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wiadomości goczałkowickie

SPRAWOZDANIE Z XXIX SESJI
RADY GMINY

W

e wtorek, 28 maja
na sali w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju odbyła
się XXIX sesja Rady Gminy. Obrady
otworzył Przewodniczący Rady
– Adam Maćkowski, który wraz
z radnym Łukaszem Hanke zgłosili pisemną interpelację dotyczącą nieprawidłowości związanych z budową odwodnienia przy
ul. Dębowej (kwestia dewastacji drzew na jednej z prywatnych
posesji).
W punkcie 5 posiedzenia przystąpiono do podjęcia uchwał
w sprawach:
– nadania nazwy drodze
wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju (łącznik pomiędzy ulicą Uzdrowiskową, a drogą
krajową A1 otrzymał nazwę ulicy
Zielonej),
– uzyskaniaopiniiZarząduPowiatu
Pszczyńskiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi wewnętrznej
do kategorii dróg gminnych,
– ustalenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2013 r.,
– zmiany uchwały nr
XXIII/138/2012 Rady Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju z dnia
25 września 2012 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu,
– przekazaniu środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie (radny Krzysztof
Kleczka przy omawianiu uchwały
zauważył, że podobna instytucja
powinna sama wygospodarować
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sobie pieniądze na zakup samochodu, a nie prosić o wsparcie
ościenne miejscowości),
– zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2013-2022,
– wynagrodzenia Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój (analizując
uposażenie wójtów gmin Powiatu
Pszczyńskiego, radny Krzysztof
Lazarek zaproponował, aby wynagrodzenie Wójta Goczałkowic-Zdroju, który nie posiada zastępcy
wzrosło o 6,4%).
Największe poruszenie w trakcie
uchwalania postanowień wzbudziły projekty uchwał dot.:
– wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej
nr KA1P/00036664/0, położonej
przy ul. Polnej
oraz
– wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu części nieruchomości zapisanej w księdze
wieczystej nr KA1P/00013005/6,
położonej przy ul. Spokojnej.
W przypadku pier wszej
uchwały, radna – Zofia Żelazo
stwierdziła, że w dobie kryzysu
nie powinno wysprzedawać się
gminnego majątku. Zauważyła,
że działka do tej pory była dzierżawiona jako pole rolne, tym
samym w przypadku sprzedaży jej
cena będzie zaniżona. Pracownik
Urzędu – Gabriela Zipser wyjaśniła, że w prawie zagospodarowania przestrzennego w połowie ma ona statut działki rolnej,
a w drugiej budowlanej, a cena
wywoławcza w operacie może być
wyższa niż wartość rynkowa.
Mecenas Hassa, wyjaśnił,
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sprzedam działkę
budowlaną
(lokalizacja - BÓR II)

16,5 A

TEL. 32 720 96 83;
515 936 283.

że sposób wykorzystania danej
działki jest ściśle zależny od Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Radna – Anna Manowska,
dodała, że podobno w przyszłym
roku mają zostać wprowadzone
zmiany w ustawie o finansach
publicznych. Jeśli będą one niekorzystne dla gminy, to w przyszłości będziemy się mogli ratować
tylko spłatą mienia. W odpowiedzi, radny Marek Żurek stwierdził,
że może warto zbyć działkę, teraz
i zmniejszyć zadłużenie, zwłaszcza,
że kupiec nie znajdzie się od razu
(rady Józef Brudek przychylił się
do tego stwierdzenia). Ostatecznie
uchwała nie została przyjęta.
Przechodząc do projektu drugiej uchwały dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Spokojnej Przewodniczący Rady – Adam Maćkowski poinformował radnych,
że chciał wycofać ją z porządku
obrad, gdyż do biura rady wpłynęła
na w/w uchwałę skarga.
Wyjaśnił, że skarga przed sesją
została wycofana, jednak on, osobiście uważa, iż należy ją przedstawić na obradach. Po jej przeczytaniu radna – Aleksandra Marzec
zapytała się, czy autor skargi wie,
że pomimo wycofania została ona
upubliczniona. Przewodniczący
odpowiedział, że nie informował
go o tym.
Radnego Brudka zaciekawił
fakt – jak można złożyć skargę
na uchwałę, która w praktyce nie
została jeszcze zatwierdzona i opublikowana, a radny Krzysztof Lazarek zapytał się – czyj interes reprezentujemy w tej sprawie, gminy, czy
skarżącego? Radny Kleczka, dodał,
że wszystkie spekulacje związane ze skargą, nie powinny mieć
w ogóle miejsca (została ona wycofana więc nie istnieje). Uchwała
została przyjęta.
Przechodząc do punktu 6
porządku obrad, Wójt Gminy –
Gabriela Placha odczytała odpowiedzi na dwie interpelacje złożone
na poprzedniej sesji, przez radnego
Łukasza Hanke (dot. odpadów
komunalnych) oraz Adama Maćkowskiego (dot. ul. św. Anny).
W sprawozdaniu z pracy Wójta
za okres międzysesyjny, Wójt
Gminy poinformowała zebranych
o:
– trwających pracach inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji
w tegorocznym budżecie: termo-

modernizacji starej części budynku
Urzędu Gminy, rewitalizacji Parku i
przebudowie ul. Parkowej,
– rozpoczętych pracach przy
budowie mostu drogowego
na Wiśle (zakończenie realizacji
30.11.2013 r.),
-ogłoszeniu przetargu dot. remontu
wjazdu do Urzędu Gminy od ul.
Szkolnej – oferty można zgłaszać
do 12.06.2013 r.,
– podpisanej umowie z firmą
Sita z Bielska-Białej dot. obsługi
gminy w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców (mieszkańcy
złożyli 1563 deklaracje śmieciowe,
które obejmują 5689 mieszkańców),
– podpisanej umowie z firmą
PLANPROF Michał Kubiński dot.
wykonania dokumentacji budowy
łącznika pomiędzy ul. Szkolną
i Główną w trybie ZRIT,
– rozstrzygniętym konkursie ofert
na zadanie publiczne w dziedzinie
ochrony i promocji zdrowia oraz
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Do realizacji wybrano
oferty: Caritas Archidiecezji Katowickiej Matka Boża Różańcowa,
która na promocje działań na rzecz
wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz upośledzonych umysłowo otrzyma dotację
w wysokości 5 tyś. zł,
– złożonym wniosku o dofinansowanie projektu Rewitalizacji Parku
Zdrojowego etap II w konkursie
organizowanym przez LGD Ziemia Pszczyńska działanie Odnowa
i Rozwój Wsi na kwotę 715,644 zł
(dotacja stanowi 288,854 zł).
Wniosek znalazł się na 1 miejscu
listy rankingowej,
– odbywających się przeglądach
gwarancyjnych dróg i instalacji
kanalizacyjnej,
– przeprowadzonych kontrolach:
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie systemu przeciwdziałania przemocy oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie
dot. zadań obrony cywilnej,
– spotkaniach z GDDKiA w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
w związku z lokalizacją na terenach
gminy bazy drogowej. Generalna
Dyrekcja chciała zlokalizować
ją w centrum Uzdrowiska przy ul.
Zielonej, w miejscu gdzie w planie
zagospodarowania ma być parking.
Wobec faktu, że nie jest to dobra
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 
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lokalizacja, zaproponowano inną
prz DK1. Czekamy na stanowisko
Generalnej Dyrekcji w tej sprawie,
– piśmie do PZD dot. przedstawienia ostatecznego stanowiska
odnośnie przejęcia drogi niczyjej do zasobu dróg powiatowych
(odnoga ul. Uzdrowiskowej),
– projekcie: folderu promocyjnego
Gminy Goczałkowice-Zdrój, który
wykona firma Terrabit Janusz Hess
z Pszczyny oraz systemie informacji sms.
Odnosząc się do przedstawionego sprawozdania, radny Krzysztof Kleczka stanowczo zaprotestował przeciwko umieszczeniu
w Goczałkowicach bazy dla maszyn
drogowych. Jego zdaniem, tego
typu przedsięwzięcie będzie wpływać niekorzystnie na wizerunek
gminy, zwiększy hałas i zapylenie.
W ramach wolnych głosów
i wniosków Przewodniczący
Rady poinformował zebranych,
że do biura rady wpłynął wniosek
o nadanie Panu Jerzemu Sodzawicznemu tytułu Honorowego
Obywatela Goczałkowic-Zdroju
oraz pismo związane z domniemaną dewastacją terenu wokół
stawu „Rontok Mały”, polegającą
na wycince drzew.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Zofia Szołdra zaprezentowała plan imprez i przedsięwzięć jakie instytucja zamierza zrealizować w kolejnych miesiącach
2013 r., m.in. Dni Goczałkowic,
Festiwal Róż, wakacyjne wycieczki
i warsztaty tematyczne, Gminne
Dożynki itp.
Radny Zbigniew Jacek, zapytał
się, gdzie na gminnej stronie można
znaleźć informacje o konkursie
na pracownika komunalnego?

