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Wielkanoc! Wielkanoc! 
Wielka radość w sercu, 
gdy stąpasz po świecie - 
kwitnącym kobiercu. 
 
Na stole pisanki 
Pięknie malowane 
Wśród zieleni trawy 
Cukrowy baranek. 
 
Bazie w wazoniku, 
ciasta i wędliny... 
WIELKANOC - i wielkie 
spotkanie rodziny! 
 

Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Mieszkańcom naszej Gminy 

śyczenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się do Ŝycia wiosny i wiarą w sens Ŝycia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie 

najbliŜszych osób. 
 

W imieniu władz Gminy  
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec 

Wójt Gminy – Krzysztof Kanik 

Kiedyś, gdy poświęcałem wielkanoc-
ne koszyczki ze święconką, wyrwał się 
ktoś i głosem trochę zirytowanym zapy-
tał: 

Jaki sens ma dla księdza to poświę-
canie? 

Poświęcić to znaczy powierzyć opie-
ce BoŜej, oczyścić, odtruć. Dzięki jedze-
niu nasze ciało rośnie i wzbogaca się 
nasza krew. Dzięki Bogu, Ŝe chcemy 
mieć rzeczy czyste, pobłogosławione, 
bo lepiej jeść święcone, niŜ to, co diabeł  
potrącił ogonem. 

Wszyscy jesteśmy dziećmi BoŜymi, 
więc powiem jak do dzieci: 

Jak kto nie je chleba, by nie zasłabł – 
trzymać go potrzeba. 

Jak kto nie je kiełbasy, nie zda do 
następnej klasy. 

Jak kto nie pije mleka, na Bródnie 
miejsce go czeka. 

Właściwie kaŜda modlitwa przed 
jedzeniem jest poświęceniem pokar-
mów, nie kroplą wody, ale znakiem 
krzyŜa.   

Ksi ędza Jana Twardowskiego – kilka słów na Wielkanoc 

ŚwięconeŚwięconeŚwięconeŚwięcone 
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STREFA OCHRONY 
UZDROWISKA  

CAŁKOWITA  
POWIERZCHNIA  

POWIERZCHNIA TERENU  
BIOLOGICZNEGO - CZYNNA  

(km²)     /    (%) 

POWIERZCHNIA  
TERENÓW ZIELONYCH  

(km²)     /    (%) 

A 1.38 1,27              92.03  1,18                  85,51 

B 
bez strefy C 6,77 5,61              82,87  2,21                  32,64 

B 
w całości 8,15 6,89              84,42  3,30                  41,60 

C 
bez strefy A i B 39,15 36,15            92,34  6,07                  15,50 

C 
w całości 47,30 43,03             90,97  9,46                  20,00 

 W roku 2004 Rada Gminy Go-
czałkowice-Zdrój przyjęła uchwałą 
„Program Ochrony Środowiska” i  
„Plan Gospodarki Odpadami”. Zgod-
nie z ustawą Prawo Ochrony Środowi -
ska te programy i plany przyjmuje się na 
4 lata i potem podlegają aktualizacji.  

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie 
z regulaminem udzielania zamówień  
publicznych przez Urząd Gminy Go-
czałkowice-Zdrój, postępowania do 
którego zgłosiło się 7 firm została wy-
brana oferta: Instytutu Mechanizacji  
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, o/

zamiejscowy w Katowicach: Centrum 
Gospodarki Odpadami, jako oferta naj -
korzystniejsza z najniŜszą ceną.  
 

Wójt Gminy  
Krzysztof Kanik 

W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Krzysztof Kanik – Wójt Gminy 

Goczałkowice-Zdrój 
2. Gabriela Placha – Zastępca Wójta 

Gminy Goczałkowice-Zdrój 
3. Zbigniew Jacek – Przewodniczący 

Komisji Uzdrowiska Goczałkowi-
ce-Zdrój 

4. Anna Nikiel – Radna Gminy Go-
czałkowice-Zdrój 

5. Ewa Kopeć – Radna Gminy Go-
czałkowice-Zdrój 

6. Zofia śelazo – Radna Gminy Go-
czałkowice-Zdrój 

7. Wacław Rutkowski – Pracownik 
Urzędu Gminy Goczałkowice- 

Zdrój 
8. Tomasz Niesyto – Dyrektor Uzdro-

wiska Goczałkowice-Zdrój 
9. Beata Matyszkiewicz – Naczelny 

Lekarz Uzdrowiska Goczałkowice-
Zdrój 

10. Irena Józefko – Przedsiębiorstwo 
Badań Geologicznych „Geoprofil” 
sp. z o. o. Kraków 

11. Marcin Kukuła - Przedsiębiorstwo 
Badań Geologicznych „Geoprofil” 
sp. z o. o. Kraków 

  Posiedzenie Komisji otworzył i 
prowadził Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój, Pan Krzysztof Kanik. 
  Tematem spotkania był Operat  

Uzdrowiskowy Gminy Goczałkowice-
Zdrój przedstawiony przez Przedsiębior-
s t w o B a d ań  G e o l og i c z n y c h  
„GEOPROF IL” z Krakowa. Firma 
„Geoprofil” przedstawiła projekt opera-
tu, gdzie dwie strefy A1 i A2 zostały 
połączone w jedną strefę A. Strefy zo-
staną połączone pod torami kolejowymi 
(trasy pieszo-rowerowe z moŜliwością 
dojazdu dla karetek pogotowia ratunko-
wego), ograniczenie hałasu poprzez 
ekrany wyciszające a takŜe rośliny.  
Stefa B – została zmniejszona od strony 
zachodniej i wschodniej (odsunięta od 
strefy C). 
Strefa C – strefa pozostaje bez zmian. 

Protokół ze spotkania Protokół ze spotkania Protokół ze spotkania Protokół ze spotkania     
z firmą „Geoprofil ” z Krakowa z firmą „Geoprofil ” z Krakowa z firmą „Geoprofil ” z Krakowa z firmą „Geoprofil ” z Krakowa     
w sprawie Operatu Uzdrowiskowego w sprawie Operatu Uzdrowiskowego w sprawie Operatu Uzdrowiskowego w sprawie Operatu Uzdrowiskowego     
z dnia 27.02.2009 r.z dnia 27.02.2009 r.z dnia 27.02.2009 r.z dnia 27.02.2009 r. 

Mirela Nikiel-Morciniec 

STREFY OCHRONNE UZDROWISKA 

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”  
i „Planu Gospodarki Odpadami” 
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Rozkład godzin pracy aptek  
ogólnodostępnych na terenie  
Powiatu Pszczyńskiego  
na rok 2009 
 
 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
farmaceutyczne przygotował rozkład 
godzin pracy aptek na terenie Powiatu 
Pszczyńskiego w 2009 roku, który uzy-
skał pozytywną opinię Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w Katowicach oraz Burmi-
strza i Wójtów Gmin. Rozkład godzin 
pracy aptek zapewnia mieszkańcom 
dostępność świadczeń w porze nocnej,  
w niedzielę, święta i inne wolne dni.  
DyŜur w tym czasie pełnić będą: Apteka 
całodobowa w Pszczynie przy ulicy 
Piwowarskiej 6 oraz Apteka „Na Biel-
skiej” w Pszczynie przy ul. Bielskiej 2.  
 
 
Pierwsze rondo  
w Goczałkowicach-Zdroju 
 
 Powiat Pszczyński zawarł poro-
zumienie z Gminą Goczałkowice-Zdrój  
na wspólną inwestycje na drogach po-
wiatowych. Projekt inwestycyjny doty-
czy przebudowy ulicy Szkolnej, ulicy 
Uzdrowiskowej i Borowinowej na 
skrzyŜowanie typu rondo. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pszczynie ogłosił juŜ 
przetarg nieograniczony na roboty bu-
dowlane. Przedmiotem zamówienia jest  
przebudowa skrzyŜowania czterowloto-
wego na skrzyŜowanie typu rondo o 
średnicy zewnętrznej 26 mb. Ponadto 
roboty obejmują budowę kanalizacji  
deszczowej do istniejącego kolektora 
deszczowego, przebudowę linii napo-
wietrznych niskiego napięcia, rozbudo-
wę oświetlenia ulicznego, przebudowę i  
budowę sieci teletechnicznej, przebudo-

wę istniejącego ogrodzenia oraz wyko-
nanie pozostałych robót towarzyszą-
cych. Zakończenie inwestycji jest prze-
widziane na 31 sierpnia 2009 roku. 
 
 
Bezrobocie w Powiecie  
Pszczyńskim 

 
Na lutowej sesji jak co roku 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
przedstawił sprawozdanie osób bezro-
botnych zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Pszczynie. Cie-
kawostką jest, Ŝe od 2006 roku w po-
wiecie pszczyńskim podobnie jak w 
województwie śląskim i całym kraju 
obserwuje się korzystne tendencje re-
dukcji liczby zarejestrowanych. Stopa 
bezrobocia w powiecie pszczyńskim na 
dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 
3,8%, w skali województwa śląskiego 
6,9%, a kraju 9,5%. Na koniec grudnia 
2008 roku zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Pszczynie było 
1564 osoby w tym 1131 kobiet. W na-
szej gminie na koniec 2008 roku było 
zarejestrowanych 86 osób bezrobotnych 
w tym 56 kobiet. Kobiety stanowią  
72,3% ogółu bezrobotnych, główną 
przyczyną wysokiego bezrobocia wś ród 
kobiet jest brak doświadczenia zawodo-
wego. Największe bezrobocie jest wśród 
mieszkańców wsi, które od wielu lat  
oscyluje wokół 70%, w 2008 roku były 
to 1092 osoby, co stanowi 69% zareje-
strowanych bezrobotnych. Jednak ta 
liczba osób bezrobotnych na wsi nie jest  
adekwatna do rzeczywistej liczby bezro-
botnych gdyŜ osobom posiadającym 
powyŜej 2ha przeliczeniowych gruntów 
nie przysługuje prawo nabycia statutu 
bezrobotnego. Osoby długotrwale bez-
robotne, a więc te które pozostają w 
rejestrze łącznie przez ponad 12 miesię-

cy w okresie dwóch lat stanowiły 41% 
to jest 641 osób ogółu zarejestrowanych.  
Bezrobotnych zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy charaktery-
zuje niski pozom wykształcenia bo aŜ 
55,7% bezrobotnych zakończyło eduka-
cję na poziomie szkoły zasadniczej za-
wodowej i gimnazjalnej. Najmniej  
liczną kategorię osób bezrobotnych są 
posiadacze dyplomów uczelni wyŜszych 
to jest 10,7%. Na koniec lutego 2009 
roku zarejestrowano 1932 osoby bezro-
botne w tym 10 osób to zwolnienia gru-
powe. 

 
 

Utworzenie spółki:  
Szpital Powiatowy w Pszczynie 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością   
  
 Zgodnie z uchwałą intencyjną 
przyjętą na sesji w dniu 28 lutego 2009 
roku podjęto działania zmierzające do 
przekształcenia Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Pszczynie, polegającego na 
utworzeniu przez Powiat Pszczyński  
spółki prawa handlowego. W związku z 
tym Rada Powiatu Pszczyńskiego na 
marcowej sesji podjęła uchwałę w spra-
wie utworzenia spółki prawa handlowe-
go pod firmą: „Szpital Powiatowy w 
Pszczynie Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością” z siedzibą w Pszczynie,  
której zadaniem będzie prowadzenie 
szpitala powiatowego. Zaproponowana 
forma spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością  jako spółki kapitałowej 
samodzielnie odpowiadającej za swoje 
zobowiązania jest prostszą formą praw-
ną niŜ alternatywna spółka akcyjna.  
 

Jolanta Wawrzyczek 

WIADOMOŚCI Z POWIATU 

 Urząd Gminy Goczałkowice-
Zdrój rozstrzygnął przetarg na „Dostawę 
i wdroŜenie sprzętu komputerowego do 
realizacji Projektu Przygotowanie jed-
nostek samorządu terytorialnego do 
świadczenia e-usług oraz integracji z 
SEKAP w ramach kontraktu 6.G1” 

Sprzęt komputerowy dostarczy firma 
BIT-TECHNOLOGIES, 40-007 Kato-
wice, ul. Uniwersytecka 4. Projekt ten 
jest współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa 

Śląskiego, w ramach działania 2.2 Roz-
wój elektronicznych usług publicznych.  
Na Gminę Goczałkowice-Zdrój przypa-
da dofinansowanie kosztów kwalifiko-
wanych w wysokości 148 158 zł, zaś 
wkład własny wynosi 26 145 zł. 

■ 

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU SEKAP 
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W dniu 17 marca 2009r. przeprowa-
dzono objazd gminy Goczałkowice-
Zdrój w celu dokonania kontroli w za-
kresie powstałych dzikich wysypisk 
śmieci oraz czystości i porządku na jej  
terenie. Kontrola została przeprowadzo-
na przez: Gabrielę Zipser - reprezentują-
cą Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój i  
Michała Beberok - reprezentującego 
Administrację Zasobów Komunalnych 

W ramach kontroli stwierdzono, Ŝe  
w wielu miejscach naleŜałoby przepro-
wadzić prace porządkowe. Na terenach 
gminnych zostaną one przeprowadzone 
niezwłocznie, gdy tylko warunki pogo-
dowe się poprawią. Zostaną równieŜ 
wystosowane pisma do osób, których 

nieruchomości są zaśmiecone z prośbą o 
uporządkowanie.  

Przypomina się równieŜ, Ŝe zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach z dnia 13 
września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2005. Nr 
236 poz.2008 ze zm.) oraz Uchwałą 
Rady Gminy Goczałkowice Zdrój Nr 
XLVIII/286/2006 z dnia 30.05.2006r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Goczał -
kowice-Zdrój, właściciele nieruchomo-
ści zobowiązani są do utrzymania po-
rządku i czystości oraz naleŜytego stanu 
sanitarno-higienicznego nieruchomości. 

