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Wszystkie podejmowane starania

nowej jednostki samorządu terytorial-

ukierunkowane są na podwyższenie stan-

nego: gminy Goczałkowice-Zdrój.

dardu życia ludzi, którzy tutaj mieszkają,

fot. urząd gminy

mi przypadło w udziale zorganizowa-

W

turystycznych i uzdrowiskowych.

zję o powołaniu w Powiecie Pszczyńskim

Czuję się zaszczycona, że to właśnie
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wice – Zdrój dobrze wykorzystuje daną jej
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2017 roku nasza miejsco-

oblicze poprzez liczne inwestycje infra-

wość obchodzi jubileusz

strukturalne i społeczne oraz działania
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mające na celu podniesienie jej walorów

Jestem dumna, z naszych wspólnych
osiągnięć.
Z najlepszymi życzeniami,
Gabriela Placha Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

SAMORZĄD GMINNY
W LAtACH 2003-2006

R

ok 2003 zapisał się
w h i s to r i i G o c z a ł ko wic-Zdroju zakończeniem jednej z ważniejszych
i kosztowniejszych inwestycji.
We wrześniu oddano do użytku
nowoczesny obiekt sportowy,
którego budowa pochłonęła
6.700.00,00 zł. Źródła finansowania Hali w 67% pochodziły z ze środków własnych
gminy, a 33% stanowiły środki
zewnętrzne. Nie bez echa pozostało także zaangażowanie
gminy na innym polu budowlanym. W konkursie na „Budowę
Roku” Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast oraz Głównego Urzędu
Nadzoru Budowniczego zgłoszony przez Gminę obiekt Gimnazjum uplasował się w finałowej 7, a w kategorii kompleksów dydaktycznych zajął 3
miejsce w kraju, co dla stosunkowo niewielkiej, 6 tyś. miejscowości było ogromnym suk-

cesem i osiągnięciem. Ponadto,
w I edycji konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza Gmina w Europie” Goczałkowice otrzymały
nagrodę w wysokości 200 tyś. zł
za działania na rzecz ochrony
środowiska, które w całości
zostały przeznaczone na inwestycje o charakterze ekologicznym.
Te g o t y p u d z i a ł a n i a
na przestrzeni dekady spraw i ł y, że m ł o d y s a m o r z ą d
wysunął się na czoło pod
względem rozwoju gospodarczego na tle pozostałych gmin
Powiatu Pszczyńskiego. Duże
znaczenie i zasługi w tej materii
odnosiły osoby prywatne, obywatele, którzy na co dzień angażowali się w codzienne życie
miejscowości. Dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu
w czerwcu wspomnianego roku
utworzono goczałkowickie stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Inicjatywa”, które za cel

przyjęło sobie:
wszechstronne oddziaływanie służące rozwojowi małych
i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do pełniejszego wykorzystania lokalnych możliwości usługowych
i projektowych, upowszechnianie dobrych przykładów,
wspieranie organizacyjne osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych, inicjowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć
społeczno-gospodarczych
zmierzających do poprawy
warunków życia oraz inspirowanie i koordynowanie działań
zapewniających trwały rozwój
gospodarczy.
Prezesem nowego ugrupowania został wieloletni działacz
społeczny – Marian Waliczek,
który pełni powyższą funkcję
po dzień dzisiejszy. Na przestrzeni wielu lat swej działalności, Inicjatywa wsparła lub
zapoczątkowała wiele akcji
i przedsięwzięć m.in. związanych z pozyskiwaniem środ-

ków unijnych, które przyczyniły się do licznych sukcesów
wizerunkowych gminy.
Oprócz powyższych zdarzeń, w pierwszym roku, pracy
czwartej kadencji Rady Gminy
na szczególną uwagę zasługiwały dwa wydarzenia: przeprowadzone 18 maja referendum w sprawie przystąpienia
do Unii Europejskiej, w którym
ponad 90% mieszkańców opowiedziało się „za” oraz obchodzony 12 października jubileusz 50 – lecia Szkoły Podstawowej.
Wś r ó d n a j wa ż n i ej s z yc h
wydatków inwest ycy jnych
zaplanowanych na 2003 rok
znalazły się m.in. termomodernizacja budynku SP1, zagospodarowanie terenu wokół hali
oraz sporządzenia dokumentacji projektowej dot. budowy
krytej pływalni.
Utrzymanie statutu gminy
uzdrowiskowej, a tym samym
poprawa jakości powietrza
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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SAMORZĄD GMINNY
- CIĄG DALSZY...

fot. urząd gminy

sprawiło, że w 2004 roku uruchomiono w Goczałkowicach
jeden z ważniejszych programów ekologicznych, oparty
na sukcesywnym ograniczaniu niskiej emisji zanieczyszczeń, poprzez udzielanie dofinansowania do wymiany tradycyjnych kotłów centralnego
ogrzewania na nowatorskie
piece ekologiczne. Dzięki akcji
i dużemu zainteresowaniu
mieszkańców do końca roku
w miejscowości zainstalowano
ponad 170 kotłów, a w następnym, kolejnych 200.
D o t y c h c z a s ow y, s u k c e sywny rozwój gminnej infrastruktury, poczyniony na przestrzeni minionych lat sprawił, że ówczesny Wójt Gminy
– Krzysztof Kanik postanowił
iść za ciosem inaugurując rozbudowę dotychczasowej bazy
sportowej. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i silnemu
przeświadczeniu o potrzebie
poczynienia kolejnych prac
inwestycyjnych na przełomie
lipca i sierpnia 2004 roku przystąpiono do I etapu budowy
Krytej Pływalni. Oczywiście,
jak to bywa przy okazji dużych
przedsięwzięć nie obyło się
bez dość burzliwych dyskusji
dotyczących zasadności podjętych kroków. Tak, czy inaczej,
jak pokazała historia goczałkowicki basen, to jedna z ciekawszych wizytówek miejscowości
i na ten moment możemy się
tylko cieszyć, że pomimo licznych przeciwności udało się
zrealizować niniejsze założenie.
Kolejne zmiany zainicjowane na gminnym polu sprawiły, że już po raz kolejny
(podobnie jak w latach
poprzednich) tym razem w 7
edycji „Złota Setka Samorzą-

dów” dziennika Rzeczpospolita
i Centrum Badań Regionalnych
nie mogło zabraknąć Goczałkowic, które uplasowały się
na wysokim 19 miejscu. Warto
podkreślić, że w rankingowej
ocenie brano pod uwagę m.in.:
wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2001-2003,
dyscyplinę finansową, pozyskiwanie środków zewnętrznych, aktywność społeczną:
frekwencję wyborczą, aktywność bibliotek publicznych oraz
liczbę organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy. Inną ważną nagrodą,
jaka w tamtym okresie przypadła w udziale naszemu lokalnemu samorządowi było otrzymanie wyróżnienia w III edycji
konkursu „Bezpieczna Gmina”
przyznawanym za stan i skuteczność działania na wspomnianym polu.
Kilka ciekawych faktów
związanych ze wspomnianym
rokiem wydarzyło się na polu
społeczno-kulturalnym. Jak
wiadomo, inwestycje, inwestycjami (w tym czasie należałoby
jeszcze wspomnieć o realizacji
budowy kanalizacji na terenie
Kolanii Brzozowej i Borek oraz
budowie wodociągów na osiedlu Powstańców Śląskich), ale
nie samym „chlebem żyje człowiek”. I tak, już w marcu 2004
roku władze gminy nawiązały obiecującą współpracę
z węgierską gminą Paraszyna,
która zaowocowała kilkoma
wymianami i wizytami gości
zagranicznych w Goczałkowicach oraz rewizytami przedstawicieli naszej gminy. Ponadto,
zainicjowano pierwsze w historii nadanie tytułu Honorowego
Obywatela, które za liczne
zasługi na obchodach IX Dni

Goczałkowic otrzymał Augustyn Waliczek, a kilka miesięcy
później, przy okazji organizacji uroczystości Gminno-Powiatowych Dożynek wręczono
Jerzemu Wyciskowi.
Niestet y, z końcem roku
Goczałkowice spotkała wielka
tragedia. W listopadzie na skutek aktu wandalizmu spłonęło
całe wnętrze zabytkowego
budynku Dworca PKP, którego
zdewastowana br yła przez
długie lata pozostawała niechlubną wizytówką gminy.
Następnych 12 miesięcy
pracy samorządu wiązało
się m.in. z utworzeniem dwóch
odrębnych jednostek administracyjnych w gminie. Z dniem
1 marca 2005 roku pracę rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury
oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, którego wieloletnim kierownikiem został Jan
Bukowczan. Pod względem
moder nizac ji i remontów,
na swoją kolej doczekały się:
ulica Kryniczanki i Róż, a także
ulica Główna na odcinku od ul.
Zimowej do ul. św. Anny. Dodatkowo rozpoczęto prace wykonawcze mające za zadanie
utworzenie kanalizacji na osiedlu Wodociągowym oraz kont ynuowano procedurę sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego. Te i inne, nieco wcześniejsze działania przełożyły
się na 9 lokatę w 8 już edycji Złotej Setki Samorządów.
Awans do pierwszej dziesiątki
spośród 2500 tyś. samorządów był najlepszym dowodem,
świadczącym o skuteczności działań i zasadności decyzji podejmowanych od 1992 r.
przez Urząd Gminy.
Dużym sukcesem, któr y
z czasem umożliwił poprawę
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t u r y s t yc z n e g o w i z e r u n k u
gminy było także przekazanie
przez miejscowe uzdrowisko
na rzecz gminy Parku Zdrojowego, który na dzień dzisiejszy
stanowi jedno z ładniejszych
pod względem wypoczynkowym miejsc oraz stawu Maciek,
na którym od kilku lat z powodzeniem działa Centrum Rekreacji Wodnej WAKEPARK.
W ostatnim roku pracy IV
kadencji rady, tuż przed kolejny m i w y b o r a m i s a m o r z ą dowymi (zgłoszono 55 kandydatów na 15 mandatów)
udało się zrealizować przebudowę następnych dróg gminnych, pośród których znalazła się ul.: Kolejowa, Rolna
oraz Solankowa. Początkiem
stycznia 2006 roku do kierowniczego grona pracowników
gminy dołączyła Joanna Kotas,
która pod swój zarząd, na miejsce emerytowanej Lidii Drążyk przejęła Ośrodek Pomocy
Społecznej. Ponadto, również w pierwszym miesiącu,
a dokładniej 23.01.2006 r. Wójt
Gminy w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach odebrał nagrodę
w wysokości 200 tyś. zł za zajęcie I miejsca w konkursie „Ekologiczna Gmina Województwa
Śląskiego”. Podsumowując,
2006 rok zapisał się na kartach
kroniki gminnej jeszcze jednym, niezwykle istotnym zdarzeniem. 24 listopada nastąpiło
uroczyste, oficjalne otwarcie
Krytej Pływalni, w skład której
wszedł: olimpijskich wymiarów basen sportowy, basen
treningowy, brodzik, 2 wanny
(do solanki i hydromasażu),
saunę z pokojem wypoczynkowym oraz wodna zjeżdżalnia
rurowa.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk
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tować pysznej grochówki wprost
z kuchni polowej.
Dodatkowo, niezapomniane
przeżycia wszystkim melomanom zapewnił występ czechowickiego Teatru Muzycznego
MOVIMENTO, którego artyści
zaprezentowali swój repertuar
na scenie uzdrowiskowej sali koncertowej. Z kolei dla miłośników
plenerów zorganizowano klimatyczne przejażdżki powozem, którym towarzyszyły ciekawe spotkania z gośćmi prezentującymi stroje
z minionej epoki.
Ewelina Sowa-Mrzyk