Obecna na sali obrad mieszkanka Goczałkowic – Elżbieta
Kapias poprosiła, aby na stronie gminy, w widocznym miejscu
zamieścić kontakt do instytucji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami, gdyż na teren jej posesji notorycznie podrzucane są bezpańskie
psy.
Odnosząc się do wcześniejszej
wypowiedzi Krzysztofa Kleczki
(radny stwierdził, że ul. św. Anny
jest złym miejscem na lokalizację
szykan) zapytała się również, skąd
wynika taka opinia. W odpowiedzi radny Kleczka wyjaśnił, że jest
to wyłącznie jego prywatny pogląd.
Jego zdaniem, osoby, które wydały
decyzje dot. budowy szykan, albo
powinny bronić tego co zostało
wykonane, albo przyznać się
do błędu i naprawić szkodę. Inaczej rodzi się zupełnie niepotrzebny
konflikt.
Pani Elżbieta Kapias, na ręce
radnej Anny Manowskiej złożyła
trzy pisemne pytania skierowane
do Przewodniczącego i Rady
Gminy o treści:

1. Jakie rozwiązanie widzi Pan Przewodniczący i Rada Gminy, aby rozwiązać problem ul. Zimowej? Proszę
pamiętać, że znak zakazu postoju i
zatrzymywania się zmniejszy możliwość rozwoju działalności dla
innych mieszkańców Goczałkowic.
Ul. Zimowa jest terenem budowlano-inwestycyjnym.
2. Jakie rozwiązanie widzi Pan Przewodniczący i Rada Gminy dla problemu parkowania przy ul. Jeziornej
i ul. Uzdrowiskowej?
3. Jak Pan Przewodniczący chce
przywrócić godność, honor i poczucie bezpieczeństwa mojej rodzinie?

W dalszej części, Pani Kapias

poruszyła temat publikowanego
w pszczyńskim dodatku Dziennika Zachodniego artykułu Karola
Świerkota o ul. św. Anny. Wyjaśniła, że w tekście dopuszczono
się przekłamań cytując wypowiedzi, które nie miały miejsca. W jej
odczuciu ktoś dopuścił się publicznej nagonki na jej rodzinę, która
zaczyna czuć się zastraszana
(słowa te skierowała w stronę Przewodniczącego Rady – Adama Maćkowskiego).
Radny A. Maćkowski, stwierdził,
że do jego uszu nie doszła żadna
wiadomość o jakimkolwiek zagrożeniu względem rodziny Państwa
Kapias. Skwitował, że sprawa szykan ciągnie się niepotrzebnie od pół
roku, a przecież wszyscy radni i okoliczni mieszkańcy opowiedzieli się
za ich rozebraniem. Oponując,
radny – Józef Brudek stwierdził,
że wyrażenie „wszyscy radni” jest
przesadzone – on sam nigdy podobnej opinii nie wyraził.
Pod koniec posiedzenia sesyjnego, Czesław Furczyk – przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego,
odpowiedzialnego za prace przy
odwodnieniu ul. Dębowej poruszył
kwestię złożonej przez radnych
– Łukasza Hanke i Adama Maćkowskiego w punkcie 4 porządku
obrad interpelacji. Zdaniem Pana
Furczyka treść interpelacji jest przekłamana i niezgodna z zastałą rzeczywistością. Podkreślił, że żaden
mieszkaniec w/w drogi nie poniósł
materialnych strat na skutek prowadzonych tam prac. Zadał pytanie
radnemu Ł. Hanke, na jakiej podstawie formułuje on podobne wnioski?
Oburzony tą wypowiedzią Przewodniczący Rady postanowił odebrać Cz. Furczykowi głos. Ten wyja-

śnił mu, że w ramach wolnych głosów i wniosków nikt nie ma do tego
prawa.
Dodał, że jest bardzo zdziwiony
postawą większości radnych, którzy w żaden sposób nie reagują
na jawne łamanie przez Przewodniczącego Rady – Adama Maćkowskiego praw (kwestia odczytania bez wiedzy autora wycofanej
skargi).
Adam Skipioł – członek Komitetu kontynuując wcześniejszy
temat powiedział, że właściciel
posesji, o której mowa w piśmie
zgodził się na konieczną wycinkę
i nie została ona przeprowadzona
na jego koszt. Wyjaśnił, że pozyskał
on również (właściciel posesji) darmowe drewno pochodzące ze ściętych drzew.
Na zakończenie obrad, radny –
Krzysztof Kleczka wyraził pogląd,
że nikt nie informuje rady o pracach na wałach stawu Rontok. Wójt
Gminy, wyjaśniła, że obecnie trwają
prace przygotowawcze do nadbudowy wału Rontoka, co jest jednym
z elementów realizacji strategii
przeciwpowodziowej naszej miejscowości.
K. Kleczka, odpowiedział, że jest
tegoświadom,tylkodlaczegowykorzystuje się do tego celu łupek z hałd
kopalni Silesia – jego zdaniem
są to śmieci. Radny – Marek Żurek
wyjaśnił, że jest to powszechna
praktyka, a kamień kopalniany
nie jest gorszy od tego pozyskiwanego w żwirowni i na pewno będzie
szczelny. Nieprzekonany radny
Kleczka stwierdził, że bez dowodów
w to nie uwierzy. Dodał, że kopalnia
w ten sposób pozbywa się odpadów.
Opracowanie
Ewelina Sowa

Nagrody dla
najlepszych sportowców
Po raz drugi z okazji zakończenia roku szkolnego Przewodniczący Rady Gminy Adam Maćkowski przyznał
nagrody uczniom za osiągnięcia sportowe wytypowanym przez rady pedagogiczne gminnych szkół. Tytuł Najlepszego
Sportowca Absolwenta uzyskali:
1) w kategorii dziewczyna: Sonia Szuściel – uczennica klasy IIIa Gimnazjum oraz Maja Wojtylak – uczennica klasy
VIc Szkoły Podstawowej Nr 1
2) w kategorii chłopak: Wojciech Dragon – uczeń klasy IIIa Gimnazjum oraz Szymon Wojtylak – uczeń klasy VIc
Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wyróżnieni uczniowie reprezentowali swoje szkoły w wielu zawodach i turniejach, otrzymali celujące oceny z wychowania fizycznego i największą ilość punktów za zawody sportowe.
Maria Ożarowska
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Wykonanie budżetu
Gminy w 2012 r.

W dniu 25 czerwca odbyła się
sesja Rady Gminy poświęcona rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Gminy
Goczałkowice-Zdrój za 2012r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2012r. oraz
udzieleniu absolutorium Wójtowi
Gminy za 2012r. Porządek obrad
obejmował m.in. podjęcie uchwały
w tych sprawach.
Rada Gminy większością głosów zatwierdziła sprawozdanie
finansowe Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy na 2012 (za – 12 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymało się
– 1 głos), a następnie po zapoznaniu
się z w/w sprawozdaniami, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, informacją o stanie
mienia Gminy oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej udzieliła absoo
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lutorium Wójtowi Gminy (za – 11
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 2 głosy). Poniżej publikujemy informacje o wykonaniu
budżetu gminy w 2012r. przedstawione przez Wójta Gminy w trakcie
sesji absolutoryjnej:

Z r e a l i zowa n e w 2 012 r.
dochody budżetu Gminy
wyniosły 29.983.671 zł i stanowiły 101,32% wykonania
planu. W kwocie tej ujęto również dochody majątkowe, przez
które rozumie się dochody
ze sprzedaży majątku wraz
z dotacjami i środkami przeznaczonymi na inwest ycje,
a które wyniosły 2.733.795 zł
i stanowiły 9,12% wykonanych
dochodów ogółem.
Największe pozycje w dochodach były:
1) podatek od nieruchomoi
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ści – 6.681.329 zł tj. 22,28%.
W 2012r. zgodnie z podpisanym, porozumieniem spłacono 1.500.000 zł podatku
nadpłaconego w latach ubiegłych. Do zapłat y pozostaje kwota 5.846.185,20 zł
podatku i 4.161.967 zł odsetek. W 2012r. udało się wyegzekwować 671.485 zł zaległości podatkowych za lata
poprzednie od osób prawnych
i 29.909 zł zaległości podatkowych od osób fizycznych

sowanie zakupu piłkochwytów
w łącznej wysokości 577.280 zł
co stanowi 1,93%,

2) subwencje z budżetu państwa – 6.068.982 zł tj. 20,24%,

6) dotacji celowych z budżetu
państwa na dofinansowanie
zadań własnych bieżących
w wysokości 267.525 zł tj.
0,89% dochodów ogółem.

