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Podczas sesji absolutoryjnej 
podsumowano działania 
podejmowane w Goczałko-

wicach-Zdroju w roku 2021. - To 
nie był łatwy rok, ale udało się 
wspólnie zrobić wiele dobrego 
dla mieszkańców Goczałkowic 
– mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Sekretarz Maria Ożarowska 
zaprezentowała Raport o stanie 
gminy za rok 2021. Zawiera on 
najważniejsze informacje o dzia-
łaniach lokalnego samorządu w 
ubiegłym roku. Dokument jest 
dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy.

Dochody za rok 2021 wyko-
nano w kwocie 55 mln 486 tys. 
323 zł, co stanowiło 100,42%  
planu, a wydatki – 55 mln 322 tys. 
12 zł (89,03% planu). Wydatki 
majątkowe wynosiły 7 mln 762 
tys. 896 zł, to aż 14% ogółu wyko-
nanych wydatków.

Wśród najważniejszych zadań 
realizowanych w ubiegłym roku 
były: budowa nowego przed-
szkola, budowa zbiornika reten-
cyjnego w rejonie ul. Zimowej, 

rozbudowa ul. Krzyżanowskiego, 
remont boiska przy szkole, reali-
zacja Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji.

Rada Gminy jednogłośnie, 14 
głosami „za” udzieliła wójtowi 
gminy wotum zaufania, absoluto-

rium za rok 2021, zatwierdziła też 
sprawozdanie finansowe Gminy 
Goczałkowice-Zdrój za 2021 r. 
wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy na 2021 r.

- Dziękuję radnym, pracow-
nikom Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych, naszych pla-
cówek oświatowych za pracę na 
rzecz gminy. Tego wszystkiego 
nie byłoby także dzięki współ-
pracy z mieszkańcami – przyznaje 
wójt Gabriela Placha.

UG

JednogŁoŚne absolutoriuM 
i wotuM zauFania
28 czerwca Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania, absolutorium za 2021 r., zatwierdziła też sprawozdanie fi nansowe 
gminy za ubiegły rok.

 Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji (Fot. UG)

Pierwsza inwestycja z dofinansowaniem to „Modernizacja 
gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. 
Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz 

budową parkingu”. Ul. Powstańców Śląskich zostanie rozbudo-
wana na długości ok. 1,4 km, powstanie chodnik oraz parking na 
ok. 90 miejsc. Wybudowana zostanie też kanalizacja deszczowa. 
W ramach zadania w miejsce istniejącego mostu zostanie wybudo-
wany nowy. Planowana wartość inwestycji to 7 mln 519 tys. 200 zł. 
Uzyskane dofinansowanie wynosi 7 mln 143 tys. 240 zł.

3 mln 489 tys. 65 zł to wysokość dofinansowania, jaką udało 
się pozyskać na realizację inwestycji pn. „Poprawa układu komu-
nikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę 
ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej 
nr 1”. Całkowita planowana wartość prac to 3 mln 672 tys. 700 
zł. Ul. Robotnicza zostanie przebudowana na długości 833 mb. 
Wybudowana zostanie droga – ul. Warzywna, wzdłuż DK 1, łącząca 

ul. Główną z rondem. Powstaną tam też miejsca postojowe, chod-
nik, kanalizacja deszczowa. Wnioski o dofinansowanie inwestycji 
mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz 
związki jednostek samorządu terytorialnego w kraju. Z rządowego 
programu przyznano dofinansowanie na realizację prawie 5 tys. 
projektów w całej Polsce.

- To kolejne środki, które udało się pozyskać w ostatnim czasie. 
W połowie maja otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu w 
wysokości ponad 4,5 mln zł na budowę drogi łączącej ul. Źródlaną 
i ul. Spokojną wraz z ciągiem rowerowym. To środki z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Polskie 
Uzdrowiska. Obecnie dzięki dofinansowaniu w ramach pierwszej 
edycji Programu Inwestycji Strategicznych powstają centrum prze-
siadkowe przy ul. PCK oraz parking u zbiegu ulic Uzdrowiskowej i 
Zielonej – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
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doFinansowanie na dwie 
waŻne inwestycJe
W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gmina Goczałkowice-Zdrój otrzyma dofi nansowanie o wartości 
10 mln 632 tys. 305 zł.
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15 października 2020 r. 
symbolicznym wbiciem 
pierwszej łopaty roz-

poczęta została budowa pla-
cówki. Po upływie 20 miesięcy, 
15 czerwca 2022 r. mogliśmy się 
przekonać, jak pięknie i kolo-
rowo jest w nowym przedszkolu. 
Uroczyste otwarcie obiektu roz-
poczęło symboliczne przecięcie 
wstęgi przez wójt Gabrielę Pla-
chę, Tadeusza Lazarka, prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz 
Beatę Migacz, dyrektora Publicz-
nego Przedszkola nr 2. Nowa 
siedziba została też poświęcona 
przez ks. Rafała Woźnicę.

Wójt Gabriela Placha dzięko-
wała wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do powstania 
tak pięknego miejsca, w ramach 
inwestycji zrealizowanej przez 
Urząd Gminy Goczałkowice-
-Zdrój. – Dzieci to nasza przy-
szłość i wszyscy chcemy, żeby 
rozwijały się w możliwie jak 
najlepszych warunkach. Myślę, 
że stworzyliśmy takie warunki. 
Teraz trzeba naszej pracy, aby ten 
potencjał wykorzystać jak najle-
piej. Wszystko po to, żeby dzieci 
wyrosły na dobrych i mądrych 
ludzi, na światłych goczałkowi-
czan – przyznała Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wspólnie z Tadeuszem Lazar-
kiem, przewodniczącym Rady 
Gminy przekazała Beacie Migacz, 
dyrektorowi placówki symbo-
liczny klucz do nowego przed-
szkola. – Otwieramy kolejny 
piękny obiekt w naszej gminie. 
Wszyscy widzimy, jak przez te 
30 lat Goczałkowice się rozwi-
jają. Pani dyrektor i wszystkim 
pracownikom życzę przyjemnej 
pracy w tym obiekcie, a przed-
szkolakom – wesołej zabawy, 
radości i uśmiechu – przyznał 
Tadeusz Lazarek.

– Stoimy przed pięknym, 
przestrzennym i nowoczesnym 
gmachem, z kolorowymi salami, 
salą sensoryczną, gabinetem dla 
logopedy i nowoczesną kuchnią 
– mówiła Beata Migacz, dyrektor 
placówki. – Przedszkole to miej-
sce szczególne. Wszyscy mądrzy 
tego świata właśnie w wycho-
waniu przedszkolnym upatrują 
źródła rozwoju, sukcesu i szczę-

ścia każdego dziecka. Dlatego 
w imieniu obecnych i przyszłych 
przedszkolaków składam podzię-
kowania i wyrażam wdzięczność 
za to miejsce. Obiecuję w imieniu 
swoim i swoich współpracowni-
ków, że te piękne mury wypełnią 
się radością, rozbrzmiewającym 
zewsząd śmiechem dzieci i pozy-
tywnymi emocjami – dodała. 
W placówce bawi się i uczy obec-
nie ponad 100 dzieci w czterech 
oddziałach, w tym także dzieci 
z Ukrainy. Od nowego roku 
szkolnego funkcjonować będzie 
5 oddziałów, w których będzie 
125 dzieci.

Gratulacje z okazji otwarcia 
nowej siedziby składali także 
Maria Mikołajek, wizytator 
Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach Delegatury w Bielsku-Białej, 
Alina Michalak, prezes oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Pszczynie, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, placówek oświatowych, 
a także Jadwiga Nycz, emeryto-
wany dyrektor przedszkola nr 2.

W części artystycznej uroczy-
stości wystąpiły dzieci z wszyst-
kich czterech grup: Pszczółki, 
Sowy, Misie, Wiewiórki. Przed-
szkolaki pokazały program 
nawiązujący do historii Goczał-
kowic oraz przedstawiający, jak 
spędzają czas w przedszkolu. 
W mini recitalu zaprezentowała 
się Monika Mendrok-Mika, lau-
reatka Nagrody Wójta Gminy 
Goczałkowice-Zdrój za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za 2021 rok 
oraz absolwentka Publicznego 
Przedszkola nr 2. Zebrani goście 
mogli podziwiać nowy obiekt 
oraz wpisać się do kroniki przed-
szkolnej.

W nowym przedszkolu znaj-
duje się 125 miejsc dla dzieci 
(5 oddziałów). Powierzchnia 
zabudowy budynku przedszkola 
wynosi 806 m kw. Sale wyposa-
żone są w zaplecze sanitarne oraz 
magazyny na leżaki, w przed-
szkolu znajduje się również sala 
do organizacji spotkań z rodzi-
cami, kuchnia, cześć admini-
stracyjna, szatnie, zewnętrzny 
plac zabaw. W ramach zamó-

wienia zagospodarowano teren 
przy przedszkolu. Powstały plac 
zabaw, chodniki, dojazdy, infra-
struktura techniczna. Wartość 

inwestycji wyniosła 4,4 mln zł, 
wraz z wyposażeniem i zagospo-
darowaniem otoczenia.
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Klucz do nowego 
przedszKola przeKazany
15 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. W. Szymborskiej.

 Wydarzenie rozpoczęło uroczyste przecięcie wstęgi (Fot. G. Kopeć)

Wójt Gabriela Placha i przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Lazarek wręczyli dyrektor 
Beacie Migacz symboliczny klucz do przedszkola (Fot. G. Kopeć)

Na tę wyjątkową okazję dzieci przygotowały piękny występ (Fot. G. Kopeć)
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Ur o c z y s t a  s e s j a  R a d y 
Gminy była okazją do 
wspomnień i podzięko-

wań. - Mija 30 lat odkąd ziściła 
się idea grupy ludzi, którzy 
dążyli do usamodzielnienia 
naszej miejscowości dla szyb-
szego jej rozwoju, dla poprawy 
warunków życia naszych miesz-
kańców – podkreśliła Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałko-
wice-Zdrój. - Okres tych 30 lat 
obfitował w wiele wydarzeń, 
inicjat yw, spełnionych, ale 
także i niespełnionych zamie-
rzeń. Wymagało to podejmo-
wania wielu trudnych, czasem 
odważnych decyzji. Przez te 
30 lat Goczałkowice bardzo 
się zmieniały. Wszystko to było 
możliwe dzięki pasji, zaanga-
żowaniu wielu osób – wójtów, 
radnych, pracowników urzędu 
i jednostek. Ale miejscowość 
to przede wszystkim miesz-
kańcy. Zawsze to podkreślam, 
że naszym atutem są praco-
wici, przedsiębiorczy miesz-
kańcy, za co serdecznie dzię-
kuję. Jestem dumna z naszych 
wspólnych osiągnięć! – dodała 
wójt. Podczas sesja przedsta-
wiona została prezentacja pod-
sumowująca 30-lecie Goczał-
kowic.