fot. faCeBook/muzeum regionakne

fot. faCeBook/muzeum regionakne

sobotę, 27 maja
2017 r. w Goczałkowicach odbyła się pierwsza, historyczna Noc Muzeów,
zorganizowana przez Muzeum
Regionalne z siedzibą w uzdrowiskowym pawilonie „Wrzos”.
W ramach imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Goczałkowic w godz. od 16.00
do 23.00 zainteresowane osoby
miały możliwość bezpłatnie zwiedzić muzealną ekspozycję, obejrzeć wystawę zabytkowych samochodów, podziwiać prezentację III
Pułku Ułanów Śląskich oraz skosz-

fot. faCeBook/muzeum regionakne

NOC MuZEuM
W GOCZAłKOWICACH

POKój ZAGADEK NA
„StARYM DWORCu”

P

fot. google

okoje zagadek są grami na żywo, podczas których grupa uczestników zostaje zamknięta w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni
wypełnionej zagadkami logicznymi. Dysponując ograniczoną
ilością czasu, korzystając z własnej spostrzegawczości, współpracy
i sprytu, celem uczestników jest wydostanie się z pokoju i/lub wypełnienie misji. W przypadku trudności w rozwiązaniu zagadek, uczestnicy mogą skorzystać z podpowiedzi. Tego typu rozrywka zdobywa
uznanie coraz większej ilości graczy bez względu na wiek, poszukujących oryginalnego sposobu na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi
czy współpracownikami.
Czerpiąc inspirację z lokalnej legendy o rycerzu założycielu
Goczałkowic, firma Cinema Escape z Pszczyny, tworzy pokój zagadek
w budynku dworca Goczałkowice-Zdrój. Gracze przeniosą się do cza-

sów średniowiecznych i wcielą się w role giermków rycerza Goczała,
który to zostawił dla nich list:

Giermkowie!
Czas nadszedł, byście po służbie i naukach u boku mego
stawić mogli czoła Wielkiej Próbie stanu rycerskiego.
Odmienić dla was umyśliłem dawnem obyczaje,
byście dowieść mogli męstwa swego, mądrości i żeście
nie są mazgaje.
Dlategoż w trudzie, nim zegar południe wybije,
cnót powyższych trzy atrybuty zdobyć będziecie musieli:
miecz męstwa, mądrości księgę i kielich, abyście zawsze byli weseli.
Jeśli zaś w walce o tytuł polegniecie
niechybnie do stajni wygnani będziecie!
Rycerz Goczał
Otwarcie pokoju „Komnata rycerza Goczała” nastąpi pod koniec
czerwca tego roku. Pokój będzie dostępny w godzinach wieczornych
i popołudniowych od środy do niedzieli.
Rezerwacji gry będzie można dokonać na stronie www.cinemaescape.pl.
Czas trwania gry – 60 minut
Wielkość grupy – 2 – 6 osób
Ograniczenia wiekowe: od 10 do 15 lat wymagana obecność osoby
dorosłej podczas gry.
Cinema Escape

aktualności
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NADANIE tYtułóW HONOROWEGO
OBYWAtELA GOCZAłKOWIC-ZDROju

fot. gok

STANISŁAW HOCHUŁ – goczałkowicki artysta-rzeźbiarz. Jest jednym z czołowych twórców w regionie. Urodził się w Goczałkowicach,
w rodzinie o zamiłowaniach malarskich. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej. Z czasem
został absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jacka
Pugeta. W pierwszej połowie lat 60-tych pracował jako nauczyciel w LO w Wirku. W 1962 r.
wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz został członkiem „Grupy Arkat”. Uczestniczył również w życiu związkowym ZPAP pełniąc m.in. funkcję członka Rady Artystycznej
Zarządu Okręgu w Katowicach, wiceprzewodniczącego Sekcji Rzeźby oraz rzeczoznawcy
w zakresie rzeźby.
W latach 1969 – 1984 był asystentem,
a następnie adiunktem u prof. Bronisława
Chromnego. Od 1984 do 2001 pracował jako
starszy wykładowca.
Jego talent i artystyczne prace na przestrzeni
wielu lat pracy zyskały uznanie zarówno w kraju,
jak i za granicą m.in. na wystawach we Francji, Węgrzech, Czechosłowacji gdzie zdobywał
liczne nagrody i wyróżnienia. Za swą działalność artystyczną otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż
Zasług (1977), Złoty Krzyż Zasług (1986) oraz
Medal Golgoty Wschodu-Katyń 1940 (2001).
Przez całe życie Pan Stanisław nie opuścił
rodzinnych Goczałkowic, gdzie po dzień dzisiejszy prowadzi Pracownię Rzeźby, z której wyszły
takie prace artystyczne jak: katowicki Pomnik
Ofiar Katyńskich, bytomska rzeźba plenerowa,
czy też liczne działa o charakterze sakralnym
i plenerowym, np. rzeźba „koziołka sarny” i fontanna w miejscowym uzdrowisku.
Stanisław Hochuł sam o sobie mówi – „…
interesuje mnie rzeźba pełno przestrzenna,
to znaczy taka, że składające się na nią formy
są w pełni urzeczywistnione i opracowane jako
masy przeciwstawne. Dzięki doświadczeniu

Stanisław Hochuł odbiera "Paletę GOK-u".

i obserwacji natury odkrywam, że pewne właściwości rzeźby nabierają dla mnie fundamentalnej wagi. Są to: prawda w stosunku do materiału, pełne urzeczywistnienie trójwymiarowości oraz wizja i ekspresja. Od początku mojej
pracy problem tworzywa rzeźbiarskiego stawiałem jako pomost do osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego. Tworzę swoje rzeźby
z myślą, aby współgrały z otoczeniem; rzeźba
podobnie jak architektura jest sztuką przestrzenną. Podpatruję fakturę tworzywa, aby
nadać mu kształt zgodny z jego naturą…”
W 2014 r. Stanisław Hochuł został laureatem Palety GOK-u – wyróżnienia nadawanego
przez goczałkowicki Gminny Ośrodek Kultury
osobom wybitnie zasłużonym na lokalnym polu
kulturalnym, a w 2016 r. jego prace można było
zobaczyć na pszczyńskiej wystawie „To Tutaj”,
prezentującej dorobek artystyczny osób, których życie i twórczość ściśle związane są z Ziemią Pszczyńską.
ŁUKASZ PISZCZEK – piłkarz, jeden z najlepszych obecnie prawych obrońców świata. Urodził się 3 czerwca 1985 roku. Dzieciństwo i lata
szkolne spędził w rodzinnych Goczałkowicach.
Tam pod okiem ojca Kazimierza zaczął swą przygodę ze sportem, uczestnicząc w pierwszych
treningach, w drużynie LKS Goczałkowice.
W wieku 15 lat przeprowadził się do Zabrza,
gdzie w latach 2001-2004 grał w zespole Gwarka
Zabrze, z którym w 2003 roku zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych. Rok później
rozpoczęła się jego wielka przygoda z piłką
nożną. Dostrzeżony przez trenerów niemieckiej
Herthy Berlin, w wieku 19 lat podpisał z drużyną
kontrakt, jednak bardzo szybko został wypożyczony na 3 lata do Zagłębia Lublin, występującego w polskiej ekstraklasie. W sezonie 2006/07
Zagłębie zdobyło tytuł Mistrza Polski, a sam
Łukasz został okrzyknięty jednym z najlepszych
strzelców ligi. Do Berlina wrócił w 2007 r., gdzie
ówczesny trener Lucien Favre postanowił zrobić
z dotychczasowego skrzydłowego – obrońcę.
To był mówiąc dosłownie „strzał” w dziesiątkę,
dający młodemu piłkarzowi szansę na osiągnięcie pozycji i sławy w futbolu.
Trzy lata później, w 2010 r. Piszczek podpisał kontrakt z Borussią Dortmund, w której gra
po dzień dzisiejszy. To właśnie tam dane mu było
zaprezentować swe fenomenalne umiejętności.
Jan Chmura – profesor i fizjolog przeglądając
jego wyniki badań doznał szoku. Jak sam przyznał, nie poznał nikogo wcześniej, kto miałby
taką szybkość i wytrzymałość. Jak zdradził, czas
Piszczka na 30 metrów, to 3,88 sekundy.
W Borussi bardzo szybko uzyskał silną
pozycję i pod okiem selekcjonera – Juergena
Kloppa został okrzyknięty jednym z najlep-
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Z okazji jubileuszu 25-lecia utworzenia niezależnego samorządu, władze Gminy Goczałkowice-Zdrój postanowiły przyznać tytuł
Honorowego Obywatela dwóm wyjątkowym mieszkańcom gminy. Za liczne zasługi społeczne oraz promowanie Goczałkowic
na polu ogólnokrajowym i zagranicznym odznaczenie w trakcie tak wyjątkowego dla gminy święta otrzymają – Stanisław Hochuł
oraz Łukasz Piszczek.

