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NADANIE TYTUŁU 

HONOROWEGO OBYWATELA 

GOCZAŁKOWIC-ZDROJU 
 WaŜnym punktem tego-
rocznych DoŜynek było wrę-
czenie tytułu Honorowego 
Obywatela Goczałkowic – 
Zdroju Pani prof. Wiesławie 
Korzeniowskiej. W imieniu 
Samorządu Gminy oficjalnego 
nadania tytułu dokonał Radny 
Czesław Furczyk. 
Jan Paweł II mówił: „śaden 
człowiek nie jest samotną górą 
lodową, dryfującą po oceanie 
historii; kaŜdy z nas naleŜy do 
wielkiej rodziny, w której ma 
swoje miejsce i swoją rolę do 
odegrania”. 

Sądzimy, Ŝe Pani Profesor 
Wiesława Korzeniowska ode-
grała w swoim Ŝyciu wiele 
wybitnych ról i pewnie jeszcze 
nie raz odpowie na kolejne 
wyzwania. 

 
GOK 

 Jak co roku, jesienią, ma 
miejsce niezwykła uroczystość – 
gminny Dzień Seniora. 
Tegoroczne święto najstarszych 
Mies zkańców  Go czałkowi c 
obchodzone będzie w dniu 25 
października. Sceneria i miejsce 
spotkania będzie inne niŜ w 
poprzednich latach bowiem 
Seniorzy podejmowani będą 
przez Wójta Gminy w budynku 
hali  sportowej. Zaproszenia 

skierowano do osób powyŜej 75 
roku Ŝycia. Organizatorzy spo-
dziewają się przybycia ok. 300 
osób. 
 
 Dzień Seniora to wyjąt-
kowy dzień w roku. To okazja 
do przemyśleń nad wartością, 
jaką jest RODZINA. To okazja 
do zadumy nad losem i Ŝyciem 
człowieka. A czas to przecieŜ 
najbardziej ulotne dobro, to 

surowy rachmistrz i jedyna rzecz 
nad, którą tu na Ziemi, nikt nie 
ma władzy. Tym bardziej więc 
wypada pochylić głowę, by wy-
razić  Senioro m uznanie i 
wdzięczność za Ich obecność, za 
wspólnie przeŜyte lata i serce – 
bogactwo, którego się nie sprze-
daje, ani nie kupuje, ale które się 
ofiaruje. 
 

Maria OŜarowska 

D z i eń  S en i o r a  

„Wspaniałą mocą ludzkości jest zdolność do budowania pięknych marzeń i przyszłości…” 
 

Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
pragniemy złoŜyć najlepsze Ŝyczenia i słowa podziękowania 

NAUCZYCIELOM i WYCHO WAWCOM 
za wszystko, co czynią na rzecz naszych dzieci i młodzieŜy. 

 
Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy równieŜ do  

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI , którzy wspomagają wysiłek pedagogów  
i przyczyniają się do tworzenia przyjaznych i estetycznych warunków nauki oraz pracy. 
Niechaj kaŜdy dzień świeci dla Was słońce. Niechaj zawsze otaczają Was dobrzy ludzie. 

Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i satysfakcji zawodowej 
Ŝyczą 

Krzysztof Kanik - Wójt Gminy 
Aleksandra Marzec - Przewodnicząca Rady Gminy 





Z  O B R A D  R A D Y  G M I N Y   
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J  

U C H WA ŁY  R A D Y  G M IN Y   
GOC ZA ŁK OW IC E- ZD R Ó J  
Uchwała Nr XXII/150/2008                               

     Rady Gminy  
Goczałkowice-Zd rój 
z dnia 30.09.2008 r. 

 
w sprawie: zmiany Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach-Zdroju 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 
pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r.             
o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z 
późn. zm. , oraz § 7 ust. 2 Statu-
tu Gminy Goczałkowice- Zdrój 
przyjętego Uchwałą Nr XVIII-
/92/2004 Rady Gminy Goczał-
kowice- Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śl. 
Nr 23, poz. 794) w związku z 
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,  

poz. 728) Rada Gminy Uchwala: 
 

§ 1 
W Statucie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Goczałkowicach-
Zdroju stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/190/2005 
r. Rady Gminy Goczałkowice-

Zdrój z dnia 15.03.2005 r.  
w sprawie nadania Statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Goczałkowicach-Zdroju  
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 
1299) zmienionym Uchwałą Nr 
L/297/2006 Rady Gminy Go-
czałkowice- Zdrój z dnia 11-
.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 
111, poz. 3143) 
dokonać następujących zmian: 
 