- Rok 1992 miał bardzo duże 
znaczenie w moim życiu pry-

watnym, jak i społecznym. W 
tym właśnie roku miejscowości 
Goczałkowice-Zdrój nadano 
status gminy. Był to czas szyb-
kich przemian społecznych i 
gospodarczych. Nasza lokalna 
społeczność dostała wielką 
szansę na samostanowienie o 
kierunkach rozwoju – powie-
dział Tadeusz Lazarek, prze-
wo d n i c z ą c y  R a d y  G m i ny. 
Podziękował wszystkim miesz-
kańcom, działaczom, dzięki 
którym to się udało. - Dziękuję 
pracownikom Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych. 
Dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy dbają o naszą Małą 

Ojczyznę. Dziękuję przedsię-
biorcom, którzy prowadzą 
firmy na terenie gminy, bo to 
oni poprzez swoją działalność 
dbają o bardzo dobry wizeru-
nek Goczałkowic – dodał Tade-
usz Lazarek.

30 lat gminy wspominała 
radna Małgor zat a  Paszek , 
która opowiedziała m.in. o 
początkach samorządności. - 
Było biednie, skromnie, ciasno. 
Biura naprędce adaptowano z 
pomieszczeń w remizie stra-
żackiej. Nie było wyposażenia, 
ale był entuzjazm i radość two-
rzenia czegoś od nowa dla swo-
jej Małej Ojczyzny, dla siebie i 

przyszłych pokoleń – przyznała 
Małgorzata Paszek. - Przez ten 
czas były różne tematy, pro-
blemy, różne dyskusje,  ale 
zawsze udało się znaleźć kon-
sensus – zauważył radny Zbi-
gniew Jacek.

Z okazji  30-lecia wyróż-
niono radnych, którzy – decyzją 
mieszkańców - najdłużej zasia-
dają lub zasiadali w Radzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój. Są 
to: Norbert Czernecki, Tadeusz 
Lazarek, Małgorzata Paszek, 
Józef Brudek, Zbigniew Jacek. 
Otrzymali wyjątkową Goczał-
kowicką Różę, wykonaną ze 
szkła przez artystów z Goczał-
kowic: Helenę Dobranowicz i 
Zbigniewa Kowalonka.

Gratulacje z okazji  jubi-
leuszu złożyła starosta Bar-
bara Bandoła razem z rad-
nymi powiatowymi z Goczał-
kowic: Andrzejem Babińskim 
i Józefem Pabinem. - Goczał-
kowice w ciągu ostatnich 30 
lat zmieniły się diametralnie, 
co świadczy o sile samorządu. 
Tych wszystkich osiągnięć 
chciałam Państwu, wszystkim 
ojcom-założycielom gminy ser-
decznie pogratulować, bo suk-
cesy gminy są nieprzeciętne – 
powiedziała starosta Barbara 
Bandoła.
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JesteŚMy duMni ze 
wspÓlnycH osiągnięĆ
28 czerwca podsumowano 30 lat funkcjonowania gminy Goczałkowice-Zdrój. Nagrodzono też radnych najdłużej zasiadających 
w Radzie Gminy.

Goczałkowickie Róże otrzymali radni najdłużej zasiadający w Radzie Gminy (Fot. UG)

20 czerwca po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Powstań Śląskich. Święto upamiętnia trzy powstania śląskie 
oraz rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Rzeczpo-

spolitą w 1922 r.
W samo południe Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój 

wraz z Tadeuszem Lazarkiem, przewodniczącym Rady Gminy oddali hołd 
Powstańcom Śląskim, składając kwiaty pod pomnikiem 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego, na którym znajduje się tablica poświęcona Powstańcom.

Tablica upamiętnia poległych 17 sierpnia 1919 r. Powstańców z Goczał-
kowic, Pawła Młodzika i Franciszka Kołoczka. Znajduje się przy ul. Szkol-
nej, w pobliżu Publicznego Przedszkola nr 1.
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narodowy dzieŃ powstaŃ ŚląsKicH
Wójt Gabriela Placha wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Tadeuszem Lazarkiem złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą 
poległym Powstańcom Śląskim.

Dla uczczenia powstańców pod pomnikiem złożono kwiaty i znicz (Fot. UG)
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Budowa centrum przesiad-
kowego w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój przy ul. PCK - 

etap 3 to kontynuacja działań pod-
jętych kilka lat temu. W ramach 
inwestycji wybudowana zosta-
nie droga dojazdowa, powsta-
nie parking samochodowy na 30 
miejsc, parking rowerowy (wiata 
na rowery), wiata dla oczeku-
jących, zatoka dla busów, doj-
ścia dla pieszych i rowerzystów. 
Wykonane będzie także odwod-
nienie. Wszystko powinno być 
gotowe w listopadzie 2022 roku. 
Centrum przesiadkowe przy ul. 
PCK będzie stanowiło lustrzane 
odbicie oddanego do użytku w 
2020 roku parkingu przy ul. Par-
kowej, który znajduje się po dru-
giej stronie torów. Oba miejsca 
połączy przejście pod torami, 
które budowane jest w ramach 

inwestycji realizowanej przez 
PKP PLK. Wartość prac to 3,4 

mln zł. Na ten cel gmina pozy-
skała prawie 3,1 mln zł dofinan-

sowania w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Tymczasem przy ul. Uzdrowi-
skowej i Zielonej powstaje parking 
na 97 miejsc. Wykonane zostaną 
też kanalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie terenu. Co istotne, 
parking będzie wkomponowany 
w park i istniejący drzewostan. 
Koszt inwestycji to prawie 1,6 
mln zł. Zadanie w 95% dofinan-
sowane jest ze środków pozy-
skanych przez Gminę Goczałko-
wice-Zdrój w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Obie inwestycje mają na celu 
rozwiązanie problemu z brakiem 
miejsc postojowych w pobliżu 
Zdroju oraz usprawnienie ruchu 
samochodowego.
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parKingi w budowie
Trwa budowa parkingu w rejonie ul. Uzdrowiskowej i Zielonej oraz centrum przesiadkowego przy ul. PCK.

Przy ul. Uzdrowiskowej i Zielonej powstaje parking na prawie 100 miejsc (Fot. UG)

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez radnego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego, 

Andrzeja Babińskiego oraz radną 
Rady Gminy, Izabelę Ogierman. 
Ul. Brzozowa to droga powia-
towa, która została przebudowana 
w 2017 r. Mieszkańcy zwracali 
uwagę na to, że po przebudowie 
samochody jeżdżą tam bardzo 
szybko, nie zwracając uwagi na 
obowiązujące ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h. Nie brakuje 
też tirów, które powodują huk od 
samego rana. Zagrożeniem są też 
pojawiające się co jakiś czas szkody 
górnicze.

Z mieszkańcami spotkali się 
m.in. Grzegorz Nogły, członek 
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, 
Grzegorz Górka, dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg w Pszczynie 
oraz przedstawiciel policji. Pojawiła 
się propozycja wprowadzenia ogra-
niczenia tonażu do 10 ton. G. Górka 
przyznał jednak, że jest to droga 
publiczna i nie ma możliwości wpro-
wadzenia tego typu ograniczenia. 

Kolejny pomysł, czyli zamontowa-
nie fotoradaru to sprawa skompli-
kowana, bo – jak zauważył dyrek-
tor PZD – odpowiedzialna jest za to 
Inspekcja Transportu Drogowego, 
a zgłoszonych propozycji jest bar-
dzo dużo, głównie na drogach kra-
jowych czy wojewódzkich. Możliwe 
są progi wyspowe na drodze. Na to 

rozwiązanie muszą zgodzić się jed-
nak właściciele nieruchomości, w 
sąsiedztwie których by powstały. 
Przedstawiciel policji zapewnił, że 
na ul. Brzozowej regularnie prowa-
dzone są kontrole drogowe, które 
w dalszym ciągu będą kontynu-
owane

Mieszkańcy poruszyli także 

temat naprawy szkód górniczych. 
Grzegorz Nogły poinformował, 
że firma, z którą powiat ma pod-
pisaną umowę, ma dwa tygo-
dnie na naprawę. Poprosił o zgła-
szanie informacji o szkodach na 
ul. Brzozowej mailowo, na adres 
sekretariat@pzdpszczyna.pl. 
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poprawiĆ bezpieczeŃstwo 
na ul. brzozoweJ
7 czerwca odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami powiatu i policji poświęcone poprawie bezpieczeństwa na ul. 
Brzozowej.

Mieszkańcy zgłaszali propozycje, które poprawiłyby bezpieczeństwo na drodze powiatowej (Fot. UG)
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Uczniowie czterech klas ósmych 24 czerwca odebrali świadec-
twa ukończenia szkoły podstawowej. Były podziękowania, 
nagrody, a także chwile wzruszenia. Uczniowie zatańczyli 

uroczystego poloneza oraz szaloną belgijkę. - Drodzy absolwenci, 
kończycie pewien etap edukacji. Dobrze wykorzystaliście ten czas, 
aby zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności, doświadczenia, ale 
też budowaliście więzi - koleżeńskie, przyjacielskie, z nauczycielami,  
z rodzicami. Stworzyliście wspólnotę szkolną, i za to chcę podzię-
kować - mówiła Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. - 
Każdy z Was wniósł do tej szkoły cząsteczkę siebie - dodała.

- Za nami trudny rok, ale szczęśliwie udało się go niemal w całości 
spędzić w szkole. Była to okazja, żebyście mogli rozwinąć swoje zain-
tersowania, podszlifować wiedzę. Był to czas, w którym mogliśmy 
wspólnie rozwijać nasze relacje - mówiła Beata Smolarek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1. - Dziękuję dyrekcji za prowadzenie pla-
cówki, która tak dobrze funkcjonuje. Dziękuję gronu pedagogicz-
nemu, pracownikom, rodzicom. Absolwentom życzę jak najlepszego 
startu w nowych szkołach. Wszystkim życzę wspaniałych wakacji 
- powiedział Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy. Podzię-
kowania złożyli też przedstawiciele Rady Rodziców, którzy rodzi-
com zaangażowanym w działalność Rady wręczyli piękne statuetki 
- Anioły.

W ramach promocji młodych talentów wójt Gabriela Placha wrę-
czyła nagrody najlepszym absolwentom i absolwentom sportowcom 
Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2021/2022. W kategorii 
najlepszy absolwent, za wyniki w nauce i pracę na rzecz środowiska 
szkolnego nagrodę otrzymał Szymon Kurzyca z kl. VIIId. Wyróżnieni 
za sukcesy sportowe zostali Maja Skipioł z kl. VIIIb oraz Mateusz 
Kotas z kl. VIIIc.

Nagrodę Dyrektora szkoły dla najlepszego absolwenta edukacji 
wczesnoszkolnej otrzymała Julia Kramer, a Nagrodę Dyrektora szkoły 
dla najlepszego absolwenta - Maria Blokesz.

W czwartek, 23 czerwca wójt Gabriela Placha wzięła udział  
w zakończeniu roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 2. Dzień 
później dwiedziła także Publiczne Przedszkole nr 1, gratulując sukce-
sów w mijającym roku i życząc udanych wakacji.