■ 

 27 lutego 2009 r. odbyły się 
gminne eliminacje do XI edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieŜy organizowanego 
przez Komendanta Głównego Państwo-
wej StraŜy PoŜarnej. W tym roku hasło 
konkursu brzmiało: „Klęska – powódź 
czy huragan – straŜ poŜarna ci pomaga”.  
Konkurs skierowany był do uczniów w 
wieku od 6 do 16 lat w trzech katego-
riach wiekowych. Zadaniem konkursu 
było zainteresowanie dzieci i młodzieŜy 
działalnością słuŜb ratowniczych uczest-
niczących w usuwaniu skutków klęsk 
Ŝywiołowych takich jak powodzie, hura-
gany, trzęsienia ziemi itp. Komisja pod 
przewodnictwem Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Pani Zofii Szołdry 
zakwalifikowała do następnego etapu 
konkursu cztery prace. Kolejnymi etapa-
mi konkursu są eliminacje powiatowe,  
wojewódzkie oraz centralne w połowie 
czerwca. Wybrane prace finałowe będą 
eksponowane na uroczystościach finało-
wych konkursu, w budynku Komendy 
Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej  
or az n a s t r oni e inte rn et ow ej  
www.straz.gov.pl. Mogą teŜ zostać wy-
korzystane do projektowania materiałów 
popularyzatorskich i promocyjnych Ko-
mendy Głównej Państwowej StraŜy Po-
Ŝarnej. 

■ 

Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany     
w ewidencji w ewidencji w ewidencji w ewidencji     
działalności działalności działalności działalności     
gospodarczej!gospodarczej!gospodarczej!gospodarczej!    
 
 Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zmie-

niają się przepisy wynikające z ustawy o 

działalności gospodarczej. 
Wniosek o wpis do ewidencji działalno-

ści gospodarczej powinien zawierać,  

oprócz dotychczasowych danych, takŜe 

numer NIP przedsiębiorcy, numer tele-

fonu kontaktowego oraz adres poczty 
elektronicznej, o ile  przedsiębiorca je 

posiada. Wniosek o wpis do ewidencji 

jest jednocześnie wnioskiem przedsię-

biorcy o wpis lub aktualizację danych w 

REGON, ewidencji podatników, zgło-
szeniem lub zmianą danych płatnika 

składek na ubezpieczenie społeczne. Po 

wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji  

lub zmianie jego danych, organ ewiden-

cyjny przesyła niezwłocznie, jednak 
najpóźniej w ciągu 3 dni, dane z wnio-

sku o wpis do ewidencji do właściwych 

instytucji. 

 Przedsiębiorca ma moŜliwość 

złoŜenia wniosku listem poleconym lub 
w formie elektronicznej za pomocą for-

mularza zamieszczonego na stronie in-

t e r n e t o w e j  g m i n y :  

www.goczalkowicezdroj.pl w zakładce 

„druki”. Wniosek o wpis do ewidencji 
będzie moŜna pobrać takŜe w urzędzie 

gminy w pokoju nr 2 . 

W przypadku gdy przedsiębiorca prze-

syła wniosek o wpis do ewidencji dzia-

łalności gospodarczej listem poleconym, 
wniosek ten musi być opatrzony własno-

ręcznym podpisem wnioskodawcy, któ-

rego własnoręczność poświadczona jest 

przez notariusza. 

Wniosek złoŜony w formie elektronicz-
nej musi posiadać podpis elektronicz-
ny. Znowelizowane przepisy wprowa-

dzają nieodpłatne złoŜenie wniosku o 

wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji.   
 

Wójt Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Go-
czałkowicach-Zdroju informuje, Ŝe zo-
stało zawarte porozumienie pomiędzy 
Starostą Pszczyńskim, a Urzędem Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój reprezentowa-
nym przez Pana mgr inŜ. Krzysztofa 
Kanika -Wójta Gminy. 
 W  rama ch po ro zumi eni a 
uwzględniono m.in. gminny plan po-
trzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie uŜytecznych na 2009 r. 
Do prac zostało skierowanych 6 osób 
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku. 
Prace społecznie uŜyteczne będą prowa-
dzone od 01.04.- 31.12.2009 r. na tere-
nie: GOSiR, GOK, OPS, Biblioteki 

Gminnej oraz gminnych terenów zielo-
nych – 40 godzin miesięcznie do prze-
pracowania przez kaŜdą osobę bezrobot -
ną. 
 Wysokość świadczenia pienięŜ-
nego przysługującego z tytułu wykony-
wania prac społecznie uŜytecznych wy-
nosi 6,50 zł. za przepracowaną godzinę. 
40% kwoty świadczeń pienięŜnych 
przewidzianych do wypłaty osobom 
bezrobotnym płaci Gmina Goczałkowi-
ce-Zdrój. Pozostałe 60% refunduje Fun-
dusz Pracy. 
 

OPS w Goczałkowicach-Zdroju 

Zadbajmy o czystość 

Prace społecznie uŜytecznePrace społecznie uŜytecznePrace społecznie uŜytecznePrace społecznie uŜyteczne    

Konkurs poŜarniczy 
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 Firma ABS – Ochrona Środowi-
ska przedstawiła wizualizację przygoto-
wywanego projektu rewitalizacji Parku 

Zdrojowego, który powstał na podsta-
wie koncepcji autorstwa pani Katarzyny 
Gągoli-Kudłacik. W trakcie prezentacji  
licznie zgromadzeni zainteresowani  
przyszłością naszego parku z uwagą 

śledzili zaproponowane przez projektan-
tów zmiany. Park będzie otwierała oka-
zała brama obsadzona pnączami. Rewi-
talizacja zakłada powstanie 3,5 km ście-

Ŝek rozplanowanych sinusoidalnie wy-
łoŜonych kamieniem i granitem. Zosta-
ną wydzielone niekolidujące ze sobą 
trakty piesze i ścieŜki rowerowe. Przy 
alejkach zostaną zakotwiczone Ŝeliwno 

– drewniane ławeczki w stylu dostoso-
wanym do zabytkowego charakteru 
uzdrowiska. Do odpoczynku w ciszy i  

spokoju posłuŜą ustawione w kilku 
miejscach altany. Cały park zostanie 
oświetlony równieŜ odpowiednio dobra-
nymi stylowymi latarniami. Przewiduje 
się powstanie 1,5 km ścieŜki zdrowia,  

na której stanowiska do ćwiczeń będą 
posiadały tablice informacyjne z in-
strukcją jak naleŜy z nich korzystać. 
Dodatkowymi miejscami do aktywnego 

spędzania wolnego czasu na świeŜym 
powietrzu będą boiska do gry w bule, 
ringo czy szachy. Planowane są teŜ pra-
ce pielęgnacyjne starodrzewu oraz nowe 
nasadzenia np. „mostki tęczowe” – ze-

stawienia roślin o podobnej barwie.  
Drzewa o unikatowej wartości zostaną 
opisane. W obrębie parku zostanie 

umieszczony zegar słoneczny. W pro-
jekcie przewidziano równieŜ zbudowa-
nie na Kanarze w okolicach dworca ko-
lejowego przepustu oraz mostka z stylo-
wą balustradą. Cały park będzie monito-

rowany, co ma zapewnić bezpieczeń -
stwo korzystającym jak równieŜ zapo-
biec jego dewastacji. Projekt  rewitaliza-
cji Parku Zdrojowego jest  interesujący,  

mamy nadzieję, Ŝe uda się pozyskać 
fundusze na jego realizację. 
 

■ 

 W dniu 14.03.2009 r. odbyło się  
Walne Zgromadzenie Członków Ochot -
niczej StraŜy PoŜarnej w Goczałkowi-
cach-Zdroju. W głosowaniu tajnym zo-
stały wybrane nowy Zarząd oraz Komi-
sja Rewizyjna OSP Goczałkowice-
Zdrój: 
 
Skład Zarządu: 
1. Prezes - Jerzy Sodzawiczny 
2. Naczelnik i Wiceprezes – Tomasz 

Złociak 
3. Zastępca Naczelnika i Gospodarz – 

Tomasz Piszczek 
4. Sekretarz – Marek Wysocki 
5. Skarbnik – Stanisław Kopias 

6. Członek Zarządu – Józef Brańka 
7. Członek Zarządu – Arkadiusz śyła 
Skład Komisji Rewizyjnej: 
1. Przewodniczący Komisji – Józef 

Puczka 
2. Sekretarz – Teresa Grygierzec 
3. Członek – Zbigniew Kołaciński 
 
 Członkowie OSP podziękowali  
ustępującym członkom Zarządu, a 
szczególnie Stanisławowi Jędrysikowi, 
Jerzemu Malcharkowi i Czesławowi  
Bartasowi oraz Przewodniczącej Komi-
sji Rewizyjnej Jadwidze śemła. Podczas 
Zgromadzenia wytyczono kierunki dzia-
łania na najbliŜsze lata, omówiono zasa-

dy współpracy z Gminą Goczałkowice-
Zdrój oraz Powiatową StraŜą PoŜarną w 
Pszczynie. Szczególny nacisk połoŜono 
na współpracę z młodzieŜą i zwiększe-
nie jej udziału w Ŝyciu OSP. 
 

Jerzy Sodzawiczny 
Prezes OSP Goczałkowice-Zdrój 

 W związku z uchwałą podjętą 
przez Radę Gminy w sprawie wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ części nieruchomości  
połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Zimowej 16, 10 marca 2009 r.  
odbyło się spotkanie przedstawicieli  
Gminy z najemcami lokali, których do-

tyczy uchwała. W trakcie spotkania za-
interesowani zostali zapoznani z wyceną 
wyŜej wymienionych lokali wykonaną 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

■ 

PARK ZDROJOWY 

- projekt rewitalizacji  

Zmiany w OSP GoczałkowiceZmiany w OSP GoczałkowiceZmiany w OSP GoczałkowiceZmiany w OSP Goczałkowice----ZdrójZdrójZdrójZdrój    

Spotkanie z mieszkańcami  

ulicy Zimowej 
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DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU  
„Mam nadzieję, Ŝe odnajdziesz  

radość w rzeczach wielkich -  
ale takŜe w tym, co małe:  

w kwiatku, piosence, motylu na twej dłoni” 
Ellen Levine 

 
 Do tego, by zdobyć to, co wielkie 
przygotowujemy się przez większość 
swego Ŝycia. Uczymy się pokonywania 
trudności w wielu dziedzinach: w spo-
rcie, nauce, w odkrywaniu tajemnic,  
tolerancji wobec drugich, akceptacji  
inności, radzenia sobie z własnymi sła-
bościami. Ogromną radość sprawia nam 

– dorosłym – osiągnięcie wymarzonego,  
wytyczonego celu. Jak zatem czuje się 
przedszkolak i jak radzi sobie w zupeł -
nie obcym środowisku jakim jest przed-
szkole? 
 Przedszkole – waŜny etap w Ŝy-
ciu małego dziecka. Miejsce zastępujące 
dom. 
Dom w szerokim tego słowa znaczeniu.  
Jak bardzo szerokim, mogli przekonać 
się ci wszyscy, którzy w dniach 2-
5.03.2009 odwiedzili naszą placówkę. 
 Nauczyciele poszczególnych 
grup wiekowych zaprosili gości na orga-

nizowane w tych dniach zajęcia obo-
wiązkowe i dowolne. Dzieci wraz z ro-
dzicami, dziadkami, babciami,  
czy ciociami, mogły zarówno biernie – 
oglądając, jak i czynnie wziąć udział w 
róŜnorodnych, proponowanych formach 
zajęć, poznać nowych kolegów i kole-
Ŝanki, spotkać znajomych. 
 I tak na przykład, oprócz uczest-
niczenia w grach dydaktycznych i zaba-
wach ruchowych, dzieci wzięły udział w 
koncercie muzycznym „Baśniowej Ka-
peli”, spróbowały własnych sił  
w rozwiązywaniu zagadek, tańcach,  
wykazały talent podczas wykonania 
własnej pracy plastycznej, a co odwaŜ-
niejsi bez oporów skorzystali z zabawek 
zgromadzonych w salach. Wcześniejsze 
niepokoje opiekunów rozwiewały się z 
kolejnymi podejmowanymi przez przy-
szłorocznych przedszkolaków działania-
mi. Na twarzach dorosłych widać było 
troskę, zdziwienie, radość i dumę, kiedy 
ich milusińscy pokonywali pierwsze 
trudności.   
 Dyrektor oraz nauczyciele nasze-
go przedszkola słuŜyli wszelką pomocą 
w zakresie informacji dotyczących pra-
cy przedszkola, sposobu rekrutacji na 
nowy rok szkolny, czy zakresu zajęć 
dodatkowych na terenie placówki. 
 

mgr Anna Czernecka-Mac  
- nauczyciel Publicznego   

Przedszkola nr 2 
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 Wiosna jest najpiękniejszą porą 
roku i wszyscy na nią czekają z wielką 
niecierpliwością. Rozpoczyna się 21 
marca, kiedy to dzień równa się z nocą. 
 
 Dawniej ludzie wierzyli, Ŝe moŜ-
na przyśpieszyć nadejście wiosny topiąc 
słomianą kukłę zwaną Marzanną. Pod 
koniec zimy, gdy pojawiały się pierwsze 
oznaki wiosny, zbierali się wszyscy 

mieszkańcy wsi i wesołym pochodem 
ruszali z Marzanną wykonaną ze słomy 
lub konopi. Obnoszono ją po wszystkich 
domach, po czym zdzierano z niej ubra-
nie i rozrzucano je po polach, a następ-
nie topiono w rzekach, stawach, jezio-
rach lub palono za wsią.  
 
 Pierwszy dzień wiosny w przed-
szkolu to duŜe święto. 

