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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania “Ziemia Pszczyñska”
43-230 Pszczyna, ul. 3 Maja 11,

www.lgdziemiapszczynska.pl
biuro@ldgziemiapszczynska.pl

NIP 638 175 30 23 REGON 241051284

Zapraszamy do korzystania z bezp³atnego doradztwa

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyñska” zaprasza do korzystania 
z bezp³atnego doradztwa osoby zainteresowane pozyskaniem œrodków unijnych.

Doradztwo w pierwszym kwartale 2011 r. dotyczyæ bêdzie dzia³añ w ramach Osi 4 Leader w szczególnoœci dzia³añ: 
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej oraz Ma³e Projekty. Nabór wniosków planowany jest w II kwartale 2011 r.

Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane udzia³em w indywidualnych konsultacjach, uprzednio skontaktowa³y siê z biurem 
Stowarzyszenia w celu uzgodnienia konkretnego terminu konsultacji, nr tel.: 32/210 02 12.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e doradztwo poprowadzi p. Pawe³ Repeta, maj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Harmonogram doradztwa przedstawia siê nastêpuj¹co: 
1. 14.02.2011 r. g. 12.00-14.00 (poniedzia³ek)
2. 21.02.2011 r. g. 15.00-17.00 (poniedzia³ek)
3. 28.02.2011 r. g. 12.00-14.00 (poniedzia³ek)
4. 07.03.2011 r. 13.00-18.00 (Poniedzia³ek)
5. 14.03.2011 r. 13.00-18.00 (poniedzia³ek)
6. 21.03.2011 r. 14.00-19.00 (poniedzia³ek)
7. 24.03.2011 r. 14.00-19.00 (czwartek)
8. 28.03.2011 r. 14.00-19.00 (poniedzia³ek)
9. 30.03.2011 r. 14.00-19.00 (œroda)
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Z ¯YCIA GMINY

ZEBRANIE SPÓ£KI WODNEJ 
   W dniu 01.02.2011 r. odby³o siê ³owych rozpoczynaj¹cych siê wylotami 3. naprawê uszkodzonej drenarki w re- 
zebranie cz³onków Spó³ki Wodnej drenarskimi R-D-1 i R-D-2 o d³ugoœci 177 jonie ul. Azaliowej,
w Gocza³kowicach-Zdroju, na którym mb i maj¹cych ujœcie do tzw. „spólnika” 4. naprawê uszkodzonej drenarki w re- 
Zarz¹d Spó³ki przedstawi³ sprawo- 3. naprawê uszkodzonej drenarki na polu jonie ul. Solankowej (boczna),
zdanie z dzia³alnoœci za rok 2010 Pana Nowoka w rejonie ul. Szkolnej, 5. naprawê uszkodzonej drenarki na polu 
i przed³o¿y³ plan na rok 2011. Do zadañ 4. konserwacjê gruntown¹ rowu melio- ornym Pana Skipio³a,
spó³ki nale¿y utrzymanie i konserwacja racyjnego o d³ugoœci 42 mb przy ul.  6. konserwacjê gruntown¹ rowu R-D ko³o 
urz¹dzeñ melioracyjnych tj. rowów Szkolnej (w pobli¿u  ul. Jeziornej), KANARU („spólnik”) na d³ugoœci 226 
melioracyjnych i odwadniaj¹cych, dre- 5. naprawê uszkodzonej drenarki w re- mb,
na¿u gruntów i u¿ytków rolnych, wylotów jonie ul. Solankowej na posesji Pana 7. konserwacjê gruntown¹ rowu meliora- 
drenarskich. Realizuje ona swoje zadania Paszka, cyjnego w rejonie ul. �ródlanej na d³u- 
z pieniêdzy pochodz¹cych z wp³at 6. naprawê uszkodzonej drenarki w rejo- goœci 223 mb,
dokonanych w danym roku przez jej nie ul. Bór u Panów: Urdzonia, 8. konserwacjê gruntown¹ rowu w rejonie 
cz³onków, œrodków zabezpieczonych Kubañskiego i  Wojciecha, ul. Brzozowej przez lasek Brzezina do Po- 
w bud¿ecie Gminy oraz dotacji. W roku 7. wykonanie konserwacji bie¿¹cej Kana- toku Gocza³kowickiego na d³ugoœci 395 
2010 wykonano roboty za ³¹czna kwotê ³u Rybackiego KANAR na odcinku od ul. mb.
41.300,00 z³, z czego ze sk³adek cz³onków  Uzdrowiskowej do ul. Bór na d³ugoœci 
spó³ki za kwotê 18.200,00 z³ a ze œrodków 900 mb.     Na zebraniu przeg³osowano, by sk³adki 
Gminy Gocza³kowice-zdrój za kwotê    Ze œrodków Gminy Gocza³kowice- na Spó³kê Wodn¹ pozosta³y na takim 
23.100,00 z³. Zdrój wykonano: samym poziomie jak w roku ubieg³ym tj:
   Ze sk³adek cz³onków Spó³ka Wodna 1. konserwacjê gruntown¹ Kana³u - 15 z³ od nieruchomoœci do 1 ha,
wykona³a: Rybackiego KANAR w ramach poro- - 11 z³ za ka¿dy rozpoczêty hektar. 
1. konserwacjê gruntown¹ Kana³u zumienia ze Spó³k¹  Wodn¹, Uzdrowis-    Jak co roku, ka¿dy mieszkaniec lub 
Rybackiego KANAR w ramach poro- kiem, Lasami Pañstwowymi i Gospodar- w³aœciciel nieruchomoœci po³o¿onej na 
zumienia z  Uzdrowiskiem, Lasami Pañ- stwem Rybackim na d³ugoœci 1295 mb od terenie Gminy Gocza³kowice-Zdrój wraz 
stwowymi, Gospodarstwem Rybackim ul. Polnej (mostek) do ul. Bór II (udzia³ z decyzjami podatkowymi, otrzyma 
i Gmin¹ Gocza³kowice- Zdrój na d³ugoœci w  kosztach), przekaz p³atniczy i bêdzie zobowi¹zany 
1295 mb od ul. Polnej (mostek) do ul. Bór 2. naprawê uszkodzonej drenarki w re- do jego uregulowania.
II (udzia³ w kosztach), jonie ul. Letniej (boczna) na posesji Pana 
2. konserwacjê gruntown¹ rowów czo- Furczyka,
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Trwa okres rocznych rozliczeñ z fiskusem. 

Na 1% naszego podatku licz¹ Organizacje 

Po¿ytku Publicznego z naszego powiatu. 

       Poni¿ej prezentujemy listê 15 Organizacji Po¿ytku - FUNDACJA SPO£ECZNOŒCI EWANGELIZACJI
Publicznego, zarejestrowanych na terenie powiatu pszczyñ-    DZIECI W PIASKU (178591), 
skiego (w nawiasie numer KRS). Oczywiœcie 1% podatku - MIÊDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
mo¿emy przekazaæ dowolnej Organizacji Po¿ytku Publicz-    "GILUS" W GILOWICACH (232335), 
nego zarejestrowanej poza naszym powiatem. - LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŒLAN" 

  GÓRA (234732), 
- POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB - STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
  Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM, KO£O    EDUKACJI DZIECI I M£ODZIE¯Y "OMNIBUS" 
  W PSZCZYNIE (55636),    Z PSZCZYNY (237488), 
- GÓRNICZY KLUB SPORTOWY PIAST WOLA (116683), - ŒL¥SKO-MA£OPOLSKIE STOWARZYSZENIE
- HOSPICJUM ŒW. OJCA PIO W PSZCZYNIE (130935),    UBEZPIECZONYCH Z PSZCZYNY(241956), 
- OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W PSZCZYNIE    - STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM
  (144457)    Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM PRZY ZESPOLE
- OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W WOLI (145518),    SZKÓ£ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE
- PSZCZYÑSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ    “RAZEM"(284863), 
  POSTÊPU W CHIRURGII (165425), - OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W PIASKU (288347), 
- LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZNICZ" JANKOWICE - FUNDACJA ŒL¥SKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 
  (171008),    Z PSZCZYNY (324984). 



cd. ZEBRANIE SPÓ£KI WODNEJ  
   Spó³ka Wodna w Gocza³kowicach- podj¹æ stosown¹ uchwa³ê na zebraniu pytanie do zg³aszaj¹cego brzmi: czy p³aci 
Zdroju powsta³a na mocy przepisów cz³onków, a takiej uchwa³y nigdy nie Pan/Pani na Spó³kê Wodn¹? Czy 15 z³ jest 
zawartych w ustawie „Prawo wodne”: podjêto. W zwi¹zku z powy¿szym in- zbyt wygórowan¹ kwot¹ za gwarancjê, ¿e 
posiada osobowoœæ prawn¹ i swoj¹ formujê, ¿e mieszkañcy i w³aœciciele „ktoœ”, w tym przypadku Spó³ka Wodna, 
dzia³alnoœci¹ obejmuje teren ca³ej Gminy. nieruchomoœci po³o¿onych na tzw. Kolo- zajmie siê tym problemem profesjo- 
Cz³onkami spó³ki s¹ mieszkañcy i osoby nii Brzozowej, tak jak mieszkañcy nalnie? W gminach oœciennych, w których 
posiadaj¹ce nieruchomoœci na terenie i w³aœciciele wszystkich nieruchomoœci nie ma spó³ki, ka¿da awaria zg³oszona np. 
Gminy. po³o¿onych na terenie Gminy Gocza³ko- przez „¿yczliwego” s¹siada koñczy siê 
   Do zadañ spó³ki nale¿y utrzymanie wice-Zdrój zobowi¹zani s¹ do solidar- decyzj¹ nakazuj¹c¹ wykonanie w³aœcicie-
i konserwacja urz¹dzeñ melioracyjnych tj. nego wnoszenia op³at na rzecz Spó³ki lowi nieruchomoœci okreœlonych czyn- 
rowów melioracyjnych i odwadniaj¹cych, Wodnej Gocza³kowice-Zdrój.  noœci, a co za tym idzie: z kosztami.  
drena¿u gruntów i u¿ytków rolnych,     W roku 2010 wykonano roboty za    Na zebraniu dyskutowano na temat 
wylotów drenarskich na terenie ca³ej ³¹czna kwotê 41.300,00 z³, z czego ze ewentualnej zmiany sk³adki. Jednak 
Gminy Gocza³kowice-Zdrój.  sk³adek cz³onków spó³ki za kwotê przeg³osowano, by sk³adki na Spó³kê 
   W trakcie zebrania cz³onków Spó³ki 18.200,00 z³, a ze œrodków Gminy Wodn¹ pozosta³y na takim samym 
Wodnej w Gocza³kowicach-Zdroju, które Gocza³kowice-Zdrój za kwotê 23.100,00 poziomie jak w roku ubieg³ym tj: 15 z³ od 
odby³o siê w dniu 01.02.2011 r. Zarz¹d z³.  Spó³ka nie posiada œrodków na nieruchomoœci do 1 ha i 11 z³ za ka¿dy 
przedstawi³ sprawozdanie za rok 2010 „wielkie” inwestycje, ale by utrzymaæ rozpoczêty hektar. Cieszy, ¿e z ka¿dym 
i plany na rok 2011, a w trakcie dyskusji   w nale¿ytym stanie urz¹dzenia melioracy- rokiem roœnie œci¹galnoœæ sk³adek, choæ 
mo¿na by³o dowiedzieæ siê wiêcej na jne trzeba ponieœæ koszty ich bie¿¹cego do 100% jest jeszcze daleko.  
temat dzia³alnoœci Spó³ki Wodnej.  utrzymania i konserwacji. Ka¿dy w³a-   Wzorem lat ubieg³ych, zgodnie 
    Radna, Pani Zofia ¯elazo prosi³a, by œciciel mieszkania czy budynku miesz- z sugestiami, zostaje reaktywowany tzw. 
podaæ jednoznacznie: czy mieszkañcy kalnego wie, ¿e bie¿¹ce utrzymanie „zeszyt korespondencji ze Spó³k¹ Wodn¹ 
tzw. Kolonii Brzozowej te¿ s¹ zobo- w³asnoœci w dobrym stanie wymaga Gocza³kowice-Zdrój”. Zeszyt znajduje 
wi¹zani do wnoszenia op³at na rzecz nak³adów (s¹ to koszty, których czasem siê w pokoju nr 213 na II piêtrze. Mo¿na 
Spó³ki Wodnej. TAK. W tym temacie g³os nie widaæ, ale niestety s¹ niezbêdne). te¿, tak jak do tej pory, ewentualne 
zabra³ Pan Wincenty M³odzik i Pan Jerzy Wszyscy wiemy, bo doœwiadczyliœmy problemy zg³aszaæ w Urzêdzie Gminy 
Skipio³, którzy przypomnieli, ¿e ten tego w poprzednich latach, jakie szkody u pracownika odpowiedzialnego za 
problem by³ podnoszony na którymœ potrafi wyrz¹dziæ woda, a na dodatkowe wspó³pracê ze Spó³k¹ Wodn¹ (Krystyna 
zebraniu wiejskim (jak jeszcze siê odby- zaniedbania nas po prostu nie staæ. Gimel).  
wa³y). Niestety ustalenia z zebrania wiej-    Warto przy okazji zwróciæ uwagê na 
skiego nie s¹ wytycznymi dla dzia- fakt, ¿e przy ka¿dorazowym zg³aszaniu Opracowanie
³alnoœci spó³ki. Spó³ka Wodna musia³aby awarii czy uszkodzenia drenarki pierwsze Krystyna Gimel
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    Z inicjatywy zastêpcy wójta Gminy w PG SILESIA nale¿y bezpoœrednio do 
Gocza³kowice-Zdrój – Gabrieli Plachy 363 pracowników. 
oraz cz³onków Rady Gminy 22 lutego    Spotkanie zorganizowano z myœl¹ 
2011 r., na sali urzêdu gminy odby³o siê o przedstawieniu planów i zamierzeñ 
spotkanie w³adz samorz¹dowych i za- jakie PG SILESIA zamierza wprowadziæ 
interesowanych mieszkañców Gocza³- w ¿ycie wraz z zakoñczeniem eksploatacji 
kowic z przedstawicielami Przedsiê- i modernizacji kopalni (w tym planów 
biorstwa Górniczego „Silesia”. w  zakresie wydobycia i przeciwdza³ania 
   PG SILESIA w grudniu 2010 r. naby³a jego skutkom na terenie gminy). 
g³êbinow¹ Kopalniê Wêgla Kamiennego    Jak wynika z relacji reprezentantów 
„Silesia”, zlokalizowan¹ w obszarze spó³ki, m.in. dyrektora generalnego, jej 
górniczym Czechowic-Dziedzic, automa- nadrzêdnym celem jest osi¹gniêcie 