3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –
4.416.802 zł tj. 14,73%.
W 2012r. pozyskano środki
zewnętrzne w postaci:
1) dotacji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
w ramach działania Lokalnej
Grupy Rybackiej „Żabi kraj”
na rewitalizację zabytkowego
Parku Zdrojowego w wysokości
793.616 zł tj. 2,65%,
2) dotacji z budżetu państwa
i z Urzędu Marszałkowskiego
na budowę kompleksu boisk
sportowych „Orlik” w wysokości 666.000 zł tj. 2,22%,
3) środki unijne na realizację zadań w zakresie: pomocy
społecznej na aktywizację społeczną, oświaty na indywidualizację nauczania w klasach I-III
i realizację programu Comenius, administracji publicznej
na realizację programu E-wrota
Powiatu Pszczyńskiego, kultury na dofinansowanie wydania Słownika biograficznego
i kultury fizycznej na dofinan-

4) dotacji z budżetu państwa
na remont ul. Robotniczej
w wysokości 182.831 zł tj.
0,61%,
5) dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania bieżące
z l e c o n e g m i n i e u s t awa m i
w wysokości 1.361.984 zł tj.
4,5%,

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 89,80% i wyniosły 26.782.458 zł. W strukturze
wydatków największe pozycje
stanowiły:
1) wydatki na oświatę i wychowanie – 9.376.770 zł, co stanowi 35,01%,
2) wydatki na kulturę fizyczną
– 4.158.199 zł, co stanowi
15,53%,
3) wydatki na administrację publiczną – 2.665.023 zł,
co stanowi 9,95%,
4) wydatki na pomoc społeczną – 2.262.046 zł, co stanowi 8,45%,
5 ) w y d a t k i n a r o l n i c t wo
i łowiectwo – 2.205.455 zł,
co stanowi 8,23%,
6) wydatki na transport i łączność – 1.694.526 zł, co stanowi
6,33%,
DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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Wykonanie budżetu Gminy
- ciąg dalszy...
7 ) w y d a t k i n a w y t wa r z a nie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– 1.483.867 zł, co stanowi
5,54%.
Największe wydatki budżetu
realizowane były przez:
1) Urząd Gminy – 7.441.239 zł,
tj. 27,78%,
2) Administrację Zasobów
Komunalnych 4.969.325 zł, tj
18,55%,
3) Szkołę Podstawową Nr 1 –
4.197.888 zł, tj. 15.67%,
4) Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji – 2.916.630 zł, tj.
10,89%,
5) Gimnazjum – 2.526.404 zł,
tj. 9,43%,
6) Ośrodek Pomocy Społecznej
– 2.240.255 zł, tj. 8,36%.
Wydatki inwest ycy jne
wyniosły 2.932.536 zł co stanowi 10,95% wszystkich wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków inwest ycy jnych kwota
333.000 zł tj. 11,36% pochodziła z budżetu państwa, kwota
333.000 zł tj. 11,36% z Urzędu
M a r s z a ł kow sk i e g o , k wot a
115.771 zł tj. 3,94% ze środków unijnych, kwota 5.877 zł
z dotacji z WFOŚiGW. Kwotę

2.144.888 zł wydatkowano
ze środków własnych budżetu
gminy (73,14% wydatków
inwestycyjnych).
W inwestycjach największymi pozycjami były wydatki
związane z budową kompleksu
boisk sportowych Orlik, dokończenie budowy ulicy Źródlanej,
termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy,
zakończenie f inansowania
projektu E-wrot a Powiatu
Pszczyńskiego.
Niemałą pozycję w budżecie
stanowiły również przeprowadzone remonty:
1) remont ul. Robotniczej,
2) remont w Szkole Podstawowej nr 1 polegający między
innymi na: odnowieniu korytarzy, pomieszczeń sanitarnych,
wymianie drzwi, ułożeniu płytek na schodach do szatni,
3) remont w Przedszkolu Nr
1 obejmujący kompleksowe
przygotowanie do zajęć dydaktycznych 1 sali,
4) remont w Przedszkolu Nr
2 obejmujący korytarz, klatkę
schodową, łazienki oraz salę
dzieci z grupy średniaków.
Kwota wydana na remonty
wyniosła ogółem 1.326.215 zł
(4,95% wydatków ogółem).
W sumie z wydatkami inwest ycy jnymi remont y stanowiły 15,90% ogółu wydatków b u d żetow yc h ( k wot a
4.258.751 zł).

W 2012r. realizowano również projekty współfinansowane ze środków unijnych:

1) Program aktywizacji społecznej i zawodowej – program
ten jest realizowany przez OPS
od 2008r.,
2) wydanie „Goczałkowickiego
słownika biograficznego” pod
redakcją Pani Prof. Wiesławy
Korzeniowskiej,
3) indywidualizacja nauczania
w Szkole Podstawowej Nr 1 –
„Szkoła dla wszystkich”,
4) program współpracy międzynarodowej szkół „Comenius”, realizowany w Szkole
Podstawowej nr 1, kontynuacja
w 2013r.
W 2 012 r. p o d p i s a n o 4
umowy na dofinansowanie projektów: „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa
przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju”, „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej”, „Odtworzenie obiektu
małej architektury – rzeźby
plenerowej w centrum Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój”
oraz „Liderzy są wśród nas –
Goczałkowicka Oddolna Inicjatywa Edukacyjna”. Projekty
te są w trakcie realizacji.
W 2 012 r. p o d p i s a n o 2
umowy dotacji na realizację inwest ycyjnych programów wieloletnich (Rewitalizacja Parku Zdrojowego, ter-

momodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy).
W II półroczu przygotowano
dokumentację i złożono wniosek o dotację do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na ul. Parkową
i Uzdrowiskową. Inwestycja
ta jest obecnie realizowana.
Podejmowane na bieżąco
uchwały Rady Gminy dostosowujące budżet w trakcie
roku do realiów umożliwiły
terminową realizację zadań
zaplanowanych do wykonania w 2012r., w taki sposób,
że zachowana została płynność
finansowa Gminy i możliwe
było terminowe regulowanie
zobowiązań.
Na koniec 2012r. w posiadaniu Gminy były 3 budynki
mieszkalne, 12 budynków niemieszkalnych, w tym jeden
przekazany w trwały zarząd
do Przedszkola Nr 2 i jeden
(budynek LKS) przekazany
w trwały zarząd do GOSiR.
Po n a d to g m i n a p o s i a d a ł a
udziały w spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
w Czechowicach o wartości
2.236.000 zł (udział Gminy
6,1%).
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na koniec roku 2012 wyniosło
7.057.746 zł i było o 428.819 zł
niższe od zadłużenia na koniec
2011r.

Z ostatniej chwili
W dniu 3 lipca br. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
poinformował Urząd Gminy o wszczęciu postępowania przetargowego w sprawie
regulacji Potoku Goczałkowickiego. Wszczęcie procedury nastąpi w dniu 15 lipca br.
Na następnej stronie publikujemy skan pisma
podpisanego przez Dyrektora Artura Podlejskiego.
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W sprawie
Potoku i Rontoka

W

dniu 26 czerwca odbyło
się w Urzędzie Gminy
spotkanie na temat
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i sytuacji w rejonie
Potoku Goczałkowickiego oraz
stawu „Rontok”. W posiedzeniu
wzięli udział: Dyrektor Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Katowicach – Artur
Podlejski, Starosta Pszczyński
– Paweł Sadza, Artur Górczyński – poseł na Sejm RP zamieszkały na terenie Gminy oraz Wójt
Gminy Gabriela Placha i Sekretarz Gminy Maria Ożarowska.
Celem spotkania było ustalenie
dalszych działań w sprawie regulacji Potoku Goczałkowickiego,
a także budowy śluzy wałowej,
której projekt budowlany jest
na ukończeniu.
Ustalenia:

1. ŚZMiUW prześle do końca
tygodnia tj. do 28.06.2013 r.
harmonogram prac z wyszcze-

gólnieniem wymaganych decyzji i ustawowych terminów ich
wydania. Do harmonogramu
zostanie dołączony montaż
finansowy.
2. ŚZMiUW wystąpi z wnioskiem
do Sejmiku Województwa Śląskiego o wpisanie zadania pn.
„Regulacja Potoku Goczałkowickiego..” w wieloletnim planie
inwestycyjnym Woj. Śląskiego
na najbliższym posiedzeniu Sejmiku.
3. ŚZMiUW wystąpi z wnioskiem do Zarządu Woj. Śląskiego
o wykazanie zapotrzebowania
na sfinansowanie w/w zadania
z budżetu państwa na rok 2014.
4. Gmina Goczałkowice-Zdrój
zobowiązuje się do udzielenia
wszelkiej pomocy niezbędnej
do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.
5. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój deklaruje skierowanie
wniosku do Rady Gminy o pomoc

w sfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej
w kwocie 150.000 zł.
6. Starosta Pszczyński deklaruje
wszelką możliwą pomoc przy
założeniu terminów obejmujących okres do drugiego kwartału
2014 r. i ze swej strony zapewnia współdziałanie w rejonie ul.
Głównej celem eliminacji szkód
powodziowych.