U nas przygotowania rozpoczęły się juŜ 
19 marca, kiedy to dzieci z pomocą na-
uczycieli wykonały Marzannę, słomianą 
kukłę, przystrojoną bibułą. 
 Niestety następnego dnia przed-
szkolaki zauwaŜyły jej zniknięcie. Z 
pozostawionego listu dowiedziały się, 
Ŝe Marzanna ukryła się i aby ją odnaleźć  
muszą szukać listów- wskazówek oraz 
wykonywać zadania w nich zawarte.  
Pomimo brzydkiej pogody  rozśpiewane 
i wesołe dzieci wyszły do ogrodu ślada-
mi Marzanny . 
 Po wykonaniu wszystkich pole-
ceń i odnalezieniu kryjówki przedszko-
laki mogły w końcu „przepędzić” zimę.  
Najpierw  spalono pannę ze słomy i 
poŜegnano ją słowami 
Marzanno, Marzanno  
Ty zimowa panno, 
Dzisiaj cię Ŝegnamy, 
Na wiosnę czekamy! 
 Następnie dzieci spacerowały w  
barwnym  pochodzie śpiewając piosenki  
na powitanie wiosny. Do przedszkola  
powróciły z gaikiem czyli zielonymi  
gałązkami ozdobionymi wstąŜkami  
symbolizującymi wiosnę. 
 

Monika Gerlich 
Nauczyciel Publicznego  

Przedszkola nr 1 

Przedszkolaki Ŝegnają zimę  
i witają wiosnę 
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 Zima, którą kaŜdego roku Ŝegna-
my dnia 21 marca, nie jest taka zła, po-
niewaŜ daje nam wiele radości i przy-
jemności z zabaw na śniegu, tyle tylko, 
Ŝe czasami trwa ona zbyt długo i kaŜde-
mu z nas w końcu się znudzi. W tym 
roku pierwszy dzień wiosny nie zachę-
cał nas do spaceru, powitał nas po-
chmurną i wietrzną pogodą, no cóŜ po 
raz kolejny sprawdziło się przysłowie 
„W marcu jak w garncu”. Mimo to po-
stanowiliśmy radośnie i uroczyście po-
witać wiosnę, poniewaŜ tradycja zajmu-
je znaczące miejsce w Ŝyciu naszych 

przedszkolaków, a osobami wiodącymi  
w jej przybliŜaniu jesteśmy my wycho-
wawcy. Dziecko od najmłodszych lat  
chłonie i zatrzymuje w pamięci, to co 
dzieje się w jego najbliŜszym otoczeniu 
i zwyczaje wyniesione z dzieciństwa 
pamięta przez całe swoje Ŝycie. 
 Choć pogoda nam nie sprzyjała,  

pierwszy dzień wiosny w naszym przed-
szkolu był bardzo radosny, przepełniony 
śmiechem i zabawą. Sala, w której zgro-
madziły się przedszkolaki, przypomina-
ła słoneczną, pełną pierwszych wiosen-
nych kwiatów i zwierząt łąkę. Na ten 
dzień dzieci z grupy starszej i młodszej 
przygotowały przedstawienie pt Witamy 
wiosnę”. Głównymi bohaterami przed-
stawienia była zima, której towarzyszy-
ły białe śnieŜynki oraz wiosna wraz z 
kolorowymi kwiatami, biedronkami, 
rozbudzonym z zimowego snu niedź-
wiedziem, pierwszymi ptakami wiosny 
bocianem i skowronkiem, a w zielonej  
trawie skaczące i wesoło kumkające 
Ŝabki. Nasze przedszkolaki z chęcią 
wcieliły się w wybrane postacie i z du-
mą prezentowały swoje aktorskie umie-
jętności pozostałym dzieciom. 
 Jednak najwaŜniejszym wydarze-
niem dnia było wykonanie wspólnie z 
dziećmi słomianej kukły zwanej ma-
rzanną, która jest symbolem zimy, oraz 
gaika – maika symbolizującego wiosnę.  
Wokół tych symboli wszystkie dzieci  

śpiewały piosenki o wiośnie i wzięły 
udział w „Wiosennych zabawach przy 
muzyce”. 
 Mimo niezbyt sprzyjającej tego 
dnia pogodzie, zaprosiliśmy nasze 
przedszkolaki do wiosennego korowodu 
z marzanną i kolorowym gaikiem. Idąc 
ulicami naszej miejscowości dzieci gło-

śno skandowały hasło „śegnaj zimo – 
witaj wiosno”. 
 Po spacerze wróciliśmy na nasze 
przedszkolne podwórko Ŝeby poŜegnać 
zimę i zapomnieć o niej na długie mie-
siące. 
 Celem naszego happeningu było 
rozbudzenie przywiązania do tradycji i 
zwyczajów związanych z pierwszym 
dniem wiosny, dlatego mamy nadzieję,  
Ŝe data 21 marca na długo pozostanie w 
pamięci naszych przedszkolaków. 

 
Nauczycielka  

Publicznego Przedszkola nr 2 
Iwona Maśka 

Czas powitać wiosnęCzas powitać wiosnęCzas powitać wiosnęCzas powitać wiosnę    



3 marca 2009r. w Publicznmym 
Gimnazjum nr 4 w Pszczynie odbył się 
finał I Powiatowego Konkursu „śyj  
bezpiecznie”. 

 Celem konkursu było propagowanie 
poczucia bezpieczeństwa w społeczeń -
stwie, kształtowanie umiejętności bez-
piecznego zachowania oraz rozwijanie 
świadomości pozwalającej na dokony-
wanie właściwych wyborów w Ŝyciu 
codziennym. Głównym inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był  Zespół do spraw 

Nieletnich i Patologii z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pszczynie, a współ-
organizatorami Starostwo Powiatowe w 
Pszczynie i Publiczne Gimnazjum nr 4. 
Na finał przybyli zaproszeni goście re-
prezentujący władze pszczyńskiego po-
wiatu, zarządu edukacji, policji, Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
Przez całą imprezę uczestnikom towa-
rzyszyła teŜ niebieska maskotka śląskiej  
policji – pies Sznupek. 

 Konkurs skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu pszczyńskiego przeprowadzony 
został w dwóch konkurencjach. Do kon-
kursu zgłoszono 30 prezentacji multime-
dialnych i 8 psychodram. Uczniowie 
klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Goczałkowicach-Zdroju (Marek 
Brauntsch, Paulina Gola, Paulina 
Janik, Bartosz Mola, Beata Piszczek,  

Sabina Stana, Marzena Stawowska) 
zajęli w tym konkursie IV miejsce.  
Przedstawili psychodramę, w której  
poruszyli temat asertwności, czyli umie-
jętności odmawiania-mówienia „nie” w 
sytuacjach zagroŜenia.  

Organizatorzy zapowiedzieli kolejną 
edycję konkursu ”śyj bezpiecznie” w 
przyszłym roku. 

 
■ 

UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
W POWIATOWYM KONKURSIEW POWIATOWYM KONKURSIEW POWIATOWYM KONKURSIEW POWIATOWYM KONKURSIE    
PROFILAKTYCZNYMPROFILAKTYCZNYMPROFILAKTYCZNYMPROFILAKTYCZNYM    

OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 



„A Koziołek wziął tobołek 
I wędruje biedaczysko 
Po szerokim szukać świecie  
Tego, co jest bardzo blisko” 
 
 Od kilku lat Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Goczałkowicach Zdroju, włącza-
jąc się w ogólnopolską kampanię „Cała 
Polska czyta dzieciom”, organizuje im-
prezy promujące czytanie. Bohaterem 
tegorocznej edycji był Koziołek Mato-
łek.  
 18 marca 2009 r. w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury odbyło się spotka-
nie z ksiąŜką Kornela Makuszyńskiego 
„Przygody Koziołka Matołka”. Wybra-
ne przygody sympatycznego wesołego 
zwierzaka, który wyruszył do mityczne-
go Pacanowa, czytali aktorzy Teat ru 
Lalek Banialuka – Katarzyna i Włodzi-
mierz Pohl. Aktorzy pokazali jak z buj-
nej wyobraźni wyczarować ciekawe 
miejsca i osoby. Zabrali zgromadzone 
na sali dzieci i ich rodziców w wesołą 
podróŜ przez świat. Widzowie odwie-
dzili razem z Koziołkiem Indian. Odbyli 
morską wyprawę. Wędrowali przez 
Warszawę, Zakopane i Nowy Jork. Czy-
tanie było równieŜ przedstawieniem, a 
aktorami nie tylko zaproszeni goście z 
bielskiej Banialuki, ale równieŜ zgroma-
dzone na sali dzieci, które zachęcane 
przez aktorów z radością wcielały się w 
role samego rogatego bohatera z Paca-
nowa, czy teŜ księŜniczki, czarownicy,  

niedźwiedzia, kucharza, kowala… Zaś  
słowa i melodia piosenki wielokrotnie 
śpiewanej podczas spotkania brzmią 
pewno jeszcze nadal w uszach wielu. 
      Niewątpliwie to marcowe popołu-
dnie z ksiąŜką zachęciło słuchaczy nie 
tylko do czytania, ale równieŜ zabawy w 
teatr, a Koziołek Matołek stał się ulu-
bieńcem publiczności. 
 

ElŜbieta Beczała 
 

 Szkoła Podstawowa nr 1 
kieruje serdeczne podziękowa-
nie do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Goczałkowicach-Zdroju  
za udostępnienie sali oraz fi-
nansowe wsparcie imprezy. 
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CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM… 



 11 marca 2009 roku odbył się w 
SP1 Szkolny Konkurs Recytatorski dla 
klas 4-6. Przystąpiło do niego 29 
uczniów, znaleźli się wśród nich przed-
stawiciele wszystkich uczących się klas. 
W tym roku szkolnym tematem zawo-
dów były „Kwiaty w literaturze”. Nale-
Ŝało wyrecytować jeden 20 wersowy 
wiersz zgodny z tematem konkursu. 
 Konkurs rozpoczął się o godz.  
9.40, po krótkim wstępie, przedstawie-
niu komisji, rozpoczęła się część właści -
wa imprezy: uczestnicy wychodzili na 
scenę w ustalonej przez prowadzącego 
kolejności, kaŜdy z nich miał chwilę 
czasu na przygotowanie się do występu. 
Zawody przebiegły w uroczystej atmos-
ferze, widzowie stanęli na wysokości 
zadania i powaŜnie podeszli do charak-
teru imprezy: często i gorąco nagradzali  
oklaskami recytujących. Zawody były 

wyrównane, uczestnicy starali się jak 
najlepiej wyrecytować przygotowany 
utwór, niestety niektórych pokonał stres. 
Byli jednak i tacy, którzy otarli się o 
brawurowe wykonanie repertuaru po-
etyckiego.  
 Po zakończeniu zawodów odbyła 
się narada komisji, podczas której klasy 
5b i 4a przedstawiły krótki występ arty-
styczny.  
Lista laureatów przedstawia się następu-
jąco: 
 
miejsce: Joanna Englert z klasy Va 
otrzymując 41,5 pkt  
miejsce: Kamila Frankowska z klasy 
IVb z liczbą 40,5 pkt  

miejsce: Małgorzata Zipser z klasy Vb z 
liczbą 39,5 pkt 
 
Organizatorzy są bardzo zadowoleni z 
ilości uczestników i zapraszają w przy-
szłym roku szkolnym. 
 

■ 

Konkurs recytatorski w SP 1  

rozstrzygnięty 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju 

ogłasza zapisy do 
 
• KLASY I na rok szkolny 2009/2010 dzieci urodzonych w roku 2002 

(siedmiolatki) i 2003 (sześciolatki) 
• KLASY IV sportowej o profilu pływackim  
• KLASY IV o rozszerzonym programie nauczania j. angielskiego 
 
 Zapisów moŜna dokonywać w dniach od 15 marca 2009r. do 30 kwietnia 
2009 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00 na podstawie dowodu 
osobistego rodziców oraz aktu urodzenia dziecka (kl. I). 
 
 
 Druki szkolne, w tym podania o przyjęcie 
do szkoły są do pobrania w sekretariacie szkoły 
lub ze strony www.sp1goczalkowice.pl 
 
 Zasady rekrutacji uczniów klas III do klasy 
IV - o rozszerzonym programie nauczania j. an-
gielskiego.  
 
 Zasady rekrutacji uczniów klas III do klasy 
IV - sportowej o profilu pływackim. 
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 9 marca w goczałkowickim Gim-
nazjum odbyło się seminarium pt. : 
„Być kobietą – to brzmi dumnie”. Wzię-
ły w nim udział kobiety wytypowane 
przez trzecioklasistki jako te, które są 
dumą i chlubą Goczałkowic oraz uczen-
nice tej szkoły. 
 Zaproszenie przyjęły przedstawi-
cielki ze świata nauki, kultury i polityki: 
prof. W. Korzeniowska, M.OŜarowska,   
J. Nycz, M. Paszek, Z. śelazo, Z. Szoł-
dra. Nie udało się niestety przybyć ko-
bietom związanym z medycyną i przed-
siębiorczością. 
 Zapowiedziano wcześniej, Ŝe 
tego dnia biletem wstępu na spotkanie 
będzie  spódnica, szkoła od rana wyglą-
dała więc inaczej niŜ zwykle. Dwóch 
chłopaków bardzo zainteresowanych 
udziałem w imprezie wzięło to sobie do 
serca i załoŜyło suknie, organizatorom 
nie pozostało więc nic innego jak tylko 
wpuścić ich do sali. W scenerii róŜno-
barwnych kapeluszy , portretu Wenus z 
Milo, babcinych koronek  oraz czerwo-
nych goździków spotkanie rozpoczęł a 
multimedialna prezentacja gości – ich 
Ŝyciorysów i osiągnięć - przygotowana 
przez uczennicę Gimnazjum D. Bojdoł.  
 Część wykładową rozpoczęł a 
P.B. Szermańska krótką historią  femini-
zmu, w której zarysowała problemy 
kobiet w Europie. Mówiła o tym, jak to 
kiedyś do kształcenia przeznaczano w 
rodzinie męŜczyzn, a dziewczęta uczyły 