Łukasz Piszczek z ojcem Kazimierzem.
szych bocznych obrońców w Europie. Z drużyną, w sezonie 2010/2011 zdobył mistrzostwo
Niemiec, a w 2012 roku drugi sezon z rzędu
został wybrany najlepszym, prawym obrońcą
Bundesligi.
Zupełnie inna historia, to występy Łukasza
w barwach reprezentacji polski. Pierwszy raz
biało-czerwoną koszulkę założył na Euro 2008.
Rozegrał wówczas pół godz. w meczu z Niemcami, zastępując kontuzjowanego przyjaciela
– Jakuba Błaszczykowskiego. Następnie grał
w meczach na Euro 2012 i 2016. Pod samym
okiem Adama Nawałki rozegrał 20 spotkań
w drużynie narodowej. Przede wszystkim został
jednym z przywódców kadry, naturalnym, nie
sztucznie wykreowanym przez media.
W życiu prywatnym Łukasz Piszczek ceni
sobie ciepło domowego ogniska oraz wspólne
chwile spędzone w towarzystwie żony Ewy oraz
dwóch córek. Na co dzień nie zapomina także
o rodzinnych Goczałkowicach, gdzie regularnie odwiedza rodziców i braci oraz macierzysty LKS. Bo piłkarz autentycznie angażuje się
w sprawy klubu. Pomaga zdobywać sprzęt, funduje skromne premie, a czasem nawet konsultuje taktykę, czy też skład z trenerem na konkretny mecz. Z jego inicjatywy od 3 lat w Goczałkowicach odbywają się m.in. wakacyjne letnie
szkółki piłkarskie Borussii Dortmund.
W grudniu, ubiegłego roku piłkarz gościł
także na jednej z sesji Rady Gminy, gdzie przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych LKS oraz założenia związane z powołanie fundacji jego imienia,
która miałaby wybudować i utrzymać akademię
piłkarską. „Żeby dzieci z naszej gminy, czy gmin
sąsiadujących nie musiały nigdzie wyjeżdżać,
tak jak ja musiałem wyjechać do Zabrza”.
Nic więc dziwnego, że młody i utalentowany
piłkarz cieszy się ogromną sympatią i uznaniem, a dla najmłodszych jest idolem i wzorem
do naśladowania.
Opracowanie: Ewelina Sowa-Mrzyk
Źródło: www.sportowefakty.wp.pl Łukasz
Piszczek. Od A do Z.; Wnioski o nadanie Tytułu
Honorowego Obywatela – uzasadnienia.
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POKAZ SPRZĘtu REHABILItACYjNEGO
W ZESPOLE „GWAREK”
Szanowni Państwo,

W

czasie Dni Goczałkowic w dniach 10.06
do 11.06 br. zapraszamy
do Zespołu „Gwarek” na ulicy
Uzdrowiskowej 51 na prezentację skandynawskiego innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego
Firmy HUR poprawiającego kondycję i funkcje życiowe zgodnie
z misją „Gwarka” „Sprawność
pomimo wieku i choroby” z HUR
Jednym z najważniejszych czynników łagodzących
wpływ wieku i umożliwiających
pomyślne starzenie się jest regularna aktywność ruchowa.
Siedzący tr yb życia, tak
powszechny u osób w starszym
wieku, ma niekorzystny wpływ
na większość układów i funkcji
organizmu,niezbędnychdoutrzymania niezależności i samodzielności w zakresie czynności dnia
codziennego. Poprzez upośledzenie funkcjonowania układu
krążenia, oddechowego i ruchu
bezczynność powoduje spadek
wydolności fizycznej. Poza tym

upośledza tolerancję glukozy,
tolerancję ortostatyczną, zaburza
gospodarkę mineralną i powoduje szereg innych negatywnych
zmian w organizmie człowieka.
Najważniejszym działaniem
prewencyjnym oprócz aktywności ruchowej w chorobach
układu krążenia i metabolicznych, największy nacisk kładzie
się na prewencję niepełnosprawności i chorób charakterystycznych dla wieku starszego (spadek
masy mięśniowej, osteoporoza,
nie trzymanie moczu). Powoduje to przełożenie akcentu treningu zdrowotnego z ćwiczeń

typowo ze znacznym udziałem
ćwiczeń siłowych (oporowych).
Aktywność ruchowa jest najważniejszym determinantem
braku niepełnosprawności nawet
w zaawansowanej starości. Leveille i wsp. poddali 6-letniej obserwacji osoby w bardzo zaawansowanym wieku (1097 osób zmarłych w wieku: mężczyźni >80
lat, kobiety >85 lat). Oceniano
prawdopodobieństwo braku niepełnosprawności w badaniu rok
przed zgonem (wynik w skali
ADL = 6). Okazało się, że najsilniejszym czynnikiem determinującym brak niepełnosprawności

była systematyczna aktywność
ruchowa (OR = 1,86).
Jednym z czynników wpływających na jakość i długość życia
ludzkiego jest wydolność tlenowa
(aerobowa). Do niezależnego
funkcjonowania potrzebne jest
pewne minimum wydolności tlenowej które uzyskujemy w czasie
systematycznych ćwiczeń.
Regularne ćwiczenia rehabilitacyjne mogą nie tylko korzystnie
modyfikować obecność i przebieg
chorób przewlekłych, ale również
wpływać na ilość przyjmowanych
leków.
System kawiarenek rehabilitacyjnych Firmy HUR w każdej
skandynawskiej gminie skutkuje
znaczną poprawą sprawności
jej mieszkańców, niezależnością
do późnej starości, oszczędnością
finansową na lekach i środkach
higienicznych.
Pragniemy tą ideą zachęcić
naszych seniorów, dlatego zapraszamy do „Gwarka” na prezentację bezpłatną Firmy HUR.
Dyrektor
Zespołu „Gwarek”

aktualności
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ZAKOŃCZONO PRZEBuDOWĘ
uL. BóR I

oświata

fot. urząd gminy

Z

akończył się ostatni etap przebudowy ul. Bór I, który obejmował odcinek na długości 800 metrów. Zakres wykonanych robót
obejmował wymianę konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej
nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 5,0 metrów z zabudowanymi
krawężnikami betonowymi oraz o szerokości 4,0 metrów z utwardzonym poboczem. W ramach inwestycji zostały również wykonane wjazdy indywidualne do pól i do posesji oraz odtworzono rowy
odwadniające. Całkowity koszt prac wynosił 715 tyś zł.
Droga Bór I w latach 2015 – 2017 została gruntownie przebudowana na długość 1 800 metrów, całkowity koszt przebudowy ul. Bór
I wyniósł 1, 68 mln złotych.
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
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k w i e t n i a 2 017 r.
w Szkole Podstawowej
nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju odbyło się kolejne
coroczne spotkanie promujące
czytelnictwo, zorganizowane
przy współudziale Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach – Zdroju.
Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało twórczości literackiej Doroty Gellner, wielokrotnie
nagradzanej poetki, autorki licznych książeczek dla dzieci, wyróżnionej także przez same dzieci
Orderem Uśmiechu.
Spotkanie rozpoczęły dzieci

piosenką „Świat to wielka tajemnica”, do której słowa napisała
właśnie Dorota Gellner. Następnie, zaproszona na to spotkanie
aktorka Teatru Lalek „Banialuka”
z Bielska – Białej, Barbara Rau
odsłoniła widzom niektóre tajemnice świata zwierząt. Aktorka przy
pomocy lalek, w bardzo interesujący sposób, zaprezentowała opowiadanie Doroty Gellner „Witaj
dżdżownico”. Swoją grą aktorską przekonała zgromadzoną
publiczność, że tytułowa dżdżownica – ten nie przez wszystkich
lubiany zwierzaczek – jest całkiem sympatyczna i niezwykle
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„CAłA POLSKA CZYtA
DZIECIOM…” ODKRYWAMY
tAjEMNICE ŚWIAtA PRZYRODY

pożyteczna w świecie przyrody.
Później aktorka zaprosiła dzieci
do wspólnej zabawy ruchowej,
podczas której, pełzając, wcielały
się postacie dżdżownic uciekających przed ptakami. Dzieci próbowały też ożywić skrawek materiału
przypominający gąsienicę i pięknego motyla wyczarowanego
z papieru, w którego przeobraziła się gąsienica. Na zakończenie
dzieci mogły obejrzeć wystawkę
książek, autorstwa Doroty Gellner, dostępnych w bibliotece
szkolnej. Otrzymały też okolicznościowe zakładki z rysunkami
postaci zwierząt – bohaterów
teatrzyku: tytułowej dżdżownicy,
kreta, żółwia i myszy, na których
zaproszona aktorka składała własnoręczne pamiątkowe podpisy.
W czasie tego kwietniowego

popołudnia z książką dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o otaczającej
przyrodzie i doświadczyły radości
wspólnej zabawy w teatr z wykorzystaniem własnej wyobraźni
oraz najprostszych materiałów:
tkaniny i papieru.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w towarzystwie ulubionych przez dzieci zwierząt będzie
zachętą dla małych czytelników
do sięgania po radosne opowiastki i wierszyki Doroty Gellner.
Życzymy młodym czytelnikom, aby teksty literackie pomagały im miło spędzać wolny czas,
dobrze się bawić i zachwycać się
otaczającym światem, aby dzięki
książkom uśmiech nigdy nie schodził z ich dziecięcych twarzy.
Elżbieta Beczała

8
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kwietnia 2017 roku
obchodziliśmy w naszej
Gminie 80-lecie Wychowania Przedszkolnego. Rocznica
80-lecia jest związana z datą 8
stycznia 1937 roku, kiedy to Inspektor Szkolny w Pszczynie powierzył zorganizowanie przedszkola
przy ośmioklasowej szkole, której kierownikiem był Franciszek
Kopeć. W tym roku święto Wychowania Przedszkolnego zbiegło
się z 25-leciem istnienia Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Na tę szczególną okazję oba przedszkola przygotowywały się już bardzo długo.
Pięknie przystrojona scena, balony
na patyczkach, piętrowe torciki
ze słodkościami, biuletyny informujące gości o historii i osiągnięciach
obydwu przedszkoli oraz prace
dzieci, które stanowiły wyjątkowe
tło przygotowanej scenografii.
Tuż przed godziną 15.00 na halę
sportową zaczęli się schodzić zaproszeni goście: przedszkolaki, rodzice,
a także m.in. władze gminy Goczałkowice-Zdrój, placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych.
W salach szkolnych trwały przygotowania do występów. Na początku
głos zabrały panie dyrektor przedszkoli: Ewa Chojkowska i Beata
Migacz. Przywitały wszystkich bardzo serdecznie, a po krótkim przemówieniu zaprosiły na część artystyczną uroczystości.
Gromkie brawa powitały na scenie Publiczne Przedszkole nr 1. Przygotowano występ artystyczny pt.
„Kolorowa Wiosna”. Już na samym
wstępie kolorowe stroje przedszkolaków rzucały się w oczy wszystkim
zebranym gościom, wprawiając ich
w wyjątkowy nastrój. Na hali sportowej pomimo pochmurnej aury
zaświeciło słońce. W tęczowej kra-