UG

Laureaci Nagród Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

W kategorii najlepszy absolwent, za wyniki w nauce i pracę na 
rzecz środowiska szkolnego: Szymon Kurzyca (kl. VIIId).

Szymon w klasie VIII uzyskał średnią wyników w nauce 5,71. 
Godnie i z sukcesami reprezentował szkołę w różnych konkursach: 
matematycznych, chemicznych, z języka angielskiego, a także  
w zawodach pływackich.  Jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii (jego opiekunem była Kamila Bienio-
szek). W kończącym się roku szkolnym uzyskał tytuł laureata III 
stopnia w XV Regionalnym Konkursie „Z chemią na ty”.

Szymon mocno angażował się w życie klasy i szkoły. Od klasy IV 
do VIII pełnił funkcję w samorządzie klasowym. Był przewodniczą-
cym klasy, dbał o poprawne relacje klasy z nauczycielami. Pełniąc 
funkcję skarbnika klasowego wspomagał wychowawcę oraz spo-
łeczność klasową w organizacji wielu imprez klasowych. Zawsze 
rzetelnie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków oraz 
pilnie i sumiennie pracował na wszystkich przedmiotach. Systema-
tycznie brał udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, che-
mii czy języka angielskiego. Podczas nauki zdalnej systematycznie  
i aktywnie uczestniczył w lekcjach. Szymona cechuje wysoka kul-
tura osobista, skromność i uczynność.

W kategorii sportowiec absolwent - dziewczęta: Maja Skipioł 
(kl. VIIIb).

Jest uczennicą bardzo utalentowaną, ambitną, ma wolę walki, 
lubi wyzwania i rywalizację, wyróżnia się na tle innych uczniów 
pod kątem sprawności fizycznej. Wyniki sportowe Mai były zawsze 
ponad normę. Maja zawsze chętnie podejmowała każde sportowe 
wyzwanie wyznaczone przez nauczyciela i skutecznie się z niego 
wywiązywała. Jej postawa w każdym rodzaju rywalizacji zawsze 
była fair-play i pełna zaangażowania, co przekładało się na dawanie 
przykładu innym. Podczas edukacji w szkole podstawowej rozwi-
jała swoje zdolności uczestnicząc regularnie w zajęciach SKS. Przy-
czyniła się również znacząco do promocji szkoły, reprezentując ją 
w licznych zawodach sportowych. Brała udział m.in. w Memoriale 
pływackim im. Krzysztofa Kanika, gdzie zawsze zajmowała miejsca 
od I do III. Brała udział również w zawodach Szkolnego Związku 
Sportowego na szczeblu powiatowym w piłce ręcznej oraz druży-
nowych biegach przełajowych, a także drużynowych zawodach 

zostawili w szKole cząstKę 
siebie
Rok szkolny 2021/2022 zakończony! Przed rozpoczęciem wymarzonych wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczysta 
akademia, a wójt Gabriela Placha nagrodziła wyróżniających się uczniów.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7 
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zostawili w szKole cząstKę siebie -cd.
pływackich. Mimo zaangażowania w życie sportowe jej średnia 
ocen jest bardzo wysoka, bo aż 4,93. Maja jest osobą koleżeńską 
i lubianą przez innych uczniów, mimo dużego talentu sportowego 
również skromną. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Na dużą 
uwagę zasługuje jej wzorowe zachowanie wobec innych uczniów, 
szczególnie tych słabszych oraz uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Maja zawsze starała się ich mobilizować do dzia-
łania, służyła pomocą i dobrym słowem, zarówno na boisku, jak 
i poza nim.

W kategorii sportowiec absolwent - chłopcy: Mateusz Kotas 
(kl. VIIIc).

Mateusz to uczeń bardzo utalentowany, ambitny, ma wolę walki, 
lubi wyzwania i rywalizację, wyróżnia się na tle innych uczniów 
pod kątem sprawności fizycznej. Jego wyniki sportowe były zawsze ponad 

normę. Uczestniczył w zajęciach SKS. Przyczynił się znacząco do promocji 
szkoły, reprezentując ją w licznych zawodach sportowych.  Były to m.in. 
powiatowe zawody w koszykówce, powiatowe zawody w piłce ręcznej, 
drużynowe biegi przełajowe, a także liczne zawody w piłce nożnej. Uczeń 
również wywalczył awans ze swoją drużyną do etapu wojewódzkiego w 
Ogólnopolskim Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, 
rozgrywanego w Chorzowie. Od najmłodszych lat Mateusz rozwija swoją 
sportową pasję trenując popołudniami w klubie piłkarskim. Początkowo 
był to klub w Łące, gdzie zdobywał 2 razy mistrzostwo okręgu w swojej 
klasie rozgrywkowej. Mateusz w sierpniu 2021 roku przeszedł do klubu 
SMS Tychy, z którym zdobył mistrzostwo województwa w swojej lidze 
oraz wicemistrzostwo województwa. Trenując 4 razy w tygodniu uzyskuje 
równocześnie bardzo dobre wyniki w nauce. Jego średnia ocen ta aż 4,86 
i zachowanie wzorowe.

Mateusz zawsze chętnie podejmował każde sportowe wyzwanie wyzna-
czone przez nauczyciela i skutecznie się z niego wywiązywał. Uczeń jest 
wszechstronnie uzdolniony. Prezentował zawsze postawę fair-play 
i pełne zaangażowanie dając przykład innym.

Świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie czterech klas (Fot. UG)
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6 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Po śmierci Jerzego Sodzawicznego, konieczny 
był wybór nowego prezesa OSP Goczałkowice-Zdrój. Jedynym 

kandydatem był Marian Wróbel. Został wybrany jednogłośnie.
Marian Wróbel jest członkiem OSP od 1968 roku. Zaczynał w dru-

żynie młodzieżowej, z powodzeniem brał udział w zawodach i ćwicze-
niach. – Moim celem jest remont pomieszczeń socjalnych strażnicy. 
Chciałbym też w przyszłości odtworzyć młodzieżową grupę pożar-
niczą. Jest zainteresowanie taką inicjatywą – mówi nowy prezes. M. 
Wróbel – który jest także radnym Rady Gminy – podkreśla, że chciałby 
kontynuować działania podjęte przez poprzednika. – Poprzeczka 
została zawieszona wysoko – dodaje.

W zebraniu udział wzięli także Grzegorz Gaża, Poseł na Sejm RP 
oraz Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. – Nowemu pre-
zesowi życzę samych sukcesów, a naszej jednostce – dalszego rozwoju 
dla dobra społeczności lokalnej gminy Goczałkowice-Zdrój. Dziękuję, 
że każdego dnia czuwacie, abyśmy byli bezpieczni! – mówi wójt.

OSP Goczałkowice-Zdrój liczy obecnie 56 członków.
UG

Marian wrÓbel nowyM 
prezeseM osp
Druhowie wybrali nowego prezesa OSP Goczałkowice-Zdrój. Został nim Marian Wróbel.

Nowy prezes OSP to także radny Rady Gminy (Fot. UG)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jedno-
stek uporządkowane według tematyki. To zarówno instytucje 
i organizacje działające na terenie powiatu pszczyńskiego, a 

także jednostki ogólnopolskie. Jest dostępna na stronie internetowej  
goczalkowicezdroj.pl.

Obejmuje przede wszystkim jednostki świadczące bezpłatne 
porady rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz z zakresu 
pomocy społecznej, praw konsumentów, praw dziecka, praw 

pacjenta, praw osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, 
prawa pracy i prawa podatkowego.

Zawiera także wykaz jednostek, które udzielają bezpłatnej 
pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uza-
leżnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach 
interwencji kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

sKorzystaJ z listy JednosteK 
nieodpŁatnego poradnictwa
Sięgając po listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dowiesz się m.in. jakie jednostki udzielają nieodpłatnych porad rodzin-
nych, psychologicznych i pedagogicznych oraz gdzie udać się po pomoc w zakresie praw konsumentów, dziecka czy pacjenta.

Tradycyjnie w gminie pojawiły się imponujące figury kwia-
towe. Wielkie kosze z pałąkiem można podziwiać w Parku 
Zdrojowym (przy szachach) oraz przy Rondzie pod Bocia-

nem. Wieżyczki kwiatowe zdobią okolice skrzyżowania ul. Szkol-
nej z ul. Jeziorną oraz wejście do Urzędu Gminy.

Piękne nasadzenia i kolorowe kwiaty są także w Parku Zdrojo-
wym, na centrum przesiadkowym przy ul. Parkowej, na parkingu 
przy ul. Borowinowej, w rejonie Zdroju i przy drogach dojazdo-
wych oraz przy skrzyżowaniu DK 1 z ul. Główną.

Wszystkie te kompozycje upiększają naszą gminę!
UG

Kolorowe goczaŁKowice
Zobaczcie, jak pięknie i kolorowo jest w Goczałkowicach! Naszą miejscowość zdobią wspaniałe nasadzenia, fi gury kwiatowe 
i rabaty.



  z  ż y c i a  g m i n y   9aktualności

W tym roku świętujemy 30-lecie gminy Goczałkowice-Zdrój. Nasza 
gmina powstała decyzją ówczesnego premiera Jana Krzysztofa 
Bieleckiego z 1 stycznia 1992 r. na wniosek lokalnego Komitetu 

Obywatelskiego, który przeprowadził referendum w tej sprawie na terenie 
miejscowości, zgromadził odpowiednie dokumenty i przesłał do władz 
w Warszawie.

W ostatnich tygodniach na różne sposoby świętowaliśmy urodziny 
gminy. Zależało nam na tym, aby w te obchody zaangażowało się jak 
najwięcej mieszkańców. Stąd liczne koncerty, występy, zawody, pik-
niki, atrakcje dla dzieci i nie tylko. Udział w nich brali Tosia i Grześ, 
nasze jubileuszowe postaci w strojach z goczałkowickim logo. Pro-
gram był bardzo bogaty! Zobaczcie, jak obchodziliśmy 30. urodziny 
Goczałkowic!

Pierwsze kawałki pokroili wspólnie wójt Gabriela Placha oraz 
Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy, częstując 
przybyłych mieszkańców. Towarzyszyli im Tosia i Grześ, 

nasze maskotki jubileuszowe w strojach z logo gminy. Tortem 
poczęstowali się mieszkańcy, kuracjusze, były także przedszko-
laki, które odśpiewały głośne „Sto lat”! Tego samego dnia, z okazji 
Dnia Dziecka, wspaniałą atrakcję zapewnił także Gminny Ośrodek 

Kultury. Na pięciu przystankach na terenie gminy profesjonalni 
animatorzy zaprosili najmłodszych do wesołego świętowania 
i wspólnej zabawy. Na początek słodkie niespodzianki dla milu-
sińskich przekazała wójt Gabriela Placha. Następnie wesoły pojazd 
udał się w różne miejsca w gminie, by przeprowadzić zabawy dla 
dzieci.

UG

częstowaliŚMy torteM 
na urodziny gMiny
1 czerwca zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego świętowania 30-lecia gminy! Przed Urzędem Gminy na wszystkich chętnych 
czekał urodzinowy tort.