k³adzie silny nacisk na wzajemn¹ wspó³-tycznie przejmuj¹c od KWK Silesia  rocznej produkcji 3 mln ton brutto, wzrost 
pracê i porozumienie, obejmuj¹ce zarów- pozwolenia na eksploatacjê wêgla ka- zatrudnienia do ok. 1500 pracowników, 
no interesy przedsiêbiorstwa jak i gminy. miennego. Spó³ka jest prywatnym przed- po³¹czony z popraw¹ bezpieczeñstwa 
   Zgromadzonych mieszkañców poinfor- siêbiorstwem nale¿¹cym do Energetycz- pracy. Zarz¹d planuje szeroko zakrojon¹ 
mowano, ¿e w zakresie planowanej no przemys³owego holdingu a.s., czo³o- modernizacjê kopalni, po³¹czon¹ z wpro- 
dzia³alnoœci wydobywczej, od I kwarta³u wej czeskiej grupy dzia³aj¹cej w sektorze  wadzeniem nowoczesnych technologii 
2013 r. do I kwarta³u 2014 r. zamierza siê energetycznym, przemys³owym i górni- i zakupem nowego sprzêtu, w tym m.in. 4 
uruchomiæ œcianê  nr 103 w pok³adzie czym. Mniejszoœciowy pakiet udzia³ów kombajnów chodnikowych. Dodatkowo 

PRZEDSTAWICIELE PRZEDSIÊBIORSTWA 

GÓRNICZEGO “SILESIA” W URZÊDZIE GMINY 
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cd. PRZEDSTAWICIELE PG SILESIA W URZÊDZIE GMINY

 325/1 oraz do II kwarta³u 2014 r., w tym o sukcesywnym usuwaniu przez kopalniê w rejonie zawala oraz gruntown¹ moder- 
samym pok³adzie, œcianê nr 104. Pierwsze ewentualnych szkód. Ponadto przed- nizacjê przepompowni.     
prace bêd¹ prowadzone pod zbiornikiem stawiciele przedsiêbiorstwa podkreœlili,    Na zakoñczenie spotkania, przedsta- 
Rontok Ma³y. Podkreœlili, ¿e obo- ¿e jednym z najwa¿niejszych przed- wiciele przedsiêbiorstwa  odpowiedzieli 
wi¹zkiem kopalni jest przedk³adanie miotów obecnej dzia³alnoœci jest zape- na szereg nurtuj¹cych mieszkañców 
w³adzom gminy do akceptacji tzw. planu wnienie bezpieczeñstwa przeciwpowo- z zagro¿onych wystêpowaniem szkód 
ruchu, który szczegó³owo okreœla przed- dziowego dla Gocza³kowic. Poinformo- górniczych terenów pytañ, zapewniaj¹c, 
siêwziêcia w zakresie powszechnego wali, ¿e wraz z w³adzami gminy prze- ¿e ich dzisiejsza wizyta w urzêdzie gminy 
bezpieczeñstwa, racjonalnego gospo- prowadzono w tym temacie rozeznanie jest pierwsz¹, ale nie ostatni¹. Podkreœlili, 
darowania z³o¿em kopalni, ochron¹ i podjêto kluczowe decyzje. PG SILESIA ¿e w momencie podjêcia kolejnych 
œrodowiska oraz zapobiegania szkodom liczy, ¿e poprzez dzia³ania wydobywcze ustaleñ, z ca³¹ pewnoœci¹ dojdzie do 
i ich usuwania. pod stawem Rontok, uda siê sztucznie kolejnych. 
   Kluczowym celem spotkania by³o obni¿yæ jego dno, co wraz z nadsypaniem 
zapewnienie mieszkañców o takim zapla- wa³ów zwiêkszy jego pojemnoœæ i us- Opracowanie
nowaniu eksploatacji, które spowoduje prawni jego funkcjê, jako zbiornika Ewelina Sowa
minimalizacjê jego ujemnego oddzia- retencyjnego. Ponadto planuje w momen-   
³ywania na œrodowisko naturalne oraz cie ustalenia w³aœciciela  remont œluzy 

ma³¿eñskie na trwa³e wpisa³ siê w kalen- przyby³ym na spotkanie parom, z ¿y-    Ma³¿eñstwo to nie tylko przysiêga, ale  
darz wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu naszej  czeniami stu lat wrêczyli pami¹tkowe wa¿na i odpowiedzialna decyzja, któr¹ 
gminy. Po raz kolejny, t¹ znacz¹c¹ uro- dyplomy, kwiaty oraz upominki.podejmuje siê na ca³e ¿ycie. Dzisiaj 
czystoœæ obchodziliœmy 15 lutego 2011 r.    W s³owach uznania, pani wójt podziê-decyduje siê na ni¹ coraz mniejsza liczba 
Na sali urzêdu wszystkich szacownych kowa³a solenizantom za „wszystko czego m³odych ludzi. Otaczaj¹cy nas œwiat, jego 
goœci  w imieniu wójta gminy przywita³a dokonali na przestrzeni tych lat. Za konsumpcyjnoœæ i pêd ku karierze potê-  
jego zastêpca – Gabriela Placha, maj¹ca mi³oœæ, ofiarnoœæ, zrozumienie, dobre guj¹ lêk przed podjêciem odpowiedzial- 
zaszczyt wyst¹piæ w podwójnej roli: re- wychowanie dzieci, za ³zy i radoœæ, które noœci za los swój i drugiego cz³owieka. 
prezentuj¹c z jednej strony najwy¿sze s¹ nieod³¹cznym elementem ¿ycia. Pod- Tym bardziej, z coraz wiêkszym sza- 
w³adze, z drugiej pe³ni¹c funkcjê kiero- kreœli³a, ¿e odbicie trudów codziennoœci cunkiem spogl¹damy na ma³¿eñstwa, 
wnika Urzêdu Stanu Cywilnego oraz i  przemijaj¹cego czasu odzwierciedla  które wspólnie podjê³y siê tego wyzwa- 
Adam Maækowski – Przewodnicz¹cy myœl: „Ludzie, których kocha siê z ca³e- nia, stworzy³y szczêœliwe  rodziny i prze- 
Rady Gminy. Wspólnie, w imieniu Pre- go serca, nigdy siê nie starzej¹”. ¿y³y z sob¹ w myœl zasady „na dobre i na 
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej odzna-    Potwierdzili to Pañstwo Jadwiga i Al- z³e” kilkadziesi¹t d³ugich lat.
czyli jubilatów œwiêtuj¹cych pó³wiecze fred ̄ em³a, œwiêtuj¹cy 50 rocznicê œlubu.    Jubileusz z³otych, szmaragdowych i dia- 
zaœlubin okolicznoœciowymi medalami Zgodnie przyznaj¹c, ¿e pomimo tylu mentowych godów, honoruj¹cy pary 
„z ró¿yczk¹”. Dodatkowo, wszystkim razem obchodz¹ce 50, 55 i 60 lecie po¿ycia 

  

 

spêdzonych chwil (Pani Jadwiga 
pozna³a mê¿a tu¿ po maturze dziêki 
ingerencji swego brata), 3 doros³ych 
dzieci i 7 wnuków, wci¹¿ darz¹ siê 
uczuciem, wzajemnym zrozumieniem 
i  czu³oœci¹. „Po 50 latach ma³¿eñstwa, 
dalej prowadzimy siê za rêkê. Dziêku- 
jemy opacznoœci, ¿e da³a nam mo¿liwoœæ 
przybycia na dzisiejsz¹ uroczystoœæ”.  
Podobnego zdania byli Pañstwo Jadwiga 
i Bernard Smolorz, rodzice 6 dzieci, dzia- 
dkowie 10 wnuków oraz 4 prawnuków, 
równie¿ celebruj¹cy 50-lecie zawarcia 
zwi¹zku ma³¿eñskiego.  Dla nich w ¿yciu 
zawsze najwa¿niejsza by³a wzajemna 
zgoda i poczucie bycia kochanym i wspie- 
ranym przez drug¹ osobê. „Dziœ dochodzi 
do tego jeszcze zdrowie. Jak twierdz¹ 
Pañstwo Marianna i Henryk Stolorz, 
oboje z wykszta³cenia farmaceuci:   
„wszystko siê zniesie, je¿eli dopisuje”. 
W trakcie 50 lat wspólnego ¿ycia los nie  

JUBILEUSZ PAR MA£¯EÑSKICH

 

Para, obchodz¹ca jubileusz “z³otych godów”