się tylko wtedy, gdy nie miały odpo-
wiedniego posagu, bo sensem ich Ŝycia 
było zamąŜpójście.  Kolejne wykłady 
przygotowały pod opieką swoich na-
uczycieli uczennice (K. Wieczorek, E.  
Dzida, D. Bojdoł, K. Woźniak), były 
one równieŜ połączone z pokazami slaj-
dów i dotyczyły kobiet w historii, poli-
tyce, nauce, sporcie. Pani K. Skipioł 
przedstawiła temat „Kobiece kanony 
piękna”, który wyprowadziła z ery pre-
historycznej do czasów współczesnych,  
puentując go poglądem o nadrzędnej  
wartości piękna duchowego nad wyglą-
dem zewnętrznym. Całość przeplatały 
występy solistek M. Król i P. Ligas, 
które śpiewały utwory związane tema-
tycznie z treścią seminarium. 
 Na koniec zaproszeni goście wy-
powiedzieli się na temat ideału kobieco-
ści, który realizują w swoim Ŝyciu. 
MoŜna z nich było wysnuć wspólny 
wniosek, Ŝe to tzw. dobre wychowanie,  
delikatność, czułość, wraŜliwość i  psy-
chiczna wytrzymałość decydują o tym, 
czy jest się prawdziwą damą. Kobiety 
powinny się realizować głównie jako 
Ŝony i matki, ale nie wolno im zapomi-
nać o realizowaniu własnych zamierzeń  
i planów, bo tylko taka postawa uczyni  
je naprawdę szczęśliwymi.  
 Z listu Pani E.Wrony – dyrygent-
ki chóru „Semper Communio”- której 
nie udało się przybyć na spotkanie: 
„My ślę jednak, Ŝe dla mnie jako kobiety 

to rodzina jest najwaŜniejszą wartością 
w Ŝyciu, a więc w moim odczuciu nie 
wyróŜniam się w Ŝaden sposób od pozo-
stałych kobiet Ŝyjących wokół nas. I 
właśnie za sprawą mojej rodziny czuje 
się w pełni zrealizowaną kobietą. To 
dzięki niej zrozumiałam co jest dla mnie 
najwaŜniejsze. śyczę wam dokonywa-
nia dojrzałych wyborów w Ŝyciu a takŜe 
wiele radości z realizowania się kaŜdego 
dnia poprzez wykonywanie prostych,  
codziennych obowiązków.” 
 Wręczono teŜ sentymentalne 
białe i czerwone goździki oraz…  sym-
boliczne rajstopy. Tym sposobem Panie 
z uśmiechem wspomniały wtedy czasy 
PRL-u i opowiedziały o nich młodemu 
pokoleniu, które nie zrozumiało rozba-
wienia zaproszonych Pań. Prof. Korze-
niowska i M.OŜarowska opowiedziały,  
jak świętowano kiedyś Dzień Kobiet w 
zakładach pracy, czym panie były obda-
rowywane i dlaczego rajstopy czy 
apaszki były towarem luksusowym. 
 Pani dyrektor B.Smolarek zakoń-
czyła spotkanie zapowiadając kontynu-
ację tego typu przedsięwzięć w roku 
następnym. MoŜe następnym razem 
wstęp na salę będę mieli tylko chłopcy i  
wezmą udział w spotkaniu „Być męŜ-
czyzną – to zobowiązuje”? 
 

B. Szermańska 

Seminarium dla Kobiet 
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Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 
Ogłasza konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną 
 
 

„GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
MIEJSCE, KTÓRE WARTO ODWIEDZI Ć” 

 
Celem konkursu jest propagowanie walorów  

Gminy Goczałkowice Zdrój. 
Prezentacja multimedialna  

„GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ MIEJSCE,  
KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ”  

powinna być wykonana w programie Power Point. 
 Prace zapisane na nośniku cyfrowym (CD-ROM)  

naleŜy nadesłać lub dostarczyć do GOK-u  
do dnia 1 czerwca 2009 roku wraz z danymi autorów  

(imię, nazwisko, szkoła, adres,  
ewentualnie adres elektroniczny). 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: 
www.gok.net.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza na czterodniową wycieczkę  

 

do Malborka i Trójmiasta 
 

Przewidywany koszt wycieczki ok.360 zł.  
Planowany termin wyjazdu  
28 - 31 MAJA 2009 roku. 

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK,  

UG II p. pok.213, tel. 032 2107838 

Goczałkowice-Zdrój,  
Pawilon „Wrzos”,  

czynne od 15 kwietnia 

Ilustracje Wielkanocne wykorzystane w numerze są pracami Artystów malujących ustami i nogami 



Pytania: 
1.  …   Piątek 
2.  … dyngus 
3. Pierwszy kwiat wiosną 
4. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą 
5.W świątecznym koszyku  
6. Topimy Ją w pierwszy dzień wiosny 
7. Jajko malowane 
8. Nadchodzi 21 marca 
9. W … jak w garncu. 

KRZYśÓWKA 

ROZWI ĄZANIE KRZY śÓWKI GOK-u  nr 2(169) 
 
Hasło: IDZIE LUTY PODKUJ BUTY 
 
Nagrody wylosowali: Krzysztof Kwaśny, Ewelina Gawlak 
Nagrody moŜna odebrać w biurze GOK pok. 213 (budynek 
Urzędu Gminy). 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU ZAPRASZA 

 do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM 
 

„PORTRET  
MOJEJ MAMY” 

 
CELE :  
• kształtowanie szacunku dla rodziny, 
• wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych, 
• propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy aktywności twórczej, 
• promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieŜy z róŜnych 
środowisk i miejsc zamieszkania. 

 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC : 15 maja 2009 r.  
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.gok.net.pl 
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Symbolika krzyŜa w religii chrześci-
jańskiej jest bezpośrednio związana z 
wyobraŜeniem Chrystusa cierpiącego, z 
jego zbawieniem i zwycięstwem Ŝycia 
nad śmiercią. Poprzez obchodzone w 
trakcie świąt Wielkanocnych zmar-
twychwstanie Bóg przezwycięŜa niedo-
rzeczność śmierci i daje nadzieję na to, 
Ŝe takŜe nasza śmierć jest otoczona jego 
miłością. 

W lokalnej świadomości krzyŜe były 
i są symbolem wspólnoty kulturowej, 
religijnej i historycznej. Są swego ro-
dzaju ,,rozsianymi modlitwami ludu w 
drewnie lub kutymi w kamieniu’’. 

RóŜne, tak, jak róŜne są charaktery 
ludzkiej natury były motywy stawiania 
krzyŜy. I tak, pragnienie oddania czci i  
chwały Bogu, uczczenie wspomnianej  
juŜ męki i śmierci Jezusa, upamiętnienie 
miejsca głoszenia Ewangelii, uznanie 
swej grzeszności, chęć zachowania 
świętości miejsca, prośba o opiekę nad 

parafią, wsią, polami, wdzięczność za 
otrzymane łaski, za powrót z wojska czy 
wojny, wysłuchanie próśb itp. 

KrzyŜe stawiano przy drogach , nad 
stawami, rzekami. Były teŜ wmurowane 
w ścianach domów, stawiano je na pa-
górkach, na rozstajach dróg, na skrzyŜo-
waniach ulic. RóŜne poprzez wieki  
przybierały formy. Poza pasyjką bardzo 
często umieszczano na nich postacie 
świętych, nanoszono napisy , na podsta-
wie których moŜna było wywnioskować 
kto był fundatorem danego krzyŜa, jaką 
miał intencję i kiedy został on wysta-
wiony. Nanoszono prośby, zwłaszcza o 
modlitwę, skierowane od przechodnia 
do Chrystusa. 

Wizerunki krzyŜy na trwałe wpisały 
się w krajobraz polskich wsi. Nie ma 
chyba takiej, w której nie odnaleźliby-
śmy tego symbolu ludzkiej wiary. Ta-
kie, czy inne, od dawien dawna stawiane 
są w okolicach domostw i w miejscach 
szczególnych, aby mogły zapewnić nam 
spokój duszy. 

W naszych rodzinnych Goczałkowi-
cach równieŜ nie zabra-
kło ,,przydroŜnych’’ krzyŜy. Łącznie 
jest ich sześć. Pierwsze trzy wykonano z 
drewna, a pozostałe trzy z kamienia. 

Z powstaniem drewnianego krzyŜa 
przy ul. Siedleckiej, który znajduje się 
pod opieką rodziny Wawrzyczków wią-
Ŝę się pewna stara legenda. Podobno 
dawno temu, najprawdopodobniej w 
połowie XVIII w., w miejscu tym stała 
karczma . Któregoś dnia odprawiano w 
niej wesele, a obok, drogą miał jechać z 
Pszczyny ksiądz z wiatykiem do chore-
go. Na dźwi ęk dzwonka, część gości,  
wraz z państwem młodym, wyszła z 
karczmy na drogę by się pokłonić. W 
tym momencie w karczmę miał uderzyć 
piorun, który wywołał poŜar, w którym 
zginęła reszta gości weselnych.  

Jak opowiada dalej legenda, krzyŜ 
miał  zostać wystawiony przez młodych 
w podziękowaniu za ocalone Ŝycie.  

Jadąc od strony zapory, w kierunku 
kościoła parafialnego ul. Szkolną napo-
tkamy drugi z drewnianych krzyŜy,  
znajdujący się na posesji państwa Ka-
pias. Pochodzi on z 1953 r. Został wy-
stawiony przez rodziców dzisiejszych 
właścicieli, najprawdopodobniej jako 
podziękowanie za otrzymane łaski i 
prośba o dalsze, na resztę Ŝycia swego i  
swych dzieci.    

Trzeci, równieŜ przy ulicy szkolnej  
jest znacznie starszy od swego poprzed-
nika. Pochodzi najpewniej z końca XIX 
w. Jak podają niejasne przekazy został  
wystawiony jako wotum dziękczynne za 
szczęśliwy powrót dawnego właściciela 
do domu z wojny. Stoi na posesji pań-
stwa Wawrzyczków.  

Wszystkie trzy są do siebie bardzo 
podobne. Na kaŜdym z nich umieszczo-
no, wyciętą z blachy sylwetkę Chrystusa 
(malowanie wizerunku ukrzyŜowanego 
na blasze rozpowszechniło się z końcem 
XIX w., wraz z rozwojem hutnictwa).   

Maria Lipok-Bierwiaczonek w ksiąŜ-
ce ,,Przy śląskich drogach.’’ Kapliczki i 
krzyŜe przydroŜne na Górnym Śląsku., 
pisze, iŜ w XIX w. na terenie Ziemi  
Pszczyńskiej powstał bogaty zespół  
kamiennych krzyŜy. Wszystkie one ma-
ją wspólne cechy stylistyczne.  Zacho-
wują dość krępą sylwetkę. Proporcje 
pomiędzy cokołem i krzyŜem są bardzo 

 
(Ciąg dalszy na stronie 17) 

KrzyŜ drewniany na ul. Szkolnej 
(państwo Kapias) 

KrzyŜ murowany ,,BoŜa Męka’’  
na ul. Jeziornej 

,,Wieś zaczyna się od krzyŜa. Trzeba się przeŜegnać. W imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego, amen. Jak w kościele, tylko codzienniej. 
Kościół jest niedzielny, świąteczny, to i Ŝegnanie się kościelne nie 
takie zwyczajne. A wieś swoja, powszedna. To takie jakoś bardziej  
swojskie, to Ŝegnanie się przed krzyŜem wioskowym, to takie jakieś 
zwyczajniejsze. A potem po, Ŝegnaniu się, trochę podejść i nasz dom. 
To prawie tak wygląda, jakby Ŝegnało się przed naszym domem.’’ 
 

A. Zalewski ,,Przebłyski słów’’ 
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harmonijne i zdobi je zazwyczaj płasko-
rzeźba Matki Boskiej Bolesnej. 

W tej teŜ konwencji utrzymany jest  
krzyŜ znajdujący się na skrzyŜowaniu 
ul. Jeziornej i Podlaskiej. Jest to  jeden z 
najstarszy tego typu zabytków na terenie 
Goczałkowic. Powstał około 1835 r. , o 
czym świadczy mało juŜ czytely na-
pis ,,... tey BoŜey Meki. Jacob Klima 
prosi o ieden pacierz 1835’’.  

Wspomniany Jakub, według daw-
nych relacji dopuścić się miał jakiejś 
zbrodni, najprawdopodobniej zabójstwa,  
a krzyŜ ten zbudował na swej ziemi na 
znak Ŝalu, pokuty i błagalnej prośby o 
przebaczenie.   

KrzyŜ ten, choć mówi się o 
nim ,,kamienny’’ najprawdopodobniej  
został zbudowany z cegły, a dopiero 
później otynkowany i pomalowany. Na 
postumencie o planie prostokąta stoi  
cokół, na którym widnieje wyŜej wy-
mieniony napis. Kolumna w postaci  
wydłuŜonego prostopadłościanu zwień -
czona jest gzymsem uskokowym. Na jej  
ścianie frontowej znajduje się wizerunek 
Matki Boskiej Bolesnej z dłońmi na 
wysokości piersi. 

Na krzyŜu figurka Pana Jezusa 
UkrzyŜowanego odlana jest w formie 
płaskorzeźby. PowyŜej  niej znajduje się 
kamienna tabliczka z napisem ,,INRI’’ . 

Obecną opiekunką krzyŜ jest pani  
Janina Skipioł. 

W niedalekim sąsiedztwie, na ul. 
Zimowej stoi drugi z kamiennych krzy-
Ŝy. Jest niemalŜe bliźniaczo podobny 
do ,,BoŜej Męki’’ z ul. Jeziornej. Cały 
szary, odróŜnia się jedynie brakiem in-
tensywnej kolorystyki. Jak podaje, 
umieszczony na cokole napis pochodzi z 
1833 r. Jego fundatorem był Paweł  
Paszczek (tak oryginalnie zapisano na-
zwisko na krzyŜu). Jego opiekunami jest 
rodzina państwa Ryłko. 

PodąŜając, prowadzącą przez las ul. 
Bór II, napotkamy przy jej końcu, po 
lewej stronie trzecią ,,BoŜą Mękę’ ’. Jest 
ona znacznie młodsza od swych dwóch 
poprzedniczek. Pochodzi 1876 r. Wy-
róŜnia się równieŜ rozmiarami. Zbudo-
wana według odbiegającego od  trady-
cyjnego schematu, składa się z: cokołu, 
podzielonej na dwie części kolumny i  
krzyŜa właściwego. TuŜ pod krzyŜem 
znajduje się wnęka, z figurą Matki Bo-
skiej Bolesnej. PoniŜej umieszczono 
czarną tablicę z napisem: ,,Któryś cier-
piał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się 
nad nami.’’, a dalej: ,,Proszę o poboŜne 
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo za dusze 
w czyśćcu cierpiące. Fundator Józef i  
Małgorzata Białas 1876 r.’’ 