Pierwsze kawałki pokroili wójt Gabriela Placha i przewodniczący Rady Gminy, Tadeusz 
Lazarek. Towarzyszyły im jubileuszowe maskotki, Tosia i Grześ (Fot. UG)

W różnych miejscach w gminie GOK zaprosił dzieci do zabawy (Fot. G. Kopeć)

 Tortem częstowali się mieszkańcy, którzy przyszli pod urząd (Fot. G. Kopeć)  To była świetna niespodzianka na Dzień Dziecka (Fot. GOK)

częstowaliŚMy torteM 
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Weekend 10-12 czerwca upłynął pod znakiem kolejnych cieka-
wych wydarzeń w ramach obchodów 30-lecia Gminy Goczał-
kowice-Zdrój. Było hucznie i wesoło!

Weekendowe świętowanie rozpoczęły piątkowe koncerty przy Maku-
siu, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Najpierw wspólnie z Małgorzatą Paszek, byłym wieloletnim 
dyrektorem GOK wspominaliśmy wydarzenia artystyczne 30-lecia i arty-
stów, którzy występowali w naszej gminie.

Mateusz Mijal przypomniał wspaniałe utwory Zbigniewa Wodec-
kiego, zaśpiewał też swoje znane piosenki, m.in. „Góraleczko”, „Winny” 
czy „W Zakopanem Cię poznałem”, a także światowe hity. Następnie 
zespół Weekend zaprosił do zabawy przy tanecznych przebojach. Nie 
mogło zabraknąć „Ona tańczy dla mnie”! Wieczór zakończył imponujący 
pokaz laserowy.

W sobotę postawiliśmy na sportową aktywność. Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zaprosił na dwa wydarzenia. Na Orliku rozegrano 
Turniej Piłki Nożnej Mieszkańców o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-
-Zdrój. Rywalizację wygrała drużyna Stado. Ponad 70 osób wzięło udział 
w IX Nordic Walking. Uczestnicy przeszli trasę 9-kilometrową malowni-
czymi terenami naszej gminy.

W niedzielę wydarzenia jubileuszowe przygotowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną miały miejsce w Parku 
Zdrojowym. Przed południem ruszyła Parkowa Gra Terenowa. Uczest-
nicy musieli odnaleźć 10 jubileuszowych kamieni i na podstawie wska-
zówek podać nazwiska Honorowych Obywateli Gminy. W zabawie udział 
wzięło ponad 70 drużyn. Dziękujemy goczałkowickim przedsiębiorcom 

za ufundowanie nagród – Restauracja Kogut i Kurka, Kawiarnia Malwa, 
Ogrody Kapias.

Było też hucznie. Zadbały o to mażoretki Perfekto, które w spektaku-
larny sposób przeszły przez uzdrowisko i park, a także dwie orkiestry: 
Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Silenzio” z Woli. Tłumy w Parku Zdrojowym obejrzały 
występ Krzysztofa Respondka, który wprowadził wszystkich w świetny 
nastrój.

To był weekend pełen atrakcji i ciekawych wydarzeń jubileuszowych.
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co to byŁ za weeKend!
Mateusz Mijal, Weekend, pokaz laserowy, turniej mieszkańców, nordic walking, gra terenowa, mażoretki, orkiestry dęte i Krzysz-
tof Respondek – drugi weekend czerwca był pełen atrakcji!

Wspaniałe polskie i zagraniczne przypomniał Mateusz Mijal (Fot. G. Kopeć)

Zespół Weekend zachęcił do wspólnej zabawy (Fot. G. Kopeć)

DOKOŃCZENIE NA STR. 11 
Pokaz laserowy uświetnił piątkowy wieczór (Fot. G. Kopeć)

 Miłośnicy nordic walking skorzystali z pięknej pogody (Fot. GOSiR)

 Zawody piłkarskie mieszkańców wygrała drużyna Stado (Fot. GOSiR)
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Przez najpiękniejsze miejsca w gminie oprowadzają czytelników Tosia 
i Grześ, w strojach z goczałkowickim logo. Opowiadają legendy, 
pokazują, gdzie można ciekawie spędzić czas. Na koniec zachęcają 

do sprawdzenia wiedzy o gminie poprzez rozwiązanie krzyżówki.
Wydana przez Urząd Gminy publikacja „Goczałkowice w komiksach” 

to efekt pracy nauczycielek Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju, Kamili Domki oraz Eweliny Rolskiej, a także kadry tej 
placówki.

Końcem maja wójt Gabriela Placha spotkała się z paniami, które przy-
gotowały komiks. – Podziękowałam im za wspaniały pomysł i świetne 
wykonanie. Szczególnie cieszy mnie to, że komiks był inicjatywą oddolną. 
Efekt przerósł nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że niezwykle ciekawa 
forma, w jakiej pokazywane są Goczałkowice, zachęci naszych najmłod-
szych mieszkańców do poznawania gminy – mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Publikacja powstała w ramach obchodów 30-lecia gminy. W czerwcu 
wójt odwiedziła dwa gminne przedszkola i przekazała dzieciom komiksy.

UG

goczaŁKowice w KoMiKsacH 
na 30-lecie gMiny
Goczałkowice mają swój komiks, w którym pokazane są najważniejsze zabytki i ciekawe miejsca. To efekt pracy nauczycielek Publicz-
nego Przedszkola nr 1.

Wójt z autorkami wyjątkowego komiksu (Fot. UG)

Dzieciom bardzo spodobała się publikacja (Fot. UG)

co to byŁ za weeKend...- cd

Podczas wizyty w przedszkolu nr 2 (Fot. UG)

 Przemarsz orkiestry i mażoretek przez uzdrowisko był spektakularny (Fot. G. Kopeć) Krzysztof Respondek rozbawił goczałkowicką publiczność (Fot. G. Kopeć)
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Goczałkowice-Zdrój  to  
u z d r o w i s k o ,  z a p o r a 
i Jezioro Goczałkowickie, 

piękne tereny zielone, ogrody 
pokazowe. Ale Goczałkowice 
to także wiele różnych odmian 
róż, które są hodowane właśnie 
w naszej gminie, przez lokalnych 
ogrodników. Dlatego co roku, 

w pierwszy weekend lipca miej-
scowość staje się stolicą róży! 
A to wszystko dzięki zaanga-
żowaniu hodowców i przedsię-
biorców z Goczałkowic.

Program tegorocznego festi-
walu był niezwykle bogat y 
i różnorodny. W sobotę i nie-
dzielę na Starym Dworcu mogli-

śmy podziwiać zachwycającą 
wystawę, zaaranżowaną przez 
Atelier Florystyczne Alessan-
dro. Wykonawcą była Aleksan-
dra Bilik-Żemła. Kwiaty zostały 
p r z e k a z a n e  p r z e z  Z a k ł a d 
Ogrodniczy Jacek Muszyński 
oraz Specjalistyczne Gospo-
darstwo Ogrodnicze Marek 
Dzida. W drugiej sali dostępna 
była autorska wystawa „Portret 
Róży” Agnieszki Dąbrowskiej-
-Walczak, prezentująca ogro-
dowe odmiany róż. Wystawa 
przyjechała z Kutna, gdzie 
od wielu lat organizowana jest 
duża impreza różana. Wystawa 
w ubiegłym roku była prezen-
towana na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Wspaniale udekorowane 
zostały altany parkowe i mostki. 
Było to możliwe dzięki zaanga-
żowaniu goczałkowickich firm 
– Kwiaciarni Cuda Wianki, 

Kwiaciarni Glorioza oraz Ogro-
dów Pokazowych Kapias.

Sporo działo się przy zega-
rze słonecznym w Parku Zdrojo-
wym. W sobotę odbył się pokaz 
mody historycznej z lat 30. i 40., 
a także pokaz starych rowe-
rów grupy Rowery Zabytkowe 
Zabrze. Przez cały weekend 
dostępny był różany kiermasz 
z rękodziełem, lokalnymi mio-
dami, uzdrowiskowymi kosme-
tykami, a nawet kosmetykami 
różanymi z Bułgarii. Na charyta-
tywnym kiermaszu ciast mogli-
śmy wesprzeć Jasia Skolasiń-
skiego z Goczałkowic.

Po terenie imprezy można 
było przejechać się różanym 
meleksem. Przygotowano rów-
nież atrakcje dla dzieci w postaci 
animacji na placu zabaw czy 
przedstawienia przy Starym 

goczaŁKowice peŁne rÓŻ
Zachwycający Goczałkowicki Festiwal Róż zakończył obchody 30-lecia Gminy Goczałkowice-Zdrój. Za nami piękny i widowiskowy 
weekend!

DOKOŃCZENIE NA STR. 13 

Tegoroczną wystawę zaaranżowało atelier fl orystyczne Alessandro  (Fot. G. Kopeć)

Wystawa "Portret Róży" przyjechała gościnnie do Goczałkowic z Kutna (Fot. G. Kopeć) 

Na małej scenie swój talent zaprezentowali uczestnicy warsztatów wokalnych (Fot. G. Kopeć)

Wystrój alatnek wykonały goczałkowickie kwiaciarnie i ogrody pokazowe (Fot. G. Kopeć)

 Agnieszka Dąbrowska-Walczak poprowadziła autorską prelekcję "Dlaczego Róża"  (Fot. G. Kopeć)
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goczaŁKowice peŁne rÓŻ-cd.
Dworcu. W trakcie festiwalu dostępne były dwie ciekawe wystawy. 
Pierwsza to wystawa fotografii piktorialnej „Sny niewyśnione” 
autorstwa Joanny Sawickiej. Wojciech Krzanowski zaprezentował 
swoje zbiory etykiet zapałczanych świata z różą w roli głównej. 
Swoje wspaniałe witraże pokazali artyści z Goczałkowic, Helena 
Dobranowicz i Zbigniew Kowalonek

Nie zabrakło warsztatów florystycznych dla dzieci oraz dla doro-
słych, prelekcji, a także wspaniałych koncertów na dwóch scenach. 
Na koncertowy spacer zaprosili Blue Duo Bartosz Lala & Maciej 
Mikołajec oraz Sylwester Marczuk. W sobotę wieczorem na scenie 
przy Starym Dworcu największe przeboje Wojciecha Młynarskiego 
i Agnieszki Osieckiej w koncercie „Osiecka – Młynarski” przypo-
mniała Agencja Artystyczna The Art. Różany spektakl oraz happe-

ning przygotowali artyści ze stowarzyszenia „Take tam” z Pszczyny. 
W niedzielę podczas przeglądu chórów zaprezentowało się pięć 
grup: „Słowiczek” z Katowic, „Harmonia” z Kobióra, „Per Spasso” 
z Pszczyny, „Piano-Forte” z Radostowic oraz „Semper Communio” 
z Goczałkowic-Zdroju. Gwiazdą wieczoru był Kuba Badach, który 
podczas koncertu na dużej scenie w parku zaśpiewał najwspanial-
sze piosenki Andrzeja Zauchy.

