– remoncie ul. Robotniczej,
– planowanych remontach w obu przedszkolach oraz Szkole Podstawowej nr 1,
– przetargu na remont w SP1,
– przebudowie ul. Źródlanej oraz Róż,
– uzyskaniu przez Gminę dofinansowania na projekt pn. „Liderzy
są wśród nas – Goczałkowicka Oddolna Inicjatywa Edukacyjna”,
– rozstrzygnięciu konkursu pożytku publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
– uzyskaniu przez Gminę dofinansowania w ramach Programu
wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2012 r.,
– konkursach na dyrektorów placówek oświatowych w Gminie,
– rozpoczęciu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach prac konserwacyjnych na Potoku Goczałkowickim,
– podpisaniu aktów notarialnych na sprzedaż działek przy drodze
krajowej nr 1,
– spotkaniu z przedstawicielami PKP dot. przejęcia przez Gminę
dworca w Zdroju,
– spotkanie z rolnikami w sprawie organizacji dożynek,
– przyznaniu dla najlepszych uczniów nagród Wójta,
– drużynowych zawodach wędkarskich na stawie Rontok,
– spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Szczawnicy
dotyczącym podsumowaniu rocznej działalności,
– spotkaniu z właścicielami działek które Gmina chce pozyskać
pod budowę łącznika pomiędzy ul. Szkolną i Główną wysokości
kościoła Św. Jerzego.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Podpisano umowę
o dofinansowanie
„małego projektu”

W

dniu 10 lipca, w Urzędzie
Marszałkowskim podpisano umowę w sprawie dofinansowanie projektu pn.
„Modernizacja istniejącej bazy
informacji turystycznej na terenie
GminyGoczałkowice-Zdrój”, zgłoszonego do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska w październiku ubiegłego roku. Zadanie polega na rozszerzeniu bazy

informacji turystycznej w Gminie
Goczałkowice-Zdrój i wzbogaceniu jej o nowe nośniki informacji
oraz stronę internetową z zaawansowanymi funkcjonalnościami.
Baza obejmie:
1) zakup i montaż 4 tablic informacyjnych o wymiarach 135cm
x 175cm, tablice będą zawierać
plansze z planem Gminy Goczałkowice -Zdrój, legendą i podsta-

wowymi informacjami o Gminie,
2) zaprojektowanie i wykonanie
strony internetowej,
3) stworzenie Systemu Informacji SMS,
4) wydanie foldera – ok. 24
strony formatu B5, pełny kolor,
papier kredowy, miękka oprawa,
w nakładzie 1000 egz.
Całkowita wartość zadania
wyniesie 45.919 zł, w tym koszty

kwalifikowane 36.850 zł.
Na realizację tego zadania
gmina otrzyma dotację w kwocie
25.000 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Termin zakończenia i złożenia wniosku o płatność upływa
z dniem 30 czerwca 2013 roku.
Maria Ożarowska

aktualności
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Absolutorium
jednogłośnie

N

a wniosek Komisji Rewizyjnej oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii
wydanej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach Rada Gminy
w dniu 26 czerwca 2012r. udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Pani
Gabrieli Placha, za 2011 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia absoluto-

rium została poprzedzona zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Obrady Rady Gminy przebiegały według
następującego porządku:
1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w sprawozdania a także w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
3. przedstawienie stanowiska Komisji
Rewizyjnej, w tym wniosku o udzielenie
absolutorium
4. odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Od 2010r. obowiązują zmiany w zakresie procedury udzielania absolutorium
Zmiany dotyczą m.in. zatwierdzania sprawozdania oraz terminów. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy, w terminie do dnia
15 czerwca roku następującego po roku

budżetowym. Z kolei organ stanowiący
czyli Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie
do dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy na 2011r.
i w dniu 05.06.2012r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy za 2011r. W dniu 15 czerwca 2012r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek – uchwała Nr 4100/II/91/2012 z dnia
15 czerwca 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach. W głosowaniu z udzieleniem absolutorium uczestniczyło 13 radnych. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została podjęta jednogłośnie.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy za 2011r. jest
dostępne w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Maria Ożarowska

Inwentaryzacja –
ankiety – nagrody
Firma AT GROUP SA z Krupskiego Młyna
sporządza na potrzeby gminy „Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2012
– 2030”.

Z

godnie z umową firma jest zobowiązana wykonać inwentaryzację źródeł ciepła, sposobów ogrzewania
budynków oraz zużycia nośników energii.
W związku z tym na terenie gminy przeprowadzana jest ankietyzacja, której celem
jest pozyskanie danych statystycznych
na potrzeby wspomnianego opracowania.
Ankiety mają odpowiedzieć na pytanie
o procentowy udział lokalnej oraz zewnętrznej emisji zanieczyszczeń na obszarze miejscowości. Ich celem jest ustalenie stanu
wyjściowego czystości atmosfery w granicach administracyjnych Gminy. Dysponując
stanem wyjściowym można będzie przeanalizować potrzeby i możliwości działań

w kierunku dalszej poprawy jakości powietrza i utrzymania walorów klimatycznych
Goczałkowic-Zdroju, które są jednym
z podstawowych warunków utrzymania
statusu uzdrowiska. Utrzymanie tego statusu wymaga stałej dbałości o jakość atmosfery i ciągłych działań ukierunkowanych
na obniżanie stopnia zanieczyszczeń. Bez
odniesienia do stanu wyjściowego nie jest
możliwa weryfikacja i ocena skuteczności
podejmowanych działań.
Na przełomie czerwca i lipca pracownicy firmy oraz stażyści roznieśli ankiety
do Mieszkańców. Udział w badaniu jest
dobrowolny. Jednakże z przyczyn podanych
wyżej gminie bardzo zależy na zgromadzeniu jak największej ilości rzetelnych i wiarygodnych informacji. Do każdej ankiety
został dołączony apel Wójta Gminy wraz
z kuponem. Osoby, które wypełnią ankiety
i dostarczą je wraz z kuponem do Urzędu
Gminy – II piętro, pokój nr 211, wezmą
udział w losowaniu nagród. Lista nagród

obejmuje: 20 karnetów wstępu na krytą
pływalnię (jeden karnet – 10 wejść) oraz
7 nagród pieniężnych o łącznej wartości
1.000 zł. (300,00 zł; 200,00 zł; 5 nagród
po 100,00 zł). Termin składania ankiet przedłużono do dnia 13 sierpnia 2012r. Druki
ankiet są dostępne w najnowszym nr "Wiadomości Goczałkowickich" oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy- I piętro.
Każda wypełniona ankieta będzie źródłem cennych informacji i podstawą dalszych działań. Każda wyrażona opinia przyczyni się w dłuższej perspektywie do utrzymania statusu uzdrowiska w naszej Gminie.
Wszelkie udzielone informacje posłużą jako
materiał statystyczny w ściśle określonym
celu tj. wyłącznie jako źródło informacji niezbędne w procesie zarządzania i realizacji
przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.
Dodatkowych informacji udziela Pan
Wacław Rutkowski – tel. 32/210 71 85 wew.
211.
Maria Ożarowska
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Goczałkowice-Zdrój, dnia 27.07.2012 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Problem harmonijnego, zrównoważonego rozwoju naszej gminy na pewno leży w interesie wszystkich jej mieszkańców. Konsultacje
społeczne przeprowadzone w 2000 roku w związku ze sporządzaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój wskazały, że mieszkańcy są za utrzymaniem uzdrowiskowego statusu gminy, zatem jednym z kluczowych
zagadnień jest zapewnienie właściwego stanu czystości powietrza dla utrzymania leczniczych właściwości klimatu w uzdrowisku. W tym
celu w latach 2004 do 2008 realizowany był przez gminę Program Ograniczania Niskiej Emisji, który zakończył się efektem wymiany 679
starych kotłów na nowoczesne źródła ciepła chroniące atmosferę przed zanieczyszczeniami. Całkowity koszt programu to 8 051 007 zł,
z czego udział mieszkańców wyniósł 41%. Pozostałe 59% pokryła Gmina.
Opracowany we wrześniu 2008 roku Operat Uzdrowiskowy na podstawie wyników badań atmosfery wykonanych w najbliższych
od naszej gminy punktach badawczych oraz na podstawie modelowania matematycznego, wykazał prawdopodobieństwo przekroczenia
niektórych wymaganych w gminie uzdrowiskowej parametrów czystości powietrza. W tej sytuacji najważniejszą sprawą jest zebranie
danych na temat aktualnego wykorzystania w gminie różnych źródeł ciepła oraz rocznego zużycia poszczególnych paliw na terenie gminy.
Celem tych badań jest stwierdzenie, czy mierzone i wyliczane zanieczyszczenia pochodzą z terenu naszej gminy, czy gmin ościennych.
Pozwoli to na tworzenie odpowiednich strategii i programów prowadzących do poprawy higieny atmosfery. Zgromadzone dane potrzebne
też będą do opracowania Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dlatego bardzo proszę o wykonanie tej niełatwej pracy
i szczegółowe wypełnienie ankiety, dołączonej do niniejszego pisma.
Z uwagi na małą ilość uzyskanych odpowiedzi, wydłużam termin do 13 sierpnia 2012 r.
Serdecznie dziękuję!

Wójt Gminy
Gabriela Placha

_______________________________________________________________________________

UWAGA:

KUPON

Osoby które załączoną ankietę prawidłowo wypełnią i dostarczą wraz niniejszym pismem
do Urzędu Gminy w terminie do 13 sierpnia 2012 roku,
wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Lista nagród zostanie opublikowana w Wiadomościach Goczałkowickich.
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………………….
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Wielkie gradobicie
We wtorek, 3 lipca 2012 r. w godzinach
popołudniowych nad Goczałkowicami
przeszła potężna burza z ulewą i gradem.
Największe spustoszenie odnotowano
w rejonie Boru, ul. Polnej, Św. Anny, Głównej i Jeziornej.

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych
z gmin powiatu pszczyńskiego wraz z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Pszczynie pomagali zabezpieczać budynki mieszkalne przed zalewaniem na skutek podziurawionych dachów. Akcją dowodził Komendant

Strażacy OSP Goczałkowice w trakcie akcji.

PPSP Leszek Szpejna.
Do późnych godzin nocnych pracował
zastęp strażaków z OSP Goczałkowice-Zdrój
pod kierunkiem Naczelnika Tomasza Złociaka.
Takiego gradobicia nie pamiętają najstarsi
mieszkańcy gminy. Grad, miejscami wielkości
kurzego jajka, spowodował ogromne uszkodzenia w dachach, wybijał okna i niszczył elewacje domów, rynny, samochody. Zniszczeniu
uległy szklarnie, budynki w gospodarstwach
rolnych, uprawy rolnicze.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

PKP zamierza przekazać
Gminie dworzec kolejowy

Starania Gminy o przejęcie
nieruchomości zabudowanej
budynkiem dworca kolejowego
znajdującego się przy ul. Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-Zdroju podjęto w 2004r.

W

ciągu tych kilku lat było
wiele interwencji, spotkań i propozycji rozwiązań. Żadne nie zostały sfinalizowane. Przez wszystkie te lata
PKP podchodziło do tematu zagospodarowania dworca w kategoriach czysto biznesowych. Najbliżej rozwiązania problemu gmina
była w 2006r., kiedy to Rada Gminy
przyjęła uchwałę nr L/295/2006
w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój nieruchomości zabudowanej budynkiem
dworca kolejowego przy ul. Uzdrowiskowej 74. Wówczas takie było
przekonanie. Jednakże negocjacje dotyczące ustalenia warunków przekazania dworca na rzecz
Gminy i tym razem nie przyniosły
rezultatów. W międzyczasie nastąpiło szereg zmian w strukturze PKP,
w tym zmian organizacyjno-praw-

nych. Zmianie uległy również przepisy dotyczące zbywania nieruchomości kolejowych. Po wielu latach,
z mocy ustawy dopuszczono nieodpłatne nabywanie budynków dworców przez gminy.