W/w działania są niezbędne
celem maksymalnego skrócenia
procesu inwestycyjnego, jakim
jest regulacja Potoku Goczałkowickiego i są niezależne
od działań związanych z Programem Ochrony Przed Powodzią
w Dorzeczu Górnej Wisły, w którym to regulacja Potoku ujęta
została pod numerem 47.
Maria Ożarowska

Oznakowanie Ścieżki
DydaktycznoPrzyrodniczej
W
dniu 28 czer wca
2 013 r. r o z s t r z y gnięto postępowanie
w sprawie zlecenia zamówienia
publicznego pn. „Oznakowanie
Ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej w Gminie Goczałkowice-Zdrój”.
Zapyt anie cenowe skierowano w dniu 14,06.2013r.
do 4 firm. Termin składania ofert
upłynął 27.06.2013r. Wpłynęła
1 oferta Firmy Wielobranżowej MARCO Marian Waliczek
z Goczałkowic-Zdroju. Zadanie
obejmuje wykonanie 4 tablic
informacyjnych wraz z montażem, wykonanie strzałek
kierunkowych – 10 sztuk oraz
zakup i montaż koszy na śmieci
– 6 sztuk.
Zakres informacji umieszczonej na tablicy:
nazwa Ścieżki, trasa Ścieżki

wraz z podziałem na odcinki,
długość poszczególnych odcinków, gatunki fauny i f lor y
na każdym z odcinków, krótki
opis przyrodniczy, zdjęcia oka-

zów roślin i zwierząt, tytuł projektu, logotypy PROW, LEADER
i Unii Europejskiej, zgodnie
z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i pro-

mocji w ramach PROW na lata
2007-2013. Tablice zostaną
zamontowane w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego.
Oznakowanie zostanie
wykonane w ramach operacji pn. „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju poprzez wydanie
albumu „W krainie Goczałka”
oraz organizację imprezy rekreacyjnej – rajdu rowerowego”,
realizowanej jako tzw. mały
projekt, w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin realizacji – do 15
sierpnia br. Wartość brutto zadania – 14.833,80 zł
Maria Ożarowska

aktualności
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ODSŁONIĘCIE RZEŹBY
W CENTRUM UZDROWISKA

W

niedzielę tj. 7 lipca
2013r., o godz. 16.00
w centrum Uzdrowiska, w sąsiedztwie pawilonu
„Wrzos” zostanie odsłonięta
rzeźba plenerowa „Koziołek
sarny”.
Rzeźba powstała w pracowni artysty rzeźbiarza Stanisława Hochuła, zamieszkałego w Goczałkowicach-Zdroju
i stanowi rekonstrukcję pieroświata

wowzoru odtworzoną na podstawie archiwalnej dokumentacji fotograficznej sporządzonej w 1994r. Odlew w brązie
został wykonany przez pana
Piotra Garstkę ze Studia „Szymanowo”. Osadzenie rzeźby
w gruncie i zagospodarowanie
terenu wokół rzeźby powierzono firmie „OGRODY” Zakładanie i Pielęgnacja Ryszard Brudek z Pszczyny.

Rzeźba została wykonana
w ramach projektu pn. „Odtworzenie obiektu małej architektury – rzeźby plenerowej
w centrum Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój”, realizowanego
jako tzw. mały projekt w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Maria Ożarowska

 z życia gminy 

Zawsze wzwyż –
zakończenie roku
szkolnego w Gimnazjum

Pod takim hasłem prze biegała akademia z okazji
zakończenia roku szkolnego
w Gimnazjum. 28 czerwca
2013, 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. Zgromadzeni na sali
mieli okazję obejrzeć piękny
program artystyczny przygotowany przez młodzież.

W

trakcie akademii nie
zabrakło podziękowań
a b s o l we n tów sk i e rowanych do Pani dyrektor,
nauczycieli i rodziców. Podopieczni wyrazili wdzięczność
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 akademii 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, osiągając znaczące
wyniki w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych. Absolwentem Roku
został uczeń klasy III c – Arkadiusz Placha. W ramach promocji młodych talentów nagrody
Wójta Gminy otrzymali także:
laureat Konkursu Przedmiotowego z Biologii – Tomasz Lazarek oraz finalistka Konkursu
Przedmiotowego z Matema-

tyki – Natalia Stalmach. Paul
Wadas, Katarzyna Larys i Arkadiusz Placha otrzymali ponadto
nagrody za 100% frekwencję
przez 3 lata nauki w gimnazjum.
Absolwenci otrzymali wszystkie
wyróżnienia z rąk Wójta Gminy
pani Gabrieli Plachy w obecności swoich rodziców.
Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Maria Trybura
z klasy IIIb.
W t y m r o k u s z ko l ny m
ponownie zostały przyznane
nagrody dla najlepszych sportowców. Wręczył je Przewodniczący Rady Gminy pan Adam

Maćkowski. W kategorii gimnazjalistek zwyciężyła uczennica klasy IIIa – Sonia Szuściel,
a wśród chłopców najlepszym
sportowcem okazał się Wojciech
Dragon także z IIIa. W obecności
zgromadzonych na sali zaproszonych gości, rodziców i młodszych roczników, absolwenci
klas III otrzymali z rąk Pani
Dyrektor świadectwa ukończenia Gimnazjum, zaś uczniowie
z klas II wręczyli swoim starszym kolegom Statuetki Absolwenta Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju.
Miłą niespodziank ą dla
zgromadzonych, okazał się
krótki refleksyjny film klas III,
na temat ich pobytu w goczałkowickim gimnazjum. Wszystkich zaskoczyły laury drugoklasistów przyznane przez nich
charakterystycznym absolwentom. Była tyczka dla najwyższego wzrostem, złota twarz
dla utrwalonego pseudonimu,
różowy rower, kamizelki ratunkowe, płyty –statuetki dla DJ –
ów i wiele innych.
Z ż y c z e n i a m i u d a ny c h
i bezpiecznych wakacji wszyscy udali się na zasłużony wypoczynek.
Do zobaczenia we wrześniu!
BS
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Nagrody dla najlepszych
uczniów
Dorocznym zw yczajem
na zakończenie roku szkoln e g o w ra m a c h p ro m o cji Młodych Talentów Wójt
Gminy Pani Gabriela Placha
przyznała nagrody uczniom
wskazanym przez rady pedagogiczne gminnych szkół.

Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły uzyskali: Magdalena Jurczyk – uczennica klasy
VIa Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz Arkadiusz Placha – uczeń
klasy IIIc Gimnazjum.
Magdalena Jurczyk osiągnęła w roku szkolnym
2012/2013 średnią ocen 5,83.
W opinii Rady Pedagogicznej
wykazała się wzorową postawą
uczniowską, obowiązkowością,
systematycznością, aktywnością na lekcjach i w życiu Szkoły.
Magda brała udział w wielu
konkursów przedmiotowych
i zawodach pływackich. Zdobyła m.in. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Deutsfreund 2012

zorganizowanym przez firmę
edukacyjną Łowcy Talentów
Jersz, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matemat ycznym „Kangur 2012”
oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” zorganizowanym przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Arkadiusz Placha ukończył
Gimnazjum ze średnią ocen
5,5; uzyskał najwyższy wynik
z egzaminu gimnazjalnego
(194 punkty) oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Matematyki. W okresie nauki w Gimnazjum Arek wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach matematycznych.
W ocenie Rady Pedagogicznej jego wzorowa postawa
wyraża się sumiennością, pracowitością i uprzejmością.
W klasyf ikacjach rocznych
uczeń ten nie uzyskał niższych ocen niż celujący i bar-

dzo dobry.
Wy r ó ż n i e n i a i n a g r o d y
Wójta Gminy otrzymali również: Tomasz Lazarek – uczeń
klasy IIIb Gimnazjum oraz
Natalia Stalmach – uczennica
klasy IIIc Gimnazjum.
Tomek został po raz drugi
laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
z Biologii. Natalia dołączyła
do grona finalistów Wojewódz-

kiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Uroczystość zakończenia
roku szkolnego w Gimnazjum
była okazją do wręczenia dwóch
specjalnych wyróżnień: Katarzyna Larysz – uczennica klasy
IIId oraz Paul Wadas – uczeń
klasy IIId otrzymali wyróżnienia za 100% frekwencję przez 3
lata nauki w tej szkole.
Maria Ożarowska

PODRÓŻ DO KRAINY FANTAZJI

O wartościach płynących z
czytanych dzieciom mądrych
książek nikt nie zamierza
dyskutować. Dlatego zachęcam do codziennego czytania
wszystkich: rodziców, dziadków, nauczycieli, czy nawet
gości zapraszanych z różnych okazji, a wyrażających
taką chęć. Zawarte w książkach morały, czy rady, często
przydają się w życiu i łatwiej
wytłumaczyć trudne pytania
dzieci.

W

szystkie dzieci doskonale wiedzą, że Baba
Jaga istnieje tylko w
bajkach. Jakież było, więc, zdziwienie, kiedy 6.06.2013 roku
zjawiła się w naszym przedszkolu. Zapowiedziała, że jest
strasznie głodna, bo Jaś z Małgosią jej uciekli i szuka sobie
nowego posiłku.
A że właśnie obchodzono
XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji
CPCD, przygotowała konkursy i

zagadki. Za ich rozwiązanie czekały nagrody, a za brak wiedzy i
nieuwagę czar i klatka.
Reakcja dzieci na widok
wiedźmy była znakomita. Jedne
rozpoznawały w niej jedną z
nauczycielek, inne miały oczy
ogromne ze zdziwienia i strachu.
W efekcie jednak, wszystkie przedszkolaki świetnie się
bawiły.
Ponieważ rok 2013 jest

Rokiem Juliana Tuwima, wśród
omawianych bajek i baśni, nie
mogło zabraknąć popularnej
„Rzepki”, „Lokomotywy”, czy
chociażby „Pana Hilarego".
Ku niezadowoleniu Baby
Jagi wszystkie dzieci popisały
się piękną znajomością utworów nie tylko na podstawie ilustracji ale i drobnych szczegółów

zawartych w skomplikowanych
zagadkach słownych.
No cóż? Czarownica musiała
obejść się smakiem. Za to dzieci
ucieszyły się ze słodkości przygotowanych specjalnie z tej okazji.
A że zabawa była przednia,
pożegnaliśmy się do następnego
roku.
Anna Czernecka – Mac

Oświata
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„ŚLĄSKA PIOSENKA”
– IX PRZEGLĄD
MŁODYCH ARTYSTÓW