Festiwal został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. W ten sposób, piękny i wido-
wiskowy, zakończyliśmy obchody 30-lecia Gminy Goczałkowice-
-Zdrój. IX Goczałkowicki Festiwal Róż przeszedł do historii, ale 
pozostały niezwykłe wspomnienia i piękne zdjęcia! 

UG

Nowością były aranżacje mostków parkowych (Fot. G. Kopeć)

Po dwóch latach powrócił przegląd chórów (Fot. G. Kopeć)

W ramach festiwalu odbyły się warsztaty fl orystyczne dla dzieci i dorosłych(Fot. G. Kopeć)

Podczas wernisażu wystawy "Sny niewyśnione" (Fot. G. Kopeć)

 Sobotni koncert "Osiecka-Młynarski" Agencji Artystycznej "The Art"  (Fot. G. Kopeć) Gwiazda tegorocznego festiwalu - Kuba Badch z zespołem (Fot. G. Kopeć)
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Historia naszego stowarzyszenia rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, 
gdy nasz założyciel, artysta-fotografik Mieczysław Wielomski, wypił 
kawę w uzdrowiskowej kawiarni „Weranda”. Zwyczaj picia kawy właśnie 
w Goczałkowicach towarzyszył mu od lat, ponieważ, jak twierdził, tutaj 
kawa smakowała mu najlepiej. Jednak tego pamiętnego dnia zauważył, 
że obok kawiarni znajduje się pomieszczenie, w którym można utworzyć 
galerię. Pomysł spodobał się ówczesnemu prezesowi Uzdrowiska, panu 
Tomaszowi Niesyto, który z entuzjazmem odniósł się do pomysłu urzą-
dzania wystaw i organizowania w Goczałkowicach plenerów fotograficz-
nych. I takie były dobre dobrego początki. Nastąpił efekt kuli śnieżnej; 
na plenery chętnie przyjeżdżali fotografowie z całej Polski, wernisaże 
zaczęły się odbywać już regularnie, a w 2015 roku Mieczysław Wielom-
ski założył Stowarzyszenie Fotograficzne „Przeciw Nicości”, które od jego 
śmierci w 2018 roku nosi jego imię. W październiku 2016 roku odbył się 
w Goczałkowicach pierwszy Konkurs i Festiwal Fotografii Ojczystej, który 
zorganizowaliśmy z ogromnym wsparciem Gminnego Ośrodka Kultury. 
Pani dyrektor Zofia Szołdra zaufała nam, że wspólnymi siłami przygotu-
jemy imprezę na wysokim poziomie artystycznym. Przez cztery lata festi-
walowe w goczałkowickich galeriach zaprezentowali swoje prace tacy 
znani artyści-fotograficy jak Paweł Pierściński, Jerzy Piątek, Zbigniew Pod-
siadło, Mieczysław Cybulski i oczywiście Mieczysław Wielomski. Plenery 
i konkursy fotograficzne przyciągnęły dziesiątki fotografów, którzy, napi-
szę nieskromnie, dzięki nam odkryli walory turystyczne i fotograficzne 
Goczałkowic-Zdroju. Wielu z nich od nas dowiedziało się, nie ukrywając 
zaskoczenia, że na południowych rubieżach Górnego Śląska znajduje się 

taka uzdrowiskowa perełka z tyloma atrakcjami nie tylko dla kuracjuszy.
W sobotnie i niedzielne popołudnie park zdrojowy i kafejki zapełniają 

się spragnionymi relaksu spacerowiczami. Wtedy zawsze z gwarnego 
centrum można wymknąć się na wycieczkę lub przejażdżkę rowerową 
wśród stawów. Jeśli w pogodny dzień dotrzemy nad Zaporę, to nie liczmy 
na samotność w tym miejscu, ale dla niestroniących od porannego wsta-
wania czeka tam możliwość kontemplowania dzikiej przyrody i malow-
nicze widoki. Ogrody Kapiasa odwiedzają miłośnicy kwiatów i krzewów 
ozdobnych nie tylko z Polski, a piękno tego miejsca doceniają także 
artyści, w tym fotograficy. Uroki zmieniających się pór roku sprawiają, 
że Goczałkowice są atrakcyjną „modelką” przez cały rok.

W tym roku Gmina Goczałkowice-Zdrój obchodzi trzydziestolecie 
samorządności, natomiast nasza artystyczna przygoda trwa tutaj dzie-
sięć lat. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem do współtwo-
rzenia tego albumu. Fotografia to „kapsuła czasu”, ale do tej niewątpliwie 
ważnej funkcji tego medium dodajemy trochę poezji. Krajobraz Goczał-
kowic stał się dla nas inspiracją, aby w sposób niekonwencjonalny, odbie-
gający od schematu dokumentu, pokazać znane mieszkańcom zakątki 
ich gminy.

Jeśli znajdziecie Państwo odrobinę przyjemności w oglądaniu tych 
zdjęć, to będzie to dla mas ogromną nagrodą. Ze swojej strony obiecuję, 
że nasze stowarzyszenie nadal będzie sławić uroki Goczałkowic-Zdroju 
w Polsce i na świecie.

W imieniu Stowarzyszenia,
Lucyna Romańska

na goczaŁKowicKicH ŚcieŻKacH
Od 28 maja do końca czerwca w goczałkowickim uzdrowisku 
można było obejrzeć wyjątkową wystawę fotografi i artystycz-
nej ukazującą w niecodzienny sposób piękno naszej urokliwej 
miejscowości, zorganizowaną z okazji 30-lecia gminy.

W trakcie wernisażu zaprezentowany został także autorski 
album, w którym znalazły się przedstawione w galerii zdję-
cia. W słowie wstępnym do czytelników zwróciły się Lucyna 

Romańska oraz Barbara Solarska.
Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Przeciw nicości” za wie-

loletnią współpracę, dzięki której udało się zrealizować wiele niezwy-
kłych przedsięwzięć.

GOK

stowarzyszenie FotograFiczne „przeciw nicoŚci” 
w goczaŁKowicacH-zdroJu

Podczas wernisażu wystawy (Fot. G. Kopeć)

razeM ŚwiętowaliŚMy 30-lecie razeM ŚwiętowaliŚMy 30-lecie 
W tym roku przedszkole nr 1 z całą społecznością przedszkolną oraz goczałkowicką obchodziło 30-lecie Gminy.

Przedszkole jako jej mała część postanowiło aktywnie przyłą-
czyć się do tego jubileuszu. Niespełna rok temu, nauczycielki 
z naszego przedszkola rozpoczęły pracę na zredagowaniem i 

stworzeniem szaty graficznej komisu promującego naszą piękną 
miejscowość. Tym sposobem wydano obszerną publikację pt. 
„Goczałkowice w komiksach”.

Kolejne wydarzenie odbyło się na terenie naszego przedszkola. 
Pod przewodnictwem Anny Stalmach, zdolnej i znanej artystki 
zorganizowano warsztaty ceramiczne. Na te spotkanie ze sztuką 
mogły przyjść dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Spod ich 
rąk powstały cudowne rzeźby i figurki. Nauczycielki w tym cza-
sie tworzyły atrybuty z gliny, które miały być częścią nietuzin-
kowego projektu pejzażu Goczałkowic-Zdroju oraz atrybutów z 

motywem naszej miejscowości, które miały trafić do uczestników 
zaplanowanego koncertu. Wszystkie prace zostały wypalone 
w specjalnym piecu do ceramiki. Po wysuszeniu otrzymały je z 
powrotem dzieci. 

Ostatnią atrakcją był koncert „Baśniowej Kapeli”, który odbył 
się 9 czerwca w sali Urzędu Gminy. Przy ustrojonej sali, przy 
dźwiękach muzyki na żywo dzieci bawiły się wspólnie z naszymi 
nauczycielkami. Po zabawie tanecznej przy radosnych piosenkach 
i muzycznych opowieściach każdy mógł sobie zabrać zrobione 
na warsztatach zawieszki oraz ugasić pragnienie przy stoisku z 
chłodną lemoniadą z miętą. 

Karolina Siedlaczek,
 logopeda Publicznego Przedszkola nr 1
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Przed laty w Goczałkowicach, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, co roku w święto Bożego Ciała odbywał się festyn 
rodzinny, który cieszył się wielkim zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców oraz przyjezdnych gości. Gminny Ośrodek Kultury 
z okazji jubileuszu samorządu postanowił reaktywować ten zwyczaj 
i zaprosić wszystkich do wspólnej zabawy.

Podczas festynu mogliśmy podziwiać występy formacji Dance 
Kids i uczestników warsztatów wokalnych GOK-u. Dla najmłodszych 
przygotowano darmowe dmuchańce i zabawy taneczne. Wieczorem 
odbyła się zabawa z DJ-em Szłapą. Festynowi towarzyszył zlot food 
trucków.

UG

zabawa dla caŁycH rodzin!
W święto Bożego Ciała przy Makusiu bawiliśmy się na festynie 
rodzinnym z okazji 30-lecia Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Na dzieci czekały dmuchańce (Fot. G. Kopeć)

Impreza szerzej znana jako „Sło-
neczny Tydzień” po raz pierwszy 
została zainaugurowana w 2001 

roku przez Zespół Szkół nr 3 Specjal-
nych w Pszczynie przy współpracy z 
innymi placówkami oraz organiza-
cjami. Jak podkreśla starosta Bar-
bara Bandoła wydarzenie to udo-
wadnia, że przestrzeń publiczna 
jest miejscem dla każdego.

W tym roku do współpracy w 
ramach organizacji kolejnej edycji 
imprezy zaproszone zostały goczał-
kowickie instytucje kultury, które 
przygotowały dla najmłodszych 
integracyjną „Żabią Grę Terenową”. 
We wspólnej zabawie wzięło udział 
łącznie 9 drużyn reprezentujących 
SP nr 3 w Pszczynie, szkołę CETIR 

oraz szkołę działającą przy sanato-
rium „Stokrotka”, którym towarzy-
szyli wolontariusze ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Goczałkowicach-

-Zdroju zrzeszeni pod okiem opie-
kuna koła, Kamili Bienioszek.   

„Żabia Gra Terenowa” to autor-
skie przedsięwzięcie, które tema-

tycznie nawiązywało do wodnego 
charakteru miejscowości. Uczest-
nicy zabawy mieli za zadanie odna-
leźć 10 ponumerowanych żabek, 
które zostały ukryte w pobliżu cie-
kawych pod względem turystycz-
nym miejsc, a następnie nanieść 
poprawnie dopasowane cyfry na 
kartę konkursową. Imprezę swą 
obecnością uświetnił prezes Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”, 
której wieloletnim członkiem pozo-
staje gmina. Krzysztof Szymura 
wraz z maskotką stowarzyszenia 
wręczył dzieciom pamiątkowe upo-
minki oraz pogratulował wszystkim 
drużynom pasji i zaangażowania w 
odkrywaniu zagadek.

GOK

XXi powiatowy tydzieŃ osÓb 
niepeŁnosprawnycH
6 czerwca Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju wzięły udział w obchodach XXI 
Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.