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
 
 Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Goczałkowicach-
Zdroju zwany dalej 
„Ośrodkiem” jest jednostką 
organizacyjną Gminy Goczałko-
wice-Zdrój powołaną uchwałą nr 
XVII/39/92 z dnia 11 grudnia 
1992 r. w sprawie powołania 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach- Zdroju. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach-Zdroju działa 
na podstawie: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2008 r. Nr:115, poz.728); 
- ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 z  późn. zm.); 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z 
późn. zm.); 
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.); 
- ustawy z dnia 22 kwietnia 
2005 r. o postępowaniu wobec 
dłuŜników alimentacyjnych               
oraz zaliczce alimentacyjnej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. 
zm.); 
- ustawy z dnia 7 września 
2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 
późn. zm.);  
- innych ustaw, rozporządzeń i 
aktów prawa powszechnie obo-
wiązujących w Rzeczypospolitej 
Polskiej dotyczących Ośrodka; 
- aktów prawa miejscowego; 
- niniejszego Statutu. 
 
2) w § 2  ustęp 3 otrzymuje 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

XXII Sesja Rady Gminy 
odbyła się  0.09.2008 r. 
 
Sesję otworzyła i prowadziła 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Pani Aleksandra Marzec. Po 
przywitaniu zebranych Przewod-
nicząca Rady Gminy przedsta-
wiła porządek obrad i stwierdzi-
ła prawomocność obrad. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe 
dla uzyskania statutu gminy 
uzdrowiskowej wymagane jest 
sporządzenie „Operatu Uzdrowi-
skowego dla Goczałkowic-
Zdroju” zatwierdzonego przez 
Ministerstwo Zdrowia. 
Następnie Pani Irena Józefko  
Prezes Przedsiębiorstwa Badań 
Geologicznych „Geoprofil” Sp. 
Z o.o. z  Krakowa przestawila 
zgromadzonym radnym zawar-
tość opracowania pt. „Operat 
Uzdrowiskowy dla Goczałko-
wic-Zdroju”. 
Podjęto uchwały w sprawach: 
1. zamiaru likwidacji placówki 

oświ atowej  p rowad zonej 
przez Gminę  

2. zmian budŜetu gminy na 
2008 rok 

3. wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Cze-
chowice-Dziedzice dotyczą-
cego zasad prowadzenia na-
uczania religii Kościoła Zie-

lonoświątkowego w Pozasz-
kolnym Punkcie Kateche-
tycznym Kościoła Zielono-
świątkowego Zboru „Nowe 
śycie” w Czechowicach-
Dziedzicach 

4. zmiany Statutu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju 

5. zmiany uchwały nr V/23/07 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój z dnia 2 stycznia 2007r. 
w sprawie zasad i trybu ko-
rzystania z gminnych obiek-
tów i urządzeń uŜyteczności 
publicznej w Gminie Goczał-
kowice-Zdrój oraz zasad 
zarządu mieniem w zakresie 
korzystania z lokali gmin-
nych i obiektów sportowych 
oraz umieszczania reklam i 
tablic informacyjnych 

6. uchwalenia regulaminu Parku 
Zdrojowego w Goczałkowi-
cach-Zdroju 

W swoim sprawozdaniu z pracy 
w okresie pomiędzy sesjami 
Wójt poinformował m.in., Ŝe w 
okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady do dziś:  
- podpisano porozumienie z 
Powiatem Pszczyńskim w spra-
wie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych  
- rozstrzygnięto przetarg na 
remont łazienek w szkole SP1, 
wgrała firma ZPHU Józef 

Mrzyk z Goczałkowic-Zdroju 
- odbył się przetarg na sprzedaŜ 
nieruchomości przy ul. Siedlec-
kiej, który nie został rozstrzy-
gnięty z powodu braku ofert. 
Kolejny termin przetargu wy-
znaczono na 12.10.2008 r. 
- odbyła się kontrola z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej związana z zakończoną in-
westycją kanalizacji Bór I, Bór 
II . Wynik kontroli jest pozytyw-
ny.  
- otrzymano pozytywna opinię 
konserwatora zabytków w spra-
wie rewitalizacji parku zdrojo-
wego  
- trwają dalsze uzgodnienia z 
firmą  Pa-Nova w sprawie zmia-
ny klasyfikacji dróg gminnych 
- 14.10.2008 r. odbędzie się 
rozprawa w Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym doty-
cząca postępowania podatkowe-
go dotyczącego podmiotu go-
spodarczego. 
- złoŜono wniosek do Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
działania infrastruktury kultury 
- firma Vattenfall przystąpiła do 
budowy stacji transformatorowej 
średnich i niskich napięć na 
tereni e oś rodka sportowo-
rekreacyjnego w Goczałkowi-
cach-Zdroju,  
- odbyła się kontrola Naczelnego 