Dworzec kolejowy w Goczałkowicach-Zdroju nie przynosi
chluby. W zderzeniu z realiami
współczesnych Goczałkowic
wygląd budynku dworca stanowi
smutny i przygnębiający obrazek.
Teren dworca jest objęty strefą
ścisłej ochrony konserwatorskiej,
a dworzec kolejowy postulowany
jest do wpisania do rejestru zabytków. Na dzień dzisiejszy obiekt
jest chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
We wrześniu ubiegłego roku
PKP SA Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach
wystąpił do Gminy o rozważenie
możliwości nabycia budynku
dworca. W odpowiedzi Wójt
Gminy Gabriela Placha poinformowała PKP, że Gmina jest
nadal zainteresowana nabyciem
budynku dworca kolejowego ale
wyłącznie w formie nieodpłat-

nego przekazania nieruchomości
na rzecz Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W II połowie czerwca, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
w tej sprawie. PKP SA reprezentowali: Roman Nowacki – Dyrektor
Projektu z Centralnego Biura Nieruchomości w Warszawie oraz
Jolanta Michalska – Zastępca
Dyrektora ds. Handlowo-Eksploatacyjnych. Ze strony gminy
w spotkaniu uczestniczyły:
Gabriela Placha – Wójt Gminy
oraz Maria Ożarowska – Sekre-

tarz Gminy. Rezultatem spotkania jest pismo z dnia 27.06.2012r.
potwierdzające wolę nieodpłatnego przekazania nieruchomości. W piśmie podano wstępne
warunki oraz orientacyjne terminy transakcji. (IV kwartał
2012r.- I kwartał 2013r.)
Wobec takiego stanowiska
PKP konieczne jest przedyskutowanie na szczeblu Rady Gminy

zamierzeń i dalszych działań samorządu w tym zakresie oraz podjęcie
odpowiedniej uchwały.
Maria Ożarowska

Zwrot podatku akcyzowego

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
informuje, że każdy rolnik, który
chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien w terminie
od 01 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

złożyć wniosek do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego
w roku 2012 wynosi 81,70 zł/1 ha użytków
rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1
– 31 października 2012 r. (gotówką w kasie
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub

przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku).
Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, pokój nr 213 (II
piętro) lub pod nr tel. 32/736 24 54.
Gabriela Placha
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Nasadzenia w Parku

W ramach procedury konkursowej Gmina złożyła wniosek
do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w Warszawie o dotację na nasadzenia
drzew i krzewów oraz wykonanie trawnika w Parku Zdrojowym. Projekt został zarejestrowany pod numerem 963/2012.

W

dniu 16 lipca do Urzędu
Gminy wpłynęło potwierdzenie rejestracji wniosku. W konkursie mogły wziąć
udział podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych. Konkursem objęto 4
obszary tematyczne, w tym obszar
IV- Ochrona i rewaloryzacja parków i ogrodów, do którego przystąpiła Gmina. Alokacja środków
w tym obszarze wynosi do 3,5 mln
złotych. Z wstępnych informacji
wynika, że zapotrzebowanie trzykrotnie przekracza możliwości
finansowe Funduszu. W ramach
obszaru IV złożono 16 wniosków

na kwotę prawie 10 mln złotych.
Na ostateczną decyzją w sprawie finansowania trzeba będzie
poczekać ok. 5 miesięcy. Tyle czasu
według postanowień regulaminowych trwa rozpatrywanie wniosków.
Projekt goczałkowicki pod
nazwą „Nasadzenia drzew i krzewów oraz odnowienie starego
i wykonanie nowego trawnika
w Parku Zdrojowym w Goczałkowicach-Zdroju usytuowanym przy

ul. Uzdrowiskowej i Parkowej, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Woj. Śląskiego pod nr
A/374/12” obejmuje:
1) nasadzenie ok. 3050 sztuk
drzew i krzewów, głownie liściastych
2) odnowienie trawnika – pow.
4,7 ha
3) wykonanie nowego trawnika –
pow. 1,6 ha.
W/w projekt ten stanowi II
etap rewitalizacji parku. W wyniku

realizacji tego przedsięwzięcia
zostanie przywrócony układ kompozycyjny zabytkowego Parku.
Szacunkowy koszt wykonania
nasadzeń i trawników wyniesie
ok. 870 tys. zł. Zadanie planuje
się zrealizować do końca 2014r.
(łącznie z rozliczeniem i sprawozdaniami). Zgodnie z harmonogramem sadzenie drzew zaplanowano jesienią 2013r. Wiosną
2014r. planuje się sadzenie krzewów i pozostałej roślinności oraz
wykonanie trawników.
Rok 2013 to przede wszystkim realizacja I etapu rewitalizacji, który obejmuje budowę alejek,
wykonanie oświetlenia, monitoringu i tzw. małej architektury
(ławki, kosze, szachownica, zegar
słoneczny, altany wypoczynkowe).
Nasadzenia i trawniki będą wykonywane w drugiej kolejności.
Na realizację I etapu Gmina pozyskała środki w kwocie 1.058 tys. zł.,
w ramach działalności Lokalnej
Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”.
Maria Ożarowska

Czy powstanie stacja
bazowa telefonii
komórkowej? – ciąg dalszy

Gmina Goczałkowice-Zdrój
od chwili wszczęcia postępowania negatywnie odnosiła
się do zamiaru budowy stacji
bazowej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Borowinowej.
W pismach i odwołaniach podnoszono kwestie ochrony środowiska, uzdrowiskowy charakter miejscowości, oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości, bliskie sąsiedztwo
strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, zagrożenia dla funkcjonowania zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, konieczność
opracowania raportów oddziaływania na środowisko oraz
względy społeczne.

P

lanowana przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. SA z siedzibą w Warszawie budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS – 0653.01 jest zlokalizowana w strefie „B”, w odległości
ok. 150 m od strefy „A”, w sąsiedz-

twie zabudowy mieszkaniowej.
Ten fakt w opinii gminy może
w przyszłości stanowić zagrożenie dla dalszego funkcjonowania
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i dla statusu gminy jako
miejscowości uzdrowiskowej.
W związku z tym, w lutym br.
gmina wystąpiła do operatora sieci
z propozycją zmiany lokalizacji
inwestycji. W ofercie współpracy
wskazano działki gminne położone w północnej części Goczałkowic-Zdroju, z dala od skupisk
budynków mieszkalnych, w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej.
W odpowiedzi PTC SA poinformowało, że przeniesienie lokalizacji inwestycji o ok. 2 km jest
merytorycznie nieuzasadnione
ze względu na zasięgi wewnątrz-budynkowe rzędu 400-600
metrów. W ocenie przedstawicieli
operatora obawy mieszkańców
są spowodowane brakiem wiedzy na temat oddziaływania pół
elektromagnetycznych i obowią-

zujących przepisów, a kuracjusze
z reguły częściej prowadzą dłuższe rozmowy przebywając z reguły
wewnątrz budynku. O braku
racjonalnych przesłanek świadczą zdaniem operatora rzeczywiste wyniki pomiarów na temat
szkodliwości pól elektromagnetycznych. Ponadto, jak podaje PTC
SA, w Polsce obowiązują bardziej
rygorystyczne uregulowania niż
w większości krajów UE, a PTS SA
jako posiadacz certyfikatu zarządzania środowiskowego zgodnie
z normą ISO-14001 wprowadziła
do swojej polityki ekologicznej
zasady określone w przepisach
z dziedziny ochrony środowiska.
Odnosząc się negatywnie do propozycji zmiany lokalizacji inwestycji PTC SA podała również następujące argumenty:
1) utrudnienie dostępu do numeru
alarmowego 112
2) zahamowanie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej
3) uniemożliwienie upowszech-

nienia szybkiego mobilnego Internetu.
W ocenie operatora baza
cyfrowa telefonii komórkowej jest
w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.
W międzyczasie Starosta
Pszczyński decyzją z dnia 8 marca
2012r. zatwierdził ponownie projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej: wieży kratowej,
systemu anten nadawczo-odbiorczych wraz z okablowaniem, kontenerem, drogą dojazdową, ogrodzeniem i elektryczną instalacją
wewnętrzną. W dniu 9 lipca br,. do
Urzędu wpłynęła decyzja Wojewody w sprawie odwołania gminy
od w/w decyzji. Wojewoda nie
podzielił stanowiska gminy i utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.
Na tę decyzję przysługuje gminie
skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach,
w terminie do 30 dni.
Maria Ożarowska
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Zakończono DWIE
inwestycje drogowe

W

lipcu zakończono realizac ję
dwóch gminnych inwestycji drogowych:
1) Przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowicach-Zdroju
wraz z przebudową sieci wodociągowej
wzdłuż ulicy Róż na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej
2) Remont ul. Robotniczej.
Całkowita wartość wykonanych zadań
wyniosła 2.359,838 zł. Na sfinansowanie tychże robót wydatkowano ze środków własnych gminy 1.869.008 zł, co stanowi 79,2% całkowitych kosztów. Z funduszy zewnętrznych pozyskano kwotę
490.830 zł, co stanowi 20,8% wydatko-

wanych kwot.
Ulicę Źródlaną i Róż wykonywała firma
Biegier Sp. z o.o. z Goczałkowic-Zdroju.
Inwestycja była realizowana w cyklu dwuletnim. Całkowita wartość zadania według
oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym wyniosła 2.178.536 zł.
Po rozliczeniu faktyczne koszty budowy
były mniejsze o kwotę 1.528 zł. Pełny
zakres robót objęty umową:
-) budowa kanalizacji deszczowej o długości 883,4m
-) przebudowa jezdni wraz z przebudową
istniejących zjazdów do posesji w granicach bram wjazdowych; ul. Źródlana –
1018 m, ul. Róż – 270 m

-) wykonanie sieci wodociągowej w ul.
Róż na odcinku od ul. Źródlanej do ul.
Brzozowej (wymiana wodociągu na długości 286 m)
Na budowę tej drogi w 2011r. wydano
1.028.222 zł. Pozostała kwotę zapłacono
z tegorocznego budżetu.
Ulicę Robotniczą wykonywała firma
DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą
w Ćwiklicach. Wartość zadania wyniosła
182.830 zł. Zakres rzeczowy robót: remont
ul. Robotniczej na długości 300 m, remont
pobocza oraz remont fragmentu cieku
wzdłuż remontowanej jezdni na długości
68 metrów.
Maria Ożarowska

Ul. Róż

Ul. Róż

Ul. Róż

Ul. Źródlana

Ul. Robotnicza

Ul. Robotnicza

Modernizacja gospodarki
cieplnej w Uzdrowisku

W

ojewódzki Ośródek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny rozstrzygnął przetarg na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja gospodarki
cieplnej uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośródek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlano –
montażowych polegających na:

termomodernizacji poszczególnych budynków oraz
modernizacji sieci cieplnych
funkcjonujących w ramach
Uzdrowiska Goczałkowice –
Zdrój, zgodnie z „Programem
Funkcjonalno – Użytkowym”
opracowanym w ubiegłym
roku. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład
Remontowo-Budowlany „Jacek
Matyszkiewicz” z Goczałko-

wic-Zdroju. Oferty oceniano
według następujących kryteriów: cena – 90%, okres gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty budowlane – 10%. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje modernizację
gospodarki cieplnej w następujących obiektach: Azalia, budynek administracyjny, Limba,
Magnolia, Stokrotka, Szpital, COP, Przewiązka, Pergola, stołówka z kuchnią,

Wrzos. W ramach modernizacji zostaną docieplone ściany
zewnętrzne, docieplone dachy,
wymienione instalacje centralnego ogrzewania, wymienione
drzwi i okna. Szczegółowo
zakres tych robót określono
w „Programie Funkcjonalno –
Użytkowym”. Wartość zamówienia wynosi 8.350.241 zł.
Termin wykonania – maksymalnie do 30 grudnia 2012r.
Maria Ożarowska
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Jest zgoda na niszczenie tam
Wędkarze gospodarujący
na stawie RONTOK alarmują. Zaniepokojony jest
również WORR. Przyczyna?
Coraz większe szkody w środowisku powodowane przez
bobry. Bobry niszczą drzewostan, budują tamy, blokują swobodny przepływ
wody w rowach opaskowych
i kanałach, powodują piętrzenie wody i podtapianie terenów w rejonie stawu„Rontok”.
Ponadto osłabiają wały przeciwpowodziowe i uniemożliwiają eksploatację borowiny.