Z ¯YCIA GMINY

cd. JUBILEUSZ PAR MA£¯EÑSKICH

szczêdzi³ im niespodzianek, jednak¿e Lista jubileuszowych par: 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego:
obecnie ciesz¹ ich sukcesy dzieci (maj¹ 
dwóch synów) oraz narodziny wnuków 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego: - Dudek Marianna Jan
(doczekali siê 6) i prawnuka. - Janusz Gertruda Józef
  W jubileuszu, uœwietniaj¹c jego  - Ýemùa Jadwiga Alfred - Grzyb Aniela Zygmunt
przebieg wziê³a udzia³ Otylia Troja- - Smolorz Jadwiga Bernard - Mazur Aniela Jan
nowska – Œl¹zaczka Roku 2009. Wzru- - Wilk Kazimiera Bolesùaw - Piszczek Aniela Alojzy
szona przebiegiem uroczystoœci, wyzna-  - Suchy Eryka Bolesùaw
³a: “Patrz¹c na Pañstwa  twarze, raduje mi - Stolorz Marianna Henryk
siê serce, a w pamiêci od¿ywaj¹ wspo- - Piesiur Krystyna Józef Ewelina  Sowa
mnienia w³asnego œlubu”. Opowiedzia³a - Pietrzyk Maria Bolesùaw
wszystkim zgromadzonym goœciom o po- - Mika Jadwiga Franciszek
trzebie pielêgnowania wartoœci, wy- - Mendrok Maria Robert
nikaj¹cych ze swego pochodzenia i po- - Lazarek Elýbieta Augustyn
czuciu przynale¿noœci do ojczystej ziemi.  - Klepek Anna Konrad
S³ów kilka doda³a o swym udanym  - Cabaùa Rozalia Jan
ma³¿eñstwie z „gorolem” i zami³owaniu - Budniok Dorota Józef
do  œl¹skiej „gotki”. Na zakoñczenie, - Lejawka Adela Stanisùaw
podziêkowa³a za zaproszenie na tak 
wspania³¹ i wyj¹tkow¹ uroczystoœæ. 55-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego:
    Poœród zaproszonych goœci znalaz³o 
siê: 5 par obchodz¹cych jubileusz 60-lecia - Mrzyk Berta Paweù
po¿ycia ma³¿eñskiego, 3 pary œwiêtuj¹ce - Wojtyùa Stanisùawa Stanisùaw
55-lecie oraz 14, które prze¿y³y wspólnie - Ýmij Ùucja Antoni
50 lat.
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OŒWIATA

     Karnawa³ – to czas zabaw doros³ych, 
ale i okres balów dzieciêcych. W naszej 
placówce bale by³y i s¹ popularn¹ 
form¹ rozrywki, dostarczaj¹c¹ dzie- 
ciom wiele prze¿yæ i radoœci. Przygoto- 
wuj¹c je pamiêtamy o tym, ¿e zabawy 
przy muzyce rozwijaj¹ u dzieci inwen- 
cjê twórcz¹, wp³ywaj¹ na ich poziom 
koordynacji s³uchowo – ruchowej i zas- 
pokajaj¹ naturaln¹ potrzebê ruchu.
  Warunkiem udanego balu jest opra- 
cowanie programu zabaw. Nie ulega 
w¹tpliwoœci,¿e przedszkolaki na balu nie 
potrafi¹ bawiæ siê same. Trzeba tê zabawê 
przygotowaæ wczeœniej, planuj¹c j¹ 
dok³adnie i gromadz¹c rekwizyty do 
przeprowadzenia konkursów.
    Dla stworzenia odpowiedniego nastroju 
potrzebna jest równie¿ dekoracja. Sale 
zosta³y przystrojone kolorowymi balona- 
mi, a g³ówn¹ salê zabaw i szatniê przy- 
stroi³y prace o tematyce karnawa³owej 
wykonane przez dzieci z grupy m³odszej 
i starszaki. Jak co roku nasz bal w przed- 
szkolu wywo³a³ wiele emocji, które udzie- piosenki, bra³y udzia³ w konkursach: raz w roku i przygotowuj¹c siê do niego  
li³y siê nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. „taniec z balonem”, „kto z³apie bañkê nale¿y uzbroiæ siê w cierpliwoœæ,  a ro-
   10.02.2011 roku, o oznaczonej porze  mydlan¹”, „nie pozwól balonikowi dzice dodatkowo wyrozumia³oœæ, bo 
przybyli do przedszkola rodzice wraz upaœæ”, „zgadnij kim jestem?” i wiele tylko wtedy dzieci bêd¹ mia³y dobr¹ za-
z dzieæmi. Rodzice w parê minut prze- innych. bawê. 
istoczyli swoje pociechy w ró¿ne pos-    Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przegrana lub     Bal by³ wspania³y. Wszyscy byli bardzo 
tacie. By³y: ksiê¿niczki, królewny, wró¿- nieudana próba wykonania jakiejœ czyn- zadowoleni ze wspólnego spotkania. 
ki, motyle, Indianie, smoki, Bob Budow- noœci mo¿e popsuæ zabawê. Dlatego na Dzieci by³y radosne i szczêœliwe. 
niczy, nie zabrak³o Spiderman'ów i Bat- wszystkich uczestników czeka³y drobne 
man'ów oraz wiele innych bohaterów nagrody w postaci s³odyczy, a zwy- Bo¿ena Rak
bajek. Na balu pojawi³ siê tak¿e rajdowiec ciêzcy nagrodzeni byli dodatkowo ogro- nauczyciel
Robert Kubica, który wzbudzi³ wielkie mnymi brawami oraz okrzykiem, który  Publicznego Przedszkola Nr 2
zainteresowanie. Dzieci w piêknych stro- towarzyszy³ nam na balu „My jesteœmy 
jach wygl¹da³y bajecznie, by³y bardzo ra- przedszkolaki 
dosne, a przede wszystkim przejête nie- z fajnej paki!”. 
zwyk³oœci¹ imprezy. Bal prowadzi³ wo-   Wszystkie  
dzirej Zbysio Pysio wraz z nauczyciel- pl¹sy zosta³y  
kami. Poprzez muzykê i zabawê wpro- uwiecznione na 
wadzano dzieci w kolorowy œwiat zdjêciach, któ- 
przygód i bajek. Przedszkolaki poci¹giem re w ci¹gu ca-   
zwiedza³y wiele krajów. Lokomotywa a³ego balu robi- 
kierowana przez maszynistkê „ciociê i³a “fotograf 
Marzenkê” zawioz³a dzieci do Wiednia, ciocia Edytka”. 
gdzie zatañczy³y walca. Lokomotywy Profesjonalne  
„cioci Bo¿enki, Gosi i Ani” zawioz³y zdjêcia ka¿de- 
uczestników balu na Wêgry, do Rosji m u  d z i e c k u  
i Francji, gdzie tañczy³y czardasza, i grupie wyko- 
kazaczoka i s³ynne kaczuszki. Zabawom, na³ fotograf, 
tañcom i konkursom nie by³o koñca. który specjal- 
Dzieci bardzo chêtnie uczestniczy³y nie przyjecha³  
w proponowanych im dzia³aniach. Z nie- na nasz bal. 
spo¿yt¹ energi¹ œpiewa³y znane im    Karnawa³ jest 

KARNAWA£, CZAS RADOŒCI I ZABAWY

- BAL PRZEBIERAÑCÓW W PRZEDSZKOLU NR 2
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KULTURA

SPOTKANIE W GIMNAZJUM 
   W dniu 15 lutego w Gimnazjum w Go- 
cza³kowicach-Zdroju odby³o siê spot- 
kanie m³odzie¿y z zaprzyjaŸnion¹ m³o- 
dzie¿¹ Szko³y Specjalnej z Pszczyny.   
Spokania organizowane przez Pani¹ 
Monikê M³odzik trwaj¹ ju¿ od 7 lat. 
W  latach ubieg³ych by³y to spotkania 
miko³ajkowe, wigilijki, zabawy na ba- 
senie.
   Natomiast w tym roku uczniowie gim-  
nazjum zganizowali spotkanie walen- 
tynkowe. Najpierw by³ tor przeszkód na 
hali sportowej przygotowany przez klasê 
III B. Po sportowej zabawie paczki ze 
s³odyczami i artyku³ami szkolnymi ze 
zbiórki zorganizowanej w szkole wrê- 
czy³a Pani Beata Smolarek Dyrektor 
Gimnazjum w Gocza³kowicach-Zdroju. 
Drug¹ czêœci¹ spotkania by³y zabawy 
i dyskoteka przygotowana przez klasê II C 
wraz z wychowawc¹ Pani¹ Kamil¹ 
Bienioszek. M³odzie¿ Szko³y Specjalnej  
by³a bardzo szczêœliwa z tak zorga- 
nizowanego dnia, wszyscy œmiali siê i ba- 
wili. Niestety w koñcu przyszed³ czas na 

i maskotki przygotowane przez uczniów    Goœciom dziêkujemy za przybycie po¿egnanie siê i powrót do szko³y jednak 
klasy II c które ka¿dy przyby³y goœæ sobie i zapraszamy na kolejne spotkanie na koniec czeka³a jeszcze jedna nie-  
wylosowa³. w przysz³ym roku.spodzianka – kolejne prezenty – kubki 

KONCERT DLA BABCI I DZIADKA W GOK
nie, w siedzibie Gminnego Oœrodka nie wiadomo na czym polega zjawisko, ¿e    Dziecko, to wielka radoœæ, ale i du¿y 
Kultury odby³ siê wyj¹tkowy koncert dla wnuków maj¹ tak du¿e pok³ady cier- obowi¹zek. Wraz z przyjœciem na œwiat 
z myœl¹ o wszystkich babciach i dziad- pliwoœci i pob³a¿liwoœci…? pociechy diametralnie zmienia siê ca³e 
kach. Przed licznie zgromadzon¹ wido- ¿ycie œwie¿o upieczonych rodziców. 
wni¹, zaprezentowali siê mali uczestnicy Ewelina SowaDotychczasowe przyzwyczajenia, rytm 
warsztatów tanecznych organizowanych  dnia musz¹ przekszta³ciæ siê i przy- 
przez GOK.                     stosowaæ do nowego cz³onka rodziny. 
   Jest to o tyle trudne, kiedy mama i tata 
w niezwykle s¹ czynni zawodowo, a ¿³obków jak na 
ciep³ej i przy- lekarstwo. Wówczas uruchamia siê naj- 
jemnej atmo-    skuteczniejsze i najlepsze dla dobra dzie- 
sferze by³o   cka wyjœcie – prosi siê o pomoc w  opiece 
dodatkowo o- dziadków. Wiele rodzin przekona³o siê 
kazj¹ dla dzie- w praktyce, ¿e bez ich czynnego wsparcia 
ci do pochwa-ciê¿ko ogarn¹æ codzienne obowi¹zki, 
lenia siê przed zd¹¿yæ z obiadem, odprowadziæ malucha 
najbli¿szymi do przedszkola lub na dodatkowe zajêcia. 
swymi umie- Wielokrotnie ich pomoc jest nieoceniona 
jêtnoœciami,  i  bezcenna. 
które nabywa-    Wiedz¹c, jak du¿¹ rolê odgrywaj¹ we 
j¹ bardzo czê- wspó³czesnej, zabieganej rodzinie warto 
sto dziêki za- choæ raz w roku podziêkowaæ im za 
anga¿owaniu w³o¿ony trud w wychowanie wnuków. 
dziadków. Doskona³a ku temu okazja mia³a miejsce 
  Po dziœ dzieñ 27 stycznia br. W czwartkowe popo³ud- 

Spotkanie,
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   Zabieraj¹c siê za sprawozdanie jak my? Nie s¹dzê, bardziej prawdopodo- g³uchym echem. Odrobinê wiêkszym 
z tegorocznych ferii zimowych postano- bne jest, ¿e coœ, co dla nas jest najzupe³ni- zainteresowaniem cieszy³y siê warsztaty 
wi³am poszukaæ genezy tej dwutugod- ej oczywiste, dawniej by³o jedynie b³ogim bêbniarskie i filcowania na mokro. 
dniowej przerwy. Pomimo szczerych marzeniem. Wiêcej, dzisiaj to nie tylko Zreszt¹ te ostatnie znalaz³y szeroki odzew 
chêci, nic. ¯adnej wzmianki, kiedy je marzenie, ale okazja do  spêdzenia wœród doros³ych dla których zostanie 
wprowadzono. Natknê³am siê jedynie na wolnego czasu w sposób ciekawy, zorganizowane osobne spotkanie.