W

środę, 12 czer wca
2013 r., w sali Gminnego Ośrodka Kultury
– „Górnik”, odbył się IX Przegląd
Młodych Artystów z Goczałkowic
– Zdroju, pod hasłem „Śląska piosenka”.
Skąd temat przewodni Przeglądu – „Śląska piosenka? ” Otóż
w bieżącym roku szkolnym przedszkole nasze realizowało projekt
edukacyjny pt. „Goczałkowice –
moja mała ojczyzna”. Wprowadzając treści projektu nauczyciele
wzbogacali wiedzę przedszkolaków o środowisku lokalnym,
kształtowali poczucie tożsamości
regionalnej, rozbudzali przynależność do ziemi ojczystej.
Edukacja regionalna

– Dyrektora GOK, Panią Izabelę
Pryszcz – Wilczek – zastępcę
dyrektora Szkoły Podstawowej,
Panią Beatę Migacz – dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 2
oraz Panią Monikę Mendrok –
Mika – artystkę, absolwentkę
naszego przedszkola, a także
wszystkich wykonawców, przedszkolaki, nauczycieli, opiekunów,
rodziców.
Na małej scenie swoje umiejętności wokalne i taneczne przedstawiło 19 wykonawców – dzieci
grup przedszkolnych oraz klas I –
III. Dla niektórych uczestników
był to pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością.
Młodzi wykonawcy zaprezentowali piosenki i układy taneczne

ma na celu związanie dzieci z najbliższym środowiskiem i dziedzictwem kulturowym własnej miejscowości. Dla małego dziecka
dom rodzinny, to co wokół niego
się znajduje, a także przedszkole,
koledzy i nauczyciele – to jego
„Mała ojczyzna”.
Zaproszenie do udziału
w Przeglądzie przyjęły placówki
oświatowe funkcjonujące na terenie naszej gminy – Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole nr
1, Publiczne Przedszkole nr 2.
Tegoroczną imprezę zorganizowały i poprowadziły nauczycielki: Bożena Rak i Aleksandra Kołodziejczak. Na wstępie
koncertu przywitały zaproszonych gości: Panią Zofię Szołdra

regionu śląskiego. Z małej sceny
popłynęły śląskie piosenki takie
jak: „Śląsko wyliczanka”, „Trojak”, „Karlik”, „Poszła Karolinka
do Gogolina”, czy „O ty ptaszku
kręgulaszku”. Wszystkie prezentacje nagradzane były gromkimi
brawami publiczności.
Podczas krótkiej przerwy
wykonawcy wraz z opiekunami
udali się na słodki poczęstunek,
a jury na obrady, mające na celu
wyłonienie laureata Przeglądu.
Następnie na scenę zaproszono
Panią Monikę Mendrok – Mika,
która pięknie zaśpiewała piosenkę pt. „Opowiedzcie wiatry”.
Utwór ten skomponowała K.
Gaertner do słów śląskiego poety
T. Kijonki. Piosenka opowiadała

o młodych, dzielnych chłopcach
uczestniczących w powstaniach
śląskich.
Wreszcie nadeszła wyczekiwana przez młodych artystów
chwila – ogłoszenie wyników.
Pani Dyrektor Beata Migacz podkreśliła, że przedstawiony repertuar i wszystkie prezentacje były
na wysokim poziomie. Jury urzekły piękne śląskie stroje oraz
układy taneczne do wykonywanych utworów. Zatem nagrody
– pamiątkowe dyplomy i książki
o Polsce należą się wszystkim
wykonawcom. Specjalną nagrodę
ufundowała Pani Monika Mendrok – Mika. Otrzymali ją najmłodsi uczestnicy Przeglądu –
Emilka Dzida i Damian Ślisz
– przedszkolaki z Publicznego

Przedszkola nr 2.
Na zakończenie imprezy Pani
Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w Przeglądzie, nauczycielom za przygotowanie dzieci do występów,
publiczności za miłą atmosferę
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Pani Zofii
Szołdra, która umożliwiła nam
zorganizowanie imprezy w sali
Gminnego Ośrodka Kultury.
Za rok kolejny, dziesiąty,
jubileuszowy Przegląd Młodych
Artystów. Już dziś serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia w nim udziału.
Bożena Rak
Aleksandra Kołodziejczak
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ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Dzień Dziecka w Polsce,
podobnie jak w innych krajach
dawnego bloku wschodniego
jest świętem obchodzonym
od 1950 roku. Z tej to okazji
początkiem czerwca organizuje się dla najmłodszych szereg atrakcji, zabaw i imprez,
które mają cieszyć i bawić oraz
zapewnić chwile niezmąconej
beztroski.

Rybacką „Żabi Kraj” oraz Gminny
Ośrodek Kultury.
W imprezie wzięły udział 93
drużyny (dziecko + pełnoletni
opiekun), które przez dwie godz.
starały się złowić największą
rybę, gwarantującą zwycięstwo
w ogólnej rywalizacji. Choć nie
wszystkim udała się ta trudna
sztuka, nikt nie pozostał bez
nagrody.
Na każdego uczestnika czekał prezent – turystyczny bidon
oraz poczęstunek. Dodatkowo
wszyscy zainteresowani mogli
wziąć udział w konkursie wiedzowym przeprowadzonym przy
stoisku promocyjnym LGR oraz
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z „żywą” maskotką zielonej żaby.
Ewelina Sowa

O

tym, wyjątkowym dniu
nie zapomniano również
w Goczałkowicach. Specjalnie dla wszystkich dzieci, 2
czerwca na stawie „Rontok Mały”
odbyły się Spławikowe Zawody
Wędkarskie zorganizowane
przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Rontok”, Lokalną Grupę

Zawody Spławikowe na stawie "Rontok Mały".

TEATRALNA MASZYNA
PSZCZYNA
W GOCZAŁKOWICACH

T

eatralna Maszyna Pszczyna
zawitała do Goczałkowic.

Stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj".

Grupa zwycięzców z pamiątkowym dyplomem.

Autorski projekt
Pszczyńskiego Centrum Kultury
za jedną ze swych docelowych
stacji wybrał budynek zamkniętego dworca PKP w Goczałkowicach, gdzie w piątek 31
maja 2013 r. miłośnicy jednej
z dziewięciu muz mogli wysłuchać monodramu pt. „Zwierzenia bezrobotnego aktora”.
GOK
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OBCHODY 65-LECIA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOCZAŁKOWICACHZDROJU

W piątek 14 czerwca miało
miejsce wyjątkowe wydarzenie, goczałkowicka
biblioteka świętowała
65-lecie powstania.

O

bchody rozpoczęły
„Ogrodowe spotkania
z literaturą”, podczas
któr ych zaproszeni goście
mieli możliwość zwiedzenia
pięknych ogrodów „Kapias”
oraz obejrzenia scenek z takich
utworów literackich jak „Ania
z Zielonego Wzgórza”, „Sherlock Holmes”, „Hobbit”,
„Romeo i Julia” oraz „Chłopów”.
W y s t ę p y p r z y g o t ow a n e
zostały przez młodzież z koła

bibliotecznego działającego
przy bibliotece Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju.
Kolejnym punktem obchodów
była część oficjalna, którą Pani
Dyrektor Jadwiga Król rozpoczęła od słów Marii Dąbrowskiej „Książki i możliwość czytania to jeden z największych
cudów cywilizacji”.
Pani Dyrektor powit ała
zaproszonych gości i przedstawiła krótką historię biblioteki
oraz nadała tytuł „Honorowego
Czytelnika”, osobom, które
od lat są wiernymi odbiorcami
oferty naszej instytucji.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha powiedziała, że biblioteka to insty-

Koncert Zbigniewa Wodeckiego.

Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawicielki Biblioteki Śląskiej.

Wójt Gminy Gabriela Placha oraz Sekretarz Gminy - Maria Ożarowska składają
gratulacje Dyrektor GBP - Jadwidze Król.

tucja, która wzbogaca życie
gminy i jej mieszkańców. Wręczyła również order Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” dla Pani Król, która
była ogromnie zaskoczona
i wzruszona. Dyrektorka Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Pszczynie, Teresa
Musik podkreśliła, że goczałkowicka biblioteka niesamowicie się rozwinęła, a sukces
jednej biblioteki, jest sukcesem
wszystkich bibliotek w powiecie pszczyńskim.
Na zakończenie obchodów
wystąpił artysta, którego nie
trzeba było specjalnie przedstawiać – Zbigniew Wodecki.
Sam o sobie mówi, że jest
„śpiewającym muzykiem”. Lista
jego osiągnięć muzycznych jest
bardzo długa, a jeszcze wciąż
niezamknięta. Zaśpiewał swoje
najsłynniejsze utwor y, ale
również bawił gości żartami
i anegdotami z życia wziętymi,
udowadniając, że jest artystą
z ogromnym dystansem do własnej osoby i swojej popularności.
Gwiazda wieczoru podobnie jak zaproszeni goście był
zachwycony miejscem, w którym świętowała biblioteka.
Pragniemy podziękować

Spacer z literaturą - Romeo i Julia.

młodzieży z Koła Bibliotecznego naszego Gimnazjum oraz
opiekunowi Pani Honoracie
Dyduch za uświetnienie naszej
uroczystości poprzez przygotowanie „Ogrodowych spotkań
z literaturą”.
Podziękowania również kierujemy do Pani Dyrektor Zofii
Szołdry i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc
w organizacji jubileuszu, oraz
dla państwa Elżbiety i Bronisława Kapias za możliwość zorganizowania uroczystości w tak
wyjątkowym miejscu.
Anna Grzegorska

Informacje i ogłoszenia
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XVIII DNI GOCZAŁKOWIC

Trudno uwierzyć, że minęło
18 lat od kiedy po raz pierwszy w naszej miejscowości zorganizowano Dni Goczałkowic.
Zanim święto gminy osiągnęło
pełnoletność było świadkiem
wielu niezwykłych wydarzeń
artystycznych. Na goczałkowickiej scenie na przestrzeni
lat prezentowały się liczne
gwiazdy, z których wymienić
należy Krzysztofa Krawczyka,
zespół BRACIA, Monikę Brodkę,
Urszulę, Roberta Janowskiego,
Andrzeja Sikorowskiego, zespół
BOYS itp.