R

ozbieranie tam daje niewielkie efekty. Zwykle
w krótkim czasie pojawiają się nowe i jest ich coraz
więcej. Tym niemniej ze względu
na ochronę gatunku jest to jedyny
sposób na zmniejszenie zagrożeń

i strat. Zniszczenie tam bobrowych wymaga zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wydawanie takich
zezwoleń jest mocno obwa-

rowane przepisami. Zezwolenia są wydawane tylko w przypadku konieczności ograniczania szkód w gospodarce rolnej,
leśnej i rybackiej lub w intere-

sie zdrowia i bezpieczeństwa
powszechnego.
W dniu 29 czerwca br. została
wydana decyzja zezwalająca
na niszczenie tam zbudowanych
przez bobra europejskiego, zlokalizowanych na rowie melioracyjnym w rejonie RONTOKA.
Zgoda obejmuje czynności wykonywane ręcznie lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego (zależnie od warunków terenowych).
Nie obejmuje chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, zabijania i okaleczania
bobrów. Zezwolenie obowiązuje
przez 2 lata tj. do 30 listopada
2012r. oraz w 2013r. w miesiącach: marzec-kwiecień oraz
od początku lipca do końca listopada. Prace będą wykonywane
przez Spółkę Wodną Goczałkowice-Zdrój oraz strażaków z OSP.
Maria Ożarowska

Żabi Kraj w obiektywie

S

towarzyszenie Lokalna
G r u p a Ry b a c k a „ Ż a b i
Kraj” organizuje Konkurs Fotograficzny – „Żabi Kraj
w obiektywie. Konkurs potrwa
do dnia 17.09.2012 roku. Zgod-

nie z regulaminem każdy uczestnik może zgłosić do konkursu
nie więcej niż 4 zdjęcia w jednej kategorii, przy czym można
zgłaszać jedynie zdjęcia, które
nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych
konkursach, jak również nie
były Warunkiem uczestnictwa
w Konkursie inne podmioty.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które amatorsko lub
profesjonalnie zajmują się fotografią. Zdjęcia mają przedstawiać obszar objęty działaniem
Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi
Kraj” tj. teren Gmin Chybie,
Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój,

Pawłowice, Skoczów, Strumień,
Zebrzydowice. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – „Rybactwo i wędkarstwo”
b) II kategoria – „Najlepsze zdjęcie z Żabą”, maskotką-animatorem w przebraniu Żaby, podczas
jednej z imprez z udziałem Stowarzyszenia LGR.
Miejsce składania prac konkursowych:
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, ul.
Mickiewicza 9, 43 – 430 Skoczów z dopiskiem Konkurs fotograficzny – „Żabi Kraj w obiektywie”

Laureaci otrzymają nagrody
rzeczowe o wartości do:
a) I miejsce – 700 zł brutto
b) II miejsce – 500 zł brutto
c) III miejsce – 300 zł brutto
d) wyróżnienie – jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 6 niniejszego
regulaminu.
Zasady Konkursu określa
regulamin dostępny na stronie
www.zabikraj.pl.. Szczegółowe
informacje można również pod
numerem telefonu 33 487 49 55
lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: promocja@zabikraj.pl.
Maria Ożarowska

Wypoczynek letni
z funduszu alkoholowego

N

a organizację akcji letniej
w czasie tegorocznych
wakacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeznaczyła 20
tys. zł. Pieniądze te pochodzą
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Organizatorem
akcji jest Gminny Ośrodek Kultury, który odpowiada za orga-

nizację i zagospodarowanie wolnego czasu, realizację programu
imprez, prowadzenie pełnej
dokumentacji, bezpieczeństwo
uczestników oraz rozliczenia.
Do tej pory „korkowe” wydano
na dofinansowanie imprezy pn.
„Witajcie wakacje” zorganizowanej w dniu 2 lipca na boisku
przy ul. Uzdrowiskowej 61 (obok

siedziby GOK) oraz trzydniowy
plener malarski w Górkach Wielkich, w dawnym majątku Kossaków.
W programie wypoczynku
letniego są ponadto: plener fotograficzny, warsztaty taneczne
oraz wyjazdy m.in. do Krakowa,
Zakopanego, kina, Parku Rozrywki.

Środki przeznaczone na organizację wypoczynku stanowią
znaczną część środków na realizację programu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Planowane dochody
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2012r. wyniosą 82.425 zł.
Maria Ożarowska
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Przekazano środki
na kolonie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Parafialne przy Parafii św.
Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju otrzymało z budżetu gminy dotację w kwocie 10.000 zł na organizację kolonii w Olsztynie k/Częstochowy. Podstawą przekazania środków była umowa zawarta w dniu

5 lipca br. Całkowity koszt kolonii według umowy wyniesie 57.414 zł.
Na 14 – dniowe kolonie wyjedzie 50 dzieci z Goczałkowic. Turnus
rozpoczął się 20 lipca.
Maria Ożarowska

Firma „ECO-CLEAN” wykonawcą
bieżącej eksploatacji sieci
kanalizacyjnej

A

dministracja Zasobów
Komunalnych rozstrzygnęła
przetarg na wykonanie
zadania pn. „Bieżąca eksploatacja
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Wykonawcą usługi będzie
firma „ECO-CLEAN” Marzena Chudek z Goczałkowic-Zdroju. Bieżąca
eksploatacja obejmuje całodobową
obsługę sieci, w tym:
1) usuwanie awarii i czyszczenie
sieci, przyłączy kanalizacyjnych
oraz przywracanie terenu, na którym wystąpiła awaria, do poprzedniego stanu,
2) usuwanie awarii i czyszczenie
przepompowni ścieków,
3) naprawa i wymiana urządzeń
i armatury zabudowanej na sieci
kanalizacyjnej i przepompowniach,
4) przyłączanie dostawców do sieci
kanalizacji sanitarnej,

5) awaryjna wymiana odcinków
sieci kanalizacyjnej.

Do obowiązków Wykonawcy
związanych z realizacją zamówie-

nia należeć będzie również świadczenie usługi pogotowia kanalizacyjnego polegającej na 24 godzinnej gotowości (w tym, w niedziele
i święta). Wszelkie awarie można
zgłaszać jak dotychczas – telefonicznie do AZK lub bezpośrednio
do wykonawcy.
Rozstrzygnięty przetarg był
drugim z kolei postępowaniem;
pierwsze przeprowadzone w maju
br. zakończyło się unieważnieniem
na mocy przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Do drugiego przetargu zgłosiły się 2 firmy.
Najkorzystniejszą ofertą była oferta
o najniższej cenie. Umowa o realizację przedmiotu zamówienia będzie
obowiązywać do 31.12.2013r. Całkowita wartość zamówienia jest
uzależniona m.in. od stopnia awaryjności sieci i liczby interwencji.
Maria Ożarowska

Remonty w placówkach
oświatowych
W poniedziałek 2 lipca rozpoczął się remont Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje: remont 3
pomieszczenia sanitarnych,
remont korytarzy, dostawę
i montaż 39 drzwi wewnętrznych, roboty elektryczne, ułożenie płytek na schodach
do szatni (ok. 40m2), montaż
balustrady (ok. 48m), obudowę
21 grzejników oraz wymianę 2
okien w kotłowni.

W

ramach w/w zakresu prac
zostaną wykonane roboty
tynkarskie i malarskie

366.791 zł.

na powierzchni ok. 2015m2. Prace
wykonuje Przedsiębiorstwo Wie-

lobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju. Wartość robót

Ta sama firma wykonuje również remont Sali dydaktycznej dla
dzieci najmłodszych w Publicznym Przedszkolu nr 1, za kwotę
ok. 35.000 zł. Roboty obejmują:
demontaż boazerii drewnianej
oraz drzwi w ścianie działowej,
rozebranie ściany działowej,
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłogi, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach,
podwieszany sufit, malowanie.
W sierpniu planuje się remonty
w Przedszkolu nr 2, na kwote
ok. 30 tys. zł.
Maria Ożarowska
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OBCHODY
XX-leciA gminy
goczałkowice
-zdrój

Uroczyste obchody XX-lecia - 01.06.2012 r.
Wójt Gminy - Gabriela Placha oraz Przewodniczący Rady Gminy - Adam Maćkowski.

Występ Moniki Mendrok - Miki i Pawła Miki.

Gratulacje składane przez poseł PIS - Izabelę Klos i posła PO - Sławomira Kowalskiego.

Uroczyste obchody XX-lecia - nadanie tytułu Honorowego Obywatel Gminy
Goczałkowice-Zdrój: Łucji Fijoł, Kazimierzowi Ingramowi oraz Krzysztofowi Kanikowi
(tytuł nadany pośmiertnie, przekazany na ręce żony).

Uroczyste obchody XX-lecia - panel dyskusyjny.

aktualności
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obchody 20-lecia
- imprezy towarzyszące

Marsz po zdrowie - Nordic Walking - 27.05.2012 r.

Wystawa poświęcona XX-leciu Gminy Goczałkowice-Zdrój - 26.05-26.06 2012 r.

Koncert Grzegorza Turnaua i Jacka Królika - ogrody KAPIAS 01.06.2012 r.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Krzysztofa Kanika przy hali sportowej "Goczuś" 03.06.2012 r.

XVII Dni Goczałkowic - Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem - 02.06.2012 r.

Zawody wędkarskie dla dzieci - staw Rontok 03.06.2012 r.
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PROMOCJA
GOCZAŁKOWICKIEGO
SŁOWNIKA
BIOGRAFICZNEGO

Na zdj. Wójt Gminy - Gabriela Placha, prof. Wiesława Korzeniowska, dr B. Sopot-Zembok.

Występ Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice w ramach Promocji Słownika.

Prof. Wiesława Korzeniowska (redaktor słownika) w trakcie podpisywania książki.

Uroczyste otwarcie spotkania przez dr Barbarę Sopot-Zembok.

Wystawa "Wczoraj i dziś" towarzysząca promocji słownika.

Zaproszeni goście w trakcie zwiedzania wystawy.

Oświata
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Ogłoszono przetarg na
dowóz uczniów do szkół

W dniu 11 lipca Gminny Zespół
Oświat y o głosił pr zetarg
na dowóz uczniów do szkół
w roku szkolnym 2012/2013.
D owoze m o b j ę c i zo s t a n ą
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Gimnazjum oraz
Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

W

ramach dowozu zostanie
uruchomionych 6 linii
autobusowych. Łączna
trasa przejazdów – ok. 120 km
dziennie. Prognozowana liczba
przewożonych uczniów – 209.
Termin składania ofert upływa
w dniu 26 lipca 2012r. godz. 9.00.
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się firmy, które m.in. spełniają następujące warunki:

1) posiadanie licencji na wykonywanie działalności w zakresie
transportu drogowego, zgodnie
z przepisami
2) posiadanie wiedzy
i doświadczenia – tj. wykonanie
co najmniej 1 usługi polegającej
na przewozie osób o wartości
co najmniej 100.000 zł w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
3) posiadanie co najmniej 3
pojazdów do przewozu osób
zapewniających przewóz ilości
dzieci wskazanych w SIWZ
4) posiadanie co najmniej 3 osób
z uprawnieniami do wykonywania zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie
o transporcie drogowym
5) posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie
niższą niż 100 tys. zł.
Zamawiający nie wymaga
wadium. Kryterium oceny ofert
stanowi najniższa cena. Okres
realizacji zamówienia: od 3

września 2012r. do 28 czerwca
2013r.
Więcej informacji o przetargu na stronie www.goczalkowicezdroj.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 246846-2012.
Maria Ożarowska

Dołączyli do grona
nauczycieli mianowanycH

W

dniu 12 lipca 3 nauczycieli goczałkowickich placówek oświatowych dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Są to: Jolanta Szczygieł
– nauczycielka edukacji wczesnosz-

kolnej w Szkole Podstawowej nr 1,
Agnieszka Spendel nauczycielka
Publicznego Przedszkola nr 1,
Agnieszka Gałuszka – nauczycielka
języka niemieckiego w Gimnazjum.
W bieżącym roku szkolnym osoby

te zakończyły staż zawodowy trwający 2 lat i 9 miesięcy, sporządziły
wymaganą dokumentację a następnie przystąpiły do egzaminu i zdały
go z wynikiem pozytywnym. W miesiącach wakacyjnych odbywają się

także postępowania kwalifikacyjne
na stopień nauczyciela dyplomowanego. O ten awans prawdopodobnie
będzie ubiegać się 1 nauczycielka
Gimnazjum.
Maria Ożarowska

"TAK, ZDROWEMU STYLOWI ŻYCIA"

„TAK, ZDROWEMU STYLOWI
ŻYCIA” – PROJEKT COMENIUSA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU.