Lekarza Uzdrowiska dotycząca 
min. parku zdrojowego. Wnio-
sek pokontrolny to konieczność 
uchwalenia regulaminu parku 
zdrojowego w Goczałkowicach-
Zdroju 
- otrzymano pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej dotyczącą realizacji wydat-
ków i dochodów budŜetu gminy 
za pierwsze półrocze 2008 r. 
- 25.10.2008 r. w Hali Sportowej 
o godzinie 13,00 odbędzie się 
Dzień Seniora, wysłano ponad 
300 zaproszeń. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe 
firma Vattenfall w tym roku 
przystąpi do planowanej wymia-
ny słupów energetycznych przy 
ul. Brzozowej i Źródlanej. W 
roku 2009 planowana jest zaś 
wymiana przy ul. Powstańców 
Śląskich.  
Mieszkaniec gminy zasugero-
wał, aby podczas prac związa-
nych z likwidacją wiaduktu w 
Pszczynie, wprowadzić ograni-
czenie prędkości na głównych 
drogach w Goczałkowicach-
Zdroju, dodał takŜe, Ŝe naleŜy 
się zastanowić nad budową 
chodnika wzdłuŜ ul Jeziornej co 
pozwoli na zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy. 
 

Katarzyna Mizera 



brzmienie: 
„3. Siedziba Ośrodka mieści się 
w Goczałkowicach- Zdroju przy 
ul. Szkolnej 13 .” 
 
3) w § 4 dodaje się ustęp 6 w 
brzmieniu: 
„  6. Ośrodek realizuje zadania w 
zakresie postępowania wobec 
osób uprawnionych                           
do alimentów oraz ustalania, 
przyznawania i wypłacania 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego.” 

                                                                
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi  Gminy i Kierowniko-
wi Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 
 
_______________________ 
 
Uchwała Nr XXII/151/2008 

Rady Gminy  
Goczałkowice-Zd rój 
z dnia 30.09.2008 r. 

 
w sprawie : zmiany uchwały Nr 
V/23/07 Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z dnia 2 stycznia 
2007 r. w sprawie zasad i try-
bu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń uŜytecz-
ności publicznej w gminie Go-
czałkowice-Zdrój oraz zasad 
zarządu mieniem w zakresie 
korzystania z lokali gminnych 
obiektów sportowych oraz 
umieszczania reklam i tablic 
informacyjnych.   
 
Na podstawie art. 40 ust.2  
pkt.4 , art.41 ust.1 i art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r., o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001r., Nr 42 poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada G miny Goczał-
kowice-Zdrój uchwala: 
 

§ 1 
 Dokonać następujących 
zmian w  uchwale nr V/23/07 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój z dnia 2 stycznia 2007r. w 
sprawie zasad i trybu korzysta-
nia z gminnych obiektów i urzą-
dzeń uŜyteczności publicznej w 
gminie Goczałkowice-Zdrój 
oraz zasad zarządu mieniem w 
zakresie korzystania z lokali 
gminnych i obiektów sporto-

wych oraz umieszczania reklam 
i tablic informacyjnych: 
1 ) punkt 2 załącznika nr 3 do 
uchwały  pt. regulamin korzysta-
nia z krytej pływalni, otrzymuje 
brzmienie: 
„2.Klienci mogą korzystać z 
krytej pływalni od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach 7.00 
do 23.00, w tym z hali baseno-
wej od 7.00 do 22.30, z zastrze-
Ŝeniem punktu 2a. 
2/po punkcie 2 załącznika nr 3 
do uchwały pt. regulamin korzy-
stania z krytej pływalni , dodaje 
się punkt 2a w brzmieniu: 
„2a . W trakcie roku szkolnego, 
z wyjątkiem dni wolnych od 
zajęć szkolnych, od poniedział-
ku do piątku, w godz.7.00- 9.30 
pływalnia wykorzystywana jest 
wyłącznie do prowadzenia zajęć 
z dziećmi i młodzieŜą ze szkół 
prowadzonych przez gminę 
Goczałkowice-Zdrój .”  
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w 
terminie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
_______________________ 
 

Uchwała Nr XXII/152/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-

Zdrój 
z dnia 30.09.2008 r. 

 
w sprawie: uchwalenia regula-
minu Parku Zdrojowego w 
Goczałkowicach-Zdroju. 
 