   Do niezmiennie wiernych fanów 
dzia³alnoœci GOK-u i GBP nale¿¹ dzieci 
nieco m³odsze, na których obecnoœæ 
i otwartoœæ zawsze mo¿emy liczyæ. Tym 
razem, równie licznie i chêtnie ucze- 
stniczyli w zaproponowanych przez nas 
warsztatach, wyjazdach i zajêciach 
komputerowych. Wspólnie wybraliœmy 
siê wraz z rodzeñstwem Pevensie w pe³n¹ 
przygód wyprawê do baœniowej Narnii, 
zmierzyliœmy swe si³y z animowanym 
Mega Mocnym superbohaterem, a z Ja- 
siem i Ma³gosi¹ w bielskiej Banialuce  
przechytrzyliœmy z³ego wilka. W trakcie  
warsztatów plastycznych niczym fil- 
lmowy Gulivier podpatrywaliœmy w³a- 
snorêcznie wykonane ma³e krainy lili- 
putów, a na deser przekonaliœmy siê jak  
powstaje papier czerpany, i czy mezopo- 
tamskie dzieci, mia³y proœciej ucz¹c siê  
pisaæ pismem klinowym, na glinianych 
tabliczkach. Ferie zakoñczyliœmy w iœcie 
karnawa³owym stylu – balem kostiumo- 
wym, na którym królowa³y roztañczone 
motylo-wró¿ki. 
   Reasumuj¹c, w trakcie minionych 

lakoniczn¹ wypowiedŸ pewnej nau- twórczy i rozwojowy (u¿ywam tego 
dwóch tygodni, z bogatej oferty Gmin- 

czycielki, która pisa³a, ¿e 30  lat temu, s³owo w pe³ni œwiadoma jego znaczenia). 
nego Oœrodka Kultury i Gminnej Bib- 

kiedy zaczyna³a pracê, ferie by³y, ale    W internecie, mo¿na by³o znaleŸæ 
liotek Publicznej skorzysta³o 294 osób, co 

zaczyna³y siê od „przed” wigilii do œwiêta szereg, wszelkiego rodzaju atrakcyjnych 
nas cieszy i mobilizuje do dalszej pracy – 

trzech króli – oprócz tego, nic wiêcej. Czy ofert na spêdzenie wolnego czasu w trak- 
przed nami letnie wakacje (z ka¿dym 

zatem mo¿emy za³o¿yæ, ¿e nasi pra- cie ferii. Oczywiœci najwiêcej by³o tych,  
dniem coraz bli¿ej).    

dziadkowie równie¿ mieli siê tak dobrze traktuj¹cych o bia³ym szaleñstwie. Nie-
Ewelina Sowa

stety w tym roku niewiele nam z nich 
przysz³o. Niech ¿yje odwil¿. (Zwolennicy   
teorii spiskowych twierdz¹, ¿e w War- 
szawie wiedzieli, ¿e tak bêdzie, st¹d wzi¹³ 
siê pomys³ aby œl¹skie zaczyna³o). W œro- 
dek tych licznych atrakcji, dodam – jak co 
roku stara³ siê „wskoczyæ” Gminny 
Oœrodek Kultury w Gocza³kowicach.
   Pod¹¿aj¹c za ciosem, staraliœmy siê 
w miarê swych ograniczonych mo¿li- 
woœci zaproponowaæ taki program, który 
by³by ciekaw¹ alternatyw¹ na spêdzenie 
wolnego czasu, nie tylko dla najm³od-
szych, ale równie¿ starszych dzieci 
i m³odzie¿y. I tu spotka³o nas przykre 
rozczarowanie. Z piêciu spotkañ, “zade- 
dykowanych” gimnazjalistom i liceali-
stom, dwa, z braku chêtnych musieliœmy 
odwo³aæ. Warsztaty etnograficzne z hi- 
storii kina oraz te opowiadaj¹ce o kulturze 
Maroka odbi³y siê po Gocza³kowicach 

NIE TYLKO BIA£E SZALEÑSTWO - FERIE 2011
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BABSKI COMBER 2011 - wiwat œl¹sko tradycja
   Nie chc¹c powielaæ ubieg³orocznych sce tañce i zabawa do bia ³ego rana. 
informacji, tym którzy jeszcze, jakimœ    Dziœ œwiat uleg³ delikatnym prze- 
cudem nie wiedz¹ co to takiego jest kszta³ceniom, które fachowo nazwano  
„Babski Comber”, przypominam, ¿e emancypacj¹ kobiet, a potocznie “pój- 
mowa tu o niezwyk³ej, niecodziennej œciem (z naszej strony) po rozum do g³o- 
i niespotykanej zabawie, z wy³¹cznym wy”. (Ile¿ jeszcze mo¿na by³o wytrzy- 
przeznaczeniem dla osobników p³ci maæ). Ka¿da z nas robi to na co ma ochotê 
¿eñskiej, której pocz¹tków nale¿y do- (w granicach zdrowego rozs¹dku) i w 
szukiwaæ siê w staropolskiej tradycji.   c z y m   c z uje siê spe³niona. Zarówno pod 
Podobno praktykowany by³ i jest na wzglêdem rodzinnym, jak i zawodowym. 
terenie ca³ej Polski, jednak¿e ¿adna Jednak¿e wci¹¿ mamy wiele wspólnego 
szanuj¹ca siê Œl¹zaczka nie przyzna³aby z naszymi babkami i prababkami. Jest to 
temu racji. Wszak wiadomo powszech- m.in. wrodzona delikatnoœæ, subtelnoœæ, 

¿yciowa m¹droœæ i przeœwiadczenie 
o swej nieomylnoœci (wcale nie ¿artujê 
drodzy panowie). Dochodzi do tego 
potrzeba odizolowania siê, chocia¿by na 
filê od mêskiego towarzystwa, pobycia 
we w³asnym gronie i zapomnienia o co- 
dziennych problemach.  Z pomoc¹ przy  
spe³nieniu tego pragnienia, jak co roku 
przychodzi Gminny Oœrodek Kultury 
(GOK równie¿ jest kobiet¹), który 
niezmiennie od lat, w nawi¹zaniu do 
s³awetnej tradycji, z powodzeniem orga- 
nizuje Babski Comber
      S³owo „z powodzeniem” nie do koñca 
oddaje realia rzeczywistoœci. Otó¿, w tym 
roku, 19 lutego na sali domu przyjêæ 
„Z³ota Podkowa” w Gocza³kowicach 
zgromadzi³o siê a¿ 140 pañ!!!, które 

równych. Wszystkie niewiasty, kobiety wspólnie odda³y siê radosnym figlom 
i bia³og³owy ochoczo i z gracj¹ sprosta³y i  psotom oraz zwyczajowo powalczy³o 
ca³oœci powierzonym im obowi¹zkom: o zacny tytu³ BABY ROKU 2011. 
dobrej zabawie, dobrej zabawie i jeszcze Damskie towarzystwo po raz kolejny 

nie, ¿e combrzenie to zwyczajowa œl¹ska raz dobrej zabawie. Dodatkowo, dziesiêæ udowodni³o, ¿e nie pozastawia sobie 
zabawa i tego siê trzymajmy. Potwierdza spoœród nich odwa¿nie stanê³o do 
to pewna  relacja: „ by³ to downi na œlon-
sku bol na wtory rade sz³y wszystkie 
kobiyty i te m³ode i te dostone. Co³ki bol 
by³ w rynkach kobiyt. £one by³y w tyn 
dziyñ nojwa¿niyjsze, chopy niy mia³y tu 
nic do godanio”. 
      Chyba ta ostatnia kwestia sprawi³a, ¿e 
przez lata zabawa ta cieszy³a siê tak du-
¿ym zainteresowaniem i powa¿aniem. 
Dawniej, nie czêsto zdarza³o siê ¿eby 
kobiecie wolno by³o pozwoliæ sobie na 
coœ od tak s sobie. Na co dzieñ, krepowa³y  
j¹ zwyczajowo przyjête konwenanse i do- 
domowe obowi¹zki. „Ch³op po pracy 
mio³ wolne, bo sie narobio³ baba zaœ 
w  dycki tyra³a ³od rana do wieczora – 
przeca co³ki dziyñ siedza³a w doma”. 
Chc¹c wyrwaæ siê spod s³odkiego, do- 
mowego kieratu organizowa³y Babskie 
Combry, na których nie obowi¹zywa³y 
¿adne ograniczenia i restrykcje obficie 
wydzielane mêsk¹ rêk¹. To na nich w trak- 
cie karnawa³owych ostatków mia³y miej-
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cd. BABSKI COMBER 2011 - wiwat œl¹sko tradycja

140 rêcznie robionych, œl¹skich wianków,  
wpisuj¹cych siê w obowi¹zuj¹cy nastrój. 
Dla naszych pañ uczestnicy, dzia³aj¹cych 
przy GOK warsztatów terapeutycznych, 
z zaanga¿owaniem, w ¿mudnym procesie 
wycieli ponad 1540 papierowych kwiat-
ków, które przyozdobi³y ich oryginalne 
nakrycia g³owy. Je¿eli, któraœ z pañ nie 
wierzy i nigdy nie by³a œwiadkiem tego 
niebywa³ego zjawiska serdecznie zachê- 
camy do naprawienia tego b³êdu w przy- 
sz³ym roku. 