W

lutym 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju wraz z 7
szkołami z różnych państw Unii Europejskiej złożyła w Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji projekt do realizacji w ramach programu Comenius.
Początkiem lipca otrzymaliśmy
informację, że projekt ten został przyjęty do realizacji i otrzymał kwotę
finansowania 20 000 euro.
Projekty partnerskie szkół
w ramach programu Comenius,
które polegają na współpracy szkół
z różnych krajów Unii Europejskiej
mają na celu wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawza-

jem. Promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą
uczniowie i kadra nauczycielska,
wpływa na wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji. Działania
w ramach realizacji projektu podejmowane są zarówno na terenie
szkoły i wśród lokalnej społeczności,
jak i podczas tak zwanych mobilności, czyli wizyt w krajach partnerskich.
Projekt realizowany w SP 1
zakłada pięć spotkań krajów partnerskich na przestrzeni dwóch lat.
Jedno spotkanie będzie miało miejsce w Goczałkowicach-Zdroju.
W ramach mobilności szesnastu uczniów będzie miało okazję
wyjechać za granicę, gdzie wezmą
udział w różnych działaniach mających na celu realizację założeń projektu. Jednak także na terenie szkoły

i gminy będą podejmowane działania związane z projektem. Informacje dotyczące realizacji projektu
będą zamieszczane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej projektu, która powstanie jesienią tego
roku.
Jak sam tytuł projektu „Tak,
zdrowemu stylowi życia” wskazuje,
podejmowane działania będą skupiały się na propagowaniu dobrych
nawyków sprzyjających podniesieniu jakości życia. Głównym celem
projektu jest powstrzymanie dzieci
i nastolatków przed nabywaniem
szkodliwych nawyków i pomoc tym,
którzy już je maja w zastąpieniu ich
innymi, użytecznymi. Aby ta pozytywna zmiana nastąpiła, uczniowie będą uczestniczyć w zadaniach
wykorzystujących ich umiejętności
społeczne, sportowe i artystyczne.

Ponadto nauczyciele będą uświadamiać uczniom skutki złych nawyków, a zdrowy styl życia będzie promowany poprzez różnego rodzaju
aktywności w ramach realizacji projektu. Dodatkową motywacją będzie
kontakt z rówieśnikami z innych krajów.
Mamy nadzieję, że oprócz dobrej
zabawy przy realizacji projektu,
uczniowie SP1 poszerzą swoje horyzonty poprzez poznanie kultury
innych krajów oraz docenią walory
zdrowego stylu życia i w pełni wykorzystają możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Anna Sławska
nauczyciel j. angielskiego w SP1
* przy pisaniu wykorzystano
materiały ze strony internetowej www.comenius.org.pl
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„Szczęśliwy jest dom, który
gości przyjaciela” – goście
z Ukrainy w gimnazjum
22 czerwca br. w ramach wymiany polsko-ukraińskiej koordynowanej przez
Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie mieliśmy zaszczyt gościć w naszych murach
10 przesympatycznych młodzieńców zza
wschodniej granicy.

O

koło godziny 9 młodzież z Ukrainy
dotarła do gimnazjum. Na początku
goście zostali oprowadzeni po naszej
szkole. Zostały im pokazane: gabinet dyrektora, sekretariat, pracownia chemiczna,
fizyczna i informatyczna, hala oraz basen.
Warto dodać, że trzy ostatnie pomieszczenia
wywołały wielką reakcję zachwytu naszych
gości.
Po zapoznaniu się z obiektem gimnazjum młodzież z Ukrainy została poczęstowana słodkościami przygotowanymi przez
uczniów, a następnie wysłuchała godzinnego koncertu szkolnego zespołu muzycznego.
Przybyli goście z pewnością nie nudzili
się w kolejnych godzinach spędzonych
w naszych murach, ponieważ zostały także
przygotowane dla nich pokazy doświadczeń chemicznych, fizycznych oraz zorganizowano zajęcia ruchowe i warsztaty plastyczne, na których malowali kolorowe
wagoniki pociągu. Prace zdobią ściany sali
114 i tam można je podziwiać. Największe
wrażenie wśród doświadczeń fizycznych
zrobiło na młodzieży ukraińskiej strzelanie

dymem, a wśród chemicznych najbardziej
podobało się im doświadczenie o nazwie
„wulkan chemiczny”. Wszyscy razem
na podwórku szkolnym puszczali także
gigantyczne bańki mydlane.
Po absorbujących zajęciach w szkole młodzież z Ukrainy została zaproszona przez 12
gimnazjalistów do swoich domów. Jak się
później okazało każdy z naszych uczniów
nie omieszkał także pochwalić się naszym
malowniczym, goczałkowickim krajobrazom i wszyscy zabrali swoich podopiecznych
na spacery: wzdłuż jeziora, przy uzdrowisku
czy do ogrodów Kapiasa.
Punktualnie o godzinie 18.15h Ukraińcy ze swoimi polskimi opiekunami wrócili do szkoły, gdzie pani dyrektor oficjalnie
pożegnała gości i wręczyła im przygotowane
przez uczniów gimnazjum pamiątki: łabędzia wykonanego techniką origami w narodowych barwach z logo gimnazjum, szydełkowany koszyczek wypełniony słodyczami,
grupowe zdjęcie oraz prezentację multimedialną upamiętniającą wspólnie spędzone
chwile oraz ukazującą nasze piękne okolice.
Pomimo tego że młodzież z Polski i Ukrainy spędziła ze sobą zaledwie jeden dzień,
bardzo się ze sobą zżyła i moment pożegnania był dla nich trudny, dlatego też uściskom
nie było końca…
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy zdecydowali się ugościć w swoich
domach przybyłą młodzież i stworzyć przy-

jazną atmosferę, którą, miejmy nadzieję,
Ukraińcy będą długo nosić w swoich sercach.
Nie chcemy również zapomnieć o wszystkich
pozostałych zaangażowanych w organizację wizyty gimnazjalistów, dlatego im także
składamy najserdeczniejsze podziękowania.
Opiekunowie wymiany polsko-ukraińskiej w gimnazjum

Reminescencje czyli
echa spotkania
z uczniami ze Lwowa…

22 czerwca br., w godzinach
dopołudniowych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Goczałkowicach – Zdroju
ze zdziwieniem przyglądali
się grupce dzieci zwiedzających szkołę pod opieką swojej nauczycielki.

S

zybko wyjaśniło się, iż
„nowi uczniowie” to dzieci
ze Lwowa zaproszone
przez nas w ramach wymiany
młodzieży. Przyjęcie było przesympatyczne. Wszyscy chcieli
przywitać się z nieco stremowa-

nymi rówieśnikami z Ukrainy.
Największe wrażenie na młodzieży zrobił basen goczałkowicki. Dzieci pływały pod
okiem instruktorów i ratowników 1,5 godziny. Mimo zmęczenia trudno im było opuścić
obiekt. Smutne miny mówiły
wszystko…
Po trudzie nadszedł czas
na wzmocnienie kondycji.
Młodzież zjadła pyszny obiad
w szkolnej stołówce. Po odzyskaniu wigoru uczniowie spróbowali swoich sił …w zajęciach
lekcyjnych. Niezapomnianą

lekcję historii przeprowadził p.
Stanisław Gola, zaś uzupełnieniem atrakcyjnych zajęć były
ćwiczenia komputerowe pod
czujnym okiem naszego informatyka p. Piotra Jarosza.
O godzinie 14.30 nadszedł
moment najważniejszy – spotkanie z polskimi rodzinami.
Chętnych do przyjęcia dzieci
było więcej, niż samych zainteresowanych. Rodzice ugościli młodzież, uatrakcyjniając
im czas pokazaniem miejscowych ciekawostek, zwiedzaniem uzdrowiska oraz wyjeż-

dżając z nimi do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Każdy
wrócił z drobnym upominkiem
– na pamiątkę.
Spotkanie było wspaniałym przeżyciem nie tylko dla
naszych gości, ale także ubogaceniem każdego, kto miał przyjemność brać udział w tak niecodziennej wizycie.
Niezapomniany dzień dzieci
podsumowały znanym mottem: „W życiu są chwile, podczas których dzieję się więcej,
niż w ciągu lat…”.
Izabela Pryszcz-Wilczek

Oświata
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Żyj zdrowo
na sportowo!!!

27 czerwca 2012 roku w piękny
słoneczny ranek, z Przedszkola
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
wyruszyła grupa „małych sportowców”. Przedszkolaki idealnie wyposażone w różnorodne
rekwizyty kibica, zmierzały
wraz ze swoimi wychowawczyniami i opiekunkami na boisko
L.K .S. w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie odbył się „sportowy piknik”. Biało- czerwone
barwy na twarzach, koszulkach oraz innych gadżetach,
sprawiały iż wzrok niejednego
przechodnia zatrzymywał się
na naszym piłkarskim korowodzie.

N

a miejscu przywitał dzieci
pan Kazimierz Piszczek –
niegdyś trener grupy piłkarskiej „Żaki”. Warto dodać, iż
jego obecność wywołała wielką
sensację wśród dzieci, gdyż jest
on ojcem reprezentanta Polski
na Euro 2012, Łukasza Piszczka.
To pod jego skrzydłami rozpoczął
karierę jego syn, był on bowiem
jego pierwszym trenerem. Tego
dnia, dzieci miały okazję sprawdzić się jako piłkarze i pod jego
okiem wypróbować swoje siły
podczas profesjonalnie przeprowadzonej rozgrzewki. Nauczycielka grupy najmłodszej pani
Halina Piszczek, z wielkim zapałem przeprowadziła gimnastykę
dla smyka.Dzieci z ogromnym
zaangażowaniem wsłuchiwały się
w jej instrukcje.

Nasze maluchy dzielnie brały
udział w zabawach i konkurencjach sportowych były: biegi,
podskoki, turlania, czołgania,
zabawy z dużymi i małymi piłkami, strzelały gole do specjal-

nie przygotowanych miniaturowych bramek.
Grupy starsze rozegrały mecz,
a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia główny,
gospodarz obiektu L.K.S. pan
Tadeusz Przybyła, który sprawiedliwie rozdawał żółte kartki.
W rolę sędziów pomocniczych
wcielały się nauczycielki.
Wśród małych zawodników
panowała przyjazna atmosfera,
zdrowa rywalizacja, ale przede
wszystkim wspaniała zabawa.
Dla nas jednak najważniejsze
były radosne i uśmiechnięte
buzie wychowanków. To właśnie w tym miejscu, swoje pozytywne emocje dzieci mogły
wyrazić nie przed telewizorem, lecz podczas kibicowania
na świeżym powietrzu.
Po zmaganiach sportowych
mali uczestnicy otrzymali
pamiątkowy Dyplom Uczestnictwa w Turnieju Piłki Nożnej
Przedszkolaków, oraz zdjęcie
Reprezentanta Polski Łukasza
Piszczka wraz z jego autografem.
U w i e ń c z e n i e m i mp r e z y
sportowej było zaproszenie
dzieci na piknikowe kocyki,
gdzie każde dziecko mogło
wyciągnąć ze swojego plecaka
małe, słodkie „co nieco”. Zadowoleni, ale zmęczeni sportowcy
zasłużyli sobie na dodatkową
atrakcję- zajadania się smakołykami wspólnie ze swoimi
kolegami i koleżankami na zielonej trawce. Pogodny i radosny nastrój uświetniły dźwięki
rozbrzmiewającej z głośników muzyki. Nie mogło również obejść się od głośnego,
radosnego wspólnego śpiewu
hymnu Polski na Euro 2012
„Koko koko euro spoko”, który
znał doskonale każdy goczałkowicki „jedynkowy” przedszkolak.
Pomysł i realizacja sportowego pikniku to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu dla
naszych podopiecznych. Dumni
jesteśmy, iż Łukasz Piszczek nie
tylko reprezentuje Polskę w piłce
nożnej, ale że wyrósł w naszej
„małej ojczyźnie” – Goczałkowicach-Zdroju. Kto wie, może
nasza zielona murawa w przyszłości podaruje nam również

zdolnego i utalentowanego piłkarza?
Dyrekcja Przedszkola oraz
grono pracowników Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach
–Zdroju serdecznie dziękuje
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panu Kazimierzowi Piszczek
oraz panu Tadeuszowi Przybyła
za udział oraz pomoc w zorganizowaniu udanej imprezy.
Anna Siedlaczek
Karolina Siedlaczek
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Nagrody dla najlepszych

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

T

ytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły uzyskali:
Mateusz Kościelny – uczeń
klasy VIa Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz Maciej Mencner – uczeń klasy
IIId Gimnazjum.