inie, wiosna witała wszystkich niezwykle wesoło. Tuż za Panią Wiosną w tanecznym kroku podążał
korowód budzących się do życia
zwierząt. Ptaki zaczęły radośnie
śpiewać, a motyle z biedronkami tańczyły między kwiatuszkami. Wszystko wkoło stało się
tęczowe i kolorowe. Dzieci również
z ogromną radością witały Wiosnę
i zapraszały wszystkich do Tęczowego Balu. Każda z grup tańczyła
w kole budząc słońce i zapraszając
skowronki na łąkę. Lecz świętowanie nie mogło trwać wiecznie…
Ziemię chciał zniszczyć człowiekwycinając lasy, budując fabryki.
Wszystko dookoła stało się brudne
i śmierdzące. Dobrze, że w porę zjawił się Eko-Smyk i wszystkie brudy
posprzątał w mig! Dzieci zdają
sobie sprawę, że każdy z nas odpowiada za środowisko w którym
żyje, i że to od nas zależy, czy Ziemia będzie czysta, a ludzie na niej
żyjący zdrowi. Dwie solistki Ania
i Kaja śpiewając piosenkę zachęcały dzieci i dorosłych do sprzątania
i segregowania śmieci. Na zakończenie przedszkolaki zatańczyły
i zaśpiewały wspólnie z kwiatami
na łące, ciesząc się czystością powietrza, zielenią traw i drzew. Występ
miał na celu przygotować najmłodsze pokolenie do funkcjonowania w warunkach współczesnego
świata. Jakże ważne jest to, aby
dziecko mogło uczyć się szacunku
do siebie, innych oraz otaczającego
go świata. To na jakiego człowieka
wyrośnie, to czym będzie się kierował, nie zależy tylko od niego
samego, lecz od osób które pokażą
mu czym w życiu się kierować,
co jest w życiu ważne. Wzbudzając
w dziecku wrażliwość na innych,
pomagamy mu być w przyszłości
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OBCHODY 80-LECIA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

osobą empatyczną, a nie taką która
zamyka swoje serce na drugich.
Po zakończeniu artystycznych popisów przez wychowanków Publicznego Przedszkola nr
1 przyszła pora na przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola nr 2.
Program zaprezentowany przez
dzieci nawiązywał do hasła przewodniego tegorocznego planu
pracy Publicznego Przedszkola
nr 2: „Wiem, czuję i rozumiem –
mam swoje prawa”, a także do treści patriotycznych: Małej i Wielkiej
Ojczyzny. Scenki prezentowane
przez poszczególne grupy przeplatane były piosenkami z repertuaru „Baśniowej Kapeli”. Na scenie
jako pierwsza pojawiała się grupa
„Pszczółki”, która zaprezentowała
„Legendę o księciu Goczałku” –
chcieliśmy przez to wyrazić przywiązanie do naszej miejscowości
oraz prawo do własnej tożsamości, narodowości i języka. Również
stroje dzieci nawiązywały do czasów życia Goczałka. Jako druga
wystąpiła grupa najmłodsza –
„Jeżyki”, która zadawała pytania
wszystkim z wierszyka W. Bełzy
– „Kto Ty jesteś? – Polak Mały”.
Dzieci z grupy „Sowy” swoim śpiewem i tańcem przeniosły widzów
na Podhale, wykonując piosenkę
pt. „Emilka” i układ choreograficzny do melodii „W murowanej
piwnicy”. Zaprezentowały się one
w regionalnych strojach góralskich.
Jako ostatni swój popis dała grupa
„Wiewiórki” ze scenką do piosenki
„Wielki Bal”. Jak na wielki bal przystało mali aktorzy przebrani byli
za: księżniczki, krasnale, skrzaty,
elfy… Dzieci przypomniały w ten
sposób o swoim prawie do przebywania wśród rówieśników, prawie
do zabawy i prawie do równego
traktowania. Na zakończenie pro-

gramu dzieci zaśpiewały piosenkę
pt. „Światełko”, którą chciały podkreślić swoje prawo do posiadania
rodziny i bycia szczęśliwym. Głównym celem programu artystycznego wychowanków Publicznego
Przedszkola nr 2, było przybliżenie
dzieciom wartości, praw i zasad
społecznych, które w miarę możliwości pozwolą im zmieniać świat
na lepsze. Mocny system wartości,
w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich
życiowych sukcesów, może również
ochronić przed wieloma błędnymi
wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.
Po popisach wszystkich przedszkolaków nadszedł czas na gratulacje złożone na ręce obu pań dyrektor. Następnie dzieci bawiły się przy
akompaniamencie muzyki w wykonaniu „Baśniowej Kapeli”.
Na koniec chcieliśmy podziękować! Szczególne wszystkim małym
artystom, za wspaniałe widowisko. Cała uroczystość nie mogła
by się także odbyć przez pomocy
i przychylności bardzo wielu osób.
Dziękujemy rodzicom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowania zarówno wystroju hali jak i
dzieci do występu. Składamy ukłon
w stronę wszystkich instytucji
i sponsorów. Dziękujemy za sympatię, przychylność oraz przekazane
gratulacje i życzenia. Mimo tego iż
przygotowanie uroczystości wymagało od wszystkich nauczycieli, pracowników przedszkoli i dzieci dużo
sił i poświęcenia, przeżyta uroczystość dała nam moc nowej energii,
a pozytywny odbiór z jakim się spotkaliśmy umocnił nas w przekonaniu, że to co robimy przynosi wiele
dobrego.
Karolina Siedlaczek PP1
Anna Szmajduch PP2
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Historia Wychowania
Przedszkolnego w
Goczałkowicach

edług kroniki przedszkolnej, 8 stycznia
1937 roku Inspektor
Szkolny w Pszczynie powierzył
zorganizowanie przedszkola
przy ośmioklasowej szkole, której kierownikiem był Franciszek Kopeć. Na pomieszczenie
przedszkolne gmina przeznaczyła mieszkanie nauczycielskie
w budynku starej szkoły, znajdującej się przy kościele parafialnym (budynek mieszkalny
istnieje do dzisiaj). Przedszkole
w jednej sali zostało umeblowane ławkami szkolnymi, zaś
drugie pomieszczenie bez mebli
przeznaczone zostało na pokój
zabaw. Przyjęto około 40 dziewczynek i chłopców, zamieszkałych głównie w bliskim sąsiedztwie przedszkola oraz w części
zdrojowej Goczałkowic.
W czasie przerwy wakacyjnej,
po wielkich staraniach, udało
się umeblować przedszkole
w typowy sprzęt dla dzieci. Było
to 40 krzesełek i 6 stoliczków.
W nowym roku szkolnym
kontynuowano zamierzenia
rozwoju przedszkola, urozmaicając codzienną pracę okolicznościowymi uroczystościami.
Był więc „Mikołaj” i tradycyjna
„Choinka”, a na zakończenie
roku dzieci popisały się „Tańcem marynarskim”. W radosnej
atmosferze minął również rok
szkolny 1938/1939.
W okresie II wojny światowej Przedszkole w Goczałkowicach prowadzone było przez
okupanta. Na skutek działań
wojennych, w 1945 roku, budynek Przedszkola został bardzo
mocno uszkodzony. Zniszczeniu uległ również sprzęt przedszkolny. Zakończenie działań
wojennych umożliwiło nową
organizację szkoły i przedszkola.
Kierownikiem szkoły został,
pełniący tę funkcję również
przed wojną, Franciszek Kopeć.
Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia, wynajęto
obszerny lokal, adaptowany
z dawnej restauracji, który umeblowano ławkami szkolnymi.
Tam właśnie rozpoczęto zajęcia
przedszkolne. Praca nauczyciela
była niezmiernie ciężka. Brak
jakichkolwiek pomocy dydak-

tycznych, przyborów do pisania
i rysowania, utrudniał bardzo
prowadzenie zajęć. Dzieci napotykały duże trudności językowe.
Dlatego też główny nacisk położono na eliminowanie germanizmów i wpajanie pięknej mowy
ojczystej.
Z nowym rokiem szkolnym
1945/1946 przeniesiono Przedszkole do budynku nowej szkoły.
Ogółem na nowy rok szkolny
zapisano do przedszkola 56
dzieci. W grudniu 1946 roku
w przedszkolu rozprzestrzeniła się bardzo groźna epidemia
odry, dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu przedszkola
do Świąt Bożego Narodzenia.
Po przerwie świątecznej dzieci
na nowo rozpoczęły edukację,
jednakże atak srogiej zimy spowodował ponowne wstrzymanie
zajęć. Dzieci wróciły do przedszkola dopiero w drugiej połowie
lutego. Frekwencja w grupie była
jednak bardzo niska. Dopiero
marzec przyniósł normalną
organizację zajęć. Na początku
1948 roku przeprowadzono
gruntowny remont przedszkola
oraz zaopatrzono sale w nowe
meble.
Rok szkolny 1948/1949
przyniósł pewne innowacje
w organizacji pracy przedszkola.
Zarządzeniem władz szkolnych
na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego wprowadzone
zostały tzw. „klasy wstępne”,
do których uczęszczały dzieci
6-letnie.
W latach 50-tych w Goczałkowicach nadal funkcjonowało
Przedszkole jednooddziałowe,
które czynne było 9 godzin
dziennie. W 1956 roku przeprowadzono kolejny kapitalny
remont budynku oraz podwórka
przedszkolnego. Przeniesiono
kuchnie oraz zorganizowano
jadalnie. W tym roku również
w przedszkolu odbyła się konferencja dla kierowniczek z całego
powiatu.
Od 16.04.1955 roku kierownikiem przedszkola w Goczałkowicach zostaje Pani Aniela
Michna. W roku 1960 uruchomiono w przedszkolu drugi
oddział i zatrudniono więcej personelu pomocniczego. Do przed-