Ewelina Sowa
 

 

uczciwej rywalizacji. Ka¿da z nich naprawdê dobrzy. Bo któ¿, jeœli nie Gmin- 
wiedzia³a, ¿e zdobycie korony i zostanie ny Oœrodek Kultury  organizuje podobn¹  
najwa¿niejsz¹ bab¹, spoœród wszystkich imprezê, na któr¹ - uwaga, przygotowano 
bab, to nie lada zaszczyt. Warto pod- 
kreœliæ, ¿e zadanie to nie by³o ³atwe. Panie 
musia³y wykazaæ siê szerokim wa- 
chlarzem wiedzy z zakresu znajomoœci 
Œl¹ska i jego kultury, a tak¿e gwary, gdy¿ 
wiadomo od morza a¿ do Tatr, ¿e Œl¹zacy 
nie gêsi, te¿ swój jêzyk maj¹. Dodatkowo 
nie oszczêdzono im zadañ sprawnoœcio- 
wych. Niezale¿nym obserwatorom wyda- 
waæ by siê mog³o, i¿ bicie piany na czas, 
rzut „ziemiokiem” do „garca” (w roli 
ziemioka wyst¹pi³ gimnastyczny wore- 
czek, bo wszystkie na ³obiod kucharze  
wyszkrobali) wzbudzi³y najwiêksze emo- 
cje, zarówno poœród zawodniczek, jak 
i  ca³ej widowni. Ostatecznie, po zaciek³ej 
walce tytu³ BABY ROKU przypad³ 
w udziale gocza³kowiczance – Reginie 
¯ó³tkowskiej.
    ̄ eby tego by³o ma³o, w trakcie zabawy, 
„baby” na swej drodze napotka³y 162 cm 
wdziêku, niepowtarzalnego humoru 
i swojskiego, mêskiego czaru, w postaci 
Krzysztofa Hanke. W nasze niskie progi, 
w sobotni wieczór zawita³ we w³asnej 
osobie, Hubert Dworniok, przez znajom-
ych i przyjació³ zwany Bercikiem, na 
którego jedyny w swoim  rodzaju urok 
osobisty nie pozosta³a obojêtne ¿adna 
z pañ.
      Podsumowuj¹c, bez sztucznej i wy- 
muszonej skromnoœci - jesteœmy w tym 

CESARSKIE MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapisy i szczegó³owe informacje w biurze 
Gminnego Oœrodka Kultury, ul. Uzdrowiskowa 61 ,

(budynek “Górnik”, I piêtro), tel. 32 210 70 88.  

i

Przewidziany koszt uczestnictwa:
330 z³ + 30 euro (wstêpy)

3-4 CZERWCA 2011 

“CESARSKIE MIASTO
WIEDEN” 

GMINNY OŒRODEK KULTURY
w Gocza³kowicach-Zdroju

zaprasza na kulturoznawczy wyjazd
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BUDYNEK “GÓRNIK” - ponad sto lat historii
   Niemal¿e w samym centrum gocza³- dzia³alnoœæ uzdrowiska, m.in. pe³ni³ rolê ferencyjno-wystawiennicza, dziêki której 
kowickiego sanatorium, przy ul. pralni. Ponownie zainteresowano siê nim uda³o siê definitywnie przenieœæ wszyst-
Uzdrowiskowej 61 od listopada 2009 r. wraz z podjêciem decyzji o budowie no- kie wchodz¹ce w zakres dzia³alnoœci 
mieœci siê „nowa” siedziba Gminnego wego szpitala powiatowego w Pszczynie. GOK warsztaty do nowej siedziby. Przy 
Oœrodka Kultury. Jednostka z Urzêdu Jego metra¿ i uk³ad architektoniczny wspó³- pracy z Gminnym Oœrodkiem 
Gminy przeprowadzi³a siê do budynku umo¿liwi³ przeniesienie w jego muru Pomocy Spo³ecznej odbywaj¹ siê w nich 
dawnej Górniczej Spó³ki Brackiej, tamtejszego oddzia³u wewnêtrznego. równie¿ spotkania o charakterze tera- 
który wybudowano na terenie gocza³-    Na pocz¹tku lat ' 90 XX w., zaczêto peutycznym Klubu Œrodowiskowego dla 
kowickiego uzdrowiska jako ostatni rozwa¿aæ przekszta³cenie opuszczonego Doros³ych oraz odrêbnie, zebrania Ko³a 
obiekt sanatoryjny w 1897 r. ju¿ wówczas gmachu w filiê miejscowej Terenowego Diabetyków dla Gocza³ko- 
   Jego pierwotne przeznaczenie zwi¹zane podstawówki. Pomys³ zrealizowano wic-Zdroju i Czechowic-Dziedzic. 
by³o z dzia³alnoœci¹ inwestora. Dotyczy³o w 1992 r. 1 wrzeœnia w starych murach    Na przystosowanie wci¹¿ czeka dawna 
zabezpieczenia bytu górników w razie rozbrzmia³ pierwszy dzwonek. Z czasem szkolna sala gimnastyczna. Pierwotnie 
choroby, inwalidztwa i pozosta³ych po ich placówkê przekszta³cono w samodzieln¹ w jej miejscu znajdowa³ siê wspominany 
œmierci dzieci i ¿on. Do czasów poprze- jednostkê oœwiatow¹, która w 1999 r. ju¿ drewniany taras widokowy. Staraniem 
dzaj¹cych wybuch II wojny œwiatowej otrzyma³a oficjalne imiê Jana Paw³a II. w³adz gminy i dyrekcji oœrodka koñcem 
gmach stanowi³ miejsce sta³ego wypo-    Funkcjonowanie Szko³y Podstawowej sierpnia br. maj¹ zakoñczyæ siê prace bu- 
czynku górników i ich rodzin, które ko- nr 2 zaczêto kwestionowaæ wraz z wpro- dowlane prowadz¹ce do jego odtwo- 
rzysta³y ze zbawiennych dobrodziejstw  wadzeniem w kraju reform edukacyjnych rzenia. W trakcie zaplanowanego pro- 
borowiny i solanki. Jego pierwotny  i wybudowaniem na terenie Gocza³kowic cesu, zamierza siê wprowadziæ niewielkie 
kszta³t, uleg³ modernizacji pocz¹tkiem nowego budynku gimnazjum. Ostate- zmiany architektoniczne, w postaci prze- 
XX w. Pomiêdzy 1903, a 1905 r. dobu- cznie szko³ê zamkniêto po 17 latach szklenia ca³oœci konstrukcji, w celu po- 
dowano zachodnie skrzyd³o, które zwieñ- dzia³alnoœci, koñcem czerwca 2009 r. zyskania sali taneczno-balotowej na po- 
czono piêknym drewnianym tarasem, na  Podejmuj¹c t¹ decyzjê, w³adze gminy czet poszerzenie dotychczasowej oferty 
którym mogli wypoczywaæ przebywaj¹cy nosi³y siê z zamiarem zachowania kulturalno-edukacyjnej. 
na leczeniu goœcie.  edukacyjno-kulturalnej funkcji obiektu.    Miejsce na prowadzenie swej dzia- 
   Wraz z zakoñczeniem w 1945 r. dzia³añ W 2008 r. czêœæ pomieszczeñ na parterze ³alnoœci w budynku „Górnik” znalaz³  
wojennych budynek osta³ siê jako jeden przekazano pod u¿ytek Gminnej Biblio- równie¿ gocza³kowicki oddzia³ Pszczyñ- 
z niewielu obiektów publicznych w nie- teki Publicznej – ³¹cznie, po otwarciu skiego Ko³a Emerytów i Rencistów, który 
zmienionym stanie. Tym samym, decyzj¹ osobnej czytelni dla dzieci i m³odzie¿y s¹ na dzieñ dzisiejszy prê¿nie siê rozwija 
ówczesnych w³adz miejscowoœci zosta³ to trzy pomieszczenia o powierzchni 195 i liczy sobie 162 zrzeszonych cz³onków.  
przekszta³cony w elementarn¹ szko³ê m2. Kilkanaœcie miesiêcy póŸniej, do- Jego dy¿ury odbywaj¹ siê w ka¿dy 
podstawow¹ (dawn¹ szko³ê powa¿nie ³¹czy³ do niej (o czym mowa powy¿ej) wtorek, w godz. od 9.30 do 12.30, na II 
uszkodzi³ pocisk artyleryjski). Z czasem, Gminny Oœrodek Kultury. piêtrze. Dodatkowo, od 4 paŸdziernika 
po wybudowaniu w latach '50-tych przy    Pod sw¹ dzia³alnoœæ przej¹³ ca³e I piêtro. nowego lokatora pozyska³y przeznaczone 
ul. Powstañców Œl¹skich nowego obie- W otrzymanych  pomieszczeniach obec- pod wynajem (o czym informowaliœmy 
ktu, w którym po dziœ dzieñ mieœci siê  nie mieœci siê biuro, dwie sale warszta- w czasopiœmie samorz¹dowym “Wiado- 
Szko³a Podstawowa nr ,1 budynek Spó³ki towe (plastyczna i muzyczna), magazyn moœci Gocza³kowickie”), mieszcz¹ce siê 
Brackiej s³u¿y³ jedynie za zaplecze pod oraz œwie¿o wyremontowana sala kon- na parterze sale, o ³¹cznej powierzchni 

150 m2. Nawi¹zuj¹c do spo³ecznej, 
ogólnopolskiej akcji dot. prywatnych 
inicjatyw otwarto w nich „Klub malusz- 
ka” – prywatne przedszkole dla najm³od- 
szych, bêd¹ce uzupe³nieniem pozosta- 
³ych, dzia³aj¹cych na terenie obiektu in- 
stytucji.
   Proces zagospodarowania budynku 
by³ej Górniczej Spó³ki Brackiej zakoñczy 
siê najprawdopodobniej w marcu tego 
roku. Wówczas, ostatecznie do trzech 
wolnych pomieszczeñ na najwy¿szej 
kondygnacji (II piêtro) przeprowadzi siê, 
mieszcz¹cy siê obecnie kontem w Szkole 
Podstawowej nr 1 Gminny Zespó³ 
Oœwiaty, co sfinalizuje d³ugi proces 
zagospodarowania tego zabytkowego 
obiektu.

Gminny Oœrodek Kultury  
(Ewelina Sowa)   
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   W pi¹tkowe po³udnie, 18 lutego 2011 
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Go-
cza³kowicach – Zdroju odwiedzili wy-
j¹tkowi goœcie. 12 podopiecznych Dzie- 
nnego Oœrodka Rehabilitacyjno – Edu- 
kacyjno – Wychowawczego w Pszczy- 
nie wraz z opiekunami, z zaintereso-
waniem zwiedzi³o nasz¹ bibliotekê. 
Warto podkreœliæ, ¿e dla niektórych z nich 
by³a to pierwsza wizyta w takim miejscu. 
Dodatkow¹ atrakcj¹ „spotkania z ksi¹¿-
k¹” by³ drobny poczêstunek, przygotowa-
ny przez pracowników bibliotek.
   Dzieci, wraz ze swym odjazdem pozo-
s- tawi³y po sobie niezwyk³y œlad - prace 
w³asnego autorstwa. Wystawê, pt. “Man- 
delowy zawrót g³owy” bêdzie mo¿na  
obejrzeæ do 4 marca, w godz. pracy 
biblioteki – no co serdecznie zapraszamy.   
   Tym samym przypominamy, ¿e w lipcu 
ubieg³ego roku, pod patronatem Polskie- 
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo- 
œledzeniem Umys³owym rozpoczê³a siê  
budowa „Domu Kulej¹cych Anio³ów” 
w Piasku, na rzecz osób niepe³nospra-    Bardzo dziêkujemy za ciep³¹ i pe³n¹ którym na twarzach niepe³nosprawnych 
wnych. Wszystkich, którym los chorych radoœci wizytê jak¹ nam z³o¿ono. Mamy dzieci czêœciej bêdzie goœci³ uœmiech.
i pokrzywdzonych przez los osób nie jest nadziejê, ¿e nie bêdzie ona pierwsz¹ 
obojêtny zachêcamy do przekazania na i zarazem ostatni¹. Liczymy, ¿e wzajemna Gminna Biblioteka Publiczna
ten szczytny cel 1% podatku - KRS: wspó³praca przyczyni siê do inicjowania w Gocza³kowicach-Zdroju
0000055636. ciekawych projektów i koncepcji, dziêki 

“KULEJ¥CE ANIO£Y” Z WIZYT¥ W BIBLIOTECE

     Gminna Biblioteka Publiczna w Gocza³kowicach – Zdroju oraz Miejsko Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Pszczynie – koordynator projektu zapraszaj¹ na wystawê 
rêkodzie³a artystycznego pt. „ Sztuka jako forma kultywowania kulturalnych 
tradycji ziemi pszczyñskiej”.
    Wystawa ma na celu promocjê unikatowego na skalê regionu rêkodzie³a: haftu, 
koronkarstwa, rzeŸb, malarstwa. Swoje prace zaprezentuj¹ artyœci ludowi, amatorzy
 i mi³oœnicy naszej sztuki ludowej, kultywuj¹cy tradycje rêkodzielnicze ziemi 
pszczyñskiej. 
     Projekt realizuje 6 gmin powiatu pszczyñskiego: Kobiór, MiedŸna, Paw³owice, 
Pszczyna, Suszec oraz Gocza³kowice-Zdrój. Podczas trwania wystawy bêdzie mo¿na 
zobaczyæ prezentacjê multimedialn¹ ukazuj¹c¹ sylwetki twórców kultury ziemi 
pszczyñskiej pt. „Poznajmy siê – twórcy ludowi, na co dzieñ”. 
Serdecznie zapraszamy na otwarcie tej wyj¹tkowej ekspozycji, które bêdzie mia³o 
miejsce 11 marca 2011 o godz. 17 w siedzibie GBP ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek 
„Górnik”).
    Wystawê bêdzie mo¿na zwiedzaæ do dnia 17 marca w godzinach otwarcia biblioteki 
(³¹cznie z sobot¹, w godz. 10.00-13.00).
    Mamy nadziejê, ¿e taka forma projektu kulturalnego bêdzie cieszyæ siê 
zainteresowaniem ze strony mieszkañców gminy Gocza³kowice – Zdrój, a tak¿e 
przebywaj¹cych tu czasowo kuracjuszy.