Mateusz Kościelny wykazał
się wzorową postawą uczniowską, obowiązkowością i dużą
wiedzą ogólną z wszystkich
przedmiotów, która zaowocowała średnią ocen 5,06. Był
uczestnikiem wielu konkursów
przedmiotowych i zawodów

sportowych.
Maciej Mencner ma na swoim
koncie najwyższą średnią ocen
w Gimnazjum tj. 5,38, najwyższy wynik z egzaminów gimnazjalnych (185 punktów na 201
punktów możliwych do uzyskania) oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
W okresie nauki w Gimnazjum Maciej wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach matematycznych, m.in.: 10 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Multitest,
5 miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej
OLIMPUS z matematyki, 10
miejsce z Ogólnopolskim Konkursie Albus z matematyki.
W 2011r. dotarł do półfinałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-

dzy o Internecie Dialnet Masters
2011. W 2012 roku uczestniczył
w zajęciach Akademii Młodego
Ekonomisty na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach.
Wyróżnienia tytułem „Wzorowego Ucznia” i nagrody Wójta
Gminy otrzymało również trzech
innych uczniów Gimnazjum,
tj.: Jolanta Pudełko – uczennica klasy IIIb, Tomasz Lazarek
– uczeń klasy IIb oraz Arkadiusz
Placha – uczeń klasy IIc. Jola
i Tomek to wybitni biolodzy, którzy mogą poszczycić się tytułem
Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii, przy czym dla Joli to kolejny
sukces; w poprzednim roku była
finalistką tego Konkursu. Arek
Placha od 4 lat z powodzeniem
uczestniczy w rożnego rodzaju
konkursach i olimpiadach mate-

matycznych. Ma na swym koncie szereg osiągnięć, m.in.:
w poprzednim roku 3 miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym Multitest oraz
3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Albus.
W roku szkolnym 2011/2012
do tych osiągnięć doszedł tytuł
Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Uroczystość zakończenia
roku szkolnego w Gimnazjum
była okazją do wręczenia dwóch
specjalnych wyróżnień: Kinga
Świerkot – uczennica klasy IIIc
otrzymała wyróżnienie za 100%
frekwencję przez 3 lata nauki
w tej szkole; Jan Zuber – uczeń
klasy IIId w księdze absolwentów
został wpisany w pozycji „1000”.
Maria Ożarowska

I nadszedł ten upragniony
dzień…! – zakończenie roku
szkolnego w gimnazjum
29 czerwca nadszedł najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów, a i zapewne
nauczycieli, dzień zakończenia roku szkolnego. Po mszy świętej uczniowie po raz
ostatni zebrali się w szkole, by w obecności włodarzy gminy, pani dyrektor, grona
pedagogicznego i rodziców odebrać świadectwa, pożegnać mijający rok szkolny
i powitać upragnione wakacje.

Z

anim cała społeczność szkolna rozeszła
się do domów na zasłużony wypoczynek
mieliśmy okazję obejrzeć krótki program
artystyczny przygotowany przez klasy IIc i IId
pod opieką p. K. Michalik p. Ł. Hanke. Drugoklasiści na wesoło podsumowali swoje największe
szkolne osiągnięcia.

W trakcie akademii nie zabrakło podziękowań absolwentów skierowanych do pani
dyrektor, nauczycieli i rodziców. Podopieczni
wyrazili wdzięczność belfrom za przekazaną
wiedzę i rozbudzenie ciekawości świata. Trzecioklasiści wyrazili także głęboką nadzieję,
że będą mieli okazję spotkać się jeszcze
ze swoimi nauczycielami w dorosłym życiu.
Podczas obchodów zakończenia roku
szkolnego nastąpił również moment wręczenia nagród Absolwenta Roku i Osobowości Roku. Pierwszy tytuł przyznawany jest
uczniowi, który w ciągu 3 lat uzyskiwał wzorową ocenę z zachowania, najwyższą średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego
oraz reprezentował szkołę i osiągał znaczące
wyniki w konkursach przedmiotowych lub
zawodach sportowych. Absolwentem Roku
został uczeń klasy III d – Maciej Mencner.
Wyróżnienie gimnazjalista otrzymał z rąk
Wójta Gminy pani Gabrieli Plachy. Natomiast
Osobowością Roku i tym samym nagrodę
Dyrektora Gimnazjum otrzymał uczeń klasy
IIIb – Tomasz Janson.
Na wyróżnienie wśród absolwentów
zasłużyła także Kinga Świerkot, która przez
trzy lata edukacji w gimnazjum nie opuściła
ani jednego dnia w szkole.
Kolejna nagroda została wręczone finaliście konkursu z matematyki uczniowi klasy
IIC – Arkadiuszowi Plasze. W ramach promocji młodych talentów nagrodą Wójta Gminy
za tytuł laureata olimpiady przedmiotowej
z biologii otrzymali także: Tomasz Lazarek
– uczeń klasy IIb i Jolanta Pudełko – absolwentka IIIb.
To jeszcze nie koniec nagród. W tym
bowiem roku szkolnym po raz pierwszy
zostały wręczone statuetki dla najlepszych
sportowców. Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maćkowski.
W kategorii gimnazjalistek zwyciężyła uczennica klasy IIIa – Karolina Ćwiok, a wśród
chłopców najlepszym sportowcem okazał się
Krzysztof Bulanda – uczeń klasy IIId.
Po zakończonej uroczystości z uśmiechem

na twarzach nauczyciele i uczniowie gimnazjum udali się na zasłużony wypoczynek.
Całej społeczności gimnazjum życzymy udanych, słonecznych a zarazem bezpiecznych
wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
Monika Major
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Tr a d y c j a o r g a n i z o w a n i a
w naszej miejscowości święta
Gminy, w postaci dwudniowych Dni Goczałkowic sięga
kilkunastu lat wstecz. Po raz
pierwszy w 1995 r. z inicjatywy
ówczesnych władz zaaranżowano obchody o plenerowym
charakterze. Pomysł ten bardzo szybko pozyskał rzesze
zwolenników i na trwałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. W trakcie minionych
siedemnastu lat, na goczałkowickiej scenie wystąpiło wielu
znamienitych artystów i zespołów (m.in. Zbigniew Wodecki,
Monika Brodka, zespół BRACIA, Krzysztof Krawczyk, Robert
Janowski, URSZULA itp.) które
zapraszały do wspólnej zabawy
zgromadzoną publiczność.
Podobnie było w tym roku.

P

oczątkiem czerwca
2012 r. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminą Goczałkowice-Zdrój, zaprosiły wszystkich
miłośników dobrej zabawy na XVII
Dni Goczałkowic, które odbyły się

na boisku Ludowego Klubu Sportowego. Warto podkreślić, że tegoroczne przedsięwzięcie było częścią składową i punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu
20-lecia naszej gminy.

Obchody, w sobotnie popołudnie zainaugurował koncert
Goczałkowickiej Orkiestry Dętej,
która trasą prowadzącą przez
deptak uzdrowiskowy donośnie ogłosiła rozpoczęcie dwudniowego święta. Bezpośrednio
na scenie głównej wójt gminy
– Gabriela Placha oraz dyrektor GOK – Zofia Szołdra, oficjalnie oznajmiły otwarcie XVII Dni
Goczałkowic, zapowiadając jednocześnie pierwszy punkt programu – prezentację twórczości
artystycznej dzieci i młodzieży
lokalnych placówek oświatowych (szkoły podstawowej nr 1,
gimnazjum) oraz uczestników
warsztatów tanecznych i muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury.
O godz. 15.15, na scenie odbyło
się podsumowanie oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Portret Mojej Mamy” (łącz-

Biesiada Regionalna z udziałem chóru Semper Communio i Zespołu Folklorystycznego.

Koncert gwiazdy sobotniego wieczoru - zespołu BOYS.

Goczałkowicka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Grzegorza Paszka.

Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem - Zespół Folklorystyczny Goczałkowice.

nie wręczono pięć nagród głównych i 10 wyróżnień). Kilkanaście minut później konferansjer
– Wojciech Lala zaprosił widownię na „Goczałkowickie Spotkanie z Folklorem”. W ramach
powyższego projektu, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej na scenie zaprezentowały się: Zespół Regionalny,
działający przy SP nr 1 Zespół
Folklorystyczny „Małe Jankowianki”, Zespół Pieśni i Tańca
„Przygoda” z Rybnika, Zespół
Śpiewaczy „Mizerowianki” oraz
nieoceniony Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice”, który
swym występem zamknęły blok
ludowy.
Następną pozycją programu
obchodów była „Biesiada Regionalna” – autorskie przedsięwzięcie miejscowego chóru parafialnego Semper Communio (pod
batutą Edyty Wrony), Zespołu
Folklorystycznego Goczałkowickie (pod kierownictwem Grzegorza Kotasa), Goczałkowickiej
Orkiestry Dętej (pod kierownictwem Grzegorza Paszka) oraz

zespołu instrumentalnego Art
Music Trio. Pod namiotem, rozstawionym na murawie boiska
rozbrzmiewały dźwięki tak
popularnych utworów jak: „Gdybym Miał Gitarę”, „My Cyganie”,
„Ukraina”, „Hej Bystra Woda”,
„Hej Góral Jo Se Góral” itp.,
które porwały „gości” do śpiewu
i wspólnej zabawy.

Koncert zespołu ALBI.
DOKOŃCZENIE NA STR. 18 
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W trakcie trwania „biesiady”,
do koncertu przygotowywała się
gwiazda wieczoru. Punktualnie,
a godz. 20.00 utworem „Jesteś
szalona” swój występ rozpoczął najpopularniejszy w Polsce
zespół disco polo – BOYS, który
przed sceną zgromadził niezwykle liczną (jak na goczałkowickie realia) widownię. Ostatnim
punktem sobotniego programu
był popis umiejętności muzycznych kobiórskiego zespołu
STREFA, na czele z wokalistą –
Mirkiem Lazarkiem.
Drugi dzień jubileuszu naszej
gminy rozpoczął się o godz. 13.00
paradą grupy mażoretek (w asyście orkiestry dętej) z oddalonych o kilkanaście kilometrów
od Bielska-Białej Hecznarowic.
O godz. 14.00 wszystkie dzieci
zaproszono do udziału w artystycznym projekcie teatru „Małej
Sceny” z Krakowa – „Właśnie leci
show dla dzieci”. Tuż za nimi,
w największych hitach legendarnej grupy Bon Jovi (debiutujący
po raz drugi na dużej scenie)
zaprezentował się zespół John
Bovi Cover Band z Jastrzębia-Zdroju. Kolejnym punktem niedzielnego święta był popis znanego z takich skeczy jak: „Nauka
jazdy”, „W szkole”, „Dentysta”,
laureata licznych nagród na przeglądach i festiwalach kabaretu
SMILE. O godz. 17.00 na scenie wystąpił zespół AVOCADO –
znany szerszej widowni z udziału
w pierwszej edycji muzycznego
show „X FACTOR”. Członkowie
grupy, to pięciu facetów o różnych temperamentach, zainteresowaniach i pomysłach, których
łączy jedno – miłość do muzyki
a cappella.
Po godz. 18.00, dyrektor GOK
ogłosiła podsumowanie 5 już
edycji „Goczałkowickich Potyczek Rodzinnych” – interdyscyplinarnej zabawy dla całych
rodzin. Tegoroczna edycja, pod
honorowym patronatem Małgorzaty Handzlik – poseł do parlamentu europejskiego była związana z jubileuszem 20-lecia
gminy oraz Euro 2012. W ostatecznym rozrachunku, po podsumowaniu punktacji tytuł Super
Rodziny wywalczyła rodzina
Hanke, a nagrodę główną, ufundowaną przez firmę PROSEAT
wylosowała rodzina Pająk.
Punktem kulminacyjnym
ostatniego dnia obchodów
święta Gminy Goczałkowice był
występ zespołu FUTURE FOLK,