KrzyŜ ten znajduje się pod opieką 
rodziny Krzempków. 

PrzydroŜne krzyŜe, przy kapliczkach 
i figurach, stanowią nieodzowny ele-
ment małej architektury sakralnej, która 
obok obiektów większych, jest jedną z  
form wyrazu naszej wiary w BoŜą 
opaczność. Goczałkowickie krzyŜe liczą 
sobie juŜ wiele lat. Miejmy nadzieję, Ŝe 
pamięć o nich nigdy nie zaginie i, Ŝe 
znajdą się ludzie, którzy będą kultywo-
wać piękną tradycję ich wznoszenia.     

 
Ewelina Sowa 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
 

KrzyŜ drewniany na ul. Szkolnej 
(państwo Wawrzyczek) 
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UWAGA KONKURS  
FOTOGRAFICZNY ! 

 
GMINNY OŚRODEK KULTURY  

w Goczałkowicach Zdroju 
zaprasza do udziału w kolejnej edycji  

konkursu  fotografi cznego 
 

„TO, CO PI ĘKNE  
WOKÓŁ NAS” 

 
GMINA  

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
CIEKAWE MIEJSCA - CIEKAWI  

LUDZIE - ATRAKCJE TURYSTYCZNE 
- WALORY KRAJOZNAWCZE – 

SPORT - REKREACJA - KULTURA 
 

Termin składania prac  
upływa 1 czerwca 2009 roku. 

 
Wszystkie informacje na stronie in-

ternetowej: www.gok.net.pl 

 W dniu 19 marca 2009r. w sali  pawilonu „Wrzos” kolejny raz ze swoim re-
pertuarem wystąpił Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice. Licznie przybyli goście 
mieli okazję wysłuchać pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej. Zespół kolejny raz juŜ 
zachwycił słuchaczy. 

Koncert Zespołu Folklorystycznego Koncert Zespołu Folklorystycznego Koncert Zespołu Folklorystycznego Koncert Zespołu Folklorystycznego 
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Z dawien dawna, w tradycyjnej kul-
turze ludowej, rankiem, w Wielką Sobo-
tę na placu przed kościołem odbywało 
się święcenie ognia, który symbolizował  
światło Chrystusa i oczyszczenie.  Wie-
rzono, Ŝe taki ogarek ochroni dom wraz 
z całym gospodarstwem i zapewni mu 
dostatek. 

Przed kościołem opalano równieŜ 
głowienki, czyli drewienka leszczyny 
(według starych podań, to właśnie lesz-
czyna udzieliła schronienia świętej ro-
dzinie podczas ucieczki do Egiptu) zło-
Ŝone na krzyŜ. 

Zapalanie i święcenie ognia oznacza-
ło rozpoczynanie nowego czasu. Skoń-
czyły się post i zima, zaczynały się ra-
dość i wiosna. Po poświęceniu ognia 
odbywało się święcenie wody. Dawniej  
uŜywano jej w magii l eczniczej,  
,,deszczowej’’ i w zabiegach oczysz-
czalnych. Święciło się nią w czasie 
świąt wielkanocnych izby, potrawy,  
obejścia, a nawet pola. Ponadto stoso-
wało się ją przy narodzinach i śmierci, 
gdyŜ przypisuje się jej cudowne właści-
wości i moc odpędzania zła. 

Po poświęceniu wody i ognia, gdy 
ksiądz zaśpiewał ,,Gloria’’, zarówno 
dawniej, jak i dziś  rozwiązuje się dzwo-
ny kościelne, które dzwonią po raz 
pierwszy po kilkudniowym milczeniu. Z 
tym wielkopostnym dzwonieniem wiąŜe 
się mnóstwo polskich legend, z których 
jedna brzmi następująco: ,,Po śmierci 
Pan Jezus, zstąpiwszy do piekieł, kazał  
Archaniołowi Gabrielowi przykuć łań-
cuchami Lucypera do kamiennego słu-
pa. Ogniw łańcucha zaś było tyle, ile 
jest dni w roku. Lucyper przez cały rok 
przegryza jedno ogniwo łańcucha dzien-
nie, a ostatnie ma pęknąć właśnie w 
Wielką Sobotę. Lecz dzwony sprawiają,  
Ŝe ogień w piekle powiększa się, ogniwa 
ponownie się spajają i Lucyper nie moŜe 
się uwolnić. Według legendy więzy 
pękną dopiero w końcu świata, na sądny 
dzień i wtedy narodzi się jego syn – 
Antychryst. Lecz nie nastąpi to dopóty, 
dopóki w Wielką Sobotę dzwonią dzwo-
ny i brzmi ,,Alleluja’’. 

Wielka Sobota juŜ od średniowiecza 
była w Polsce dniem święcenia potraw.  
Zwyczaj ten praktykowany jest tylko na 

terenach słowiańszczyzny. 
W skład święconego wchodziło wie-

le potraw. Newerani, uczony franciszka-
nin Ŝyjący w połowie XVIII wieku po-
daje: ,,w Polsce święcą chrzan, na znak 
tego, Ŝe gorzkość męki Jezusowej tego 
dnia w słodycz się nam i radość zamie-
niła. I dlatego teŜ przy tym masło świę-
cą, które znaczy tę słodycz. Święcą teŜ 
na ostatek jaja kurze na dowód tego, Ŝe 
jako kokosz dwojako niby kurczęta ro-
dzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wy-
siadując, tak przez Chrystusa dwa razy 
odrodzeni jesteśmy’’. 

Inne źródła podają, Ŝe świ ęcony 
chrzan miał ludziom przypominać mękę 
Chrystusa. Masło na świątecznym stole 
występowało bardzo często w postaci  
wielkanocnego baranka, który miał  
symboli zować Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Inne potrawy, które moŜna 
było odnaleźć w wielkanocnym koszu 
to: chleb (na pamiątkę ostatniej wiecze-
rzy, w trakcie której Chrystus łamał się 
chlebem), wędliny, ser, baby, sól czy teŜ 
pieprz; jednym słowem wszystko to, 
czego nie powinno braknąć w ciągu 
całego roku. Jednak najwaŜniejszym 
elementem było jajko, czasem w formie 
pisanki, róŜnej w zaleŜności od regionu. 
Malowanej, farbionej w łupinach cebuli,  
kory drzew lub teŜ zdobionej woskiem. 

Takie, czy inne było symbolem Ŝycia 
w zarodku i uosobieniem energii Ŝycio-
wej. 

Według starych wierzeń święcone 
posiadało niezwykłą moc, toteŜ po 
przyjściu z kościoła naleŜało wraz z nim 
obejść dom trzy razy, aby zapewnić mu 
dostatek i pozbyć się szczurów i myszy. 
Poświęcone kości zwierząt i drobiu na-
leŜało zakopać w czterech rogach granic 
wioski, aby zabezpieczyć ją od klęsk i 
gradu, a ze święconym chlebem i cia-
stem naleŜało obejść stodołę, aby przez 
cały rok była pełna. Skorupki pisanek 
wyrzucone do ogrodu miały chronić 
kapustę od liszek, czy teŜ zakopane w 
dniu pierwszego wypasu bydła miały 
zapewnić duŜą mleczność krów. Z kolei 
chleb dawany krowom powodował do-
bre ich zapłodnienie itd., itd. Święco-
nym naleŜało podzielić się z najbied-
niejszymi, sierotami i nic nie mogło się 

zmarnować. 
Wielką sobotę kończyła rezurekcja – 

naboŜeństwo biorące swą nazwę od ła-
cińskiego słowa resurrectio – zmar-
twychwstanie. Polega ono na wyniesie-
niu Najświętszego Sakramentu z tzw.  
Grobu i trzykrotnej uroczystej procesji  
wokoło kościoła. Jak pisał Zygmunt 
Glogier, polski badacz kultury ludowej: 
,,obchód ten powstał z misteriów śre-
dniowiecznych, a na jego rozpowszech-
nienie wpłynęli boŜogrobcy’’. 

Według wierzeń ludowych w czasie 
rezurekcji woda w źródłach i studniach 
zamienia się na chwilę w miód, a skarby 
ukryte w ziemi zapalają się jasnym pło-
mieniem. 

Wierzono, Ŝe kto przespał rezurek-
cję, nie ma prawa jeść święconego i  
będzie ciągle chorował. Gospodarze 
potrząsali drzewkami owocowymi, by 
rodziły obfi cie, mówiąc: ,,Powstań drze-
wo, bo Chrystus zmartwychwstał’’. W 
czasie procesji wypatrywano, czy nie 
ma przypadkiem wśród modlących cza-
rownicy, ,,bo jeśli jest, to musi się jej 
przytrafić coś takiego, co nie pozwoli jej 
trzykrotnie obejść kościoła – rzemyk od 
t rzewika odpadnie,  spódnica się  
oberwie’’. Po przyjściu do domu gospo-
darze wypuszczali konie, aby i one cie-
szyły się z wolności i święciły swoją 
radością to wielkie święto Zmartwych-
wstania. 

W Wielką Sobotę podobnie jak w 
wieczór wigilijny, wróŜono. Wieczorem 
otwierano ksiąŜeczkę do naboŜeństwa 
na dowolnej stronie, a następnie wkłada-
no ją sobie na noc pod poduszkę. Rano 
otwierano ją ponownie w jakimkolwiek 
miejscu. Odległość między tymi przy-
padkowo dobranymi stronicami świad-
czyć miała o mniejszym lub większym 
powodzeniu danego domownika w cią-
gu roku. 

Nadchodziła Wielka Niedziela. 
Po prymarii – pierwszej mszy po 

Zmartwychwstaniu Pana – spieszono do 
domów na Wielkie Śniadanie, na które 
podawano to, co znalazło się w święcą-
ce. 

Współcześnie system naszych wie-
rzeń i przekonań znacznie się zmienił. 

 
(Ciąg dalszy na stronie 19) 
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Dziś obchodom świąt Wielkiej Nocy nie 
towarzyszy juŜ tak wiele obrzędów i  
zwyczajów. Wszystko spowszedniało. 
W dobie XXI w. rok obrzędowy nie 
wyznacza juŜ ram naszego Ŝycia. Wyda-
je się, Ŝe pewne rzeczy stanowią relikt 
minionych czasów. Ale czy do końca? 

Wbrew powszechnie panującym 

poglądom w naszych rodzinach wciąŜ 
kultywuje się pewne zwyczaje. W kaŜ-
dym z domów na swój własny sposób. 
Dziś wraz z Wielką Sobotą wciąŜ podą-
Ŝamy d o n as zy ch k oś ci ołó w 
ze ,,święconym”. Zmianie mogła ulec 
niekiedy tylko forma. Nasze koszyki  
pewno róŜnią się zawartością od koszy-
ków naszych babć. Tylko komu tak na-
prawdę moŜe przeszkadzać czekolado-

wy zajączek, czy jajko zamiast ręcznie 
wykonanej pisanki? Myślę, Ŝe nikomu, 
gdyŜ najwaŜniejsze są nasze intencje i  
niczym nie zachwiane przekonanie, Ŝe 
te wszystkie elementy są wyznacznika-
mi naszej wiary. 

 
Ewelina Sowa 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 
 

 W  p i ą t k o w y  w i e c z ó r 
(20.03.2009) na Sali Gminnego Ośrodka 

Kultury odbyło się spotkanie goczałko-
wickich pasjonatów wycieczek gór-

skich. Gościem spotkania był pan Cze-
sław Szindler – przewodnik,  cieszący 
się niebywałym szacunkiem zgromadzo-
nych turystów.  Przez ponad dwie go-
dziny mogliśmy podziwiać prezentację  
przepięknych zdjęć  z róŜnych cieka-
wych miejsc i szlaków. Byliśmy, więc 
uczestnikami wirtualnej wycieczki po 
Polsce, Ukrainie, Rumuni, Chorwacji, 
Litwie, Łotwie, Estonii, Norwegi. At-
mosferę spotkania dodatkowo wzmac-
niała pasja, z jaką Pan Szindler opowia-
dał o kolejnych przedstawianych miej-
scach. Na uwagę zasługuje równieŜ ar-
tystyczna wartość prezentowanych 
zdjęć, malownicze pejzaŜe, świetne 
światła, niebywałe zestawienia kolory-
styczne i niebanalna kompozycja świad-
czyły o wielkim talencie autora – foto-
grafa. Wielką przyjemnością było 
uczestniczenie w spotkaniu z Człowie-
kiem jego autentycznymi Pasjami. Tak 
mało jest wśród nas takich właśnie lu-
dzi, pełnych chęci do działania, aktyw-
nych, realizujących swoje marzenia,  
skromnych a jak wielkich duchem. 
 

GOK 
Pan Czesław Szindler przewodnik, turysta, fotograf, pasjonat gór i dzikiej przyrody 
goczałkowickimi turystami. 

Spotkanie z przewodnikiem 

 Aby w naszym Wielkanocnym 
koszyku było pięknie i kolorowo, warto 
poświęcić czas na przygotowanie kolo-
rowych pisanek. Piękne kolory skorupek 
moŜna uzyskać, stosując naturalne 
barwniki roślinne. 
 Kolor od róŜowego do czerwone-
go – otrzymamy gotując jajka w lekko 
zakwaszonym soku z buraków czerwo-
nym, interesujący nas odcień uzyskamy 
w zaleŜności od czasu trzymania jajek w 
wywarze. 
 Kolor brązowy – dadzą nam łupi-
ny cebuli, tu poprzez czas gotowania 

moŜemy wpływać na odcień brązu. 
 Kolor czarny – uzyskamy dzięki  
korze dębu, olchy, lub łupin orzecha 
włoskiego, warto takie łupiny zasuszyć i  
przechować do Wielkanocy. 
 śółtozłoty kolor otrzymamy go-
tując wywar z kory młodej jabłoni lub 
kwiatu nagietka, lub przy uŜyciu przy-
prawy o nazwie Curcuma. 
 Zielony kolor – da nam woda po 
gotowanym szczypiorku lub młodej 
zielonej trawie, wywar z widłaka, mło-
dego Ŝyta, lub pokrzywy. 
 Fiolet – sok z jagód, wywar z 

płatków ciemnej malwy oraz mieszanie 
koloru czerwonego i niebieskiego. 
 Kolor niebieski – dadzą nam 
owoce tarniny. 
 