 Gminna Biblioteka Publiczna
w Gocza³kowicach-Zdroju

WYSTAWA RÊKODZIE£A W GMINNEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W GOCZA£KOWICACH - ZDROJU
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“FERIE ZIMOWE Z GOCZUSIEM 2011” 

- podsumowanie
   Jak co roku w czasie ferii zimowych gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y. Dla Jaros³aw Firganek, Eugeniusz Machoñ.
GOSiR zaproponowa³ bogata ofertê zajêæ wszystkich dzieci, które bra³y czynny     Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy z uczestni-
sportowo - rekreacyjnych dla dzieci udzia³ w zawodach GOSiR ufundowa³ ków bêdzie mi³o wspomina³ tegoroczne 
i m³odzie¿y. Frekwencja tradycyjnie nagrody dla zwyciêzców, a dla wszystkich ferie. Dzieciom i m³odzie¿y ¿yczymy 
dopisa³a z darmowych wejœæ na basen s³odki poczêstunek. Na podziêkowania dobrych wyników w nauce w drugim 
oraz halê sportow¹ skorzysta³o ponad 
1000 osób. Hala sportowa podczas akcji 
„Ferie zimowe z Goczusiem” zmieni³a 
siê w arenê zmagañ sportowych, we 
wtorek pierwszego tygodnia ferii 
m³odzie¿ gimnazjalna zmierzy³a siê 
w szczypiorniaku, dwa dni póŸniej 
gimnazjaliœci zagrali w turnieju siat-
kówki. Pierwszy tydzieñ zimowych 
zmagañ zakoñczy³ siê otwartym tur- 
niejem futsalu dla m³odzie¿y gim- 
nazjalnej i ponad gimnazjalnej. Drugi 
tydzieñ laby rozpocz¹³ równie¿ futsalu, 
we wtorek halê sportow¹ opanowa³y 
dzieci ze szko³y podstawowej, które 
zagra³y w turnieju pi³ki no¿nej. Dzieñ 

z naszej strony za pomoc w³o¿on¹ semestrze, oraz zapraszamy do czynnego póŸniej rozpoczê³y siê dwudniowe roz- 
w organizacjê turniejów podczas „ Ferii spêdzania czasu z GOSiR-em w czasie grywki koszykarskie dla gimnazjalistów. 
zimowych z Goczusiem” zas³uguj¹ wakacji letnich.W œrodê pod koszem zmierzy³y siê 
nauczyciele wychowania fizycznego tj. dziewczêta, a dwa dni póŸniej w kosza 
Pani Monika M³odzik, Joanna Buczak, - Pawe³ Kanik - zagrali ch³opcy.  W  dniach, w których nie 
Pan Piotr D¹bkowski, S³awosz Pêka³a, by³y rozgrywane turnieje odbywa³y siê 

  Reprezentacja firmy „Mrzyk” zwy- 
ciê¿y³a w „IV Turnieju Futsalu Gocza³- 
kowickich Firm o Puchar Wójta Gminy”, 
który odby³ siê w ubieg³¹ sobotê tj. 12 
lutego. Do udzia³u w turnieju zg³osi³o siê 
dziesiêæ dru¿yn: („A&T”, „BIEGIER”, 
„T.DZIDA”, „MRZYK”, „SPAWBUD”, 
„FOLEK”, „RÓ¯A”, „BRATEK”, „JAK 
SZK£O”, „DAN”), które drog¹ loso- 
wania zosta³y podzielone na dwie grupy. 
W pierwszym pó³finale zmierzy³y siê 
zespo³y „Jak Szk³o” i „Mrzyk” gdzie 
dopiero w rzutach karnych (4: 5) wy³oni-
ono zwyciêzcê. W drugim pó³- finale 
spotka³a siê firma „Spawbud” i “Fo- 
lek” – wynik meczu (0:1). W finale 
dru¿yna Józka Mrzyka nie da³a ¿adnych 
szans niezwyciê¿onej dotychczas ekipie 
Rafa³a Folka wygrywaj¹c g³adko ca³e czone okaza³e puchary oraz nagrody 
spotkanie (4:0), rewan¿uj¹c siê tym indywidualne dla najlepszego bramkarza Najlepszy Bramkarz – Mrzyk £ukasz 
samym za pora¿kê w grupie (1:2). W me- i zawodnika. Miejsca w turnieju upla- „Mrzyk”
czu o trzecie miejsce na podium rywa- sowa³y siê nastêpuj¹co: 1.Mrzyk, 2.Folek, Najlepszy Zawodnik – Pokusa Damian 
lizowa³y dru¿yny „Jak szk³o” i “Spa- 3.Jak Szk³o, 4.Spawbud, 5.Ró¿a, „Jak Szk³o”
wbud”, gdzie ekipa szklarzy zwyciê¿y³a 6.Biegier, 7.T.Dzida, 8.Dann, 9.A&T, 
(1:0). Na koniec turnieju zosta³y wrê- 10.Bratek. - Pawe³ Kanik -

DRU¯YNA “RAFA£A FOLKA” POKONANA!!!
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LS: Faworyci zagrali w finale
  Jeszcze tylko jeden turniej Ligi 
Siatkówki i bêdzie wiadomo, kto zdo- 
bêdzie tytu³ mistrzowski. Najbli¿ej tego 
celu jest jak na razie Elgór+Hansen, ale 
w ostatnim turnieju wszystko mo¿e siê 
jeszcze zdarzyæ.
      Nad drugim zespo³em w klasyfikacji – 
KM&BM, beniaminek ma dwa punkty 
przewagi. Trzeci w tabeli, Rower B³a¿eja 
traci do lidera ju¿ 10 oczek. W ostatnim 
turnieju, który rozegrany zostanie 20 
marca (harmonogram gier podany poni¿ej 
w dziale "Pliki do pobrania") w hali 
POSiR, stawka do zgarniêcia jest dwa 
razy wiêksza ni¿ dotychczas. Zwyciêzca 
ostatnich zmagañ zgarnie a¿ 16 punktów! 
Przy takim systemie premiowania realne 
szanse na zdobycie mistrzostwa maj¹ 
nawet trzeci w klasyfikacji „Rowerzyœci”.
      Pi¹ty turniej Ligi Siatkówki zakoñczy³ 
siê zwyciêstwem Elgóru. Zespó³ Rafa³a 
Krasiñskiego pewnie wygra³ swoj¹  

SPORT

dziewczyny z Zabrza. W spotkaniu o osta- 
tnie miejsce na podium zwyciê¿y³a ekipa 
z Rudy Œl¹skiej pokonuj¹c 3:0 Holesov. 
W meczu fina³owym dopiero w rzutach 
karnych swoj¹ wy¿szoœæ pokaza³y 
pi³karki z Wis³y Skoczów ogrywaj¹c 
zabrzanki 3:2. Na koniec turnieju zosta³y 
wrêczone dyplomy i puchary oraz 
nagrody indywidualne dla najlepszej 
bramkarki i zawodniczki, które wytypo- 
wa³ trener polskiej kadry narodowej. 
Dziêkujemy Trenerowi ¿eñskiego zespo³u 
z Gocza³kowic Panu Micha³owi Puchale 
oraz dzia³aczom LKS – u za pomoc 
i zaanga¿owanie w organizacje zawodów.  

Klasyfikacja koñcowa:
   Dziewczyny z Wis³y Skoczów okaza³y dwie grupy. Do pierwszego pó³fina³u 1.Wis³a Skoczów, 2.KKS Zabrze, 
siê zdecydowanym faworytem w roz- awansowa³y dziewczyny z Wis³y i Rudy 3.Gwiazda Ruda Œl¹ska, 4.DFK Holesov, 
grywanym w ubieg³¹ niedziele (20 lutego Œl¹skiej gdzie dopiero w rzutach karnych 5.Czarni Gorzyce, 6.LKS Gocza³kowice 
2011r.) „II Miêdzynarodowym Turnieju lepsze okaza³y siê te pierwsze. W drugim I, 7.Czarni Bytom Sucha Góra, 8.LKS 
Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS pó³finale do rywalizacji przyst¹pi³y Gocza³kowice II
Gocza³kowice”. Chêæ udzia³u w zawo- kole¿anki z za po³udniowej granicy 
dach zg³osi³o osiem dru¿yn: KKS Zabrze, z ekip¹ KKS Zabrze. Niestety Holesov Najlepsza Zawodniczka – Justyna Jeske 
Gwiazda Ruda Œl¹ska, Czarni Gorzyce, musia³ uznaæ wy¿szoœæ rywalek prze- (Gwiazda Ruda Œl¹ska)
Czarni Bytom Sucha Góra, dwie ekipy grywaj¹c mecz 1:2. W s³abej dyspozycji Najlepsza Bramkarka – Krystyna 
z Gocza³kowic, zesz³oroczne zwyciê- okaza³y siê w tym dniu dziewczyny Kuœnierz (Wis³a Skoczów)
¿czynie DFK Holesov oraz wspomniana z Gocza³kowic, które zajê³y szóste oraz 
na pocz¹tku Wis³a Skoczów. Wszystkie ostatnie miejsce w turnieju. Po raz 
spotkania obserwowa³ z trybun trener pierwszy w hali sportowej „Goczuœ” - Pawe³ Kanik –
reprezentacji Polski kobiet Pan Robert mieliœmy okazje ogl¹daæ miêdzy me- 
Góralczyk, co dodawa³o zawodniczkom czami konkurencje pi³karsk¹ o nazwie Galeria zdjêæ na:  
wiêkszej determinacji i zapa³u do gry. „Hokej Gool”, w której zwyciê¿y³y www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Zespo³y drog¹ losowania podzielono na 