szkola mogło uczęszczać więcej
dzieci. Dwuoddziałowe Przedszkole uwzględniało wiek dzieci,
co umożliwiło lepszą organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej. Od 01.01.1961 roku
zatrudniono jeszcze jedną
nauczycielkę. W tymże roku
zorganizowana była również
kolejna konferencja dla uczestniczek Wojewódzkiego Kursu
Kierowniczek Przedszkoli, której tematem było prowadzenie
i organizacja Rad Pedagogicznych.
W kolejnych latach powiększono personel pedagogiczny,
jak również zmieniono lokalizację przedszkola. Zostało
ono przeniesione 10.II.1973
roku do budynku adaptowanego z budynku mieszkalnego
i kawiarni (obecnie Publiczne
Przedszkole nr 2). Nadal było
to Przedszkole 2-oddziałowe.
Po kapitalnym remoncie i przebudowie, która umożliwiła funkcjonowanie budynków jako
przedszkola, podjęto decyzję,
aby wychowaniem przedszkolnym objęte zostały wszystkie
dzieci, które przygotowywać się
będą do obowiązku szkolnego.
Spowodowało to zwiększenie
liczby oddziałów z dwóch do pięciu. 01.09.1973 roku, zgodnie
z planem, Przedszkole powitało wszystkie dzieci 6-letnie
zamieszkałe w Goczałkowicach.
Uruchomienie pięciu oddziałów zwiększyło liczbę personelu
przedszkola do siedmiu nauczycieli i 9 osób obsługi.
W 1974 roku ponownie
w przedszkolu została zorgani-

fot. przedszkola

W

9

zowana przez Wydział Oświaty
w Pszczynie, konferencja dla
dyrektorów Przedszkoli. Dzieci
wzięły również udział w konkursie recytatorskim powiatu
pszczyńskiego i zajęły
II miejsce.
Z początkiem roku 1976
w przedszkolu przeprowadzono kompleksową wizytację,
w wyniku której cztery nauczycielki zostały ocenione w stopniu wyróżniającym, a cała praca
przedszkola uzyskała wynik bardzo dobry.
8.01.1977 roku w Goczałkowicach, w obecności władz oświatowych i administracyjnych
uroczyście otworzono drugie
Przedszkole (obecnie Publiczne
Przedszkole nr 1). Dyrektorami
przedszkoli były: w dotychczasowej placówce nadal Pani Aniela
Michna, a po przejściu na emeryturę funkcję tę objęła Pani
Jadwiga Nycz. W nowopowstałym przedszkolu obowiązki te
objęła Pani Irena Jarczyk.
Dzisiaj w Goczałkowicach
Zdroju funkcjonują również dwa
czterooddziałowe przedszkola.
Dyrektorami przedszkoli obecnie są Pani mgr Ewa Chojkowska
i Pani mgr Beata Migacz. W obu
placówkach pracują wykwalifikowani i wciąż podnoszący
swoje umiejętności nauczyciele.
Obie placówki cieszą się dużą
popularnością w środowisku
i starają się, aby dzieciom było
w nich jak w domu.
Na podstawie kroniki
przedszkola opracowała:
Dyrektor PP nr 2
mgr Beata Migacz
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uż na etapie edukacji przedszkolnej rozpoczyna się
kształtowanie świadomości ekologicznej. Rozpoczynamy od nauki dbania o środowisko najbliższe dziecku oraz
od uwrażliwiania najmłodszych
na piękno otaczającej je przyrody.
Zwracamy też uwagę na ważne
aspekty związane z codziennymi
czynnościami wykonywanymi
przez dzieci. Apelujemy, by nie
marnowały wody – w myśl zasady
„woda odkręcona jest wtedy, gdy
rączki są pod kranem”.
W naszej sali powstał kącik
przyrodniczy, w którym dzieci
samodzielnie sadziły rośliny
cebulkowe. Każdego dnia dbały
o nie najlepiej jak potrafiły. Zadaniem przedszkolaków było również obserwowanie zachodzących zmian, co przekształcało się
w burzliwe dyskusje i wymianę
swoich spostrzeżeń. Na zakończenie przedszkolaki zabrały
rośliny do domu w celu posadzenia ich we własnym ogródku.
Ponadto na jednej z tablic poja-

O

wił się KODEKS MAŁEGO EKOLOGA. W tym miejscu zostały
zapisane zasady postępowania
proekologicznego takie jak:
Oszczędzaj energię elektryczną
Nie hałasuj
Oszczędzaj wodę
Sadź drzewa i kwiaty
Segreguj śmieci i poddawaj
je recyklingowi.
Dzieci symbolicznie „podpisały” swoją aprobatę kodeksu
przypinając pod nim własnoręcznie pokolorowany obrazek
przedstawiający segregację.
Podsumowaniem wszystkich
działań związanych z obchodami Światowego Dnia Ziemi
był ekologiczny pokaz mody.
Dzieci z grupy „Kotków” wraz
z rodzicami stworzyły fantastyczne stroje wykonane z folii,
gazet, kartonów, plastikowych
zakrętek itp. Dnia 26.04.2017 r.
„Kotki” wystylizowane ma rycerzy, czarodziejów, strażaków,
czy też piękne damy. Dzieci,
które wraz z rodzicami podjęły
się zaprojektowania i wykona-

fot. przedszkole nr1

EKOLOGIA W PRZEDSZKOLu

nia ekologicznego stroju otrzymały dyplom Przyjaciela Przyrody i drobne upominki, a także
miały możliwość zaprezentowania się we własnych kreacjach
przed przedszkolakami z pozostałych grup. Na przedszkolnym
holu można podziwiać kolekcję
dziecięcych ubrań wiosna 2017

pt. „Eko mama, Eko tata ubierają
Eko skrzata”.
Mamy nadzieję, że nasze proekologiczne starania na terenie
przedszkola będą stosowane
w codziennym życiu każdego
przedszkolaka.
Karolina Siedlaczek,
Sylwia Caputa

PółKOLONIE 2017

rganizatorzy – Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa
nr 1 w Goczałkowicach Zdroju informują,że również
w tym roku w czasie wakacji będą zorganizowane półkolonie dla dzieci
Półkolonie odbędą się w trzech tygodniowych turnusach:

– I Turnus od 3 lipca do 7 lipca 2017r.
– II Turnus od 10 lipca do 14 lipca 2017r.
– III Turnus od 17 lipca do 21 lipca 2017r.
Miejsce półkolonii – obiekty Szkoły Podstawowej nr 1, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska Orlik.
W każdym turnusie półkolonijnym przewidziana jest jedna
wycieczka jednodniowa, wyjazd do kina, ognisko w Borze, basen,
zajęcia Zumby oraz zabawy i zajęcia sportowo- rekreacyjne.
Zajęcia w grupach będą trwały od godziny 8 do 14 jednak
dzieci będą miały zapewnioną opiekę przez dyżurujących wychowawców już od godziny 7 oraz od 14 do 16.
Uczestnicy będą mieli zapewnione drugie śniadanie oraz
obiad w szkolnej stołówce.
Istnieje możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus w miarę wolnych miejsc, ilość miejsc na turnusach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt jednego turnusu (wpłata rodziców) – 80 zł.
Zapisu można dokonać osobiście odbierając kartę kwalifikacyjną uczestnika oraz numer konta wpłaty w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz w Urzędzie Gminy – pok. nr 3 w godzinach
pracy szkoły i urzędu w dniach od 15 maja do 16 czerwca 2017r.
Zebranie rodziców uczestników półkolonii odbędzie się 26
czerwca 2017 r. o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach –Zdroju.
Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów
– tel 32 7362412,721445800 w godz. 7.30- 14.30.
Informacja o numerze konta do wpłat za półkolonie.
Wpłaty za uczestnictwo w półkoloniach w kwocie 80 zł
za tydzień prosimy wpłacać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdrój:
Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 66 8448 0004 0033 6835 2000
0001 w tytule przelewu wpisać imię nazwisko dziecka, oraz turnus lub turnusy półkolonii.
PROSIMY WPŁAT DOKONYWAĆ
OD 1 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 R.
Karta kwalifikacyjna „do pobrania” na stronie Urzędu Gminy.
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Sprawozdanie z Gry Miejskiej
Katowice 2017

W

dniu 20 maja 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr
1 w Goczałkowicach-Zdroju brali udział w Grze Miejskiej
w Katowicach.
Gra organizowana jest przez Wydział Katechetyczny w Katowicach
i Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Już po raz szósty bawiliśmy się
w podchody, a przyświecało nam hasło: „Święty Jan Paweł II naszym
przewodnikiem”.
Z roku na rok z naszej szkoły wyjeżdża więcej chętnych, którzy chcą

poznać lepiej sylwetkę Jana Pawła II i dobrze się bawić rozwiązując
zadania na trasie, która rozlokowana jest w centrum Katowic. Jest
tutaj dobra energia i zabawa oparta na zdrowej rywalizacji.
W tym roku, spod naszej szkoły wyjechały dwa autokary, wiozące
łącznie 15 grup z opiekunami, co stanowi prawie osiemdziesiąt osób.
Dzięki wspaniałomyślności księdza Proboszcza za naszej parafii,
który sponsorował wyjazd, uczestnicy nie ponosili kosztów wyjazdu.
Renata Gryzełko

Sprawozdanie ze zbiórki
makulatury

W

roku szkolnym 2016/2017 już po raz kolejny został ogłoszony międzyklasowy konkurs zbiórki makulatury polegający
na wyłonieniu klasy, która zbierze największą ilość zużytego papieru.
Konkurs przeprowadzony został w czterech turach zbiórki. Zbieraliśmy makulaturę we wrześniu, grudniu, marcu

i maju.
Udało nam się zebrać prawie 20 ton tego surowca.
Pieniądze pozyskane z tej akcji pozwolą na zorganizowanie nagrody dla zwycięskiej klasy oraz zasilą budżet na zakup papieru
i ręczników do łazienek uczniowskich.
Obecnie zakończony został czwarty etap i wyłoniliśmy zwycięzców.
Pierwsze miejsce przypadło klasie, która zebrała prawie 2,5 tony, a jest to klasa IId. Drugie miejsce przypadło klasie IIIc. Miejsce trzecie zajęła klasa Vb.
Renata Gryzełko

Sukces uczniów SP 1
nia. Ogromnym zaskoczeniem
są laureaci klas IV.
bo dla nich był to pierwszy
tak wielki sprawdzian wiedzy
prawie co rozpoczętej nauki
języka obcego.
Laureaci to:
Natalia Seel – 97,85% – 2 miejsce w kraju,
Maciej Kwapiński – 97,30% – 5
miejsce w kraju,
Marcel Helik – 97,28% – 5 miejscew kraju,
Adam Jaskuła – 96,20% – 10
miejscew kraju,
Alicja Kozik – 91% – 4miejsce
w kraju.
Ponadto 4 uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobry
wynik tzn. z ilością procentową
testu wyższa niż 85.
Konkurs jest organizowany
w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który
jest for mą wsparcia szkół

fot. urząd gminy

K

olejnym sukcesem mogą
poszczycić się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
startujący w tegorocznych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego.
W sesji jesiennej konkursu.
„Deutschfreund” – test jednokrotnego wybory – pierwsze miejsce w kraju, ze 100%
rozwiązanym testem została
uczennica klasy VI Alicja Kozik,
natomiast Mar ta Predecka
uczennica klasy V zajęła drugie miejscew kraju z 97% testu.
29 marca 2017, 13 uczniów
zadeklarowało chęć uczestnictwa w konkursie „Sprachdoktor”. Konkurs w postaci testu
wielokrotnego wyboru przeznaczony jest dla uczniów IV, V
i VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnalzajalnych. Materiał językowy
ujęty w testach uwzględnia
wymagania określone obowiązującymi programami naucza-

w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjat ywa promuje
talenty i osiągnięcia uczniów
oraz pomaga im kształtować
ważne kompetencje osobiste.
Patronat nad programem

objęła PolitechnikaWrocławska.