ale za nim zakopiańska grupa
na dobre opanowała scenę swoje
„pięć minut” na porwanie goczałkowickiej publiczności otrzymała
„Katowicka 16 Piotra Kupichy”
– laureaci pierwszej edycji programu „Bitwa na głosy”, którzy
zaprezentowali największe hity
jakie wykonywali w telewizyjnym widowisku.
Wraz z zakończeniem występu
młodych artystów, przed zniecierpliwioną widownią, w asyście
wiwatów i oklasków pojawili się
długo oczekiwani: góral „pełną
gębą” – Stanisław Karpiel Bułecka
(bratanek „tego” Bułecki), charyzmatyczny skrzypek – Szymon
Chyc – Magdzin oraz Matt Kowalsky – wybitny DJ, DVJ, kompozytor i reżyser dźwięku, którzy
wspólnie tworzą zespół łączący
muzykę taneczną z góralszczyzną – FUTURE FOLK (tych, którzy
opuścili ten porywający koncert
odsyłam do „dobrych”  sklepów
muzycznych po ich debiutancki
album).
Niedzielny program XVII Dni
Goczałkowic zakończył koncert
jednego z najpopularniejszych
w naszej miejscowości i całym
powiecie zespołu do „tańca
i różańca” – ALIBI, który zaprosił do wspólnej zabawy tanecznej
wytrwałych fanów imprez plenerowych, zamykając tym samym
kolejną kartę w kulturalnym
kalendarzu imprez GOK.
Głównym obchodom święta
naszej gminy (odbywającym się
na scenie) towarzyszyły dodatkowe atrakcje: stoiska gastronomiczne, stoisko „Fizyka jest
OK.” goczałkowickiego gimnazjum, wystawa prac podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, stoisko Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” oraz
niezwykle widowiskowe wesołe
miasteczko.
W przyszłym roku zapraszamy
Państwa do udziału w jubileuszowych, XVIII Dniach Goczałkowic.
Wielkimi krokami zbliżamy się
do pełnoletności!!!
Ewelina Sowa
Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy wsparli organizację XVII
obchodów Dni Goczałkowic,
a byli to:
– Bank Spółdzielczy w Pszczynie,
– Bank Spółdzielczy w Tychach,
– Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowe,
– Przedsiębiorstwo Górnicze

Występ kabaretu SMILE.

Koncert zespołu AVOCADO.

Koncert gwiazdy niedzielnego wieczoru - zespół Future Folk.

„SILESIA”,
– Firma PROSEAT,
– Centrum Filmowe HELIOS
w Bielsku-Białej,
– Muzeum Zamkowe w Pszczynie,
– Zespół Sanatoryjno-Szpitalny
GWAREK,
– Gospodarstwo Szkółkarskie
KAPIAS,
– „Willa ANNA”,
– Restauracja PROMENADA,
– Restauracja MAJA,

– Firma NOVATOR Adam Mrzyk,
– Hurtownia TESSA,
– Państwo Leokadia i Gustaw
Biały,
– Specjalistyczne Gospodarstwo
Ogrodnicze DZIDA,
– „J&T Partner” s.c. Janusz i Tadeusz Lazarkek,
– Instalatorstwo Elektryczne
„WRONA”,
– Firmia DĄBEK,
– KANCELARIA Szema, Smolarczyk.

Kultura
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SZLAKIEM POLSKIEGO
RENESANSU
Wiek XV, to czas przemian
w społeczno-kulturowych dziejach Europy. Powoli ku upadkowi zaczęła chylić się ponad
tysiącletnia „mroczna” epoka
wieków średnich, ustępując
miejsca nowemu nurtowi, który
często określany jest przez
współczesnych czasem „odrodzenia sztuki i nauki”.

R

enesans tchnął nowego
ducha w marazm średniowiecza, ponownie otworzył
się na bogaty dorobek starożytności, stawiając człowieka w centrum
zainteresowania. Jego wpływy
widać było niemalże we wszystkich dziedzinach życia, począwszy
od szeroko pojętej kultury (literatury, architektury, sztuki itp.)
skończywszy na rozwoju medycyny i wielkich odkryciach geograficznych.

Z wizytą w Kozłówce - pałac Zamoyskich.

Kazimierz Dolny - Korzeniowe Doły.

Epoka odrodzenie bardzo
szybko rozprzestrzeniła się
na większość krajów starego
kontynentu. Do Polski, a właściwie na dwór Jagiellonów dotarła
końcem XV wieku, oddziaływując (w ogólnym rozrachunku)
na wizerunek naszego kraju.
Po dziś dzień, jej najbardziej
widoczne (dla oka) wpływy
zachowały się w architekturze,
którą można podzielić na trzy
okresy: od 1500-1550, 15501600 oraz 1600-1650. Na przestrzeni tych 150 lat powstało szereg zabytkowych budowli, które
w większości przetrwały do obecnych czasów. Ich największe skupisko – „szlak renesansu”, oprócz
tak dużych miast, jak Kraków,
czy Zamość znajduje się w Polsce centralnej, w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Wisły.
W ten region, na kultu-

Rynek w Kazimierzu Dolnym.

ralny wyjazd, połową czerwca
2012 r., Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
zaprosił wszystkich miłośników
podziwiania pomników historii
oraz pereł polskiej architektury.
Pierwszego dnia trzydniowej
wycieczki 20 osobowa grupa,
zanim dotarła do punktu docelowego swej wyprawy – Kazimierza
Dolnego, zboczyła nieco z trasy
w kierunku Kozłówki. W tej niewielkiej wsi, położonej 35 km
od Lublina, znajduje się zespół
pałacowo-parkowy związany
z dwoma znamienitymi rodami
– Bielińskimi i Zamoyskimi. Kompleks należy do jednych z najlepiej zachowanych rezydencji
w kraju. Zwiedzających (tym
samym i nas) zachwycił bogatą
kolekcją malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego oraz dbałością o najdrobniejsze szczegóły
wystroju.
Siedziba magnacka, oprócz
niepowtarzalnych wnętrz pałacowych posiada trzy dodatkowe
atrakcje. Pierwsza to powozownia w której można zobaczyć ekspozycję rodem z Łańcuta. Druga
to przepiękna kaplica, wzorowana na wersalskiej z kopią
nagrobka dawnej właścicielki
– Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Z kolei trzecia związana
jest z dość niechlubnym okresem
w dziejach Polski. Osoby odwiedzające Kozłówkę, w budynku
starej powozowni mogą obejrzeć
Galerię Sztuki Socrealizmu.
W drodze do królewskiego
miasta udaliśmy się do Puław
– dawnej siedziby Czartory-

skich. Ten wielki ród magnacki,
którego najznamienitszą przedstawicielką była Izabela z Flemingów Czartoryska uczynił z tamtejszego pałacu swą główną siedzibę. W majątku na przestrzeni
XVIII i XIX w. kwitło życie społeczno-kulturalne, a jego właścicielka z pasją i zaangażowaniem
gromadziła pamiątki i dzieła
sztuki, dając w ten sposób upust
swym patriotycznym uczuciom
po ostatnim rozbiorze Polski.
Idylla trwała do lat 30-tych XIX w.
Wówczas car, Mikołaj I odebrał
Czartoryskim puławskie dobra
za udział w Powstaniu Listopadowym. Od tego czasu majątek
przechodził różne koleje losu.
Na dzień dzisiejszy jest siedzibą Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznastwa Polskiego
Instytutu Badawczego. Jednakże
wciąż, pomimo że lata świetności
ma już dawno za sobą zachwyca
zwiedzających. Oprócz samego
pałacu w zespole parkowym
można obejrzeć m.in. świątynię
Sybilli oraz tzw. Dom Gotycki
– miejsca w których począwszy od 1801 r. funkcjonowały
pierwsze na terenach polskich
muzeum.
Na nasze nieszczęście, wszystkie wnętrza obiektów, wchodzących w skład zabytkowego kompleksu ze względu na prowadzone w nich prace rewitalizacyjne zostały zamknięte dla osób
trzecich. Jedynie za pomocą słów
Pani przewodnik, która z wielkim
oddaniem i sercem opowiadała
DOKOŃCZENIE NA STR. 20 
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nam o niezwykłej, często dramatycznej historii tych ziem mogliśmy poczuć dawny klimat tego
miejsca.
Wprost z Puław, drogą wzdłuż
brzegów Wisły w późnych godzinach popołudniowych dotarliśmy
do Kazimierza Dolnego – miasta
znanego ze swego niepowtarzalnego klimatu do którego od lat
zjeżdża się artystyczna bohema.
Ta licząca sobie zaledwie 3485
mieszkańców miejscowość drugiego dnia naszej podróży przywitała nas piękną pogodą i gorącymi
promieniami słońca.
Wykorzystując jedną z miejscowych udogodnień turystycznych – osobowe meleksy udaliśmy
się do Korzeniowego Dołu, realizując tym samym pierwszy punkt
z poniedziałkowego pobytu.
Dalej, wąskimi uliczkami kazimierskiego miasteczka dotarliśmy
pod ulokowane w bezpośrednim
sąsiedztwie królowej polskich
rzek spichlerze. Te renesansowe
budowle stanowią żywe świadectwo po portowej i handlowej

świetności miasta, zakończonej
w 1656 r. spaleniem miejscowości
przez wojska szwedzkie. Pierwszy z nich został wybudowany
najprawdopodobniej w XVI w.
Do dnia dzisiejszego, z ponad 60
obiektów przetrwało jedynie 12,
a w jednym z nich współcześnie
ulokowano cztero gwiazdkowy
hotel o wymownej nazwie – „Król
Kazimierz”.
Nie jest to jedyny przykład
sztuki renesansowej, jaki zachował się w Kazimierzu. Na dużym
rynku, nad którym od strony północnej wznosi się okazały kościół
farny (w trakcie naszego pobytu,
również w remoncie), a od południowej wzgórze z klasztorem
franciszkanów zachowały się dwie
przepiękne kamienice z renesansowymi arkadami kupieckiej rodziny Przybyłów. Inicjatorami ich budowy byli dwaj bracia – Mikołaj i Krzysztof, których
wizerunki świętych patronów
widnieją na frontonach budowli.
Trzecia, równie okazała jest XVII
wieczna kamienica przy ul. Sena-

torskiej.
Ukoronowaniem naszego
pobytu w tym niezwykle malowniczym, posiadającym swoistego
ducha miejscu był godzinny rejs
statkiem po Wiśle, podczas którego można było podziwiać
przepiękną panoramę miasta
z ruinami królewskiego zamku
z jednej strony, a z drugiej, wieś
Janowiec, nad którą królują majestatyczne ruiny ogromnej rezydencji magnackiego rodu Lubomirskich.
Ostatniego dnia wędrówki
„szlakiem renesansu” pożegnaliśmy senny Kazimierz kierując się
w stronę Sandomierza – jednego
z najstarszych, najpiękniejszych
i najważniejszych historycznych
miast Polski. Miejscowość, rozsławiona przez popularny serial TVP
„Ojciec Mateusz” ostatnimi laty
stała się bardzo popularna na turystycznej mapie kraju. W naszym
programie zwiedzania sandomierskiej ziemi znalazły się m.in.
rynek z XIV – wiecznym ratuszem,
należącym do najbardziej znanych

POWITANIE WAKACJI

Wakacje, to dla każdego dziecka długo
wyczekiwany czas relaksu i wypoczynku.
Końcem czerwca, wraz z ostatnim dzwonkiem pustoszeją mury szkół, w niepamięć
odchodzą sprawdziany, klasówki i prace
domowe. Nadchodzą dni beztroski i lenistwa. Ważne, aby spędzić je w przyjaznym
gronie przyjaciół, kolegów, rodzeństwa
i rodziców.

G

minny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, chcąc nadać tej chwili niezwykłe znaczenie, 2 lipca 2012 r. zaprosił całe rodziny – zarówno dużych, jak i małych
na oficjalne powitanie wakacji. W godzinach
popołudniowych, na boisku przy siedzibie GOK
odbyła się wyjątkowa impreza koordynowana
przez animatorów agencji artystycznej Pozytywka z Bielska-Białej.