■ 

Barwienie Wielkanocnych PisanekBarwienie Wielkanocnych PisanekBarwienie Wielkanocnych PisanekBarwienie Wielkanocnych Pisanek    



 W niedzielę 08.03.2009r. odbył 
się Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy 
Młodszych o Puchar Prezesa LKS Go-
czałkowice – Zdrój.  
Miejsca uplasowały się następująco:  
1. CHRZCICIEL TYCHY  
2. LKS ŁĄKA   
3. WALCOWNIA CZECHOWICE  
4. LKS GOCZAŁKOWICE  
5. ORŁY MIROSŁAWA K.  

6. OGRODNIK TYCHY  
7. ISKRA PSZCZYNA  
8. ZNICZ JANKOWICE  
9. LKS RUDOŁTOWICE  
10. CZAPLA KRYRY  
Najlepszy bramkarz – Bryła Mateusz 
(Orły Mirosława K.)  
Najlepszy zawodnik – Grzybek Mateusz 
(Chrzciciel Tychy) 
 

UWAGA!!!   
ZMIANA CENNIKA SIŁOWNI OD 01.03.2009r.   
- za wstęp jednorazowy (60min.) – 6,00 zł od osoby  

CENY KARNETÓW   
- sześć godzinnych wejść (6 x 60min.)  - 30,00 zł.  
- dwanaście godzinnych wejść (12 x 60min.) - 60,00 zł.  

GOKSiR  

DLA KURACJUSZY 
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatolo-

giczno – Rehabilitacyjnego oraz Gwar-
ka – zaprasza wszystkich kuracjuszy do 

korzystania z Krytej Pływalni 
„Goczuś”. 

 
Proponujemy następujące atrakcje: 
-basen sportowy o wymiarach 25m x 

16m i głębokości od 1,3 do 1,8m,  
-treningowy o wymiarach 15m x 8,5m i 

głębokości od 1,10 do 1,35m,  
-brodzik o głębokości 1m,  

-2 jacuzzi,  
-sauna z pokojem wypoczynkowym,  

-przeciwprądy w basenie treningowym, 
-bicze wodne, 

-gejzer, 
-zjeŜdŜalnia wodna rurowa. 

 
Basen jest przystosowany dla osób nie-

pełnosprawnych. 
Na terenie obiektu znajdują się: siłow-
nia, kawiarenka, solarium oraz sklepik 

sportowy. 
 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE  
OD DNIA 16 MARCA 2009R.  
O GODZINIE 14.40 i 15.45. 

 
Wstęp na basen – 4,50 zł 

 
Zapewniamy transport autokarem w 

obie strony. 
 

Cena przejazdu – 3,00 zł 

SPORTSPORTSPORTSPORT      

12.03.2009r (czwartek) odbyły się 
Gminne Zawody Pływackie Szkół Pod-
stawowych. Zawodnicy z najlepszymi 
wynikami wystartują w zawodach po-
wiatowych.  

Gminne zawody  

pływackie 

Zawody Trampkarzy 



SPORTSPORTSPORTSPORT      

I Otwarte mistrzostwa Gminy Goczał-
kowice- Zdrój w Pływaniu 04.04.2009 
 
1. Cel: 
• podnoszenie poziomu pływania wśród 

dzieci i młodzieŜy 
• promocja Gminnego Ośrodka Sportu i  

Rekreacji w Goczałkowicach Zdrój  
• integracja środowiska pływackiego 
• popularyzacja i upowszechnianie ak-

tywnego wypoczynku w wodzie, 
2. Organizator: Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałkowi -
cach-Zdroju 
3. Termin i miejsce: 
Zawody zostaną przeprowadzone  
04.04.2008 r. /sobota/ na pływalni w 
Goczałkowicach w kategorii dzieci klas 
I-VI. 
Początek zawodów – 8.30, przybycie 
zespołów 8.00, planowane zakończenie 
13.00 
Dokładne godziny zostaną podane po 
zamknięciu listy zgłoszeń – w listach  
startowych. 
4. Wymagania: 
KaŜdy zawodnik ma prawo udziału w 
dwóch konkurencjach.  
5. Zgłoszenia 
Do 30 marca 2009 na adres: 
kkupper1@wp.pl, potwierdzeniem zgło-
szenia będzie odesłany mail zwrotny. 
Zgłoszenie musi zawierać: listę zawod-
ników z konkurencjami i wypełnione 
karty startowe (nazwisko i imię, rok 
urodzenia, płeć (K lub M), nazwę klubu, 
konkurencje i czasy orientacyjne. 
Karty zgłoszenia do pobrania na stronie:  
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
Ponadto prosimy o zgodę rodziców na 
udział w zawodach. 
UWAGA!!! Wszystkie zgłoszenia do 

zawodów po terminie 30.03.2009 nie 
będą przyjmowane !!!  
KaŜdy zespół moŜe wystawić maksy-
malnie 25 zawodników  
6. Zespoły: 
UKS SP12 Studzionka 
SP Goczałkowice 
Pszczyńskie Centrum Rekreacji  
MG Sport 
Sport Cassic 
UKS Delfin Pawłowice 
Gillus Wola 
Butterfly 
4. Grupy startowe: 
• klasy 1-2- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów dowolny 
• klasy 1-2- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów grzbietowy 
• klasy 1-2- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów klasycznym 
• klasy 1-2- dziewczęta i chłopcy 25 

metrów del fin 
• klasy 3-4- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów dowolny 
• klasy 3-4- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów grzbietowy 
• klasy 3-4- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów klasycznym 
• klasy 3-4- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów del fin 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów dowolny 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów grzbietowy 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów klasycznym 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 50 

metrów del fin 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 100 

metrów dowolny 
• klasy 5-6- dziewczęta i chłopcy 100 

metrów klasycznym 

5. Sposób przeprowad zenia zawodów: 
Kolejność rozgrywania konkurencji 
styl dowolny 
styl klasyczny 
styl grzbietowy 
del fin 
6. Nagrody: 
Dla najlepszych zawodników przewi-
dziano dyplomy i medale 
7. Postanowienia końcowe:  
• Zawody przeprowadzone będą na 

pływalni 25 – metrowej. 
• zawody zostaną przeprowadzone 

zgodnie z przepisami pływania, se-
riami na czas, według zasad general-
nych 

• start w róŜnych odstępach czaso-
wych z pomiarem ręcznym  

• w czasie zawodów na pływalni mogą 
przebywać tylko zawodnicy startują-
cy, oraz oznaczone osoby funkcyjne 
w tym trenerzy, 

• zawodnicy kończący wyścig opusz-
czają nieckę basenu, 

• biuro zawodów Pływalnia w Goczał-
kowicach, 

• interpretacja regulaminu przysługuje 
organizatorom, w sprawach sporto-
wych jury zawodów 

• organizatorzy  zawodów zastrzegają 
sobie prawo do wprowadzania zmian  
odnośnie godzin zawartych w pro-
gramie zawodów, a takŜe w przebie-
gu samych zawodów 

• Podczas zawodów organizator za-
pewnia opiekę medyczną 

• organizatorowi przysługuje prawo 
wystawienia dowolnej liczby zawod-
ników 

■ 

 28 marca (sobota) rusza VII  
Edycja Goczałkowickiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki . Na dwóch szcze-
blach zagra 18 zespołów. W nowym 
sezonie w I lidze wystąpią: Dobermany 
Tychy, Dexus Parnters Pszczyna, Funk’-

n’Soul Tychy, Elektrownia Łaziska,  
LAFO Team Pszczyna (dawny Zamel),  
Orły Mirosława K., Fanatic Bielsko-
Biała i MDT Gladiators Ligota (dwie 
ostatnie druŜyny wywalczyły w po-

przednim sezonie awans z II ligi). 
W II lidze rywalizować będą: Słupsk82 
Czechowice, Art Decor Pszczyna,  
ZSTiL Czechowic, LO im. Chrobrego, 
Kabaczki Pszczyna, ZWK Squad Góra,  
God’s Crew Czechowice, Raiders Ty-
chy,  KiS śywiec oraz druga druŜyna z 
Tychów (cztery ostatnie zespoły to be-
niaminkowie).  
Jak informują organizatorzy nazwy ze-
społów mogą ulec jeszcze zmianom. 

W porównaniu z poprzednim sezonem 
w GALK-u nie zagrają dwie ekipy:  
Zryw Pszczyna i Degustator Tychy. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące ter-
minarza rozgrywek zamieszczane będą 
na stronach internetowych www.galk.pl  
oraz www.gosir.goczalkowicezd roj.pl. 
 
Wszystkich sympatyków koszykówki  
zapraszamy do kibicowania. 

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW PŁYWACKICH 
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Górnośląskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów w Katowicach  
okradło weteranów pracy zawodowej. 
 
Katowickie Wodociągi istnieją 122 lata.  
Goczałkowickie Wodociągi istnieją 53 
lata. 
 A Górnośląskie  Przedsiębior-
stwo Wodociągów w Katowicach istnie-
je od 1991, tylko z nazwy, bo w zakła-
dzie nic się nie zmieniło tylko pieczątki. 
Przez nazwę Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów w Katowicach,  
stracili na tej nazwie weterani pracy 
poświęcając swoje całe Ŝycie dla dobra 
zakładu i Śląskiej Aglomeracji. 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów rozprowadziło w 2008 roku ak-
cje sprzedaŜy zakładu pracownikom,  
którzy przepracowali 10 lat w Górnoślą-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów po 
6500 akcji, wartość 1 akcji 10 zł to się 
równa 65000 zł. 
 A my weterani mieliśmy przepra-
cowane 2 – 4 – 6 – 8 – 9 lat w Górnoślą-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów, a 
w sumie od 40 do 44 lat solidnej pracy 

w Rejonie Produkcyjnym Goczałkowic.  
Tych pracowników nie objęto bo nie 
było wymaganych 10 lat pracy w G. P. 
W 
 Przytoczę moja osobistą bolesną 
krzywdę i wielu  innych pracowników 
poszkodowanych. 
Jestem weteranem pracy, rozpocząłem 
pracę jako budowniczy zapory w 1954r.  
na cięŜkim sprzęcie. Byłem jednym z 
pierwszych pracowników przyjętych od 
maja 1956 roku w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  
w Katowicach, Rejon Produkcyjny Go-
czałkowice do 1999 roku. 
Jako pracownik warsztatu brałem czyn-
ny udział w rozruchu I etapu Gocza I i  
Gocza II, Kobiernie, Urbanowie, Stru-
mienia. 
Jako brygadzista prac remontowych 
byłem odpowiedzialny za sprawność 
wszystkich urządzeń, a podległe mi były 
Stacja Goczałkowice, pompownie Uję-
cie, przepompownie Paprocany, Urba-
nowice, Mikołów, przepompownie,  
Strumień, Zarzecze, Zabłocie, Podgro-
bel, odpowiadałem z brygadą za spraw-

ność wszystkich urządzeń na tych tere-
nach. 
Byłem przodującym racjonalizatorem w 
przedsiębiorstwie. 
Od 1979 do 1999 pracowałem na stano-
wisku kierownika zmiany. 
Za zasługi w pracy zawodowej zostałem 
odznaczony 2 razy KrzyŜami zasługi  
nadane przez Prezydenta. ZasłuŜony 
pracownik Gospodarki Terenowej nada-
ne przez Ministra Ochrony Środowiska.  
ZasłuŜony pracownik W. P. W i K Ka-
towice 
Pracownik pracy W. P. W i K. 
Były to odznaczenia za sumienną pracę,  
bo w partii nigdy nie byłem. 
Sposób potraktowania mnie i wielu pra-
cowników tego okresu jest krzywdzące,  
niesprawiedliwe, karygodne, nierzetel -
ne. Nie wiem, Ŝeby tak zakład pracy w 
Państwie  Demokratycznym mógł trak-
tować swoich pracowników 
 

S. W. 
Autor znany Redakcji 
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INFORMACJA NA TEMAT  
PRAWA DO NIEODPŁATNEGO  
NABYCIA AKCJI  
GÓRNOŚLĄSKIEGO  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
WODOCIĄGÓW S.A. 
 