W

szystko zaczęło się przed
kilkunastoma laty przy
dawnej siedzibie Szkoły
Podstawowej nr 2, to tam Dni
Goczałkowic stawiały swoje pierwsze kroki. Z czasem, rozrastającą się
imprezę przeniesiono na główny
deptak miejscowego uzdrowiska,
aby ostatecznie co roku spotykać
się na murawie goczałkowickiego
boiska LKS.
To tam, w drugi weekend
czerwca świętu naszej gminy zorganizowano huczną „osiemnastkę”.

Choć nie było urodzinowego tortu,
to organizator przedsięwzięcia
postarał się, aby tegoroczna zabawa
była wyjątkowa.
Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji naszej miejscowości, związanych z hodowlą
i przetwórstwem ryb (mało kto wie,
że za czasów Jagiellonów, na królewskim stole pojawiały się tutejsze
ryby) pierwszego dnia plenerowej
imprezy, Gmina Goczałkowice-Zdrój – jedna z siedmiu gmin członkowskich Lokalnej Grupy Rybackiej
„Żabi Kraj” zaprosiła mieszkańców
i przyjezdnych gości na III Piknik
Rybacki – operację współfinansowaną przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.
W ramach pikniku, którego
celem było promowanie działalności stowarzyszenia (szczegółowe
informacje można było pozyskać
na stoisku promocyjnym LGR)
przygotowano szereg różnorodnych atrakcji. Na dużej scenie,
o godz. 14.00 rozpoczął się program artystyczny w ramach któ-

Wręczenie nagród w ramach konkursu - RODZINNE POTYCZKI.

Kabaret ŁOWCY.B

Pokaz kuchni molekularnej.

Występ młodzieży z goczałkowickiego Gimnazjum.

rego zaprezentowały się dzieci
i młodzież lokalnych placówek
oświatowych oraz Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Ligoty. Nawiązując do tematyki spotkania, o godz.
18.00 odbył się koncert szantowy
zespołu Bez Paniki. Główną atrakcją wydarzenia był bezkonkurencyjny występ popularnego kabaretu Łowcy.B – formacji założonej
przez byłych studentów Uniwersytetu Śląskiego, w skład której wchodzi jeden z mieszkańców Goczałkowic – Bartosz Góra. Prezentacje sceniczne zakończył koncert zespołu
Eventuali.
Organizatorzy pikniku dołożyli
wszelkich starań, aby całej imprezie
nadać właściwą atmosferę. Osoby
zainteresowane tematyką rybacką
mogły odwiedzić stoisko Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego (jednego ze sponsorów
przedsięwzięcia)naktórym czekały
baseny z żywymi rybami, wystawa
zdjęć wykonanych na Jeziorze
Goczałkowickim oraz punkt sprzedaży produktów pochodzących
z łąckiej rybaczówki, gdzie każdy
smakosz mógł skosztować specjal-

nie przygotowanej zupy rybnej.
Punktem specjalnym programu był pokaz kuchni molekularnej, polegający na wykorzystaniu w gotowaniu wiedzy naukowej,
w celu otrzymania „czystych smaków” (u nas zaprezentowano kulinarne specjały otrzymane w procesie użycia ciekłego azotu). Prezentacji towarzyszyła degustacja
wędzonego karpia, który jak się
okazuje jest wyśmienitym przysmakiem nie tylko z okazji świąt
Bożego Narodzenia, ale również
na co dzień.
Dodatkowo, dla najmłodszych
przygotowano konkurs plastyczny,
na najpiękniejszą rybkę, sztuczne
jeziorko do łowienia tekturowych
rybek oraz interdyscyplinarny konkurs dla dużych i małych – Rodzinne
Potyczki (pod patronatem poseł
do parlamentu europejskiego –
Małgorzaty Handzlik). Nagrodę
dla SUPER RODZINY ufundowaną
przez Prezesa Stowarzyszenia LGR
– Krzysztofa Szymurę wywalczyli
Państwo Hanke.
DOKOŃCZENIE NA STR. 22 
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XVIII DNI GOCZAŁKOWIC-ciąg dalszy
Orkiestry Rozrywkowej Ogniska
Muzycznego w Pszczynie, a tuż
za nią Martyna Guzik wraz z zespołem Smoogie Band, które zademonstrowały niezwykły poziom umiejętności wokalnych.
XVIII Dni Goczałkowic, to nie
tylko występy artystyczne. Przedsięwzięciu zwyczajowo towarzyszyło szereg dodatkowych atrakcji.

wydarzeniach zaplanowanych
na drugą połowę roku. Przed nami
oferta wakacyjna, lipcowy Festiwal
Róż i Dożynki. Serdecznie zapraszamy.
Organizator składa serdecznie
podziękowania Ochotniczej Straży
Pożarnej Goczałkowice – Zdrój
za zabezpieczenie pożarowe XVIII
Dni Goczałkowic. Ponadto dzię-

Jubileusz 65-lecia Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Nagrodę główną, przekazaną przez
Uzdrowisko Goczałkowice wylosowała drużyna Państwa Orzechowskich z Katowic.
Warto wspomnieć, że od wczesnych godz. rannych na stawie
„Rontok Mały” odbywały się drużynowe zawody wędkarskie dla
reprezentantów gmin – członków
LGR „Żabi Kraj”, w których wzięły
udział gminy: Goczałkowice-Zdrój,
Dębowiec, Pawłowice, Zebrzydowice i Strumień.
Drugi dzień obchodów Dni
Goczałkowic, rozpoczęła prezentacja artystyczna podopiecznych zajęć tematycznych Gminnego Ośrodka Kultury: warsztatów muzycznych, tanecznych oraz
Zespołu Wokalnego. W dalszej
kolejności przed licznie zgromadzoną widownią zaprezentowała
się Goczałkowicka Orkiestra Dęta,
której koncert poprzedził szczególny jubileusz.
Tegoroczne Dni Goczałkowic,
stały się okazją do uhonorowania
Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice, który w tym roku obchodzi
rocznicę 60-lecia powstania. Z tej
okazji Wójt Gminy – Gabriela Pla-

cha oraz Dyrektor GOK-u – Zofia
Szołdra wręczyły wszystkim członkom grupy kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcia, wykonane w Ogrodach Pokazowych Kapias w trakcie
specjalnie zaaranżowanej sesji fotograficznej.
Nie był to jednak jedyny punkt
w tegorocznym bloku ludowym. Oprócz naszych jubilatów
do występu zaproszono zespół Koła
Regionalnego, działającego przy
Szkole Podstawowej nr 1 oraz formację o dającej do myślenie nazwie
– Folk Afera, która prezentuje folklor słoweńskiego Tyrolu.
Najbardziej oczekiwaną
gwiazdą niedzielnego świętowania był jednak Łukasz Zagrobelny,
popularny piosenkarz młodego
pokolenia znany z takich przebojów
jak: „Życie na czekanie”, „Nie kłam,
że kochasz mnie”, „Ja tu zostaję” …,
którego godzinny występ rozpoczął
się punktualnie o 18.00.
Obchody święta naszej gminy
podsumował koncert dwóch niezwykłych wokalistek rodem
z Goczałkowic-Zdroju. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała
się Martyna Król w towarzystwie

Koncert Łukasza Zagrobelnego.

Miłośnicy rękodzieła mogli odwiedzić stoiska twórców zrzeszonych
w programie KREATOR Lokalnej
Grupy Działania. Na wszystkie
dzieci czekało wesołe miasteczko
oraz liczne stragany z zabawkami.
Dla mam przygotowano stoiska
z biżuterią i kosmetykami, dla tatusiów (oczywiście nie tylko) punkty
gastronomiczne, a dla wszystkich

kuje za wsparcie wszystkim sponsorom:

– Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowe,
– Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój,
– Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA,
– Bank Spółdzielczy w Pszczynie,
– Bank Spółdzielczy w Tychach,
– Gospodarstwo Szkółkarskie

Martyna Król z Orkiestrą Rozrywkową Ogniska Muzycznego w Pszczynie.