Dla zainteresowanych, którzy postanowili

spędzić cztery godziny na wspólnej zabawie
czekały liczne niespodzianki, jednym słowem
– dla każdego coś miłego.
Miłośnicy ruchu i gimnastyki mogli wziąć
udział w rozgrywkach hokeja na trawie, spróbować swych sił w strzelaniu z łuku do celu
lub wykazać się umiejętnościami sprawnościowymi w trakcie biegu na gumowych piłkach. Fani piłki nożnej mieli okazję rozegrać
pasjonujący mecz na specjalnie przygotowanym stole do gry w „piłkarzyki”. Na wszyst-

obiektów renesansowych w kraju,
Brama Opatowska (jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich
w Polsce), podziemna trasa turystyczna – pozostałość po kupieckim charakterze miasta, średniowieczny kościół św. Jakuba oraz
sandomierski zamek – obecnie siedziba Muzeum Okręgowego.
Tak wzbogaceni w nowe
doświadczenia estetyczne udaliśmy się w drogę powrotną
do domu. Jednak, zanim dotarliśmy do Goczałkowic postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jedno
miejsce, które wiązało się z celem
naszej wyprawy – zamek w Baranowie Sandomierskim, będący
najlepiej zachowaną rezydencją
renesansową w Europie.
Ten niezwykły obiekt, cudem
ocalały z pożogi II wojny światowej stał się podsumowaniem
naszego wyjazdu kulturoznawczego. Niczym kropka nad „i”
dopełnił trzydniową podróż zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury.
Ewelina Sowa

kich przybyłych (zwłaszcza najmłodszych)
czekało stoisko do malowania twarzy oraz
imponujących rozmiarów dmuchany zamek.
A żeby tego było mało, uczestników imprezy
odwiedzili niezwykli goście. Do Goczałkowic przybył zielony ogr – Shrek wraz ze swą
żoną – księżniczką Fioną, krasnoludki sierotki
Marysi oraz bohaterowie Gwiezdnych Wojen,
którzy zachęcili zgromadzonych – ojców
z synami, mamy z córkami, wujków i ciocie
do udziały w różnorodnych zabawach: układaniu gigantycznych puzzli na czas, dmuchaniu ogromnych baniek mydlanych, wyścigach
gąsienic oraz wielu, wielu innych.
Wierzymy, że tak rozpoczęte wakacje nie
mogą być nudne i będą obfitować w szereg
atrakcji Odłóżmy na bok telewizory i komputery, skorzystajmy z urlopu i wypoczynku
w gronie najbliższych. Czas aby dać się
porwać przygodzie.
Ewelina Sowa
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WYJAZD DO ŚLĄSKIEGO
OGRODU ZOOLOGICZNEGO

W upalny dzień, 10 lipca br.
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił liczną grupę uczestników
na wyjazd do chorzowskiego
Zoo.

N

ie są to nasze pierwsze
odwiedziny śląskiego zwierzyńca. Jednak za każdym razem propozycja wyjazdu

w to ciekawe miejsce cieszy się
bardzo dużą popularnością. I tak
z 70-cio osobową grupą, pod opieką
przewodnika, udaliśmy się na zwiedzanie rozległego terenu ogrodu.
Na ścieżce edukacyjnej mogliśmy
podziwiać wiele gatunków zwierząt, zarówno tych rzadkich, jak
i bardziej nam znanych. Wśród nich
znalazły się m.in. wielbłądy, słonie,

tygrysy, nosorożce, niedźwiedzie,
budzące zachwyt u dzieci małpy,
wiele gatunków gadów i bogatą
kolekcję ryb słodkowodnych oraz
morskich. Nie lada ciekawostką
dla najmłodszych była unikalna
Skalna Kotlina Dinozaurów, dzięki
której na chwilę mogliśmy się przenieść w prehistoryczny świat tych
wymarłych stworzeń. Po zakończe-

INDIAŃSKIE
WAKACJE
W dniach od 02 do 06 lipca,
w Gminnym Ośrodku Kultury
odbywały się warsztaty plastyczne pod hasłem „Indiańskie
wakacje”.

N

a czas warsztatów nasz Ośrodek zamienił się w prawdziwą indiańską wioskę, a 17
małych uczestników z pióropuszami
na głowie, przyozdobieni w barwy
plemienne mieli okazję bliżej zapoznać się z kulturą czerwonoskórych,
stworzyć swój własny amulet oraz
przygotować plemienny taniec. Nie

brakowało również gier i zabaw
plenerowych, poszukiwania skarbów natury czy zdobywania sprawności Indianina. Jednak główną
atrakcją indiańskiego tygodnia była
budowa namiotu-Tipi. Przepięknie ozdobiony w oryginalne malowidła dumnie stał przed budynkiem GOK-u budząc zachwyt wśród
odwiedzających naszą siedzibę.
Na koniec warsztatów wszystkie
dzieci wybrały się na lody ufundowane przez Kawiarnię Malwa. Serdecznie dziękujemy.
GOK

niu wędrówki z przewodnikiem,
dzieci mogły skorzystać z placów
zabaw, a dorośli odpocząć w jednym z punktów gastronomicznych.
Po tak obfitującym w atrakcje dniu
nadeszła pora na pożegnanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
do którego z pewnością jeszcze kiedyś powrócimy.
GOK

warsztaty
fotograficzne

W ramach tegorocznej
oferty wakacyjnej Gminny
Ośrodek Kultury w dniach
18-19-20 lipca w swej siedzibie zorganizował profesjonalne warsztaty fotograficzne prowadzone pod
okiem Anny i Jacka Bieńków
- zawodowo zajmujących się
tą dziedziną sztuki.

Z

ajęcia odbyły się w specjalnie zaaranżowanym
na ten cel studiu fotograficznym (w sali dydaktyczno-wy st awienniczej GOK-u).
Warsztaty skierowane były dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Tematem spotkań był
portret studyjny.
GOK
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PLENER PLASTYCZNY
W GÓRKACH WIELKICH

N

a przestrzeni 16, 17 i 18
lipca 2012 r. po raz trzeci
Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju zorganizował plener plastyczny w Górkach Wielkich. W dawnym majątku
rodziny Kossaków, oddalonym
o 32 km od naszej miejscowości,
dzięki zaangażowaniu potomków dawnych właścicieli od kilku
lat działa młodzieżowe schronisko Koss. Atmosfera tego miejsca,
w połączeniu z historią rodu wielkich malarzy (Juliusza i Wojciecha
Kossaków) co roku ściąga do Górek
rzesze artystów (profesjonalnych
i amatorów) na Artystyczne Lato
u Kossaków.

Podobnie było również w tym

przypadku. Celem wyjazdu była
szeroko zakrojona działalność

WYJAZD
DO KRAKOWA

K

raków – dawna stolica Polski,
24 lipca 2012 r. stała się miejscem jednego z wakacyjnych
wyjazdów zorganizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. Najważniejszym
punktem wizyty w królewskim mieście było działające od dwóch lat
pod płytą rynku głównego Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa. Ta najnowsza atrakcja grodu Kraka dzięki
szeroko zakrojonym badaniom
naukowym, w nowatorski sposób
przedstawia archeologiczny obraz
dawnej, średniowiecznej osady
kupieckiej, która funkcjonowała
w obrębie współczesnego centrum
w XIII w.

Dodatkowo na trasie naszego
zwiedzania znalazł się Kościół
Mariacki z najpiękniejszym dziełem (jedynym takim ołtarzem
na terenie całej Europy) wybitnego
artysty i rzeźbiarza – Wita Stwosza,
Kościół Franciszkanów, z niezwykłymi witrażami autorstwa Stanisława Wyspiańskiego oraz najważniejszy symbol miasta – Wzgórze
Wawelskie wraz z katedrą i królewskimi grobami. Program wycieczki
zamknął godzinny rejs statkiem
po Wiśle, w trakcie którego można
podziwiać piękną panoramę starego miasta, Kazimierz oraz słynny
Kościół na Skałce.
Ewelina Sowa

twórcza, a jej efekty, to prace plastyczne nawiązujące do lokalnej

architektury i pejzażu oraz fabuły
popularnej książki dla najmłodszych „Kłopoty Kacperka – góreckiego skrzata” – Zofii Kossak –
Szatkowskiej.
Trzeciego dnia wy jazdu
goczałkowicka grupa udała
się na etnograficzną przygodę
do Chlebowej Chaty, położonej
w sąsiednich Górkach Małych.
Mini skansen to miejsce, w którym
wszyscy zainteresowani mogli
poznać jak wygląda długa droga
– „od ziarenka do chleba” oraz
mieli okazję do skosztowania
miejscowych specjałów (podpłomyków, miodu, czy „swojskiego”
masła i smalcu).
Ewelina Sowa
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Zarząd Koła Emerytów
w Goczałkowicach Zdroju
organizuje
wyjazd w góry z przewodnikiem
(Rysianka 1322 m – Lipowska 1324 m)
w dniu 24-08-2012 (piątek)
Wyjazd o godz. 8.00
z parkingu przy UG
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Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju
zaprasza na

Emerycką Biesiadę przy ognisku
w dniu 21-08-2012 (wtorek)
Koło Łowieckie„Cyranka” w Porębie
Odpłatność:członkowie 5 zł
sympatycy 15 zł

Odpłatność:
członkowie 15 zł
sympatycy 20 zł

Organizator zapewnia:
-transport na miejsce imprezy
-poczęstunek

Cena obejmuje:
-przejazd autokarem,
ubezpieczenie, przewodnik

muzyka biesiadna zapewni miły nastrój

Zapisy przyjmuje się w każdy
wtorek w godz. 9.30 – 12.30
w biurze Koła (siedziba GOK).

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba GOK)
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XVII DNI GOCZAŁKOWIC
na SPORTOWO

S

iatkówka, piłka nożna,
piłka ręczna, pływanie,
a także nordic walking
– to propozycja Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji

na sportowe obchody siedemnastych dni Goczałkowic. W piątek 25.05.2012 jako pierwsi
do boju wystartowali siatkarze, a dokładnie reprezentacje
urzędu gminy, mieszkańców,

nauczycieli oraz absolwentów
tutejszego gimnazjum. Zacięta
rywalizacja trwała do samego
końca, ale to nauczyciele pokazali, kto najlepiej gra w siat-

kówkę. W sobotę 26.05.2012
na boisku LKS został zorganizowany turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2000
i młodsi. Naszym młodym
adeptom piłki nożnej udało

się zdobyć trzecie miejsce,
a zwycięski puchar powędrował do piłkarzy z Pszczyny.
Niedziela 27.05.2012r. była
dniem, gdzie po raz pierwszy
w Goczałkowicach zorganizowany został „Marsz po Zdrowie Nordic Walking”, który
przyciągnął liczną grupę miłośników chodzenia z kijkami.
Sobota 02.06.2012 znowu
należała do siatkarzy, ale tym
razem tych bardziej zaawansowanych, w zawodach wzięło
udział sześć drużyn z całego
śląska, a z pierwszego miejsca
cieszyła się ekipa z Tychów.
W niedzielę 3.06.2012 odbył
się drugi memoriał pływacki im. Krzysztofa Kanika.
Z awo d y p o p r z e d z i ł a u r o -

czystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej św. pamięci
Wójta, która została wywieszona na ścianie budynku hali
sportowej. W zawodach wzięło
udział ponad 400 zawodników z całego śląska, małopolski oraz z Czech. W poniedziałek 04.06.2012 w piłce ręcznej
zmierzyli się gimnazjaliści,
gdzie nasi chłopcy zajęli drugie miejsce, a zwycięski puchar
powędrował do Pawłowic.
Myślę, że każdy z uczestników
będzie dobrze wspominał tegoroczne obchody dni Goczałkowic na sportowo. Dziękujemy
wszystkim osobom, którzy
zaangażowali się w organizację zawodów.
– Paweł Kanik –

Promocja dla dzieci
i młodzieży

W

okresie wakacyjnym,
w ramach „Wakacji
z Goczusiem” oferuje się
promocyjne wejścia (bez opłat)
na basen dla dzieci i młodzieży
z terenu Goczałkowic-Zdroju.
Promocja dot yczy pr zedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.
Wa r u n k i e m sko r z y s t a -

nia z promocji jest okazanie w kasie biletowej aktualnej legitymacji szkolnej.
Promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach
porannych (od 8.30-9.30) oraz
popołudniowych (od 14.00
do 15.00).
Więcej informacji – www.
gosir.goczalkowicezdroj.pl lub
pod numerem tel: 32/212 74 24

SPORT
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Otwarcie z udziałem
Łukasza Piszczka

We wrześniu bieżącego roku
zostanie oddany do użytku
„ORLIK” – kolejny obiekt sportowy wchodzący w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Powstańców Śl.
3. Obiekt ten jest realizowany
w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik
2012” i obejmuje: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne,
budynek sanitarno-szatniowy,
oświetlenie.