WIS£A SKOCZÓW Z PUCHAREM PREZESA
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INFORMACJE I OG£OSZENIA
  

cd. LS: Faworyci zagrali w finale

grupê (dwa razy po 2: 0 z Soko³em i LO siatkarze KM&BM. Niemal przez ca³y Grupa B: Elgór+Hansen – LO Chrobry 
Chrobry). W finale beniaminek rywa- pierwszy set prowadzili. By³o 7:2, 11:4, 2:0 (25:11, 25:15), Sokó³ – 
lizowa³ z KM&BM. Pszczynianie 18:14, 21:17 i 23:19. W tym momencie Elgór+Hansen 0:2 (17:25, 16:25), LO 
równie¿ doszli do fina³u z dwoma coœ siê jednak zaciê³o. Rywale najpierw Chrobry – Sokó³ 0:2 (8:25, 19:25).
zwyciêstwami (po 2: 0 z Davexem odrobili starty, póŸniej sami wyszli na O 5. miejsce: Davex – LO Chrobry 2:0 
i Rowerem B³a¿eja), ale ekipa Jacka prowadzenie, a¿ w koñcu wygrali. W dru- (25:8, 25:17).
Kusia musia³a siê w³o¿yæ w eliminacje gim secie fina³u, od pocz¹tku dzieli³a O 3. miejsce: Rower B³a¿eja – Sokó³ 
grupowe zdecydowanie wiêcej si³ ni¿ ich i rz¹dzi³a ju¿ tylko jedna dru¿yna – 0:2 (21:25, 16:25).
fina³owi rywale. Opór stawili przede Elgór+Hansen. Dziêki tej wygranej FINA£: KM&BM – Elgór+Hansen 0:2 
wszystkim siatkarze Davexu, którzy dru¿yna Rafa³a Krasiñskiego umocni³a (24:26, 20:25).
w  drugim secie prowadzili z obroñcami siê na prowadzeniu w klasyfikacji.
mistrzowskiego tytu³u ju¿ 17: 8, by Klasyfikacja LS po piêciu turniejach
ostatecznie przegraæ 23:25. Zespó³ 5. Turniej Ligi Siatkówki Pszczyna- 1. Elgór+Hansen – 32 punkty (8+2+6-
Dawida Ochmana mo¿e czuæ siê zawie- Gocza³kowice, Hala „Goczuœ”, 19 lu- +8+8)
dziony takim rozwojem sytuacji, bo w na- tego 2011 roku 2. KM&BM – 30 (4+8+8+4+6)
stêpnym meczu zremisowali 1: 1 Z Rowe- Grupa A: Davex – KM&BM 0:2 3. Rower B³a¿eja – 22 (6+3+4+6+3)
rem B³a¿eja, wiêc dwa remisy da³yby mu (16:25, 23:25), Davex – Rower B³a¿eja 4. Sokó³ – 18 (3+6+3+2)
prawo gry w meczu o 3. miejsce. 1:1 (25:23, 13:25), KM&BM – Rower 5. Davex – 13 (2+4+2+3+2)
   Z fina³u nie s¹ pewnie zadowoleni B³a¿eja 2:0 (25:21, 25:18). 6. LO Chrobry – 1 (1+1+1-3+1).

   Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Go- dzia³añ rekrutacyjnych wraz z zawi¹za- ograniczon¹ liczbê miejsc. Osoby te mog¹ 
cza³kowicach Zdroju informuje, i¿ w dal- niem kontraktów socjalnych od grudnia byæ zaproszone do udzia³u w projekcie 
szym ci¹gu jest w trakcie procedury roku poprzedzaj¹cego nabór do udzia³u w trakcie jego trwania w razie rezygnacji 
rekrutacyjnej wœród osób wyra¿aj¹cych w projekcie do koñca marca  2011 r. któregoœ z uczestników projektu lub 
chêæ udzia³u w projekcie systemowym            W/w procedura jest kilkuetapowa zaistnienia innych przyczyn uniemo¿li-
,,Aktywizacja spo³eczna i zawodowa na i sk³ada siê m.in. z wype³nienia ankiety wiaj¹cych jego udzia³. 
terenie Gminy Gocza³kowice-Zdrój” rekrutacyjnej oraz przeprowadzenia wy-                                                                                                    
wspó³finansowany ze œrodków Unii Eu- wiadu œrodowiskowego z osob¹ zainte- OPS Gocza³kowice- Zdrój
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun- resowan¹, w tym podpisaniu poszczegó-
duszu Spo³ecznego realizowanego w ra- lnych dokumentów niezbêdnych w pro- Szczegó³owe informacje na temat 
mach Programu Operacyjnego Kapita³ cesie rekrutacji. Po zakwalifikowaniu do projektu mo¿na uzyskaæ w
Ludzki, Priorytet VII „Promocja inte- udzia³u w projekcie ka¿da z osób zrekru- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
gracji spo³ecznej”, Dzia³anie 7.1 „Ro- towanych otrzyma stosown¹ informacjê. ul. Szkolna 13
zwój i upowszechnianie aktywnej inte- Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeñ 43-230 Gocza³kowice-Zdrój
gracji”, Poddzia³anie 7.1.1 „Rozwój i u- losowych lub rezygnacji któregoœ z ucze- w godzinach 8.00- 15.00
powszechnianie aktywnej integracji przez stników, zostanie stworzona lista rezer- tel. kontaktowy : 32/736 24 21
oœrodki pomocy spo³ecznej”. Pragniemy wowa osób, które spe³niaj¹ wymogi grupy Osoby do kontaktu:
poinformowaæ, i¿ przyjmuje siê nastêp- docelowej, lecz nie zosta³y zakwalifiko- Kierownik: mgr Joanna Kotas
uj¹cy okres rekrutacyjny: dla ca³oœci wane do udzia³u w projekcie z uwagi na Kamila Babiñska, Teresa Lazar

„AKTYWIZACJA SPO£ECZNA I ZAWODOWA NA TERENIE 
GMINY GOCZA£KOWICE – ZDRÓJ”

,,CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 Gocza³kowice-Zdrój, dnia 14.02.2011 
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INFORMACJE I OG£OSZENIA

1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze zabudowy mieszkaniowej, placówki zbycie tej nieruchomoœci odby³ siê w dniu 
wieczystej prowadzonej przez S¹d handlowej, stacji transformatorowej 14 grudnia 2010 r. Pierwszy przetarg na 
Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem  i oœrodka zdrowia. zbycie tej nieruchomoœci odby³ siê w dniu 
nr KA1P/00035811/9. 4. W miejscowym planie zagospodaro- 5 paŸdziernika 2010 r.
2. Zgodnie z ewidencj¹ gruntów i bu- wania przestrzennego terenów górni- 9. Wadium w wysokoœci 10% ceny 
dynków nieruchomoœæ tê stanowi¹ dzia³ki czych znajduj¹cych siê w granicach admi- wywo³awczej 21.000,- z³ (s³ownie: dwa- 
oznaczone  nr  2545/36 o pow. 0.1364 ha nistracyjnych gminy Gocza³kowice-Zdrój dzieœcia jeden tysiêcy z³otych) nale¿y 
(B/R III b) obrêb  Gocza³kowice, k.m. 5. zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy wp³aciæ do dnia 30 marca 2011r. przele-
3. Dzia³ka ta po³o¿ona jest w po³udniowej w Gocza³kowicach-Zdroju Nr XLII/290/ wem na rachunek bankowy Urzêdu 
czêœci Gocza³kowic-Zdroju przy skrzy- 2010 z dnia 07.09.2010r. og³oszon¹ w Dz. Gminy Gocza³kowice-Zdrój prowadzo-
¿owaniu ul. ¯eromskiego z ul. .Korfante- Urz. Woj. Œl¹skiego z 2010r. Nr 257 ny przez Bank Spó³dzielczy w Pszczy- 
go. W rejonie wycenianej nieruchomoœci poz.4033 nieruchomoœæ ta jest przezna- nie 94 8448 0004 0033 6691 2000 0006. 
ulice osiedlowe posiadaj¹ nawierz- czona pod: Liczy siê data wp³ywu na konto tut. 
chniê asfaltow¹ doœæ dobrej jakoœci. -  w pasie szerok. oko³o 32m mierz¹c od Urzêdu.
Dzia³ka ta ma nieregularny kszta³t ul. ¯eromskiego w kierunku po³udnio- 10. Wadium zostanie zwrócone niez-
oœmiok¹ta. Do ul.¯eromskiego dzia³ka wym w³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu 
przylega na d³ugoœci oko³o 26m, a do Tereny zabudowy us³ugowej, przetargu, nie   póŸniej ni¿ przed up³y-
ulicy Korfan- tego na odcinku ok. 40m. symbol planu – UU. wem 3 dni na wskazany rachunek ban- 
Teren dzia³ki jest p³aski, wysokoœci¹ - w dalszej czêœci: kowy.
zrównany z przyleg³ymi ulicami i nie- Tereny zabudowy mieszkaniowej 11. Wadium wniesione przez uczestnika, 
ruchomoœciami s¹siednimi. W bezpo- jednorodzinnej, symbol planu – MN 1 który wygra³ przetarg zaliczone zostanie 
œredniej bliskoœci dzia³ki lub bezpoœred- - w niewielkiej czêœci przylegaj¹cej do ul. na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
nio w jej gruncie biegnie uzbrojenie: sieæ ¯eromskiego i ul. Korfantego: 12. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca 
wodoci¹gowa, sieæ elektryczna, sieæ Tereny dróg publicznych, nieruchomoœci nie przyst¹pi bez uspra-
gazowa oraz kana- lizacja sanitarna. Do symbol planu – KD wiedliwienia do zawarcia umowy w miej- 
czêœci po³udniowo-wschodniej dzia³ki 5. Cena wywo³awcza nieruchomoœci scu i terminie podanym w zawiadomieniu 
przylega dzia³ka zabudowana budynkiem wynosi 210.000,- z³ brutto (zawiera 23% organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od 
stacji transformatorowej. Stacja ta zlo- VAT). zawarcia umowy a wp³acone wadium nie 
kalizowana jest w odleg³oœci ok. 2 m od 6. W wyniku przetargu nast¹pi zbycie podlega zwrotowi. 
granicy zbywanej dzia³ki. Od strony prawa w³asnoœci do tej nieruchomoœci. 13. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta 
wschodniej i pó³nocnej dzia³ka jest 7. Nieruchomoœæ zostanie sprzedana w przetargu p³atna jest w ca³oœci, nie 
ogrodzona p³otem z przesê³ z k¹towników w drodze przetargu ustnego nieograni- póŸniej ni¿ na 3 dni przed zawarciem 
stalowych wype³nionych siatk¹ górnicz¹. czonego /licytacji/. umowy notarialnej. Koszty zawarcia 
Stan techniczny p³otu jest z³y. Teren dzia- 8. Trzeci przetarg odbêdzie siê w dniu 5 umowy notarialnej ponosi nabywca.
³ki poroœniêty jest roœlinnoœci¹ trawiast¹. kwietnia 2011r. o godzinie 10.00 w Sali 14. Organizator przetargu mo¿e odwo³aæ 
Dzia³ka zlokalizowana jest na osiedlu 101 Urzêdu Gminy Gocza³kowice-Zdrój przetarg z wa¿nych powodów lub unie- 
domów jednorodzinnych, w s¹siedztwie przy ul. Szkolnej 13. Drugi przetarg na wa¿niæ przetarg.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gocza³kowice-Zdrój

og³asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 

niezabudowanej, po³o¿onej w Gocza³kowicach-Zdroju przy ul. ¯eromskiego.

WÓJT GMINY  GOCZA£KOWICE ZDRÓJ

informuje:

   Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 po³o¿onej w Gocza³kowicach-Zdroju przy ul. Lipowej 5, 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz. U. obejmuj¹cych lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje siê do publicznej zlokalizowanym na dzia³kach nr 2663/65 i nr 2664/65 stanowi¹cej 
wiadomoœci informacjê o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w³asnoœæ Gminy Gocza³kowice -Zdrój zapisanej w KA1P/ 
w budynku Urzêdu Gminy Gocza³kowice Zdrój, ul. Szkolna 00031945/9. Wykazy stanowi¹ za³¹cznik nr 1 do nr 5 do zarz¹dzenia 
13, na okres 21 dni tj. Wójta Gminy nr 0050/9/2011 z 14 lutego 2011 r.

- wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w u¿ytkowanie 
od 28 luty 2011 r.  do 21 marca 2011 r. wieczyste wraz ze sprzeda¿¹ znajduj¹cego siê na niej budynku, 

po³o¿onej w Gocza³kowicach-Zdroju przy ul.Wiœlnej 13. Wykaz ten 
nastêpuj¹cych wykazów: stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia Wójta Gminy nr 

0050/13/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
- wykazy czêœci nieruchomoœci przeznaczonej do zbycia, 
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WIEŒ W MIGAWCE

Konkurs fotograficzny „Wieœ województwa œl¹skiego okiem obiektywu”

 Zdjêcia bêd¹ oceniane w trzech kategoriach: Niedopuszczalny jest natomiast fotomonta¿.
-  I kategoria – Tradycja, 
-  II kategoria – Krajobraz, Prace mo¿na przesy³aæ do 30 wrzeœnia 2011 r. na adres: 
- III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego, ul. Ligonia 46, 
œl¹skiej wsi. 40 – 037 Katowice, Wydzia³ Terenów Wiejskich – Sekretariat 
Autorzy nagrodzonych prac otrzymaj¹ nagrody Regionalny KSOW z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieœ 
rzeczowe o wartoœci do: Województwa Œl¹skiego okiem obiektywu”.
- I miejsce – 2 000 z³
- II miejsce – 1 600 z³ Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 31 paŸdziernika 2011. 
- III miejsce – 1 000 z³ Wyniki bêd¹ opublikowane na stronie  
Jeden uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu nie wiêcej ni¿ 3 Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki 
zdjêcia dla ka¿dej kategorii. Zdjêcia nale¿y przekazaæ w formie uczestnictwa okreœla . Dodatkowe 
plików cyfrowych, przy czym technika wykonania zdjêæ jest informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu (32) 77 40 549 
dowolna. Dopuszczana jest korekta zdjêæ w programach lub za poœrednictwem poczty elektronicznej:
graficznych po ich wykonaniu, obejmuj¹ca kadrowanie,   lub .
ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasnoœci i kontraœcie. Biuro prasowe

www.slaskie.ksow.pl

Regulamin Konkursu

aknysak@slaskie.pl ksow@slaskie.pl

INFORMACJE I OG£OSZENIA

BEZDOMNE I BEZPAÑSKIE PIESKI 

- problem, który musimy rozwi¹zaæ wspólnie
której opiek¹ trwale dot¹d pozostawa³y”. ju¿ kolejny rok korzystamy z us³ug    Przys³owie mówi, ¿e „pies jest 
Bezpañskie psy to czêsto zwierzaki po- Schroniska dla zwierz¹t przy Rolniczej najlepszym przyjacielem cz³owieka”, 
rzucone, gdy w³aœcicielowi znudzi³y siê Spó³dzielni Produkcyjnej w Rybniku. ale czy cz³owiek odwzajemnia siê tym 
obowi¹zki lub pochodz¹ce z hodowli.     Czy wszystkie biegaj¹ce po Gocza³-samym swojemu czworonogowi?
Biegaj¹ce luzem i g³odne zaczynaj¹ kowicach-Zdroju  pieski s¹ bezpañ-    Posiadanie psa wi¹¿e siê z obo- 
szukaæ po¿ywienia. Wszelkie podej- skie? Niestety nie. W zdecydowanej wi¹zkami, jakie prawo nak³ada na ka- 
mowane przez gminê  dzia³ania musz¹ wiêkszoœci maj¹ one w³aœcicieli, którzy ¿dego w³aœciciela. O tym, ¿e psa nale¿y  
byæ zgodne z ogólnymi przepisami nie zdaj¹ sobie sprawy z tego co robi ich wyprowadzaæ na smyczy, ¿e wypada³oby 
ustawy o ochronie zwierz¹t. Podstawo- piesek i gdzie siê podziewa. mieæ kaganiec i przede wszystkim pilno- 
wym sposobem rozwi¹zania problemu    Na terenie naszej Gminy mamy waæ, ¿eby nikogo nie pogryz³ s³ysza³ pra- 
bezdomnych zwierz¹t jest umieszczenie dzielnicowych, którzy s¹ naszymi sprzy- wie  ka¿dy. 
ich w schronisku. Nasza Gmina nie mierzeñcami w walce z psami wa³êsaj-       Zgodnie z ustaw¹ ka¿dy w³aœciciel 
posiada w³asnego schroniska, dlatego ¹cymi siê po naszej miejscowoœci, psa powinien:
jesteœmy zmuszeni powierzyæ to zadanie stanowi¹cymi zagro¿enie dla nas dla -  zapewniæ mu odpowiednie warunki, 

naszych najbli¿szych. To oni s¹ upowa¿n-- pamiêtaæ o obowi¹zkowych szczepie-
ieni do wejœcia na teren nieruchomoœci, do niach ochronnych,
sprawdzenia warunków w jakich ¿yje pies - odpowiednio pilnowaæ swojego czwo- 
i do  ukarania w³aœciciela psa biegaj¹cego ronoga. 
po terenie naszej miejscowoœci bez-    Ustawa o ochronie zwierz¹t oraz Ko- 
pañsko. deks wykroczeñ wyraŸnie okreœlaj¹, i¿ za 

zachowanie psa odpowiada jego w³aœ-
Je¿eli jesteœ w³aœcicielem psa, ciciel. Za niew³aœciw¹ opiekê nad 

pamiêtaj ¿e brak wyobraŸni mo¿e swoim czworonogiem mo¿na zostaæ 
doprowadziæ do powa¿nej tragedii !ukaranym kar¹ grzywny do 250 z³. 

A jak wyliczyæ szkody wyrz¹dzone przez 
psa w wyniku pogryzienia? Czy pu- 

UWAGA:szczaj¹c swojego  czworonoga bezpañ-
32 / 736 24 54 – nr telefonu do Urzêdu  sko na ulicê zdajemy sobie z tego sprawê?  
Gminy w sprawie bezdomnych     Zadaniem Gminy jest zapewnienie 
 psa/psów,opieki bezdomnym zwierzêtom. Zgo-
32 / 449 32 63 – nr telefonu do dnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t 
Dzielnicowych w sprawie psa/psów bezdomnymi zwierzêtami s¹ „zwierzêta osobom trzecim. Przed podpisaniem 
biegaj¹cych bezpañsko.   domowe lub gospodarskie, które uciek³y, umowy na ka¿dy najbli¿szy rok, zwra-

zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez camy siê z zapytaniem do pobliskich 
Opracowa³a: cz³owieka, a nie ma mo¿liwoœci ustale- schronisk o mo¿liwoœæ wspó³pracy w tym 

Krystyna Gimel nia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod zakresie. Z powodu braku innych ofert, 
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CZASOPISMO SAMORZÀDOWE GMINY GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,
TEL. 2107185, 2107088, FAX: 2107306. E-MAIL: GAZETA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL
REDAGUJE ZESPÓ£. ADRES REDAKCJI I WYDAWCY: 43-230 GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ,
UL. SZKOLNA 13. OPRACOWANIE GRAFICZNE: GOK, SK£AD I £AMANIE: GOK,
43-230 GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ UL. UZDROWISKOWA 61. DRUK: UNIKAT 2,

43-500 CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAÙÓW NIE ZAMÓWIONYCH, ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA NADESÙANYCH TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUÙÓW.
NAKÙAD: 1000 EGZEMPLARZY.

DY¯URY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy m³. asp. Tadeusz Pniok

oraz m³. asp. Jacek Szmukier przyjmuj¹ interesantów
w budynku, przy ul. Wiœlnej 13

w Gocza³kowicach-Zdroju.

Wtorek - od 16.00 do 18.00
Pi¹tek  - od 9.00 do 11.00

Kontakt telefoniczny - 32/449-32-63

INFORMACJE I OG£OSZENIA 

URZ¥D GMINY - 32/2107185, 7387038, 7387109, 
fax 32/2107306. Godziny urzêdowania: poniedzia³ek: 7.30 - 
15.30, wtorek: 7.30-17.00, od œrody do pi¹tku od 7.30 do 15.00. 
W czwartki interesanci przyjmowani s¹ od godz. 12.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓ£DZIELCZEGO 
W PSZCZYNIE W BUDYNKU URZÊDU GMINY - czynny: 
poniedzia³ek: 8.30 - 15.00, wtorek: 8.30 - 16.30, œroda 
8.30 - 14.30, czwartek 8.30 - 14.30, pi¹tek 8.30 - 14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAÑCÓW w sprawie skarg 
i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00, w czwartki w 
godz.13.30 -15.00. 
OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ - ul. Szkolna 13, 
tel./fax. 32/2107090. Godziny urzêdowania: od poniedzia³ku 
do pi¹tku 7.00 - 15.00, wtorek 7.00 -17.00. 
GMINNY OŒRODEK KULTURY - ul. Uzdrowiskowa 61, 
tel. 32/2107088. Godziny urzêdowania: poniedzia³ek;czwartek 
7.00 - 18.00, wtorek-œroda 7.00 -15.00, Pi¹tek 7.00-15.00  
GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI - 
ul. Powstañców Œl. 3, tel./fax. 32/2127424. Godziny 
urzêdowania: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 22.00.
POLICJA - Pszczyna: tel. 32/2104091 lub 997.
STRA¯ PO¯ARNA - 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” - Gocza³kowice-Zdrój, 
tel. 32/2107394, czynna od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 8.00 - 17.00, w sobotê w godz. 8.00 - 14.00.
APTEKA “Œw. Jacka” - Gocza³kowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
OŒRODEK ZDROWIA - tel. 32/2107214.
CA£ODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T - 
Gocza³kowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Gocza³kowice-Zdrój, 
ul. G³ówna 39, tel. 32/2107313 - czynny codziennie. 
GMINNA BIBLIOTEK PUBLICZNA - Gocza³kowice-Zdój, 
ul. Uzdrowiskowa 61, czynna: poniedzia³ek;czwartek 
7.00 - 18.00, wtorek;œroda 7.00 - 17.00, pi¹tek 7.00-15.00
 tel. 32/2107739.
POCZTA - tel. 32/4491145, fax. 32/4491146.

ZG£ASZANIE AWARII

AWARII OŒWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy 
i numeru posesji. Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 
991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEÑ NAWIERZCHNI DRÓG - Urz¹d Gminy, pokój 
nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŒMIECI
- Zak³ad Oczyszczeniowy Marcin Chudek,ul. Bór I/1, 43-230 
Gocza³kowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
- REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16,  02-981 Warszawa, 
oddzia³ w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyñskiego 11, 
tel. 32/2938062/63.
- Eko - Plus, ul. Œlepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, 
tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zak³ad Czyszczeniowy 
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Gocza³kowice-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 œwiêta - tel. 605288662, 603914383. 

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon, 
który znajduje siê w Gocza³kowicach-Zdroju przy 

ul. Uzdrowiskowej (przepompownia g³ówna).

Poniedzia³ek: od 12.00 do 16.00
Œroda: od 12.00 do 16.00
Pi¹tek: od 12.00 do 16.00 

lub po wczeœniejszym skontaktowaniu siê z osob¹ 
obs³uguj¹c¹ punkt; tel. 790 346 739.

REKLAMA

„M- COMP” – SERWIS

- komputery, laptopy, sieci
- dojazd do klienta

„NET 4 YOU” – INTERNET

- zak³adanie, projektowanie sieci, 
konfiguracja

Gocza³kowice-Zdrój, ul. G³ówna 10,
tel. 32  790 52 50,
kom. 501 467 784                kom. 609 122 551  
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