Na podstawie art. 40 
ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r., o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), Rada Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój uchwala: 
 

§1. 
Przyjąć regulamin Parku Zdrojo-
wego w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2. 

Wykonanie uchwały, w tym 
podanie regulaminu do publicz-
nej wiadomości przez umiesz-
czenie regulaminu przy głów-
nych wejściach do Parku Zdro-
jowego, powierza się Wójtowi 
Gminy. 

 
§3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXII-
/152/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój 
z dnia 30.09.2008 r.  

 
 

REGULAMIN PARKU 
ZDROJOWEGO  

W GOCZAŁKOWICACH-
ZDROJU 

 
 
§1. Teren Parku Zdrojowego jest 
miejscem wypoczynku, rekreacji 
oraz miejscem zabaw dla dzieci i 
młodzieŜy, administrowanym 
przez Administrację Zasobów 
Komunalnych w Goczałkowi-
cach-Zdroju ul. Szkolna 13, 43-
230 Goczałkowice-Zdrój, zwaną 
dalej Zarządcą.  
 
§2. Na terenie Parku Zdrojowe-
go obowiązuje zakaz: 
1. zanieczyszczania parku, 
2. ruchu pojazdów silniko-

wych, zaprzęgowych oraz 
jazdy wierzchem bez zgody 
Zarządcy, z zastrzeŜeniem 
§4, 

3. biwakowania, rozpalania 
ognisk i pozostawiania palą-
cych się przedmiotów, 

4. niszczenia lub uszkadzania 
drzew i innych roślin rosną-
cych na terenie parku oraz 
rozkopywania gruntu, 

5. niszczenia lub uszkadzania 
urządzeń i obiektów oraz 
ławek i koszy na śmieci, 

6. zanieczyszczania cieków 
wodnych, 

7. wprowadzania psów bez 
smyczy, kagańca i puszcza-
nia ich luzem, 

8. pozostawiania zanieczysz-
czeń spowodowanych przez 
zwierzęta, 

9. zakłócania ciszy, powodo-
wania hałasu, a takŜe uŜywa-
nia sprzętu nagłaśniającego 
bez zgody Zarządcy, 

10. przebywania po spoŜyciu 
napojów alkoholowych, 
środków odurzających oraz 
substancji psychotropowych, 

11. wnoszenia i uŜywania mate-
riałów pirotechnicznych, 
wybuchowych i szkodliwych 
substancji chemicznych, 

12. umieszczania napisów oraz 
grafiki na budowlach, mu-
rach, i innych urządzeniach, 

13. umieszczania reklam, tablic i 
ogłoszeń bez zgody Zarząd-
cy, 

14. handlu i świadczenia usług 
bez zgody Zarządcy, 

15. organizowania imprez bez 
zgody Zarządcy. 

 
§3. Na terenie Parku Zdrojowe-
go obowiązuje zakaz spoŜywa-
nia napojów alkoholowych prze-
widziany ustawą z dnia 26 paź-
dziernika 1982r., o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., 
Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), 
sprzedaŜy i posiadania środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych określonych w 
przepisach ustawy z dnia 29 
lipca 2005r., o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485 z późn. zm.). 
 
§4. Dopuszcza się do poruszania 
na terenie Parku Zdrojowego 
pojazdy mechaniczne związane 
z utrzymaniem zieleni, czystości 
i porządku oraz pojazdy Zarząd-
cy. 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

« Na kaŜdym miejscu i o kaŜdej dobie, 
Gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił, 

Wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie, 
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił... » 

 

Z głębokim smutkiem przy jęliśmy wiadomość o śmierci 
Radnego I kadencji i Delegata do Sejmiku Samorządowego  

Województwa Śląskiego latach 1992-1994 
 

Romana Rysia 
Rodzinie Zmarłego składamy wy razy  

szczerego współczucia 
 

W imieniu samorządu gminnego:  
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 