Martyna Guzik z zespołem SMOOGIE BAND.

kiermasz taniej książki Gminnej
Biblioteki Publicznej
Podsumowując dla każdego coś
miłego.
Po raz kolejny spotykamy się
za równy rok – na XIX odsłonie najważniejszej imprezy Gminy Goczałkowice. Do tego czasu zapraszamy
do udziału w dalszych, kulturalnych

KAPIAS,
– Kopalnia Piasku JARUB,
– FUH NOVATOR Adam Mrzyk,
– Hurtownia TESSA,
– Willa Anna,

– Firma Usługowo Handlowa „MG”
Marek Gilman,
– Centrum Filmowe HELIOS.
Ewelina Sowa

Kultura
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KULTUROZNAWCZY
WYJAZD DO WARSZAWY
Warszawa, stolica Polski była
punktem docelowym ostatniego wyjazdu kulturoznawczego Gminnego Ośrodka
Kultury. W ostatni weekend czerwca odwiedziliśmy
miasto, które przed II wojną
światową zwane było Paryżem północy, słynęło z pięknych zabytków architektury
i sztuki.

W

spółczesna Warszawa,
to miejsce niezwykłe
pod wieloma względami. Mocno okaleczone przez
historię, od ponad siedemdziesięciu lat walczy o odzyskanie
dawnego splendoru i piękna.
Z lepszym i gorszym skutkiem
podnosi się z gruzów przeszłości. Odbudowuje zabytki,
boryka się z urbanistyczną wizją

Pałac w Wilanowie.

Grób Nieznanego Żołnierza.

PRL-u oraz wychodzi naprzeciw
dzisiejszym stylom i wzorcom.
Efekt starań wielu zaangażowanych w ten proces osób,
nasza goczałkowicka grupa
mogła zobaczyć w czasie trzech
dni pobytu w stolicy. W programie zwiedzania znalazł się m.in.
symbol dawnej komunistycznej
władzy – Pałac Kultury i Nauki,
wybudowany z okazji EURO
2012 Stadion Narodowy, gmach
Sejmu i Senatu, grób Nieznanego Żołnierza oraz odbudowany z wojennej pożogi Zamek
Królewski – siedziba Stanisława
Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski.
Na jednej z najpiękniejszych ulic miasta – Krakowskim
Przedmieściu przywitał nas
wielki astronom Mikołaj Kopernik, którego pomnik mieści się
na wprost kościoła Świętego
Krzyża, w którym złożono serce
Fryderyka Chopina. Mijając
Pałac Prezydencki i kościół św.
Anny dotarliśmy pod Kolumnę
Zygmunta – monument upamiętniający króla Zygmunta III
Wazę, który przeniósł stolicę
kraju z Krakowa do Warszawy.
W dalszej kolejności udaliśmy
się do dwóch letnich siedzib królów Polski: Wilanowa – ulubionego pałacu pogromcy Turków
pod Wiedniem – Jana III Sobieskiego oraz Królewskich Łazienek – miejsca, które upodobał
sobie ostatni władca naszego
kraju.
Te r e ny d aw n e g o G et t a
Żydowskiego oraz Cmentarz
Stary na Powązkach, na którym

Zamek Królewski w Warszawie.

pochowano wybitnych przedstawicieli narodu polskiego stały
się jednymi z ostatnich przystanków na turystycznej mapie zwiedzania warszawskiej metropolii.
Żegnając się z tym jakże ważnym
dla każdego Polaka miejscem
i jego najcenniejszymi relik-

tami przeszłości pokusiliśmy
się dodatkowo o odwiedzenie
jednej z najnowocześniejszych
atrakcji miasta – Centrum Nauki
Kopernik, promującego wśród
dzieci i młodzieży nowoczesne
metody komunikacji naukowej.
Ewelina Sowa

24

 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

 z życia gminy 

Kultura

25

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

OGŁASZA KONKURS:
„W KRAINIE KSIĄŻEK – LOKOMOTYWĄ
W ŚWIAT WIERSZY JULIANA TUWIMA”
Zadanie konkursowe:
Dzieci do lat 12:
wykonanie pracy plastycznej
dotyczącej twórczości J. Tuwima
TECHNIKA PLASTYCZNA: dowolna
FORMAT: do A3

Młodzież do lat 16:
napisanie własnej recenzji ulubionej książki
z wymyślonym przez siebie krótkim zakończeniem
OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora,
imię i nazwisko, nr tel. rodzica/opiekuna
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 30. 08. 2013r.
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI
TELEFONICZNIE
WRĘCZENIE NAGRÓD:
13.09.2013r. godz. 15.00
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-230 Goczałkowice Zdrój
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)
gbpgoczalkowice@op.pl
tel. 32 210 77 39
www.bibliotekagoczalkowice.pl
SERDECZNE ZAPRASZAMY!
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Samochodówka
najlepsza
- "Goczały" trzecie !

R

eprezentacja PZS Nr 1
P s z c z y n a z w yc i ę ż y ł a
w „Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Wójta
Gminy Goczałkowice – Zdrój”
ogrywając w finale dopiero
po rzutach karnych ZS Silesia Czechowice – Dziedzice.
Ostatnie miejsce na podium
wywalczyły sobie dziewczyny
goczałkowickiego gimnazjum
ogrywając w meczu o trzecie
miejsce starsze od siebie koleżanki z LO 3 Pszczyna 2:0. Turniej odbył się w ubiegły piątek
07.06.2013r. na boisku orlik.
W zawodach wzięło udział
osiem zespołów, gdzie drogą
losowania zostały one podzielone na dwie grupy. Do pierwszego półfinału awansowały
zawodniczki z Czechowic –
Dziedzic i Goczałkowic wynik
spotkania 1:0, a w półfinale

P l a c h a w rę c z y ł a d y p l o my
i puchary oraz nagrody indywidualne dla najlepszej bramkarki, którą została Justyna Kuś
z PZS Nr 1 Pszczyna i najlepszej zawodniczki, którą została
Kamila Adamczyk z ZS Silesia
Czechowice. Dziękujemy Panu
Michałowi Puchale za pomoc
w organizacji turnieju.

nr dwa LO 3 Pszczyna przegrała z PZS Nr 1 Pszczyna 0:1.
W meczach o dalsze lokaty,
siódme miejsce wywalczyła
drużyna Rekordu Bielsko –
Biała ogrywając Gimnazjum Nr
2 Pszczyna 1:0, a piąte miejsce

zapewniła sobie ekipa PZS Nr
2 Pszczyna, pokonując po rzutach karnych Gimnazjum nr
2 Czechowice – Dziedzice.
Na zakończenie piłkarskich
zmagań Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój Pani Gabriela

Klasyfikacja końcowa:
1. PZS Nr 1 Pszczyna
2.ZS Silesia Czechowice –
Dziedzice
3.Gimnazjum Goczałkowice –
Zdrój
4.LO 3 Pszczyna
5.PZS Nr 2 Pszczyna
6.Gimnazjum Nr 2 Czechowice
– Dziedzice
7. Rekord Bielsko – Biała
8.Gimnazjum Nr 2 Pszczyna
Paweł Kanik

Z kijami zielonymi ścieżkami
Goczałkowic-Zdroju

25

osób uczestniczyło
w II Marszu po zdrowie „Nordic Walking” dookoła goczałkowickich
stawów, który odbył się w ubiegłą sobotę 15 czerwca 2013r.
Na samym początku instruktor
Tomek zdradził tajniki prawidłowego chodzenia z kijami,
po czym przeprowadził krótką
rozgrzewkę.
Startem naszego marszu

był parking przy hali sportowej, wyruszyliśmy osiedlowymi drogami w stronę boru,
przeszliśmy stawy „Maciek”
dookoła podziwiając piękno
kwitnącej przyrody, następnie kierowaliśmy się do leśniczówki skąd ulicą Polną udal i ś my s i ę n a m etę , g d z i e
na uczestników czekała pyszna
grillowana kiełbaska. Nasza
trasa mierzyła ponad 10 km,

które pokonaliśmy w niespełna
dwie i pół godziny. Oczywiście
po powrocie wykonaliśmy mały
„streching” aby uniknąć zakwasów. Po posiłku i uzupełnieniu płynów każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia marszu. Dziękujemy
wszystkim za chęć udziału
w naszej imprezie i zapraszamy

ponownie.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia
udziału w tym projekcie, który
poprzez wspartą dotacjami
inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.
Paweł Kanik
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Żaki z Jasienicy najlepsi
w turnieju o puchar
Kierownika GOSiR

W

niedzielę, 16.06.2013r.
na goczałkowickie boisko piłkarskie
„Orlik” wybiegli najmłodsi piłkarze, a dokładnie żaki, aby
rywalizować ze sobą w „Turnieju piłki nożnej o puchar Kierownika Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji”. Do zawodów zgłosiło się pięć drużyn,
które grały ze sobą systemem
„każdy z każdym”. Pierwsze
miejsce zajęli wspomniani wcześniej zawodnicy Drzewiarza
Jasienica, na miejscu drugim
uplasowała się drużyna UMKS
Trójka Czechowice – Dziedzice
I, ostatnie miejsce na podium
trafiło na konto Szkółki Piłkarskiej z Brzeszcz, czwartą pozy-

cję w swoim turniejowym debiucie zajęli gospodarze zawodów

UMKS Goczałkowice – Zdrój,
na ostatnim miejscu swoją przy-

godę w turnieju zakończył drugi
zespół z Czechowic – Dziedzic.
Na zakończenie piłkarskich emocji Kierownik GOSiR Jan Bukowczan wręczył puchary, medale
oraz nagrody indywidualne dla
najlepszego bramkarza, którym został zawodnik Drzewiarza Jasienica Maciej Kenik, dla
najlepszego zawodnika, którym
został Igor Praciak z Czechowic – Dziedzic i dla najlepszego
strzelca Kuby Michalskiego
z Goczałkowic – Zdroju. Dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w organizację turnieju oraz firmie „Eu4Ya”
za zafundowanie okazałych smyczek do medali.
Paweł Kanik