M

arzeniem wielu osób jest
przeżywanie tej chwili
wraz z czołowym zawodnikiem Bundesligi i reprezentantem
drużyny narodowej Panem Łuka-

szem Piszczkiem Dla dzieci i młodzieży z Goczałkowic Łukasz Piszczek jest idolem i przykładem wspaniałego sportowca, którego talent,
pasja i determinacja pozwoliła dołączyć do grupy najlepszych piłkarzy
Europy. Wielu młodych chłopców
w Goczałkowicach-Zdroju marzy,
by grać w piłkę i pójść w jego ślady.
W pierwszych dniach lipca,
za pośrednictwem rodziców przekazano na ręce Pana Łukasza list
intencyjny na okoliczność otwarcia „Orlika”. Wstępnie uzyskano
potwierdzenie uczestnictwa.
Miejmy nadzieję, że grafik treningów i rozgrywek pozwoli naszemu
piłkarzowi wziąć udział w tej uroczystości.
Maria Ożarowska

Bracia Janus najlepsi
w turnieju siatkówki
plażowej

Chociaż było pochmurnie, w nocy
popadało, a temperatura nie przekraczała 18 stopni, na Otwarty Turniej
Siatkówki Plażowej przybyło sześć
z ośmiu zgłoszonych par, które nie
przestraszyły się pogody.

T

urniej zorganizowany został przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach – Zdroju na boisku

do piłki plażowej przy
ulicy Uzdrowiskowej.
W zawodach uczestniczyło sześć drużyn, a najlepszą okazała się wspomniana
wcześniej para Janus
Łukasz/Janus Mateusz, która nie przegrała żadnego ze swo-

ich spotkań. Na miejscu drugim uplasowali
się bracia Hanak Marcin/Hanak Artur,
a ostatnie miejsce na podium wywalczyła
para Sykta Sebastian/Starościak Arkadiusz. Bardzo dobrze w tym dniu zaprezentowała się jedyna damsko męska para
Mrzyczek Anna/Czyż Adam, która poległa w meczu półfinałowym, a w spotkaniu
o trzecie miejsce przegrała dopiero w timebreaku. Dziękujemy drużynom za udział.
Klasyfikacja końcowa:
1. Janus Łukasz/Janus Mateusz
2. Hanak Marcin/Hanak Artur
3. Sykta Sebastian/Starościak Arkadiusz
4. Mrzyczek Anna/Czyż Adam
5. Pławecki Krzysztof/Kanik Paweł
6. Kost Kamil/Czyż Jakub
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

O

Goczałkowice- Zdrój, dnia 14.06.2012 r

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju w dalszym ciągu realizuje projekt,, Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie Gminy GoczałkowiceZdrój”. Projekt ten wspófinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu ze środków unijnych w 2012 roku, udało
się dotychczas zorganizować doradztwa:
zawodowe oraz psychologiczne. W okresie
od 04.06.2012 do 15.06.2012 roku, Ośrodek
Pomocy Społecznej zorganizował dla siedmiu
uczestników zajęcia warsztatowe o nazwie,,
Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. W ramach udziału w powyższych zajęciach, uczestnicy mieli możliwość sporządzenia osobistego bilansu osiągnięć, który przyczynił się do zwiększenia oglądu w obszarze
zasobów osobistych, potencjału wewnętrznego danej osoby. Zajęcia te miały również
na celu pobudzenie motywacji oraz zwiększenia wiary we własne możliwości, jak również pokazanie uczestnikom warsztatów, jak
wielką rolę odgrywa motywacja oraz wiara
we własne siły na powodzenie w życiu osobistym i społecznym, w rozmowie rekrutacyj-

M

inął kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice- Zdrój” organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekty systemowe tego
typu umożliwiają nabywanie bądź
podniesienie nowych kwalifikacji
zawodowych. Ponadto uczestnictwo w w/w projektach przyczynia
się również do rozwijania kompetencji i umiejętności życiowych
tak ważnych w codziennym funkcjonowaniu. Organizacja szkoleń
w ramach projektu daje możliwość
spotkań ludzi o podobnych często
głęboko zakorzenionych problemach i okazji do wymiany posiadanych doświadczeń. W roku bie-

nej i poszukiwaniu pracy. Niezwykle ważnym
elementem było przedstawienie uczestnikom
zajęć- podstaw komunikacji interpersonalnej oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi
emocjami typu: stres czy depresja oraz metod
budowania dobrego nastroju, pozytywnego
nastawienia do życia i przyszłości. Powyższe
zajęcia warsztatowe zakończyły się podsumowaniem oraz uzyskaniem przez wszystkich
uczestników certyfikatów potwierdzających
udział w zajęciach.

Dodatkowo informujemy, iż podczas
tegorocznych Dni Goczałkowic ubiegłoroczne uczestniczki projektu, które zakończyły udział w projekcie, promowały własnoręcznie odnowione przedmioty użytku
codziennego metodą decoupage, a umiejętności których nauczyły się podczas uczestnictwa w szkoleniu,, Renowacja mebli
metodą decoupage”. Promocja własnoręcznie odnowionych przedmiotów podczas
Dni Goczałkowic, przyczyniła się również
do wypromowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej organizowanych przez Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Goczałkowicach- Zdroju, a które
to realizowane są już od 2008 roku. Poprzez
podjęcie powyższych działań promocyjnych,
Ośrodek Pomocy Społecznej chciał zachęcić potencjalnych kandydatów do wzięcia udziału w we wspomnianym projekcie.
Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność Ośrodka w zakresie realizacji projektu, wyrażamy nadzieje, iż ostatnie dwa
lata realizacji tego przedsięwzięcia przyczynią się po raz kolejny do poprawy sytuacji
zarówno społecznej jak i zawodowej, osób
w nim uczestniczących. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszej strony
internetowej, na której znaleźć można bieżące informacje na temat przebiegu projektu
oraz zdjęcia z poszczególnych szkoleń uczestników projektu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie,,
Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój” do zgłaszania się w tutejszym Ośrodku Pomocy
Społecznej celem wypełnienie ankiety oraz
uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania.
Goczałkowice- Zdrój, dnia 11.07.2012 r

żącym, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego projektu
zorganizował dotychczas:
1. Doradztwo zawodowe (7 uczestników);
2. Doradztwo psychologiczne
(7 uczestników);
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (7 uczestników);
4. Szkolenie z zakresu obsługi komputera (5 osób).
Kolejnym etapem realizacji
będzie zorganizowanie dla siedmiu uczestników projektu systemowego szkoleń zawodowych, dzięki
którym osoby w nich uczestniczące
nabędą nowe kwalifikacje zawodowe. Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem końcowym
i w przypadku pozytywnie ukoń-

czonego kursu uczestnik otrzyma
zaświadczenie oraz certyfikat
potwierdzający nabycie nowych
uprawnień.
Dodatkowo przypominamy,
iż projekt ten współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej,
realizowany w ramach Priorytetu
VII,, Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1.,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Oprócz możliwości wsparcia
w postaci organizacji kursów dla
uczestników projektu, istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej w związku z uczestnictwem
w projekcie. O dalszym przebiegu

realizacji wspomnianego projektu będziemy informować Państwa umieszczając sukcesywnie
sprawozdania na stronie Naszego
Ośrodka oraz w,, Wiadomościach
Goczałkowickich”.

Szczegółowe
informacje na temat
projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy:
32/210 70 90
Osoby do kontaktu:
Kierownik: Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska

Informacje i ogłoszenia
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Indywidualna ochrona
przed komarami
w domu

Ochrona przed komarami
sprowadza się do przeprowadzania działań sprzyjających
ograniczaniu liczebności oraz
uciążliwości komarów w najbliższym otoczeniu człowieka.

• Pamiętaj! Aby nie dawać
komarom szans rozwoju
w Twoim otoczeniu nie gromadź niepotrzebnie wody,
a tę którą przechowujesz, regularnie wymieniaj.
• Przykrywaj wszelkie pojemniki do gromadzenia wody,
by ograniczyć możliwość złożenia jaj. Nieużywane pojemniki wystarczy obrócić „do góry
dnem”.
• Usuwaj przedmioty, w których przypadkowo może gromadzić się woda deszczowa.
Balie, beczki w ogródkach,
niedrożne rynny, pojemniki,

puszki po konserwach, wazony
na cmentarzach czy też zużyte
opony samochodowe z gromadzącą się wodą stanowią
dogodne miejsca wylęgu komarów.
• Dbaj, o regularną pielęgnację trawnika. Likwiduj niepotrzebne chaszcze i zarośla.
• Regularnie czyść baseny
i napełniaj je wodą chlorowaną.
• Zimujące komary można znaleźć w wilgotnych piwnicach,
altankach, oborach lub na strychach. Proste czynności, takie
jak odkurzanie lub zmiatanie ścian zmniejszą wiosenny
wylęg, poprzez skuteczną likwidację komarów z ich zimowych
kryjówek.
• W przydomowych oczkach
wodnych należy pamięt ać
o regularnej wymianie wody,
umożliwieniu przepływu

wody lub wprowadzaniu
do nich „komarożernych”
gatunków ryb: karasi, jazi,
wzdręg czy słonecznic. Miejsca zapewniające przeżywalność wpuszczonych tam
ryb, to zbiorniki nie wysychające w okresie letnim i nie przemarzające całkowicie w zimie
(min. 8-10 m³, średnia głębokość 0.5 m), nie zanieczyszczone ściekami oraz blisko siedzib ludzkich, gdzie uciążliwość komarów jest największa.
• Niezmiernie istotna jest indywidualna ochrona przed ukąszeniami polegająca m.in. na stosowaniu preparatów, zawierających substancje odstraszające
owady, stosowane na skórę
bądź odzież. Używane preparaty muszą charakteryzować się
wysoką skutecznością, oddziaływaniem na wiele grup owa-

dów w różnych strefach klimatycznych, bezpieczeństwem
stosowania (poprzez wykorzystanie nietoksycznych lub naturalnych substancji aktywnych),
przy minimalnych działaniach
niepożądanych oraz możliwością zastosowania wśród szerokiej grupy. Zawsze należy
pamiętać o dokładnym zmyciu
preparatu ze skóry!
Ulotka opracowana przez:
Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Katowicach
http://www.wsse.
katowice.pl

APEL O WYKASZANIE
CHWASTÓW na terenie
Gminy GoczałkowiceZdrój!!!

W związku z powszechnie znanym zagrożeniem jakie dla
upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla nas samych, stanowią siedliska szkodników
glebowych, gryzoni, ślimaków
oraz coraz częściej pojawiających się jadowitych żmij, przypomina się o obowiązku wykaszania chwastów i traw na swoich gruntach.

O

chrona gruntów rolnych
przed degradacją, którą
powoduje między innymi
wysiew chwastów z zaniedbanych
gruntów ciąży na właścicielach,
posiadaczach, zarządcach, użytkownikach wieczystych lub dzierżawcach gruntów. Sąsiedzi dzia-

łek zachwaszczonych narażeni
są na większe koszty związane
z dodatkową pielęgnacją swo-

ich upraw. Likwidację chwastów
należy prowadzić systematycznie,
przez cały rok, od wiosny do jesieni.

W/w obowiązek oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 121, poz. 1266 z zm.).

Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
30.05.2006 r. „właściciele nier uchomości zobowiązani
są do utrzymania porządku,
czystości oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego nieruchomości”.
Gabriela PLACHA
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
został przeniesiony do budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.00-20.00
Kontakt telefoniczny
- 32/212 70 55

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

WIOSKA INTERNETOWA

Zmiana godzin
otwarcia Wioski Internetowej
od 20 lipca 2012r .
Poniedziałek nieczynne

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./fax. 32/2107185, wew. 121.
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” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
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; czwartek 7.00 18.00, wtorek; środa 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. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŚMIECI:
Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I/1, 43-230
Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział
w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 11, tel. 32/2938062/63.
Eko Plus, ul. Ślepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek,
ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00 15.00, tel. 32/2127021,7387038, 2107185;
po godz. 15.00 tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.

Wtorek: 15:00-21:00
Środa: 15:00-21:00
Czwartek: 15:00-21:00
Piątek: 15:00-21:00
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne
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