ROZBIÓRKA WIADUKTU 
 
 Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach po 
długich staraniach od 17 października br. zamknięty zostanie prze-
jazd ul. Bielską w Pszczynie w związku z rozbiórką tymczasowego 
wiaduktu, a następnie budową przejazdu pod torami kolejowymi. Na 
czas przewidywanego remontu do roku 2010 wyznaczony został 
objazd. Na podstawie uzyskanych informacji objazd nie uwzględnia 
przejazdu przez Goczałkowice-Zdrój. Kierowane przez nas pisma 
zarówno do zarządcy dróg powiatowych w Pszczynie jak i do za-
rządcy dróg wojewódzkich w Katowicach zapewniają o braku uza-
sadnienia w obawach przed wzmoŜonym ruchem przez Goczałkowi-
ce-Zdrój. Nasze doświadczenia są inne. Przy okazji jakichkolwiek 
zdarzeń na Drodze Krajowej ruch samochodowy przez Goczałkowi-
ce-Zdrój powoduje duŜe utrudnienia zarówno dla ruchu pieszego jak 
i ruchu lokalnego. Dlatego ze względów bezpieczeństwa wystąpili-
śmy do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o instalację sygna-
lizacji świetlnej przy wiadukcie kolejowym na ul. Głównej. 

AZBEST 
 
 Infor muję, Ŝe istnieje moŜliwość uzyskani a dotacji na li kwidację 
odpadów azbestowych powstał ych przy likwidacji pokr yć dachowych i  
elewacji.  Przed przys tąpi eniem do inwes tycji naleŜy zapoznać się z 
zasadami  przyznawani a dotacji oraz  dopeł nić wszystkich for malności z  
tym związanych. Niedopełnienie formalności wymaganych przy ubie-
ganiu się o dotację równoznaczne jest z  odmową udzielenia dotacji. 
Przypominam j ednocześnie, Ŝe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Gospodar ki z dnia 2 kwietnia 2004r. w spr awi e sposobów i warunków 
bezpi ecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawi erających azbest 

(Dz.U. z 2004r. Nr  71 poz. 649)  prace pol egające na zabezpieczeni u i  
usuwaniu wyrobów zawi erających azbest w obiektach i urządzeni ach 
budowlanych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców 
posiadających odpowi ednie zezwoleni a. 
 Właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości  
obowiązany jest przed rozpoczęciem i nwestycji zgłosić prace polegają-
ce na zabezpi eczeni u l ub usuwaniu wyrobów zawi erających azbes t do 
właści wego organu administracji architektoniczno-budowlanej.  
  
Szczegóło we informacje: Urz ąd Gmin y Goczałko wice-Zdrój  pokój 
Nr 205, tel.  0/32 738 70 38 w. 205.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

KOMUNIKAT POLICJI 
 
� „W związku z przewi dywanym na piątek 17 październi ka br. cał kowi-

tym zamknięciem dla ruchu wiaduktu w ciągu Drogi Woj ewódzkiej  nr  
933 w Pszczynie na czas  około 18 miesięcy zwracamy się z prośbą 
do wszystkich zmotor yzowanych by przez ten okres starali się omi-
jać Pszczynę.  Główni e kierowcy poj azdów cięŜar owych jadąc  od 
Raciborza, Rybni ka, Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju,  Wodzisławia Sl.  
śor, Pawł owic  w ki erunku na Brzeszcze, Oświęcim, C hrzanów i  
Bielsko Biał a powi nni korzystać z Drogi Krajowej Nr 81 kierując  się 
na Mi koł ów lub Skoczów w zaleŜności  od celu przejazdu i  dalej Dro-
gą Krajową nr 1. Zaś j adący od kierunku Oświęcimi a, Brzeszcz, 
Chrzanowa i Bielska Białej w Kierunku R aciborza, Wodzisławia Sl.,  
Rybnika, Cieszyna, Jastrzębia-Zdroj u, śor i Pawł owic powinni kiero-
wać się bezpośrednio na Drogę Kr ajową nr 81 z pomi nięciem 
Pszczyny". 

 
� W dniu 26 września 2008r. ok. godz 7.40 w Piasku na Trasie DK. 1 

n/n ki erujący podczas zmiany pasa ruchu z prawego na lewy zaje-

chał dr ogę jadącemu lewym pasem ruchu ki erującemu samochodem 
mar ki Renault Sceni k doprowadzając do gwałtownego hamowania i  
zjechania do rowu   Nie zatrzymując się odjechał z miejsca zdarze-
nia w kierunku Katowic   Sekcja Ruchu Drogowego KPP w Pszczy-
nie zwraca się do świ adków tego zdarzenia o kontakt osobisty lub 
telefoniczny na numer telefonu (032) 4493200 l ub 997 . 