 W zabawie udział wzięło 9 drużyn (Fot. GOK)

Najmłodsi piękny, słoneczny dzień spędzili na ciekawych i wesołych 
rozrywkach. Pośród przygotowanych niespodzianek znalazły się 
kolorowe dmuchańce utrzymane w wiejskim klimacie, trampo-

liny do skoków Eurobungee oraz stoiska animacje z malowaniem bro-
katowych tatuaży oraz modelowaniem balonów. Ponadto, animatorzy z 
zaprzyjaźnionej firmy Eden Kids koordynowały wspólną zabawę, tańce i 
gry zespołowe. Na zakończenie, DJ Szłapa zaprosił młodzież na dyskotekę 
„pod chmurką”.

GOK

powitaliŚMy waKacJe!
W poniedziałek, 27 czerwca na boisku przed siedzibą GOK-u i GBP 
odbył się piknik rodzinny z okazji powitania wakacji. Dla dzieci 
organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji.

Dmuchańce i wspólne zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem (Fot. UG)
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Po „pandemicznej” przerwie, w czasie której zawody pły-
wackie nie były organizowane, kryta pływalnia „Goczuś” w 
Goczałkowicach-Zdroju znowu się zaroiła od zawodników, 

trenerów, sędziów i przede wszystkim kibiców.
Do rywalizacji, którą oficjalnie otworzyła Gabriela Placha, 

wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, stanęli pływacy reprezentujący 
placówki oświatowe: SP 1 Goczałkowice-Zdrój, CETiR Goczał-
kowice-Zdrój, kluby sportowe: UMKS Goczałkowice-Zdrój, HKP 
Mewa Czechowice-Dziedzice, MKS Czechowice-Dziedzice oraz 
szkółki pływackie: Butterf ly, MG Sport, Rekord, Yoursport, 
Pszczyńskie Centrum Rekreacji. Uczestnicy ścigali się na dystan-
sie 50 metrów w trzech stylach pływackich: dowolnym, klasycz-
nym i grzbietowym.

Przeprowadzono również dwa wyścigi memoriałowe, w któ-
rym wystąpili najlepsi pływacy i pływaczki stylu dowolnego. 
Pierwszy wyścig wygrał zdecydowanie goczałkowiczanin, absol-
went SP 1, Jakub Strządała (Butterfly), który zwyciężył również 
w dwóch konkurencjach swojej kategorii. Wyścig memoriałowy 
kobiet wygrała z kolei Sydney Zagonari (Rekord), dla której rów-
nież była to trzecia wygrana konkurencja w ramach IX Memo-
riału Pływackiego im. Krzysztofa Kanika. Drugie miejsce w tym 
wyścigu zajęła Jowita Szweda, goczałkowiczanka, absolwentka 
SP 1, reprezentująca w czasie Memoriału Szkółkę Butterf ly. 
Podwójne zwycięstwa zanotowali z kolei: Lena Baron (Pszczyń-
skie Centrum Rekreacji) i Nina Folek (MG Sport) oraz Jan Piórko, 
Maksymilian Grygier, Mateusz Grygier, Jakub Małysz (wszyscy 
MG Sport), Wojciech Guzdek (MKS Czechowice-Dziedzice), 
Jakub Prządka (Yoursport) i Filip Ciepiela (Rekord). Szczegółowe 

klasyfikacja znajdują się na stronie internetowej GOSiR.
Uczestnicy zmagań mieli okazję ścigać się przy zastosowaniu 

elektronicznego pomiaru czasu, zaś każdy uczestnik otrzymał 
pakiet startowy przygotowany przez GOSiR i CETiR. Na najlep-
szych uczestników zmagań czekały specjalnie przygotowane na 
tę okazję medale.

Zawody zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju i Szkółkę Butterfly w part-
nerstwie z Gminą Goczałkowice-Zdrój i CETiR-em. Impreza odby-
wała się w ramach obchodów 30-lecia Gminy Goczałkowice-Zdrój.

GOSiR

Medale MeMoriaŁowe 
rozdane
22 maja na krytej pływalni „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju został rozegrany IX Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika, 
w ramach obchodów 30-lecia gminy. W zawodach wzięło udział blisko 200 zawodników.

Medale najlepszym pływakom wręczyła wójt Gabriela Placha (Fot. GOSiR)

Bogaty program zachęcił całe rodziny do spędzenia tego popo-
łudnia w szkole. Na boisku podziwialiśmy występy dzieci, 
były animacje, gry i zabawy, kącik stylizacji. Nie zabrakło 

doświadczeń fizycznych, koła fortuny, a także rodzinnych rozgry-
wek sportowych.

Można było odwiedzić kino letnie, a także w specjalnym quizie 
sprawdzić swoją wiedzę o Goczałkowicach. Dostępne było też sto-
isko z przekąskami. W to słoneczne popołudnie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie!

UG

popoŁudnie w szKole: 
duŻo radoŚci w 
rodzinnyM gronie!
3 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowi-
cach-Zdroju zaprosiła na zabawy, mecze, quizy oraz występy. 
„Popołudnie w szkole” odbyło się w ramach obchodów 30-lecia 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

 Podczas imprezy nie brakowało gier i zabaw dla dzieci (Fot. UG)
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W ciągu kilku lat tereny 
s p o r t owe  p r z y  u l . 
U z d r ow i s k owej  4 4 

zmieniły się nie do poznania! 
Jednym z impulsów była decy-
zja o wydzierżawieniu przez 
Gminę Goczałkowice-Zdrój nie-
ruchomości pod budowę akade-
mii piłkarskiej. 31 maja mogli-
śmy podziwiać efekty trzyletnich 
prac budowlanych, ponieważ 
oficjalnie otwarty został obiekt 
Panattoni Arena.

- Był taki moment w mojej 
karierze, że dojrzałem do tego, 
że chciałem oddać coś środo-
wisku, z którego się wywodzę. 
Pochodzę z Goczałkowic, a tata 
zawsze mówił, abym pamię-
tał, skąd pochodzę. Wspólnie 
z tatą i Michałem Zioło myśle-
liśmy, co możemy zrobić faj-
nego dla dzieci w Goczałkowi-
cach. Wymyśliliśmy, żeby stwo-
rzyć akademię piłkarską Borussi 
Dortmund – opowiadał Łukasz 
Piszczek, były piłkarz niemiec-
kiego klubu, reprezentant Pol-
ski i prezes Fundacji Akademia 
Łukasza Piszczka. Podkreślał, 
że projekt udało się zrealizo-
wać dzięki wsparciu partnerów, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Panattoni Arena to imponu-
jące miejsce, na które składają 
się dwa pełnowymiarowe boiska 
hybrydowe oraz mniejsze boisko 
ze sztuczną trawą, a także budy-
nek z szatniami, salką fitness, 
siłownią, sauną i pomieszcze-
niami biurowymi. Ale najważ-
niejsi są tutaj sportowcy, którzy 
mają możliwość profesjonal-
nego kształcenia. Podczas otwar-
cia dzieci dumnie prezentowały 
żółto-czarne barwy. - Mamy w 
akademii takie marzenie, aby 
każdy podopieczny który u nas 
grał, gra lub będzie grał mógł być 
szczęśliwy i radosny - przyznał 
Michał Zioło, dyrektor sportowy. 
Na Panattoni Arena swoje mecze 
rozgrywa również LKS Goczał-
kowice-Zdrój.

Michał Zioło przedstawił 
działalność akademii. Opiera się 
ona na czterech filarach. Pierw-
szy to regularna akademia, w 
której trenuje 109 dzieci, z rocz-

ników 2009-2015. Ponadto, 
odbywają się kursy doszkala-
jące. W ramach projektu Wiel-
kiej Pasji, we wszystkich pla-
cówkach oświatowych w gminie 
organizowane są zajęcia spor-
towe z dziećmi. Ostatni filar to 
campy piłkarskie na terenie całej 
Polski.

- Jesteśmy w Azji czy Sta-
nach Zjednoczonych reprezen-
towani przez wiele szkół piłkar-
skich, gdzie współpracujemy z 
naszymi byłymi zawodnikami. 
To, co jest w Goczałkowicach 
to absolutny wyjątek, to poka-
zowy model – przyznał Carsten 
Cramer, dyrektor zarządzający 
sprzedaży i marketingu Borussi 
Dortmund.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi Panattoni Arena doko-
nali Łukasz Piszczek, Carsten 
Cramer, Robert Dobrzycki, pre-
zes firmy Panattoni oraz Michał 
Sroka z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Następnie oprowa-
dzono po nowoczesnym obiek-
cie, pokazując poszczególne 
boiska i budynek akademii. Ale 
Łukasz Piszczek nie spoczywa na 
laurach! Chciałby, aby powstało 
jeszcze boisko ze sztuczną trawą, 
a akademia wypełniła się kolej-
nymi rocznikami piłkarzy.

N a  p a m i ą t k ę  o t w a r c i a 
obiektu wójt Gabriela Placha 
razem z Tadeuszem Lazarkiem, 
przewodniczącym Rady Gminy 
oraz radnymi przekazała Łuka-
szowi imponującą kompozycję 
w kształcie boiska piłkarskiego. 
Oczywiście w barwach Borussi! 
- Kiedy cztery lata temu podpi-

sywaliśmy umowę dzierżawy 
nie zdawaliśmy sobie sprawy z 
tego, jak wspaniały obiekt tutaj 
powstanie. Wspaniale wpisuje 
się on w okolice Parku Zdrojo-
wego. Ilekroć tędy przechodzę, 
zawsze ktoś gra, zawsze coś się 

dzieje. To naprawdę robi wraże-
nie. Gratuluję zakończenia prac 
budowlanych i życzę realizacji 
dalszych planów – powiedziała 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

UG

ŁuKasz piszczeK otworzyŁ 
panattoni arenę
Panattoni Arena ofi cjalnie otwarta! Na tym imponującym obiekcie Fundacji Akademia Łukasza Piszczka młodzi sportowcy szkolą 
swoje umiejętności.

Panattoni Arena to obiekt, na którym szkolą się młodzi piłkarze (Fot. UG)

Wójt Gabriela Placha wraz z Tadeuszem Lazarkiem wręczyli Łukaszowi kompozycję w 
kształcie boiska (Fot. UG)
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Na r o d o w y  F u n d u s z 
O c h r o n y  Ś r o d o w i -
ska i Gospodarki Wod-

nej ogłosił wyniki rocznego 
rankingu gmin w programie 
„Czyste Powietrze”, w którym 
można pozyskać dofinansowa-
nie na wymianę starego kotła czy 
termomodernizację budynku. 
Wśród najbardziej zaangażo-
wanych samorządów w kraju 
Goczałkowice-Zdrój znalazły się 
na 11. miejscu!

W rankingu wzięto pod 
uwagę wskaźnik udziału budyn-
ków w programie. W naszej 
gminie jest on bardzo wysoki – 
w programie „Czyste Powietrze” 
udział brało lub bierze 12,66% 

posesji. W okresie 1 kwiet-
nia 2021 r. – 31 marca 2022 r. 
w Goczałkowiach złożono 210 
wniosków, na 1659 budynków 
jednorodzinnych.