Przygotowaniem uczniów
do konkursów kieruje nauczycielka języka niemieckiego
Joanna Pabin.
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okładnie 22 lata temu,
w 1995 r. w nowo powstał y m G o c z a ł kow i c k i m
Ośrodku Kultur y odbył się
po raz pierwszy międzygminny
konkurs recytatorski, skierowany do dzieci klas IV, V i VI
Szkół Podstawowych „Jesteśmy
Jedną Rodziną”. W przeglądzie,
co roku bierze udział utalentowane grono dzieci prezentujących dwa wybrane utwory literackie z dziedziny poezji i prozy.
Cel ich prezentacji na przestrzeni wszystkich minionych
edycji niezmiennie dotyczy promowania słowa pisanego, literatury pięknej, poprawnej narracji
i umiłowania takich wartości jak:
dom, rodzina, przyjaźń, szkoła,
wychowanie itp.
W tegorocznej edycji, zor-

ganizowanej 11 maja wzięło
udział 18 uczniów, reprezentujących wszystkie gminy Powiatu
Pszczyńskiego. Oceny ich artystycznych umiejętności podjęło
się 4-osobowo grono jury, pośród
którego znalazła się m.in. Małgorzata Paszek (emerytowany
Dyrektor GOK-u) oraz aktorka
Teatru Dramatycznego w Bielsku-Białej – Krystyna Pryszczyk.
Ostatecznie, po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych
prezentacji, decyzją komisji,
przyznano 7 wyróżnień „III”, 3
wyróżnienia stopnia „II” oraz 6
wyróżnień stopnia „I”. Dodatkowo, ze względu na wyjątkowo
ciekawą interpretację i umiejętności recytatorskie, dwóm
uczestniczkom z Pszczyny –
Natalii Uchyle oraz Hannie Kieln

fot. gok

jEStEŚMY jEDNĄ RODZINĄ
– KONKuRS RECYtAtORSKI

wręczono nagrody specjalne.
Kusząc się o drobne podsumowanie, można zauważyć, że wśród dzieci biorących
udział w konkursie od wielu
lat dużym zainteresowaniem
cieszą się utwor y polskich
poetów m.in. Danuty Wawi-

łow, Juliana Tuwima, Bolesława
Leśmiana, Aleksandra Fredy,
czy też Ludwika Jerzego Kerna.
Z kolei pośród powieściopisarzy
najbardziej popularna pozostaje
Lucy Maud Montgomery oraz
Małgorzata Musierowicz.
Ewelina Sowa-Mrzyk

W

fot. gok

ostatnią niedzielę
maja Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminna Biblioteka
Publiczna rozpoczęły sezon
imprez plenerowych organizacją
Rodzinnej Majówki. Przedsięwzięcie, które od kilku lat jest stałym elementem w kalendarzu najważniejszych wydarzeń kulturalnych Goczałkowic z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród miejscowej
widowni. Tradycyjnie na płycie
boiska, przed siedzibą instytucji odbywały się występy arty-

styczne dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach artystycznych z dziedziny muzyki, tańca
i języka angielskiego. Tegoroczną
nowością był występ podopiecznych uczęszczających na zajęcia
karate, którzy zaprezentowali
nabyte na przestrzeni ostatnich
miesięcy umiejętności z zakresu
wschodzisz sztuk walki.
Urozmaiceniem wspólnej
zabawy były cieszące się ogromnym powodzeniem kiermasze
książek, na których zainteresowane osoby mogły nabyć nowe
pozycje literackie lub zakupić

fot. gok

RODZINNA MAjóWKA

starsze tytuły, wchodzące niegdyś w skład bibliotecznego księgozbioru. Dzięki pozyskanym
z tego źródła środków, będzie
możliwe zakupienie dla goczałkowickich zbiorów kolejnych
tytułów, które miejmy nadzieją
powiększą grono czytelników,
zainteresowanych poszerzaniem
swej wiedzy i horyzontów intelektualnych.
Tradycy jnym elementem
rodzinnego pikniku było kolejne
już rozdanie nagród w powiatowym konkursie plastycznym
„Portret Mojej Mamy”, na którym prezentowane były prace
artystyczne dzieci przedstawiające własnoręcznie wykonane,
barwne wizerunki najukochań-

szych mam. Dodatkowo, najmłodsi pragnąc wyrazić swe najpiękniejsze uczucia względem
rodziców mogli wziąć udział
w konkursie na przestrzenny
rysunek bukietu kwiatów wykonany za pośrednictwem kolorowych kred.
Niespodzianką, podsumowującą obchody Rodzinnej Majówki
był efektowny pokaz baniek
mydlanych, który zachwycił
obecnych nowatorską formą ekspresji i umiejętności animatorów
prezentujących niecodzienne
sztuczki.
Organizator zy dzięk ują
wszystkim za wsparcie i liczny
udział!
Ewelina Sowa-Mrzyk

kultura
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uż po raz piąty Gminny Ośrodek Kultury we współpracy
z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój, oraz Zespołem Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”
zorganizował Konkurs Piosenki
Jacka Lecha. Impreza ma na celu
przywołanie klimatu lat 90 –
tych XX wieku, kiedy to Jacek
Lech – wtedy już piosenkarz
solowy, w niedzielne popołudnia
na tarasie kawiarni uzdrowiskowej dawał cieszące się dużym
powodzeniem koncerty. W trakcie konkursowego koncertu 21
maja w goczałkowickim uzdrowisku można było usłyszeć, jak
przed laty, Jego największe przeboje.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło swój udział 11
uczestników, którzy zgodnie
z regulaminem zaprezentowali

się w dwóch odsłonach: obowiązkowej piosence Jacka Lecha
oraz w dowolnie wybranym
przez siebie utworze.
Decyzją jury, w składzie:
Romana Baron, Monika Mendrok – Mika, Wioletta Lazarek, Zbigniew Lejawka, Marcin
Wielgat, nagroda Grand Prix
(za najlepszą interpretację piosenki z repertuaru Lecha) przypadła w udziale Szymonowi
Kaulowi za wykonanie piosenki
„Co jej mogłeś dać”. Laureatem
nagrody za całokształt prezentacji został Adam Rugor, który
zaśpiewał utwory: „Cygańska
wróżba” i „You raise me up”.
Ponadto wyróżniono: Magdalenę Kawkę, Ewę Wronę oraz
Czesława Króla.
Ko n k u r s owe z m a g a n i a ,
w trakcie obrad jurorów, uzupełnił występ artystyczny zespołu

fot. gok

V FEStIWAL jACKA LECHA

reprezentującego Pszczyńskie
Centrum Kultury pod kierownictwem Renaty Zborowskiej.
Gr atulujemy wszy stkim
uczestnikom konkursu. Dzięku-

KONKuRS "NA
NAjPIĘKNIEjSZĄ
RóŻĘ OGRODOWĄ"

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w KONKURSIE
"na najpiękniejszą różę ogrodową".
Do 16 sierpnia br., w biurze GOK-u będą przyjmowane zgłoszenia, prezentujące najpiękniejsze róże, które udało się Państwu wyhodować w przydomowych ogrodach. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Gminnych
Dożynek, 2 września 2017 roku.

fot. gok

fot. gok

Prosimy o dostarczanie fotografii kwiatów w wersji elektronicznej osobiście lub drogą mailową na adres: gok@goczalkowicezdroj.pl

jemy również licznie zgromadzonej publiczności, która wspierała
uczestników wyrażając swój
aplauz gromkimi brawami.
Gminny Ośrodek Kultury
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SPłAWIKOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE Z OKAZjI
DNIA DZIECKA

W

sobotę 03 czerwca br. z inicjatywy Stowarzy-

szenia Wędkarskiego "Rontok" oraz Gminnego
Ośrodka Kultury odbyły się kolejne Zawody

Wędkarskie dla dzieci i młodzieży, organizowane co roku z
okazji Dnia Dziecka. W tegorocznej edycji udział wzięło 54
uczestników wraz z opiekunami, którzy w słoneczny poranek

fot. gok

fot. gok

nych połowów i zapraszamy za rok.

fot. gok

zarzucili wędki w goczałkowickim stawie. Gratulujemy uda-
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25 - LECIE GMINY GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ
1992
2017

XXII

DNI GOCZA£KOWIC

10 -11.06.2017

Turniej Szachowy
z okazji 25 – lecia Gminy Goczałkowice - Zdrój
o Puchar Wójta

GMINNY OŒRODEK KULTURY W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU

ZAPRASZA
NA WYSTAWÊ PRAC

ORGANIZATOR:
GOK Goczałkowice
PATRONAT
Wójt Goczałkowic Gabriela Placha
PATRONAT MEDIALNY:
Strona internetowa www.czecho.pl
CEL TURNIEJU:
- promocja gminy Goczałkowice
- popularyzacja gry w szachy.
TERMIN I MIEJSCE:
11.06.2017r. (Niedziela) godzina 10.00,
Sala Urzędu Gminy Goczałkowice Zdrój ul. Szkolna 13, (wejście od strony OSP)
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń do turnieju można dokonać na stronie turnieju www.chessabbiter.to.pl
lub na Sali gry do godz. 9.30.
WPISOWE:
- 10 złotych
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

JOANNY
RABASZOWSKIEJ - GRZYB

wernisa¿ 9 czerwca, godzina 19.00

Turniej indywidualny – system szwajcarski – 9 rundowy
Tempo gry - 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

fot. gok

fot. gok

9.06. - 30.06. 2017r.
SALA WYSTAWOWA
S TA RY DWO R Z E C
W GODZ. 10.00 - 18.00

NAGRODY:
- za miejsca 13 puchary
- puchar dla najlepszego mieszkańca gminy Goczałkowice
- puchar dla najlepszej kobiety
- organizator zapewnia nagrody dla ok. 20% uczestników (fundusz nagród około 1000zł)
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
W sali gry czynny będzie samoobsługowy darmowy bufet.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć zrobionych w czasie trwania zawodów w celach
promocyjnych.
Zapraszamy wszystkich miłośników królewskiej gry!