Powstanie i realizacja prawa do nieod-
płatnego nabycia akcji Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 
uzaleŜnione jest od spełnienia trzech 

przesłanek. 
Po pierwsze: zaliczenie do jednej z ka-
tegorii uprawnionych pracowników, o 
których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjali-
zacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 
171 póz. 1397). Zgodnie ze wskazanym 
przepisem przez uprawnionych pracow-
ników naleŜy rozumieć: 
a) osoby będące w dniu wykreślenia z 
rejestru komercjalizowanego przedsię-
biorstwa państwowego pracownikami  
tego przedsiębiorstwa państwowego w 
dniu zawarcia umowy rozporządzającej  
przedsiębiorstwem poprzez jego wnie-
sienie do Spółki, 
b) osoby fizyczne, które w dniu wykre-
ślenia komercjali zowanego przedsię-
biorstwa państwowego z rejestru przed-
siębiorców, lub osoby fizyczne, które w 
dniu zawarcia umowy rozporządzającej  
przedsiębiorstwem poprzez jego wnie-
sienie do spółki były stroną umowy o 
zarządzanie przedsiębiorstwem pań -
stwowym, zawartej na podstawie prze-
pisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 

września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
póz. 981), 
c) osoby, które przepracowały co naj -
mniej dziesięć lat w komercjalizowa-
nym przedsiębiorstwie państwowym lub 
w przedsiębiorstwie, które zostało spry-
watyzowane przez wniesienie do spółki, 
a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 
wskutek przejścia na emeryturę lub ren-
tę albo z przyczyn niedotyczących pra-
cowników, 
d) osoby, które po przepracowaniu dzie-
sięciu lat w przedsiębiorstwie państwo-
wym (przez komercjalizowane przedsię-
biorstwo państwowe naleŜy rozumieć 
jedynie Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów S.A., które zostało utwo-
rzone 01 sierpnia 1991 r. - zgodnie z 
pismem Ministerstwa Skarbu Państwa 
Departamentu Ewidencji i Prywatyzacji  
Rekompensat i Udostępniania Akcji nr 
MSP/DERRiUA/4630/06/EPiw z dnia 
23 listopada 2006 r.) podlegającym pry-

 
(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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 Czekam na sobotę z utęsknie-
niem. Jestem pracującą babcią, która w 
sobotnie przedpołudnie ma czas na spa-
cer z ukochaną wnuczką. Aura w tym 
roku jest, jaka jest. Mało słońca, duŜo 
opadów. Ale pogoda nas nie odstrasza.  
Dzielnie idziemy. Wnuczka w wózku, ja 
za wózkiem. Opowiadam jej o miej-
scach, koło których przechodzimy, o 
ludziach, pieskach i ptaszkach, które 
swoim śpiewem zapowiadają wiosnę.  
Pokazuję kolorowe o tej porze roku pę-
dy drzew i zieloną trawę wychodzącą 
spod śniegu. Idziemy przez Zdrój, mija-
my Maćki, Bór i wchodzimy na Osiedle 
koło szkoły. Jest południe. Piękna opo-
wieść o przyrodzie pryska. Zaczyna się 
inny świat. Nie moŜemy oddychać. Dusi 
nas dym z kominów. Wyczuwam zapa-
chy całego tygodnia. Szczególnie słod-

kawy smak dymu - palone plastyki. Co 
mam teraz powiedzieć kochanej wnucz-
ce? MoŜe zadać pytanie, dlaczego ludzie 
nie kochają samych siebie? Powiedziano 
przecieŜ kochaj bliźniego jak siebie sa-
mego. Skoro sam siebie zabijam, to co 
tam inni, niech giną ze mną. 
A ja opowiadam dalej o segregacji śmie-
ci, o kalendarzu ekologicznym projekto-
wanym przez dzieci, o sprzątaniu świa-
ta, o piecach ekologicznych, o mądrości 
ludzi, o dzieciach , dla których są olim-
piady z ekologii. I tak sobie myślę, Ŝe to 
wszystko za mało. W tej wielkiej goni-
twie zagubiliśmy się sami, zapomnieli-
śmy o odrobinie miłości dla samego 

siebie (w myślach do drugiego człowie-
ka). 
Patrząc oczami przyrody. Zanieczysz-
czone powietrze mogą oczyścić tylko 
rośliny, szczególnie drzewa poprzez 
li ście. W naszym klimacie liście utrzy-
mują się na drzewach przez 7 miesięcy. 
Przez pozostałe 5 miesięcy to nasze płu-
ca są filtrem przyrody. To była mała 
dygresja. 
Idziemy z wnuczką dalej. Wyglądamy 
wiosny. O, słonko świeci. Jest promyk 
nadziei na wesołe spacery. 
 

Babcia 
Autor znany Redakcji 

SPACER 

Informacja dla rolników 
 
 Śląska Izba Rolnicza w Katowicach zaprasza na szkolenie z zakresu szkód 
łowieckich w uprawach rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta oraz BHP w 
rolnictwie.  
Szkolenie odbędzie się w dniu 31.03.2009 r. o godz. 10,00 
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3-go Maja 10 (sala sesyjna). 
 
 Wykładowcami będą: pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby 
Rolniczej oraz pan Jarosław Krzystanek – pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.  
 

K. Gimel 
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KOMUNIKAT 
 
 Niniejszym informuję, Ŝe z 
dniem 06.03.2009 r. wypowiedziano 
umowę w sprawie opracowania i wyda-
nia folderu Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
zawartą pomiędzy Gminą a Panem Ire-
neuszem Madzią - przedsiębiorcą dzia-
łającym pod nazwą: Firma Handlowo-

Usługowa POLIGRAFIA z siedzibą w 
Łaziskach. 
W związku z tym podmioty, które za-
warły umowę z w/w firmą w sprawie 
publikacji reklamy w folderze uprzej-
mie proszę o kontakt z Sekretarzem 
Gminy, osobiście lub telefonicznie. 
 

Krzysztof Kanik - Wójt Gminy 

watyzacji zostały przejęte przez inne 
zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy. 
Przez dzień wykreślenia z rejestru ko-
mercjali zowanego przedsiębiorstwa 
państwowego naleŜy rozumieć dzień 01 
stycznia 2006 r., 
Przez komercjalizowane przedsiębior-
stwo państwowe naleŜy rozumieć jedy-
nie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów S.A., które zostało utworzone 

01 sierpnia 1991 r. - zgodnie z pismem 
Ministerstwa Skarbu Państwa Departa-
mentu Ewidencji i Prywatyzacji Rekom-
pensat i Udostępniania Akcji nr MSP/
DERRiUA/4630/06/EPiw z dnia 23 
listopada 2006 r. 
Po drugie: złoŜenie oświadczenia o za-
miarze nieodpłatnego nabycia akcji w 
terminie sześciu miesięcy od dnia wpi-
sania spółki do rejestru . Fakt złoŜenia 
oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego 
nabycia akcji potwierdzony zostaje po-
przez umieszczenie na liście uprawnio-

nych pracowników sporządzonej przez 
Spółkę. 
 
Po trzecie: brak nabycia akcji na zasa-
dach określonych w ustawie o komer-
cjalizacji i prywatyzacji w innej Spółce. 
Niespełnienie wymogów, którejkolwiek 
z trzech przesłanek powoduje nie 
umieszczenie na liście uprawnionych 
pracowników. 
 

GPW 

(Ciąg dalszy ze strony 22) 
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Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogła-
sza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych następujących w 
obszarach: 
1. Ochrona i promocja zdrowia, działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecz-
nym  

2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy szkolnej 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

 
I. Zakres rzeczowy zadania 
 
W obszarze: ochrona i promocja zdro-
wia, działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz przeciwdziałanie pato-
logiom społecznym: 
1. Działania na rzecz wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych oraz 
osób z upośledzeniem umysłowym. 

 
W obszarze: krajoznawstwo oraz wypo-
czynek dzieci i młodzieŜy szkolnej: 
1. Organizacja kolonii i obozów oraz 

innych form wypoczynku dzieci i mło-
dzieŜy szkolnej w okresie letnim 

 
W obszarze: upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu:  
1. Organizacja imprez rekreacyjnych i 

innych przedsięwzięć słuŜących zaspa-
kajaniu potrzeb mieszkańców w tym 
zakresie 

2. promocja walorów rekreacyjnych 
miejscowości. 

 
II. Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadania – 28.000 zł,  w tym: 
• na realizację zadań w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia, działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz przeciw-
działania patologiom społecznym -   
5.000 zł 

• na realizację zadań w zakresie krajo-
znawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy - 20.000 zł 

• na realizację zadań w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
- 3.000 zł 

 
III. Podmiotami uprawnionymi do złoŜe-
nia oferty są: 
1. organizacje pozarządowe w rozumie-

niu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie  

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie   

3. jednostki podległe organom admini-
stracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane 

4. spółdzielnie socjalne. 
IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu 

jest złoŜenie oferty w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. 
Szkolna 13. 

 
2. Oferty naleŜy składać na formularzu 

określonym w Rozporządzeniu Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania ( Dz. 
U.  Nr 264 poz. 2207). 

 
3. Do oferty naleŜy dołączyć następujące 

załączniki: 
1) odpis z rejestru, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące 
2) statut 
3) dokumenty potwierdzające umoco-

wanie osób reprezentujących ofe-
renta 

4) sprawozdanie merytoryczne i fi-
nansowe za 2008r. 

5) oświadczenie czy oferent jest płat-
nikiem podatku VAT 

6) oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej w rozu-
mieniu art. 9 ustawy  o działalności 
poŜytku publicznego i wolontaria-
cie w odniesieniu do zadania pu-
blicznego będącego przedmiotem 
oferty 

7) umowę partnerską lub oświadcze-
nie partnera (w przypadku wskaza-
nia partnera w pkt. V.1. oferty) 

4. W przypadku składania kserokopii 
dokumentów wymagane jest potwier-
dzenie „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upowaŜnione do reprezen-
tacji.  

 
5. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne 

z przyznaniem dotacji. 
 
6. Kwota przyznanej dotacji moŜe być 

mniejsza od wnioskowanej. 
 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie moŜli-

wość nierozstrzygnięcia konkursu. 
 

V. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Realizacja zadania nastąpi w 2009r.  
2. Z budŜetu Gminy mogą być dotowane 

zadania realizowane na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój lub zadania reali-
zowane z udziałem osób zamieszka-
łych na terenie Gminy 

3. Posiadanie przez oferenta odpowied-
nich zasobów rzeczowych, w tym: 
lokalowych i organizacyjnych, a takŜe 
kadrowych 

4. Finansowy wkład własny na realizację 
zadania publicznego. 

 
VI. Terminy składania ofert 
 Oferty naleŜy składać w zamkniętych 
kopertach z napisem: „Konkurs na reali-
zację zadań publicznych z zakresu –wpisać  
odpowiednio z zakresu rzeczowego okre-
ślonego w pkt.  I” , 
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13,  w ter-
minie do dnia 8 maja 2009r.  
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane 
przy dokonywaniu wyboru ofert: 
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w 

terminie do 14 dni po upływie terminu 
ich złoŜenia 

 
2. Oferty niekompletne lub wypełnione 

nieprawidłowo albo złoŜone po termi-
nie nie będą rozpatrywane. 

 
3. Kryteria stosowane przy wyborze 

ofert: 
1) wartość merytoryczna projektu:  0-

5 pkt 
2) dostępność realizowanego przed-

sięwzięcia dla mieszkańców, trwa-
łość, przewidywana liczba odbior-
ców, zapotrzebowanie społeczne: 
0-4 pkt 

3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczo-
we, lokalowe, sprzętowe: 0-4 pkt 

4) kalkulacja kosztów realizacji pla-
nowanego zadania, inne źródła 
finansowania: 0-5 pkt 

5) inne -  doświadczenie w realizacji 
zadań o podobnym charakterze, 
udział partnerów:  0-2 pkt. 

 
4. Oferty są oceniane przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Wójta 
Gminy. 

 
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmu-

je Wójt Gminy w drodze zarządzenia, 
po zapoznaniu się z opinią Komisji 

(Ciąg dalszy na stronie 25) 
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• Czy szkoła jest przygotowana na 

przyjęcie dzieci 6 – letnich? 
• Jaka jest baza szkoły? 
• Jak będzie funkcjonować świetlica 

szkolna? 
• Jakie warunki trzeba spełnić, by 

dziecko 6 – letnie rozpoczęło naukę 
w szkole podstawowej?  

• Jakie najistotniejsze róŜnice wpro-
wadza nowa podstawa programowa i  

program nauczania, który wchodzi w 
Ŝycie we wrześniu br., niezaleŜnie od 
tego czy 6 – latki rozpoczną naukę w 
szkole czy nie? 

 
Na te i wiele innych problemów doty-
czących obniŜenia wieku szkolnego,  
harmonogramu reformy edukacji i  
wprowadzenia nowej podstawy progra-
mowej będzie moŜna porozmawiać z 
przedstawicielami Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, władzami Gminy oraz 
Dyrektorem Szkoły i Dyrektorami  

Przedszkoli. 
 
16 kwietnia 2009r. o godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 1 – sala gimna-
styczna 
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci  
6 – i 7 letnich 
 

Wójt Gminy – Krzysztof Kanik 
Dyrektor Szkoły – Beata Hanzlik  

Konkursowej. 
 
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez 

wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publi-
kację w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. 

 
7. O podjętych decyzjach składający 

ofertę są powiadamiani pisemnie.  
 
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje 

odwołanie. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1) złoŜenie oświadczenia w sprawie zo-

bowiązania do prowadzenia wyodręb-
nionej dokumentacji finansowo-

księgowej, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi  w § 5 ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego  

2) w przypadku przyznania dotacji w 
wysokości innej niŜ wnioskowana - 
korekta kosztorysu projektu. 

 
IX. Warunki przekazania dotacji : 
• zawarcie umowy przed datą rozpoczę-

cia realizacji zadania umowy, z zacho-
waniem formy pisemnej, według wzo-
ru określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzo-
ru oferty realizacji zadania publiczne-
go, ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zada-
nia ( Dz. U.  Nr 264 poz. 2207). 

 
X. Pozostałe informacje   
1. Podmiot dotowany po zakończeniu 

realizacji zadania jest zobowiązany do 
przedstawienia szczegółowego spra-
wozdania merytorycznego i finanso-
wego z wykonanego zadania zgodnie 
ze wzorem określonym w Rozporzą-
dzeniu, o którym mowa w pkt. IX, w 
terminie 30 dni po upływie terminu, na 
który umowa została zawarta. 

 
2. Wysokość środków publicznych prze-

znaczonych na realizację zadań pu-
blicznych w w/w obszarach 2008r. 
wyniosła 25.000 zł. 

 
■ 

(Ciąg dalszy ze strony 24) 

I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!    
 
 Przypominamy Ŝe, podatnicy składający zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38) mogą przekazać 1% 
swojego podatku naleŜnego na jedną z niŜej wymienionych organizacji poŜytku publicznego. 