– Ten wynik to efekt urucho-
mienia w Urzędzie Gminy Gmin-
nego Punktu Konsultacyjno-
-Informacy jnego Programu 
„Czyste Powietrze” oraz dużego 

zaangażowania naszych miesz-
kańców – mówi Gabriela Pla-
cha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój. – Cieszę się, że w naszej 
gminie świadomość, jak ważna 
jest wspólna walka ze smogiem, 
walka o nasze zdrowie, jest tak 
duża. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom za zrozumienie wagi 
tego problemu. Tylko poprzez 
nasze wspólne działania możemy 
doprowadzić do poprawy jakości 
powietrza – dodaje.

Za wysoką pozycję w rankingu 
nasza gmina otrzyma dodatkowe 
fundusze na promocję wymiany 
„kopciuchów” i termomoderni-
zacji domów.

UG

Właściciele domów jed-
norodzinnych ubie-
g a j ą c y  s i ę  d ot a c j ę 

na wymianę starego pieca 
(tzw. kopciucha) oraz ocieple-
nie domu otrzymają prefinan-
sowanie, czyli wypłatę pienię-
dzy jeszcze przed rozpoczęciem 
remontu. Będzie można dostać 
„z wyprzedzeniem” do 50 proc. 
maksymalnej możliwej kwoty 
dotacji.

Proponowana zasada prefi-
nansowania to kolejna zmiana 
w programie, która wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym, uwzględniając skom-
plikowane obecnie uwarun-
kowania geopolityczne i ryn-
kowe, w tym inflację i rosnące 
ceny nośników energii. Teraz 
beneficjenci nie będą musieli 
czekać na pieniądze – dostaną 
je relatywnie szybko po złoże-

niu wniosku o dotację.
Nowe rozwiązanie jest skie-

rowane do beneficjentów 2) 
i 3) części programu „Czyste 
Powietrze” i będzie dostępne 
tylko dla nowych osób składa-
jących wniosek o dofinansowa-
nie. Warunkiem wypłaty pre-
finansowania ma być przesła-
nie wraz z wnioskiem o dotację 
umowy zawartej z wykonawcą 
na przeprowadzenie konkret-
nych prac. W ramach reali-
z o w a n e g o  p r z e d s i ę w z i ę -
cia możliwe będzie zawarcie 
do trzech umów z wykonaw-
cami. Mogą one zostać dostar-
czone na etapie uzupełniania 
wniosku, na co wnioskodawca 
będzie miał 10 dni roboczych. 
Prefinansowanie w wysokości 
do 50 proc. najwyższej możli-
wej wysokości dotacji, przypa-
dającej dla danego wykonawcy, 

będzie wypłacane bezpośred-
nio na jego konto, zgodnie 
z maksymalnymi poziomami 
dofinansowania oraz warun-
kami programu.

Dokumenty trzeba będzie 
składać wyłącznie za pośred-
nictwem generatora wniosków 
o dofinansowanie NFOŚiGW 
(GWD) – z możliwością podpi-
sania wniosku elektronicznie 
profilem zaufanym, a w przy-
padku braku takiego podpisu, 
po przesłaniu wersji elektro-
nicznej wniosku, wydrukowa-
nia formularza, ręcznego pod-
pisania i przesłania pocztą lub 
przekazania za pośrednictwem 
punktu informacyjno-konsul-
tacyjnego w gminie. Sam wnio-
sek o dofinansowanie (jego for-
mularz) zostanie poszerzony 
o dodatkowe warunki związane 
z prefinansowaniem, jeśli wnio-

skodawca zadeklaruje chęć sko-
rzystania z tego finansowego 
udogodnienia.

Rozpatrzenie wniosku zain-
teresowanej osoby powinno 
trwać do 14 dni. Następnie 
w ciągu dwóch tygodni od zawar-
cia umowy z beneficjentem 
będzie uruchomiona transza 
zaliczkowa na konto wyko-
nawcy, czyli 50 proc. przyzna-
nej wartości dotacji jako część 
jego wynagrodzenia. Po zreali-
zowaniu całego przedsięwzię-
cia właściciel remontowanego 
domu jednorodzinnego złoży 
końcowy wniosek o płatność, 
zawierający ostateczną fakturę, 
protokół odbioru, który będzie 
dok umentował  wykonanie 
całości prac oraz potwierdze-
nie uregulowania wkładu wła-
snego przez beneficjanta.

NFOŚiGW

czyste powietrze+, czyli 
dotacJe przed KoŃceM 
inwestycJi
W cieszącym się dużą popularnością i stale rozwijanym programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie 
fi nansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych benefi cjentów. 

JesteŚMy zaangaŻowani 
w walKę ze sMogieM
Gmina Goczałkowice-Zdrój jest jedną z najaktywniejszych gmin w Polsce w realizacji programu „Czyste Powietrze”.
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gINFORMACJA I ZAPISY:
 GMINNY OŒRODEK KULTURY tel.32 210 70 88

P R O G R A M  W A K A C Y J N Y  I  F E S T I W A L  R Ó ¯  D O F I N A N S O W A N O  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

FESTIWAL RÓ¯ - UZDROWISKO
2 - 3 . 0 7 . W S T Ê P  W O L N Y

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
4.07., 11.07., 18.07., 25.07. 
GODZ. 10.00 -  13.00,
DZIECI SZKOLNE-ZAPISY/10Z£.

W A N I M AC J E  -  B O I S KO - G O K

D Z I E C I  W C Z E S N O S Z KO L N E
GODZ. 10.00 - 13.00 ZAPISY/10 z³.

6.07., 13.07., 20.07., 27.07.

WYJAZD - ZOO OSTRAWA
7 . 0 7 .  G O D Z .  8 . 0 0 .
RODZINNIE, 50/60Z£. WYJAZD - KRAKÓW,TYNIEC

1 2 . 0 7 .  G O D Z .  8 . 0 0 ,
RODZINNIE,  50/60Z£.

WYJAZD - MIASTECZKO TWINPIGS 
1 4 . 0 7 .  G O D Z .  9 . 0 0 ,
R O D Z I N N I E ,  5 0 / 6 0 Z £ .

WYJAZD - REJS KANA£EM GLIWICKIM
2 1 . 0 7 .  G O D Z .  9 . 0 0 ,
R O D Z I N N I E , 7 0 / 8 0 Z £ . WYJAZD - GÓRA ¯AR 

26.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 50/60Z£.

DYSKOTEKA POD CHMURK¥
27.06.GODZ.18.30 - 21.00.

WYJAZD - PLANETARIUM
28.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 50/60Z£. WA K AC Y J N Y  KO M I K S

KONKURS KREATYWNY GBP

VII MOJE WAKACJE Z KSI¥¯K¥
KONKURS FOTOGRAFICZNY GBP

W a k a c y j n aF r a j d az GOK i GBP

POWITANIE WAKACJI - BOISKO GOK
27.06. GODZ. 12.00 - 18.00. WSTÊP WOLNY

WYJAZD - OGRODZIENIEC
19.07.  GODZ.  8.00,
RODZINNIE, 50/60Z£.
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 GMINNY OŒRODEK KUL

CJ
 GMINNY OŒRODEK KUL

CJA I ZAPISY
 GMINNY OŒRODEK KUL

A I ZAPISY
TURY tel.32 210 70 88

wice - Zdrój

Y tel.32 210 70 88
wice - Zdrój

Y tel.32 210 70 88Y tel.32 210 70 88TURY tel.32 210 70 88TUR
P R O G R A M W A K A C Y J N Y I F E S T I W A L R Ó ¯ D O F I N A N S O W A N O
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

FESTIWAL RÓ¯ - UZDROWISKO
2 - 3 . 0 7 . W S T Ê P W O L N Y

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
4.07., 11.07., 18.07., 25.07.
GODZ. 10.00 - 13.00,
DZIECI SZKOLNE-ZAPISY/10Z£.

W A N I M AC J E - B O I S KO - G O K

D Z I E C I W C Z E S N O S Z KO L N E
GODZ. 10.00 - 13.00 ZAPISY/10 z³.

6.07., 13.07., 20.07., 27.07.

WYJAZD - ZOO OSTRAWA
7 . 0 7 . G O D Z . 8 . 0 0 .
RODZINNIE, 50/60Z£. WYJAZD - KRAKÓW,W,W,TYNIEC

1 2 . 0 7 . G O D Z . 8 . 0 0 ,
RODZINNIE, 50/60Z£.

WYJAZD - MIASTECZKO TWINPIGS
1 4 . 0 7 . G O D Z . 9 . 0 0 ,
R O D Z I N N I E , 5 0 / 6 0 Z £ .

WYJAZD - REJS KANA£EM GLIWICKIM
2 1 . 0 7 . G O D Z . 9 . 0 0 ,
R O D Z I N N I E , 7 0 / 8 0 Z £ . WYJAZD - GÓRA ¯AR

26.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 50/60Z£.

DYSKOTEKA POD CHMURK¥
27.06.GODZ.18.30 - 21.00.

WYJAZD - PLANETARIUM
28.07. GODZ. 9.00,
RODZINNIE, 50/60Z£. WA K AC Y J N Y KO M I K S

KONKURS KREATYWNY GBP

VII MOJE WAKACJE Z KSI¥¯¥¯¥¯¥¯¥¯K¥
KONKURS FOTOGRAFICZNY GBP

W a k a c y j n aF r a j d az GOK i GBGBGBGBGBGBGBBPPP

PPPPPOOOOOOOOOWWWWWWWITANIE WAKACJI - BOISKO GOK
27.06. GODZ. 12.00 - 18.00. WSTÊP WOLNY

WWWYJAZD - OGRODZIENIEC
11119.07. GODZ. 8.00,
RODZINNIE, 50/60Z£.



  z  ż y c i a  g m i n y  20 wiadomości goczałkowickie  z  ż y c i a  g m i n y  20 wiadomości goczałkowickie

Zarząd  Koła  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów                                          
w  Goczałkowicach – Zdroju 

organizuje  1-dniową  pielgrzymkę                                                          

dnia 12 sierpnia (czwartek) 2022                                                            
„Szlakiem Architektury Sakralnej”  

 

Program: Wyjazd  godz. 8.00. 

Zwiedzanie z przewodnikiem:  

- Bielsko-Biała - Mikuszowice Krakowskie – kościół św. Barbary         
(drewniany z XVII wieku),   

- Szczyrk - Sanktuarium na górce Matki Boskiej Królowej Polski, Kościół Św. 
Jakuba (drewniany z XVIII wieku),  

- Żywiec - Konkatedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny                               
(możliwość wejścia na wieżę Konkatedry), Kościół Św. Krzyża.                    
Czas wolny na rynku w Żywcu, 

- Cięcina – Kościół Św. Katarzyny  Aleksandryjskiej z XVI wieku.   

Koszt: od osoby wynosi 100 zł. 