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ
CZYTANIA DZIECIOM –
„CZYTANIE ZBLIŻA”

fot. gok

Tygodnia Czytania Dzieciom,
pod hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA”,
który obchodzony jest w dniach 3
– 10.06.2017 r.
Nasz gość opowiadał milusińskim, dlaczego warto, a nawet
trzeba czytać książki, jak bardzo
wzbogacają i rozwijają wyobraźnię, oraz uczą empatii a także
pokazują konsekwencję różnych
wyborów i sytuacji. Literatura
przecież podpowiada nam, jak
można radzić sobie z codziennymi problemami, a także
opowiada nam historie, które
wydają się fikcją, a wydarzyły
się naprawdę. Na potwierdzenie tych słów Pani Malwina przeczytała uczestnikom fragment
opowiadania „Wierusia”, pochodzący z książki Renaty Piątkowskiej „Mruk”. Autorka uwrażliwiała najmłodszych na uczucia
zwierząt, ich potrzeby i ogromną
przyjaźń, jaką nas obdarzają.

Dzieci dowiedziały się również jak wiele etapów musi
przejść książka, aby mogła trafić
w ich ręce. Pisarka uczuliła również małych czytelników, aby szanowały i dbały o książki.

fot. gok

W

słoneczny wtorek 30
maja Gminna Biblioteka
Publiczna w Goczałkowicach – Zdroju zaprosiła
do Publicznego Przedszkola
nr 1 i 2 wyjątkowego gościa –
autorkę wspaniałych książek dla
dzieci Panią Renatę Piątkowską. Towarzyszyła jej Pani Malwina Kożurno – lektor, która
w zabawny sposób czytała fragmenty opowiadań, rozbawiając
tym samym przedszkolaki.
Spotkanie to odbyło się
w ramach XVI Ogólnopolskiego

ORGANIZATORZY

Na zakończenie autorka chętnie odpowiadała na pytania dzieci
oraz z wielką przyjemnością wpisywała autografy oraz dedykacje
dla swoich małych czytelników.
GBP
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Z

okazji Tygodnia Bibliotek,
który w tym roku obchodzony był dniach 8 – 15
maja pod hasłem „Biblioteka.
Oczywiście!”, Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy
z Biblioteką Gimnazjum zorganizowała krótkie przedstawienie
o książce dla przedszkolaków
z Niepublicznego Przedszkola
Cetir. Ponieważ pogoda nie
sprzyjała spacerom, gimnazjaliści gościli w przedszkolu.
W tym roku szkolnym Koło
Biblioteczne przygotowało
przedstawienie dla dzieci o tym,
jak ważne jest czytanie w życiu
człowieka. „Aktorzy” Koła okazali się także świetnymi scenografami, ponieważ profesjonalnie wykonali swoje stroje
potrzebne do spektaklu. Włożyli
też wiele wysiłku w stworzenie
rekwizytów ukazujących książkę
zmieniającą się przez wieki oraz
postacie znane z bajek. Śmiało
można powiedzieć, że inscenizacja spodobała się sympatycznym
małym czytelnikom – zwłaszcza,
że śmiało wchodzili w interakcję
z przedstawiającymi i z wielkim
zaangażowaniem i przekonaniem składali przysięgę: „Obiecuję uroczyście, że polubię czytanie i pokocham książki” Po przed-

stawieniu gimnazjaliści przygotowali w formie zabawy zagadki.
Za każdą prawidłową odpowiedź
można było otrzymać naklejkę-bajkową postać oraz drobne
słodkości.
Kilka dni później na zaproszenie biblioteki dzieci z Przedszkola
nr 1 oraz Cetir uczestniczyły
w lekcji bibliotecznej, podczas
której dowiedziały się jak należy
zachowywać się w bibliotece,
jak wygląda praca bibliotekarza oraz jakie warunki powinny
być spełnione aby zostać czytelnikiem! Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę a także obejrzały
film pt. „Jak powstaje książka”,
w którym to Jedynkowe Przedszkolaki w prosty sposób opowiedziały o pracy w drukarni, o tym
jak dawno temu pozyskiwano
papier, oraz jak kiedyś wyglądały książki. Dzieci wraz z bohaterami filmu zaśpiewały piosenki
o książkach, akompaniując sobie
na specjalnie przygotowanych
dla nich instrumentach. Grając
i tańcząc w rytm melodii świetnie
się bawiły, uwalniając przy tym
niezmierzone pokłady energii.
Na zakończenie spotkania otrzymały także słodki poczęstunek.
Były to bardzo miłe i ciekawe
wizyty, dzięki którym przedszko-

fot. gok

tYDZIEŃ BIBLIOtEK
„BIBLIOtEKA - OCZYWIŚCIE!”

laki dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat książki
i pracy w bibliotece. Mamy
nadzieję, że poprzez tego typu
działania mali czytelnicy będą
chętniej odwiedzać bibliotekę
i sięgać po książki, a tym samym

NOC Z MItOLOGIĄ
rwie uczniowie mogli posilić się
pizzą, by nabrać sił przed kolejnymi konkurencjami.
Po rozgrywkach indywidualnych i grupowych przyszedł czas
na filmy o tematyce mitologicznej.
Spotkanie było atrakcyjne
dla uczniów, zapadnie na długo
w pamięci gimnazjalistów,
o czym świadczą ich przemyślenia:
„Noc z Mitologią była bardzo
interesująca. Działo się dużo różnych, ciekawych rzeczy.”
„Bardzo mi się podobało.”
„Noc z Mitologią była bardzo
ciekawa. Zajęcia były pomysłowe
i kreatywne, można było nauczyć
się wiele z mitologii greckiej.
Bardzo mi się podobało.” L. P.
„Uważam, że to spotkanie
przedstawiło nam mitologię

grecką w ciekawy i zabawny
sposób.”
„Myślę, że zajęcia były fajne,
szczególnie gdy mogliśmy

fot. gok

W

nocy z 26/27 maja chętni
uczniowie klas I i II Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyli w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Goczałkowicach
– Zdroju z panem Dariuszem
Rekoszem – autorem powieści
sensacyjno – przygodowych dla
dzieci i młodzieży oraz kryminałów i komedii dla dorosłych.
Uczniowie, który zdecydowali się spędzić „Noc z mitologią”
w siedzibie biblioteki, zmagali
się z różnymi zadaniami z mitologii greckiej. Przypominali
sobie 12 prac Herkulesa, uczyli
się pisma greckiego, wykonywali prace plastyczne inspirowane mitologią, tworzyli jak
najdłuższą nić Ariadny w rozgrywkach grupowych. W prze-

staną się mądrymi, dobrymi
i szczęśliwymi ludźmi. „Nikt nie
rodzi się czytelnikiem – czytelnika trzeba wychować!”.
H. Dyduch
– biblioteka Gimnazjum
A. Grzegorska – GBP

ze sobą rywalizować. Oczywiście
nie powinnam pominąć pizzy.”
H. Dyduch.
M. Mrzyk. M. Sajdok

Kultura
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WAKACJE 2017

propozycje rodzinnych wyjazdów
wakacyjnych Gminnego Oœrodka Kultury
w Gocza³kowicach - Zdroju

fot. gok

5.07. GODZ. 7.00
WYJAZD DO
ZOO WE WROC£AWIU 40/50z³.
12.07. GODZ. 8.00
WYJAZD KULTUROZNAWCZY DO
ZAMKU MOSZNA 40/50z³.
19.07. GODZ. 8.00
WYJAZD KULTUROZNAWCZY DO
TYÑCA I KRAKOWA 60/80z³.
26.07. GODZ. 6.30
WYJAZD KULTUROZNAWCZY DO
EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI
W PACANOWIE 40/50z³.
2.08. GODZ. 9.00
WYJAZD DO
PARKU ROZRYWKI
ENERGYLANDIA 50/100z³.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT WYJAZDÓW,
IMPREZ, WARSZTATÓW UDZIELA
GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GODZINACH 7.00 - 16.00. TEL. 32 210 7088
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POWIAtOWE ZAWODY
PłYWACKIE DRuŻYN OSP

S

potkanie sportowe odbywało się w ramach obchodów 25-lecia Gminy Goczałkowice – Zdrój.
Do udziału w rywalizacji zgłosiły się drużyny OSP z Krzyżowic,
Gilowic, Góry, Miedźnej, Jankowic, Studzionki, Wisły Małej
i Goczałkowic – Zdroju. Drużynę
gospodarzy reprezentowali:
Mrzyczek Anna, Kapias Szymon,
Cabała Szymon, Hoder Szymon.
Imprezę otworzył Prezes OSP
w Goczałkowicach – Zdroju Pan
Jerzy Sodzawiczny.
Pływacy mogli zmierzyć się
w trzech konkurencjach pływackich, w dwóch kategoriach wiekowych junior/senior – 50m stylem dowolnym, 50 m klasycznym
oraz w sztafecie 4 x 50m.
W kategorii junior w stylu
dowolnym pierwsze miejsce
na podium zajął Kaca Piotr
reprezentujący OSP w Jankowicach z czasem 31,46s.,na drugiej pozycji uplasował się Hrapeć
Mikołaj OSP Studzionka z czasem 31,49s., a trzecie miejsce tra-

fiło na barki Aleksandry Pałka
OSP Góra z czasem 33,37s.
W kategorii senior z pierwszego miejsca cieszył się Baron
Radosław OSP Studzionka
z czasem 27,80s., drugi dopłynął Langer Robert, także OSP
Studzionka z czasem 30,13s.,
a trzeci był Konieczny Damian
reprezentujący Wisłę Wielką
z czasem 30,15s.
W stylu klasycznym wśród
juniorów pierwszy był Kaca
Piotr z czasem 38,94s., druga
była Pałka Aleksandra z czasem
41,05s., trzecie miejsce wypływał sobie reprezentujący OSP
Goczałkowice – Zdrój Cabała
Szymon z czasem 50,83s.
Wśród seniorów najlepszym
został Maciej Tetłak OSP Wisła
Mała z czasem 40,27s., drugie
miejsce zajął Baron Radosław
z czasem 40,96s., a na trzeciej
pozycji znalazł się Kokot Wojciech OSP Jankowice z czasem
41,29s.
W ostatnim biegu – „sztafeta 4
x 50m stylem dowolnym” pierw-

fot. gosir

W sobotę 22.04.2017r. po raz pierwszy na krytej pływalni „Goczuś” strażacy z całego powiatu zmierzyli się w Powiatowych Zawodach Pływackich Drużyn OSP o Puchar Prezesa OSP Goczałkowice – Zdrój.

sze miejsce na „pudle” zajęła drużyna OSP ze Studzionki w składzie Czerwiński Szymon, Hrapeć
Mikołaj, Baron Radosław, Langer Robert z czasem 2.12,43s.
Drudzy w sztafecie byli strażacy
OSP z Krzyżowic, a trzecie miejsce trafiło do gospodarzy.
Na zakończenie pływackich
zmagań Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój Gabriela Placha oraz
Prezes OSP Jerzy Sodzawiczny

wręczyli zwycięzcom dyplomy,
medale oraz puchar dla najlepszej sztafety.
Organizatorem zawodów
była Ochotnicza Straż Pożarna
w Goczałkowicach – Zdroju oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Goczałkowice – Zdrój.