Lp. Nazwa Siedziba  Nr KRS 

1 Ochotnicza Stra Ŝ PoŜarna w Pszczyn ie  ul. Basz towa 8, 43-200 Pszczyna 0000144457 

2 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo ś ledzen iem Umysło-
wym Koło w Pszczynie  

ul. Antesa 1, 43-200 Pszczyna 
0000055636 

3 Stowarzyszenie dla Rozwoju Ortopedii Z iemi Pszczy ńskiej  „Ort yna”  ul. Antesa 3, 43-200 Pszczyna 0000109116 

4 Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio  ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna 0000130935 

5 Pszczyńskie Stowarzyszenie n a Rzecz  Post ępu w Chirurgii  ul. dr W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna 0000165425 

6 Ochotnicza Stra Ŝ PoŜarna ul. Wałowa 10, 43-225 Wola 0000145518 

7 Ludowy Klub Sportowy „N ADW I ŚLAN GÓRA”  ul. Rybacka 4, 43-227 Góra 0000234732 

8 Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Janko wice  ul. śubr ów 36 A, 43-215 Jankowice 0000171008 

9 
Stowarzyszenie na rzecz  wspierania edukacj i dzieci i młodzie Ŝy 
„OMNIBUS”  

ul. Świerczewskiego 10, 
43-200 Pszczyna, Poręba 0000237488 

10 Międzyszkoln y Uczn io wski Klub Sporto wy „Gilu s” w Gilo w icach  ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna 0000232335 

11 „Śląsko-Małopolskie Sto warzyszen ie Ubezpieczon ych”  ul. Rymarska 2, 43-200 Pszczyna 0000241956 

12 Górniczy Klub Sportowy „Piast” W ola  ul. Poprzeczna 3, 43-225 Wola 0000116683 
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1.  Nieruchomość zapisana jest w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Pszczynie pod 
oznaczeniem  nr KA1P/00048907/3. 

2.  W katastrze nieruchomości dla obrę-
bu Goczałkowice Dolne arkusz 1 
dodatek 4, nieruchomość oznaczona 
jest jako działki nr 2642/1, 2644/1, 
2646/1, 2648/1, 2650/1 i 2652/1  o 
łącznej  powierzchni 2,8744 ha  
(grunt orny – R IVa, Ł III). 

3. Nieruchomość połoŜona jest w Go-
czałkowicach-Zdroju przy drodze 
zbiorczej drogi krajowej nr 1. Stano-
wi teren płaski, niezabudowany, 
nieuzbrojony z bezpośrednim dostę-
pem do drogi zbiorczej, równoległej 
do trasy krajowej Gdańsk-Cieszyn 
posiadającej dogodne włączenie do 
w/w trasy. W części południowej 
nieruchomości przebiega linia wyso-
kiego napięcia 15 KV. 

4. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego terenów górni-
czych znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Goczałko-
wice-Zdrój zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy w Goczałkowicach-
Zdroju nr XLIX/293/2006 z dnia 
6.06.2006r- ogłoszonego w Dz. 
Urz.Woj. Śląskiego z 2006r Nr 97, 
poz.2643  nieruchomość przeznaczo-
na jest pod tereny obiektów produk-
cyjnych (przemysł, rzemiosło pro-
dukcyjne, usługi, komunikacja we-
wnętrzna, zieleń towarzysząca, infra-
struktura techniczna) oraz tereny 
składów i magazynów (bazy, hur-
townie, składy, magazyny, usługi, 
komunikacja wewnęt rzna, zieleń  
towarzysząca, infrastruktura tech-

niczna) - oznaczone symbolem 
II/4P2/P3 P2/P3. 

5. Cena wywoławcza nieruchomości  
wynosi 7 000 000,00 zł brutto. 

6. Nieruchomość zostanie sprzedana w 
drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego /licytacji/. 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 15 
maja 2009r. o god zinie 100 0 w Sali 
101 Urzędu Gminy Goczałkowice-
Zdrój przy ul. Szkolnej 13 

8. Wadium w wysokości 5% ceny 
wywoławczej 350 000,00 zł (trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) naleŜy 
wpłacić do dnia 8 maja 2009r. 
przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Goczałkowice-
Zd rój prowad zony przez PKO BP 
87 1020 2528 0000 0202 0161 7810.  

9. Wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, nie później niŜ 
przed upływem 3 dni na wskazany 
rachunek bankowy. 

10. Wadium wniesione przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zaliczone zo-
stanie na poczet ceny nabycia nieru-
chomości. 

11. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetar-
gu moŜe odstąpić od zawarcia umo-
wy a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.  

12. Cena nieruchomości osiągnięta w 
przetargu płatna jest w całości, nie 
później niŜ na 3 dni przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Koszty 
zawarcia umowy notarialnej ponosi 
nabywca. 

13. Organizator przetargu zastrzega so-
bie prawo odwołania lub uniewaŜ-
nienia przetargu bez podania przy-
czyny. 

 
Uczestnicy przetargu winni przedło-
Ŝyć komisji przetargowej: 
• dowód wpłaty wadium (oryginał)  
• dokument toŜsamości,  
• aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej  
lub odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego w przypadku gdy uczestni-
kiem przetargu jest podmiot gospo-
darczy, wystawione nie wcześniej  
niŜ 3 miesiące przed terminem prze-
targu, 

• osoby reprezentujące w/w uczestni-
ków przetargu, udzielone im po-
twierdzone notarialnie pełnomocnic-
twa do wzięcia udziału w przetargu, 

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał  
się z warunkami przetargu i doku-
mentacją przedmiotowej nierucho-
mości i przyjmuje ją bez zastrzeŜeń,  

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał  
się ze stanem faktycznym i prawnym 
nieruchomości i nie wnosi zastrze-
Ŝeń. 

 
Cudzoziemców nabywających nierucho-
mości wiąŜą przepisy ustawy z dnia  24 
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 
2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami). 
 
Wszelkich informacji związanych z 
przetargiem udziela Pani Gabriela Zip-
ser, tel. 0327387054 wew. 205 
 

■ 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    
 

 Wójt Gminy Goczałkowice Zdrój informuje o ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości wyka-
zów nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierŜawienia. Wykazy stanowią załączniki do 
Zarządzenia Nr 0151/35/09 z dnia 26 marca 2009r.  zostały zamieszczone w biuletynie zamówień publicz-
nych Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, pod adresem http://bip.goczalkowicezdroj.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice- Zdrój przy ul. Szkolnej 13. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGUOGŁOSZENIE O PRZETARGUOGŁOSZENIE O PRZETARGUOGŁOSZENIE O PRZETARGU    
 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju 

przy drodze zbiorczej drogi krajowej Nr 1 



WSPARCIE  

DLA PAWEŁKA 

1% PODATKU  DLA PAWEŁKA 
 

Fundacja Dla Dzieci ”Dar serca” 
ul. Powstańców Śląskich 6 

43-300 Bielsko-Biała 
KRS 0000121785 

 
UWAGA: Aby Państwa środki dotarły na właściwe subkon-
to prosimy o umieszczenie w składanym zeznaniu PIT, w 
rubryce zatytułowanej „Inne informacje, w tym ułatwiające 
kontakt z podatnikiem ” zwrotu: „Dla Pawełka Koczor” 
 

Bardzo d ziękujemy za wsparcie! 
 

Rodzice: Urszula i Dawid Koczor  

„„„„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA     
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE----ZDRÓJ”ZDRÓJ”ZDRÓJ”ZDRÓJ”    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- 
Zdroju z dniem 1 stycznia 2009 r. rozpoczął realizację projek-
tu systemowego na rok 2009 w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki: Priorytet VII „Promocja integracji spo-
łecznej”; Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji” ; Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.  

W miesiącu styczniu i lutym 2009r. przeprowadzono 
rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w projekcie. Po 
dokonaniu analizy zebranych informacji, do projektu zakwali-
fikowanych zostało 10 osób. Natomiast 4 pozostałe osoby 
zostały umieszczone na liście rezerwowej.  
W miesiącu marcu 2009r. przewiduje się przygotowanie kon-

traktów socjalnych z potencjalnymi uczestnikami projektu. 
 Od dnia 06.04.2009r. rozpocznie się pierwszy etap 

szkoleń. 
W okresie od kwietnia do maja 2009r. przewiduje się prze-

prowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa 
psychologicznego i zawodowego oraz zajęć z obszaru umiejęt-
ności społecznych i doradztwa i zawodowego. 
 Kolejnym etapem realizacji projektu ma być zorganizo-

wanie szkoleń podnoszących kwali fikacje zawodowe dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb i moŜliwości uczestników 
projektu. 
 Osoby uczestniczące w projekcie poza moŜliwością 

uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają 
moŜliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatne-
go wyŜywienia w trakcie szkoleń. 
 

OPS Goczałkowice - Zdrój 
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CZASOPISMO SAMORZĄDOW E GMINY GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 2107838, FAX: 2107306. E-MAIL: GAZET A @GOCZALKOW ICEZDROJ.PL  
REDAGUJE ZESPÓŁ. ADRES RED AKCJI I W YDAW CY: 43-230 G OCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, 
UL. SZKOLNA 13. OPR ACOW ANIE GRAFICZNE: GOK, SKŁAD I  Ł AMANIE: TECHNOGR AF, 
43- 230 GOCZ AŁKOW ICE-ZDRÓJ U L. SZK OLN A 163A. DRUK:  U NIK AT  2,  

43-500 CZECHOW ICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. RED AK CJA NIE ZW RACA M ATERIAŁÓW  NIE ZAMÓW IONYCH, ZASTRZEG A 
SOBIE PR AW O SKRAC ANIA I  OPRAC OW YW ANIA NAD ESŁ AN YCH T EKST ÓW  ORAZ  ZMIAN Y T YTUŁÓW .  
NAKŁAD: 1000 EGZEMPL ARZY. 

� URZĄD  GM INY  - tel.  2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godzi ny urzędowani a: od poniedzi ał ku 
do piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtor ki  od 9.00 do 17.00. W 
czwartki  inter esanci  przyj mowani  są od godz. 12.00. 

� KASA W RAZ Z AGENC J Ą B ANKU PK O BP SA W  BUDYNKU 
URZĘDU  GM INY – czynna od poni edział ku do piątku w 
godzi nach od 8.30 do 15.30, we wtor ek od 9.00 do 17.00 

� W ÓJT PR ZYJMU JE MIESZK AŃCÓW  w spr awie skarg i 
wniosków we wtor ki  od g odz. 15.00 do 17.00, w czwartki od 
godz . 13.30 do 15.00. 

� OŚR ODEK POMOC Y SPOŁECZN EJ  - ul. Szkol na 13, tel./ fax 
2107090. Godz. urzędowani a: od poni edział ku do piątku od 7.00 
do 15.00, wtor ek od 7.00 do 17.00. 

� GMINN Y OŚROD EK KULTUR Y  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w dniach: Poni edział ek 7.30-15.30, Wtorek 9.00-17.00, 
Środa 7.30- 15.30, Czwartek 7.30- 15.30, Piątek 7.30-15.30. 

� GMINN Y OŚR OD EK SPORTU  i  REK REAC JI  ul. Powstańców 
Śl. 3,  tel./ fax 2127424, urzęduj e od poni edział ku do piątku w 
godz . 8.00 - 22.00. 

� POL ICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 
� STR Aś POśARN A - w Pszczyni e: tel.  2102081 lub 998. 
� POGOT OW IE R ATUNKOW E  - w Pszczyni e - tel.  2103715 l ub 

999. 
� POGOT OW IE ENER GETYCZ NE -  991. 
� POGOT OW IE GAZ OW E - w Pszczyni e - tel.  2103314, 2105051, 

992. 
� APTEK A „Pod Eskulapem”  -  tel. 2107394, czynna  

od poniedzi ał ku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 
8.00 do 14.00. 

� APTEK A " Św. Jacka"  - tel . 2107187 
� OŚR ODEK  ZDR OW IA - tel . 2107214. 
� CAŁ ODOB OW A L ECZN IC A DL A ZW IERZ ĄT- Goczał kowice-

Zdrój ul.  Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
� GABIN ET W ETER YN ARYJN Y  - Goczał kowice-Z drój ul. Główna 

39, tel.  2107313 – czynny codziennie. 
� GMINN A BIBLIOT EK A PUBLIC ZN A  - ul.  Uzdrowiskowa 61 

czynna w poniedział ek: 10.00 - 17.00, wtor ek: 9.00 - 19.00, śr oda: 
10.00 - 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel.  2107739. 

� POCZT A  - tel.  4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

� AW ARII O ŚW IETLEN IA ULICZN EGO  - z podaniem ulicy i 
numeru posesji.  Pogotowi e Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

� USZKOD ZEŃ  N AW IERZCHN I DR ÓG  -  w pokoju nr  209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

� POTRZ EB Y OCZYSZCZ AN IA UL IC l  W YW OZU ŚMIECI   
• Zakł ad Oczyszczeniowy M. C hudek, 43-230 Goczał kowice-

Zdrój,  ul . Bór I/1 - tel.  kom. 0603779645 

• Przedsiębi orstwo InŜyni erii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Z droj owa ( był y hotel WZD), tel.  2102086 

• Zakł ad Usług owo-H andl owo-Pr odukcyj ny KOM-GAZ, 43-502 
Czechowi ce-Dzi edzice, ul. Legionów 85 

• Eko- Plus, 43- 502 Czechowice-Dzi edzice, ul.  Śl epa 10, tel./fax:  
0322159055 

� AW ARIE SIECI K AN AL IZ ACYJN EJ  - Z akł ad Oczyszczeniowy 
Marcin Chudek, 43-230 Goczał kowice-Zdr ój, ul. Bór I /1 - tel. kom. 
0603779645. 

� AW ARIE SIEC I W ODN EJ  -  w g odz. 7.00 - 15.00 -  tel.  2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel . 603 914383; w soboty, 
niedzi ele i  święta - tel.  605288662, 603 914383 
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POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon, który znajdu-
je się w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 

(przepompownia główna): 
 

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 
Środa - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

 
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  

obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudni a br. Dziel nicowy mł. ASP. T adeusz Pniok,  
st. asp., T adeusz Dubrawski przyjmują interesantów  

w budynku, któr y znajduje się w Goczał kowicach-Zdroju  
przy ulicy Wiślnej 13. 

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

Kontakt telefoniczn y - 032/4493263  

INORMUJEMY, śE   
W „WIADOMO ŚCIACH GOCZAŁKOWICKICH”  

MO śNA ZAMIES ZCZA Ć  
REKLAMY I OGŁOSZENIA. 

 
INFORMACJA:  

GMINNY O ŚRODEK KULTURY 
UL.SZKOLNA 13 

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
TEL. 032 210 78 38 