Cena obejmuje:  przejazd autokarem, opiekę pilota/przewodnika,                
bilety  wstępu.                                                                                                                                                                    

Zarząd  Koła  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów                                          
w  Goczałkowicach – Zdroju

organizuje  1-dniową  pielgrzymkę                                           

dnia 12 sierpnia (czwartek) 2022                                                           
„Szlakiem Architektury Sakralnej”

Program: Wyjazd  godz. 8.00.

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

- Bielsko-Biała - Mikuszowice Krakowskie – kościół św. Barbary        Barbary        Barbary
(drewniany z XVII wieku),  

- Szczyrk - Sanktuarium na górce Matki Boskiej Królowej Polski, Kościół Św.
Jakuba (drewniany z XVIII wieku),

- Żywiec - Konkatedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny                               Marii Panny                               Marii Panny
(możliwość wejścia na wieżę Konkatedry), Kościół Św. Krzyża.                    
Czas wolny na rynku w Żywcu,

- Cięcina – Kościół Św. Katarzyny  Aleksandryjskiej z XVI wieku.  

Koszt: od osoby wynosi 100 zł.

Cena obejmuje:  przejazd autokarem, opiekę pilota/przewodnika,                
bilety  wstępu.                                                                                                                                                             

Zarząd Koła Emerytów Rencistów 
i Inwalidów 

w Goczałkowicach Zdroju 
 

zaprasza na 
 

Emerycką Biesiadę 
przy ognisku 

 
w dniu 25-08-2022 (czwartek) 

 
miejsce imprezy: 

 
Koło 

Łowieckie„Cyranka” 
w Porębie 

Odpłatność:      
członkowie  20 zł 
 
zbiórka godz. 14.00 UG 
 
Organizator zapewnia: 

-transport na miejsce imprezy 
-poczęstunek, oprawa muzyczna 
 

UWAGA!! Ilość miejsc ograniczona 
  

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek 
     godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

organizuje 3-dniową  wycieczkę do Bieszczad 

 w dniach  od 12 – 14 września 2022 r.

Program  wycieczki:

Dzień pierwszy.

Wyjazd o godz. 6.00.
- Uherce Mineralne – Bieszczadzkie Centrum Smaków Ursa Maior, 
gdzie grupa będzie miała możliwość skosztowania i zakupu piwa 
regionalnego (płatne we własnym zakresie). Czas na zakup pamiątek 
bieszczadzkich w sklepie „ Esencja Karpat”.
- Polańczyk – rejs statkiem Bryza po Jeziorze Solińskim  ( ok. 25 zł/
os.), Sanktuarium Matki Bożej  Pięknej Miłości.
- Solina – spacer po zaporze, czas na zakupy na  „Bieszczadzkich 
Krupówkach”.
- Polańczyk zakwaterowanie w OW Ranczo Wołkowyja - malowni-
czo położony obiekt w samym sercu Bieszczad. Do dyspozycji pokoje 
2-3 osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień drugi:

Śniadanie.
Poznajemy uroki  Bieszczad:
- Myczków – Muzeum Kultury Bojków ( bilet ulgowy 10 zł/os. + prze-

wodnik 70 zł grupa - ok.1.5 godz.
- Cisna – spacer po  miejscowości i przerwa na kawkę w kultowym 
barze „Siekierezada”.
- Majdan- zwiedzanie ekspozycji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, prze-
jazd kolejką bieszczadzką na trasie Majdan, Balnica - Majdan ok. 2 
godz. (ok. 38 zł/os.).
- Górzanka - cerkiew pw. św. Paraskewy – spotkanie z proboszczem, 
który opowie o ciekawej historii tego miejsca ( wolny datek).
-Obiadokolacja, nocleg.

Trzeci dzień:

- Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka
- Iwonicz Zdrój – spacer po uzdrowisku i parku zdrojowym, pijalnia 
wód mineralnych, źródło „Bełkotka”.
- Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła: to pierwszy w Polsce obiekt 
turystyczno- kulturalny, który w interaktywny sposób prezentuje 
tematykę hutnictwa szkła i szklanej twórczości. Zwiedzający mogą 
nie tylko podziwiać piękno szklanej sztuki oraz kunszt artystów szkła, 
ale przede wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych i zdobni-
czych, w których brać mogą udział - cena 32 zł/os, bilety dla seniorów 
za okazaniem legitymacji emeryta ( ok. 1,5 godz.).
- Powrót w godzinach wieczornych.

Cena  490 zł/os  + wstępy.

Cena zawiera: 
przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubez-
pieczenie NW, opieka przewodnika.
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W dniach 23 czerwca – 4 lipca br. w cichej i spokojnej nadmorskiej miejscowości Darłówek Dom Wczasowy „Waterside Resort” wypoczy-
wała 58 osobowa grupa seniorów, członków Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Goczałkowic – Zdroju. Piękna pogoda, wygodny 
położony blisko morza dom wczasowy, smaczne jedzenie i dobre towarzystwo sprawiły, że seniorzy powrócili do domu z miłymi 

wspomnieniami, wypoczęci, zrelaksowani i z dobrym humorem. 

KoŁo eMerytÓw nad MorzeM

Małgorzata Paszek
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FinaŁ Mini basKet ligi za naMi
4 czerwca dziewczyny trenujące koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zakończyły sezon Mini Basket Ligi.

W lidze uczestniczyło 5 
drużyn, 4 klubowe: 
M K S  C z e c h o w i c e - 

Dziedzice, UKS Goruszka Jawo-
rze, MOSiR Bochnia, ZSP Osiek 
i jedna szkolna biorąca udział 
tylko w SKS-ach raz w tygodniu, 
nasza drużyna z Goczałkowic-
-Zdroju. Dziewczyny zagrały 
ostatnią kolejkę w turnieju 
finałowym, który odbył się aż 
150 km od Goczałkowic-Zdroju, 
w Bochni.

W  p i e r w s z y m  m e c z u 
po bardzo dobrym i wyrówna-
nym meczu nasze dziewczyny 
nieznacznie uległy zawodnicz-
kom z Czechowic-Dziedzic. 
W drugim meczu zagrały koncer-
towo wygrywając na zakończe-
nie z drużyną z Osieka 10 punk-
tami. Koszykarki na zakończe-
nie dostały dedykowany medal 
pamiątkowy oraz statuetkę dla 
drużyny. MVP Turnieju, czyli 
najlepszą zawodniczką drużyny 

z Goczałkowic-Zdroju, została 
jednogłośnie wybrana przez 
koleżanki z zespołu Dominika 
Młodzik.

Końcowy bilans wszystkich 
rozegranych meczów w lidze 
to 3 wygrane i 3 przegrane. Bio-
rąc pod uwagę, że dziewczyny 
są jedyną szkołą biorącą udział 
w lidze z klubami tym bardziej 
nastroje w drużynie są bardzo 
pozytywne.

Gratulujemy i cieszymy się 
z maksymalnego zaangażowa-

nia zawodniczek i dużej moty-
wacji do regularnego treningu. 
Cieszymy się, że wyniki nie 
stały się priorytetem za wszelką 
cenę i zrezygnowano z oficjal-
nej tabeli i klasyfikacji końco-
wej. Przełożyło się to natomiast 
na fantastyczną atmosferę mię-
dzy dziewczynami, a przyjaź-
nie pomiędzy zawodniczkami 
z różnych drużyn rozwijały się 
w ekspresowym tempie. W finale 
można było zauważyć, że wszyst-
kie drużyny stały się jedną wielką 

koszykarską rodziną.
D r u ż y n a  u c z e s t n i c z ą c a 

w Mini Basekt Lidze w całym 
sezonie rozgrywkowym: Maria 
Leśniak, Emilia Czysz, Dominika 
Młodzik, Oksana Niwińska, Nina 
Tychowicz, Adrianna Ryguła, 
Emilia Wróbel,  Aleksandra 
Dyduch, Sonia Widz, Antonina 
Dzida, Anastasiia Ishchenko, 
Nadia Jacek, Oliwia Szymoszek, 
Nadia Weiner, Julia Hodur, tre-
ner: Piotr Dąbkowski.

P.D.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

WAŻNE KONTAKTY

Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przyjmuje strony w sprawie skarg 
i wniosków w czwartki w godz. 
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107), 
po wcześniejszym umówieniu.

Godziny pracy punktu kasowego 
Banku Spółdzielczego  
w Pszczynie w budynku 
Urzędu Gminy: 
poniedziałek - piątek 8.30-14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku) 
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek  8.00-18.00
piątek 8.00-15.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

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

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Szkolna 15
tel. 32 210 72 67
www.przedszkole1goczalkowice.pl 

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Wisławy Szymborskiej 1a
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl 

Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 214 83 10

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61 
(budynek „Górnik”)
Czynny w ostatni piątek miesiąca
w godz. 8.00-10.00.
Dzielnicowi:
asp. Robert Sojka - tel. 727 032 493
st. sierż. Adrian Psiuk - tel. 727 032 494
Numery są aktywne w trakcie 
pełnienia służby.

Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14

Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94

Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88

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

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy: 
poniedziałek-czwartek  8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

ZGŁASZANIE AWARII  

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

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

Zgłaszanie potrzeby wywozu śmieci 
z nieruchomości zamieszkałych
Urząd Gminy  
– 32 210 71 85 wewn. 112
Sanit Trans – 33 815 79 74
Zakład Ogólnobudowlany  
i Czyszczeniowy Marcin Chudek  
– 603 779 645

Awarie sieci kanalizacyjnej
Zakład Ogólnobudowlany 
 i Czyszczeniowy Marcin Chudek, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Bór I/1

Awarie kanalizacyjne prosimy zgła-
szać pod numerem 
 telefonu pogotowia kanalizacyj-
nego: telefon kom. 603 779 645.

Awarie można również zgłaszać  
drogą elektroniczną na adres 
mailowy:  
awarie@goczalkowicezdroj.pl, 
oraz dodatkowo w godzinach 
pracy Urzędu Gminy dzwoniąc pod 
numer telefonu 32 212 71 85.

Os. Powstańców 
Śląskich, Bór I, Bór II
biodegradowalne: 
18.07, 1.08, 16.08, 29.08
segregowane:  
18.07, 1.08, 19.08, 29.08
zmieszane:  
11.07, 25.07, 8.08, 22.08
popiół:  
18.07, 19.08

Od przejazdu kolejowego do DK 1
biodegradowalne:  
14.07, 28.07, 11.08, 25.08
segregowane:  
19.07, 2.08, 16.08, 30.08
zmieszane:  
12.07, 26.07, 9.08, 23.08
popiół:  
19.07, 16.08

Od DK 1 do Rudołtowic
biodegradowalne:  
11.07, 25.07, 8.08, 22.08
segregowane:  
20.07, 3.08, 17.08, 31.08
zmieszane:  
13.07, 27.07, 10.08, 24.08
popiół:  
20.07, 17.08

Od przejazdu kolejowego do 
zapory, Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
biodegradowalne:  
8.07, 22.07, 5.08, 19.08
segregowane:  
7.07, 21.07, 4.08, 18.08
zmieszane:  
14.07, 28.07, 11.08, 25.08
popiół:  
21.07, 18.08

ODBIORĄ ŚMIECI