Galeria zdjęć z zawodów
na stronie www.gosir.goczalkowicezdroj.pl.

KOLEjNA SPARtAKIADA
PRZEDSZKOLAKóW ZA NAMI…

W

przeszkód oraz mogły korzystać z luźnych zabaw przygotowanych
przez goczałkowickie gimnazjalistki i jednego gimnazjalistę. Bardzo
dziękujemy nauczycielowi wychowania fizycznego Piotrkowi Dąbkowskiemu oraz animatorowi Marcinowi Trzebuniakowi za sprawne
przeprowadzenie konkurencji sportowych.
Galeria zdjęć na stronie internetowej: www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

fot. gosir

fot. gosir

piątek, 02.06.2017r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goczałkowicach- Zdroju wspólnie z tutejszym gimnazjum
zorganizował kolejną „Spartakiadę przedszkolaków z okazji
dnia dziecka”. W sportowej rywalizacji brały udział dzieci z publicznych przedszkoli nr 1 i 2 oraz jednego przedszkola niepublicznego
CETiR, które było także sponsorem poczęstunku dla wszystkich
dzieci. Maluchy miały do pokonania wcześniej przygotowane tory
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V tuRNIEj PIłKARSKI O PuCHAR
łuKASZA PISZCZKA

P

alne: dla najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.
3 czerwiec jest datą szczególną, bo urodzinową dla naszej gwiazdy.
Z tej okazji wszyscy uczestnicy piątego turnieju zaśpiewali serdeczne
sto lat, a nasz rodzynek z drużyny gospodarzy Marta Predecka wręczyła Łukaszowi statuetkę z życzeniami oraz dedykacją od uczestników turnieju:
„W dniu 32 urodzin, życzymy długiej kariery piłkarskiej oraz radości z dzieci i życia rodzinnego. No! I jeszcze przegonienia Bayernu
w przyszłym sezonie:-)”
Uczestnicy V Turnieju Łukasz Piszczka w Goczałkowicach,
3.06.2017.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkółka Piłkarska 21 Łąka,
2. UMKS Goczałkowice – Zdrój,
3. Urania Ruda Śląska,
4. Szkółka Piłkarska Brzeszcze,
5. Iskra Pszczyna,
6. Podbeskidzie Bielsko – Biała,
7. Trójka Czechowice – Dziedzice,
8. Akademia Piłkarska Juventus Piekary Śląskie.
Najlepszy zawodnik: Bartosz Szklanny (Szkółka Piłkarska 21 Łąka).
Najlepszy Strzelec: Marta Predecka (UMKS Goczałkowice – Zdrój).
Najlepszy Bramkarz: Patryk Grygierczyk (UMKS Goczałkowice –
Zdrój).

fot. gosir

fot. gosir

iłkarze Szkółki Piłkarskiej z Łąki pokonali w finale 2:0 drużynę
UMKS – u Goczałkowice, w” V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Łukasza Piszczka” i tym samym obronili tytuł sprzed roku.
Zawody odbywały się w sobotę 03.06.2017r. na kompleksie boisk
sportowych „orlik” w Goczałkowicach – Zdroju. Do rozgrywek zaproszono osiem zespołów z rocznika 2006 i młodsi: Iskrę Pszczyna, Akademię Piłkarską Juventus Piekary Śląskie, Szkółkę Piłkarską 21 Łąka,
Szkółkę Piłkarską Brzeszcze, Podbeskidzie Bielsko – Biała, Uranię
Ruda Śląska, Trójkę Czechowice – Dziedzice oraz gospodarzy turnieju
UMKS Goczałkowice – Zdrój.
Zespoły drogą losowania zostały podzielone na dwie grupy. Z grupy
pierwszej awans do półfinału wywalczyła sobie drużyna z Goczałkowic oraz Łąki, a w grupie drugiej awansowali zawodnicy z Brzeszcz
i Rudy Śląskiej. Po zwycięstwie 2:0 nad Brzeszczami miejsce w finale
wywalczyła sobie ekipa z Łąki, a drugą nominację do finału, po rozgromieniu 4:1 Rudy Śląskiej wywalczyli sobie goczałkowiczanie.
W wielkim finale łączanie nie dali żadnych szans rywalom „zza
miedzy” wygrywając spotkanie 2:0, i to oni cieszyli się ze zwycięstwa
w turnieju, a nasza ekipa musiała zadowolić sie drugim miejscem
na podium. Na zakończenie piłkarskich zmagań nasz Reprezentant,
który w zeszłą sobotę ze swoimi kolegami z Borusii Dortmund zdobył
tytuł mistrza w Pucharze Niemiec, a w przyszłą sobotę rozegra kolejne
spotkanie w drużynie narodowej w ramach eliminacji do mistrzostw
świata przeciwko reprezentacji Rumunii, w paru słowach podsumował swój turniej i wspólnie z tatą Kazimierzem wręczył młodym adeptom piłki nożnej dyplomy, puchary, medale oraz nagrody indywidu-

LKS GOCZAłKOWICE WSPóLNIE Z łuKASZEM
PISZCZKIEM CIESZYLI SIĘ Z AWANSu DO 4 LIGI

W

e wtorek tj. 30.05.2017r. drużyna LKS Goczałkowice pokonała u siebie 2:1 Grunwald Rudę Śląską.
Tym samym na trzy mecze przed końcem sezonu

Nasi piłkarze zapewnili sobie awans do czwartej ligi. Obydwie

rezerwowej obserwował Łukasz Piszczek, który po zwycięstwie
wspólnie z zawodnikami cieszył się z awansu.

fot. gosir

braki dla LKS – u strzelił Mateusz Piesiur. Spotkanie z ławki

fot. gosir
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„CZłOWIEK jESt tYLE WARt,
ILE DA Z SIEBIE INNYM”

P

ragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom Gminy Goczałkowice-Zdrój, którzy ofiarowali swój dar serca na wsparcie budowy naszej stodoły.
Zorganizowania zbiórka pokazała, że naszą Gminę zamieszkują
ludzie o wielkich sercach, którym los innych nie jest obojętny.
Tak ogromne wsparcie finansowe dało nam nadzieję na możliwość odbudowy spalonej w sierpniu 2016r. stodoły, która
w kilka chwil została zniszczona przez ogień, a w raz z nią
spłonął dorobek naszego i naszych rodziców życia (w postaci
naszych płodów: zboża, słomy i siana).
Państwa dar serca złożony podczas zbiórki, która odbyła się
na przełomie sierpnia i września 2016r. pozwolił doprowadzić
do rozpoczęcia budowy stodoły, która jest niezbędna do prowadzenia naszego gospodarstwa rolnego.
W imieniu naszym i naszych dzieci chcielibyśmy wyrazić
wdzięczność mieszkańcom za finansową pomoc i duchowe
wsparcie, która dodaje nam sił w prowadzeniu budowy. Dzięku-

jemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny
czas, swoje siły i potrafili udawać się od „drzwi do drzwi” zbierając środki na budowę,
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc w skompletowaniu dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia budowy,
Dziękujemy tym, którzy ofiarowali pomoc fizyczną po pożarze, tym którzy ofiarowali płody ziemi celem dalszego prowadzenia gospodarstwa, tym którzy udostępnili miejsce
na zgromadzenie naszych płodów. Nie chcemy nikogo pominąć, to cudowne uczucie żyć wśród dobrych i pomocnych ludzi,
którzy są z nami w trudnych chwilach. Za wszystkich ofiarodawców będziemy się modlić podczas mszy świętej, która będzie
odprawiona w dniu 25.06.2017r. o godzinie 12:30 w kościele
św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju. Serdecznie na nią zapraszamy.
Barbara i Stanisław Larysz
wraz z dziećmi

ODKOMARZANIE!!!
fot. fotolia

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że w dniach 5 – 6
czerwca 2017 r. w godzinach 5:00-8:00 oraz 18:00-22:00
zostanie przeprowadzona akcja ODKOMARZANIA terenów
zielonych Gminy Goczałkowice Zdrój (metodą naziemną). Jeżeli
warunki pogodowe nie pozwolą (opady deszczu, silny wiatr) odkomarzanie zostanie przesunięte na inny termin.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

KONKuRS NA REALIZACjĘ ZADAŃ PuBLICZNYCH
W 2017 ROKu W ZAKRESIE DZIAłAŃ NA RZECZ
DZIECI I MłODZIEŻY ORAZ PRZECIWDZIAłANIA
uZALEŻNIENIOM I PAtOLOGIOM SPOłECZNYM

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
ogłosił drugi otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
w 2017 r., w zakresie działalności na rzecz
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 11.908 zł. O dotację
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres zadań objętych konkursem:

fot. fotolia

1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilaktycznego dla

młodzieży,
b) prowadzenie działań promujących styl życia
wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce
zachowań dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących
działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
– uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i spor-

towych wraz z realizacją programu profilaktycznego.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz.
U. poz. 1300; wzór oferty -załącznik nr 1.
Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca
2017r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat
Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez
Komisję Konkursową powołaną przez Wójta
Gminy.
Maria Ożarowska

inFormacJe i ogłoSzenia
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
– 661 270 473

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

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

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
"dział dziecięcy" Gminnej Biblioteki Publicznej.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.00 – 15.00

CENtRuM OBSłuGI RuCHu
tuRYStYCZNEGO
"StARY DWORZEC"
CZYNNY W GODZ.:
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WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
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, piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 – 16.00

Tel. 603-330-240
Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój
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