XVIII Dni Goczałkowic
na sportowo

O

bchody XVIII Dni Goczałkowic na sportowo rozpoczęliśmy w piątek 07.06.2013r.
turniejem piłki nożnej kobiet szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o puchar Wójta Gminy
Goczałkowice – Zdrój. W zawodach wzięło udział osiem drużyn,
a ze zwycięstwa cieszyły się uczennice „samochodówki” z Pszczyny.
Tego samego dnia w godzinach
popołudniowych pod siatką zmierzyły się reprezentacje urzędu
gminy, nauczycieli, mieszkańców
oraz absolwentów gimnazjum.
Najlepszą ekipą okazali się mieszkańcy, którzy nie doznali żadnej
porażki. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna nauczycieli, która
niestety musiała oddać zeszłoroczne trofeum w inne ręce, trzecie
miejsce zajęli uczniowie, a czwarte
urzędnicy. Tydzień później dzieci
oraz młodzież uczestniczyli w dniu
sportu. Rano odwiedziły nas przedszkolaki, popołudniu gimnazjaliści zmierzyli się w turnieju piłki
nożnej, a gimnazjalistki zagrały
w siatkówkę. Wieczorem odbył się
mecz piłki nożnej o puchar Dyrektora Gimnazjum, gdzie rodzice
nie dali żadnych szans uczniom

wygrywając całe spotkanie 4:1.
W sobotę 15.06.2013r. niespełna
30 osobową grupą wyruszyliśmy
z kijami „nordic walking” w rękach
w stronę goczałkowickich lasów
i stawów. Trasa wynosiła ponad
10 km, a wszyscy uczestnicy
z uśmiechami na twarzy i ze spalonymi kaloriami dotarli do mety.
Dzień później, w turnieju piłki nożnej o puchar Kierownika Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji wzięli
udział najmłodsi adepci piłki nożnej, a dokładnie żaki. Do zawodów
zgłosiło się pięć zespołów, a zwycięski puchar powędrował do Jasienicy. Nasi chłopcy w swoim turniejowym debiucie zajęli czwarte
miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko,
w niedzielę 23.06.2013r. odbędzie się III Memoriał Pływacki im.
Krzysztofa Kanika, a swój udział
w zawodach potwierdziło już prawie 300 zawodników. Dziękujemy
wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dni
Goczałkowic na sportowo. Dziękujemy również sponsorom: firmie „Unikat 2”, firmie „Eu4Ya”,
„Szkółce Pływackiej Butterfly”, firmie „BenefitSystems”.
Paweł Kanik
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej w miesiącu czerwcu
2013 r. rozpoczął realizację szkolenia z zakresu obsługi komputera.
Szkolenie odbywało się w okresie od 06.06.2013 r. do 21.06.2013 r.
W ramach wspomnianego szkolenia zrealizowano następujący harmonogram kursu:

– podstawy obsługi komputera, podstawy Microsoft Office Word,
– podstawy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel,
– podstawy Power Point oraz korzystanie z Internetu.
Po pozytywnie zaliczonym egzaminie, uczestnicy otrzymają
zaświadczenie potwierdzające nabycie dodatkowych kwalifikacji.
W harmonogramie realizacji projektu przewidziano również organizację dla siedmiu uczestników projektu, zajęć warsztatowych pn.,, Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.
Zajęcia te odbywać się będą w Ośrodku Sportowo- Rekreacyj-

nym,, Leśny zakątek” w Jaroszowcu. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni siedmiu uczestnikom transport na zajęcia, wyżywienie, nocleg oraz warsztaty. W ramach uczestnictwa osoby
biorące udział w zajęciach otrzymają stosowny certyfikat.
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach uczestnictwa
w projekcie dotychczas zapewnił uczestnikom wsparcie finansowe.
Nadmieniamy, iż tutejszy Ośrodek będzie informował na bieżąco
o przebiegu realizacji projektu.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 7.00- 15.00
Tel. kontaktowy: (32) 736-24-21
Osoby do kontaktu:
Kierownik: Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje, że od dnia 3 lipca 2013 r.
w związku z intensywnymi deszczami, które miały miejsce
w czerwcu 2013 r. na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
zostanie przeprowadzone odkomarzanie.
Odkomarzanie przeprowadzi Zakład Dezynfekcji,
Dezynsekcji, Deratyzacji „INSEKT” – M. Piesiur z Kaniowa.
Osoby, które są właścicielami pasiek lub stawów rybnych proszone są o ich
zgłoszenie w Urzędzie Gminy, pokój nr 213 lub pod nr telefonu 32/736 24 54.
Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
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Dotacja na organizację
wypoczynku letniego

R

ozstr zygnięto konk ur s
na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej. Konkurs
ogłoszono w dniu 25 kwietnia
br. w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku
publicznego, na rok 2013, przyjętego uchwałą Nr XXV/158/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29.11.2012r.

Ter min składania ofer t
upłynął 7 czerwca br. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja prowadząca działal-

ność pożytku publicznego tj.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Koło Parafialne przy Parafii Św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju. Stowarzyszenie
złożyło ofertę na realizację
zadania pn „Akcja wakacje
2013- Mrzeżyno 2013”. Zada-

nie polega na zorganizowaniu
kolonii dla 63 dzieci z terenu
Goczałkowicach-Zdroju,
w okresie od 3 do 18 sierpnia
br. Całkowity koszt realizacji
zadania wynosi 68.877,50 zł,
w tym dotacja z budżetu gminy
10.000 zł.
Maria Ożarowska

KOLONIE 2013
Kolonie odbędą się w terminie:
04.08.2013r do 17.08. 2013r.
Wyjazd na kolonie: 3 sierpnia w godz. popołudniowych autobusami do Bielska Białej, dalej pociągiem do Kołobrzegu.
Powrót do Bielska Białej:18 sierpnia przed południem – z Bielska
do Goczałkowic autobusem.
O dokładnych godzinach wyjazdu i powrotu poinformujemy.
Miejsce kolonii to Ośrodek Kolonijno- Wczasowy „Bryza” w Mrzeżynie ul. Trzebiatowska 17.
Więcej informacji o miejscu pobytu można znaleźć na stronie internetowej ośrodka.

Koszt uczestnictwa to 750 zł lub 900 zł w za osobę w zależności
od dochodów rodziny na osobę określonych w oświadczeniu rodziców przekazanych organizatorowi do jego wiadomości (do 1000 zł
na osobę brutto – kwota 750 zł, ponad 1000 zł brutto na osobę kwota
900 zł.). Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 lipca.
Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na Konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 50.
74 1050 1315 1000 0022 9315 0211
Zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie
odbędzie się 26.07.2013r. o godz. 18.00 w Sali 102 Gimnazjum.

Uruchomiono System
Informacji SMS

W ostatnim tygodniu czerwca zawarto umowę z firmą Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie
„Systemu Informacji SMS w gminie Goczałkowice-Zdrój”. Firma została wybrana w trybie zapytania cenowego. System ten polega
na przekazywaniu informacji za pośrednictwem krótkich, zwięzłych wiadomości tekstowych. System umożliwi szybkie i bezpośrednie
dotarcie z precyzyjną informacją wysłaną przez administratorów (Urząd Gminy, jednostki organizacyjne gminy) na telefony komórkowe
odbiorców (mieszkańcy, turyści). W ramach zamówienia Wykonawca udostępnił mobilną aplikację na telefony typu smartfon umożliwiającą odbieranie informacji poprzez Internet.
Osoby, które zarejestrują się w Systemie SISMS będą otrzymywały bezpłatnie wiadomości SMS z informacjami o:
- imprezach kulturalnych i sportowych
- ważnych wydarzeniach z terenu gminy
- bieżących informacjach dla turystów
- zagrożeniach meteorologicznych
- awariach i utrudnieniach na terenie gminy
- innych ważnych wydarzeniach.
Rejestracja odbywa się na 2 sposoby:
1) wysłanie SMS z kodem rejestrującym na numer 661 000 112
kod rejestrujący: dla mieszkańców – tak.sps01 dla turystów – tak.sps01t
2) pobranie za darmo aplikacji za pomocą QR lub poprzez stronę www.komunikator.sisms.pl i zarejestrowanie swojego profilu w Komunikatorze.
Ten sposób rejestracji jest dostępny dla posiadaczy telefonów typu smartfon.
Szczegóły dotyczące rejestracji są dostępne na stronie internetowej gminy www.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „BEZPŁATNY
INFORMATOR SMS DLA MIESZKAŃCÓW SISMS”, na ulotkach, plakatach oraz w „Wiadomościach Goczałkowickich”.
System został wykonany w ramach operacji: „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” jako tzw. mały projekt, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Maria Ożarowska
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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 biura koła
mieści się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II piętro.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30
Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: 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.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek; czwartek; środa 7.00 18.00, wtorek; 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
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.
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 ECO-CLEAN Marzena 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.
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