■ 

Bezpłatne badania to nie moda, to mądrość 
 

Szanowne Mieszkanki Goczałkowic-Zdroju 
  

Te badania niejedną Ŝonę, matkę, babcię, siostrę  
i córkę uchroniły od nieszczęścia. 

Te badania niejednej kobiecie uratowały Ŝycie. 
Mammografia i cytologia wykonywane regularnie  

są najskuteczniejszymi sposobami wykrywania raka szyjki 
macicy oraz raka piersi. 

Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata 
Tylko w ten sposób moŜna uniknąć ryzyka. 

Pamiętaj! Badanie moŜe uratować twoje Ŝycie! 
Nie zwlekaj! Skorzystaj z Programu!  

Zgłoś się do NZOZ „GOMED” ul. Uzdrowiskowa 54  
w Goczałkowicach-Zdroju (pawilon IV) 

Tel. 032/2127708; 032/4492014; 032/4492094 



„Nauka drogą  
do sukcesu na Śląsku” 
 
 W dniu 17 września 
2008 roku Rada Powiatu 
Pszczyńskiego podjęła uchwałę 
o  p rzystąpi eni u  Pow iatu 
Pszczyńskiego do projektu sys-
temowego pod tytułem „Nauka 
drogą do sukcesu na Śląsku”, 
który jest  realizowany przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki „Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie uzdolnio-
nych” w naszym województwie.  
Projekt zakłada objęcie wspar-
ciem stypendialnym uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gi mn azj alny ch  s zczególni e 
uzdolnionych, zwłaszcza w za-
kresie nauk matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych, 
których niekorzystna sytuacja 
materialna stanowi barierę w 
rozwoju edukacyjnym. Przed-
mi o t y  ma t e ma t y c zn o -
przyrodnicze i techniczne w 
zaleŜności od typu szkoły, są to 
odpowiednio: matematyka, che-
mia, fizyka lub fizyka i astrono-
mia, biologia lub biologia z 
higieną i ochroną środowiska, 
geografia lub geografia z ochro-
ną i kształtowaniem środowiska, 
przyroda, informatyka lub tech-
nologia in formacyjna o raz 

przedmioty techniczne. 
Beneficjenci w tym projekcie 
muszą spełniać następujące wa-
runki: 
- uczyć się w szkołach gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
- średnia ocen z przedmiotów 
kierunkowych w ostatnim roku 
s z k o l n y m w y n o s i  co                  
najmniej 4,75 (wybieramy 3 
przedmioty) 
- średnia ocen z pozostałych 
przedmiotów uzyskana w ostat-
nim roku szkolnym wynosi co 
najmniej 3,75 
- dochód na osobę w rodzinie 
zgodnie z Ustawą o świadcze-
niach rodzinnych nie przekracza 
dwukrotności kwoty uprawniają-
cej do uzyskania świadczeń 
rodzinnych to jest kwoty 1.008 
zł. 
 Wysokość stypendium 
uzaleŜniona jest od uzyskanej 
średniej z przedmiotów kierun-
kowych i wynosi 250 zł mie-
sięcznie przy średniej 4,75-5,30 
oraz 350 zł przy średniej 5,31-
6,00. W trakcie otrzymywania 
stypendium uczeń-stypendysta 
podlega opiece dydaktycznej 
nauczyciela zatrudnionego w 
szkole ucznia. Celem takiej 
opieki jest pomoc w wykorzy-
staniu stypendium na cele edu-
kacyjne i monitorowanie osią-
gnięć edukacyjnych. Stypen-
dium przyznawane będzie na 

okres maksymalnie dwóch lat 
nauki.  
 Rola Powiatu polega 
między innymi na prowadzeniu 
rekrutacji uczestników, weryfi-
kacji złoŜonych przez uczniów 
dokumentów, podpisywanie 
u mó w  z n au czy ci e l ami -
opi ekunami dydakty czny mi 
uczniów i wypłaty ich wynagro-
dzenia, podpisywaniu umów ze 
stypendystami oraz wypłacaniu 
stypendiów jak i przechowywa-
nie dokumentacji. Wnioski moŜ-
na składać w Starostwie Powia-
towym od 29 września do 31 
października 2008 roku, a rów-
nieŜ moŜna zapoznać się z Re-
gulaminem przyznawania sty-
pendiów. Do wniosku naleŜy 
dołączyć zaświadczenie dyrekto-
ra szkoły o uzyskanej średniej 
ocen, indywidualny plan rozwo-
ju edukacyjnego ucznia jak rów-
nieŜ dokumenty, którymi uczeń 
zobowiązany jest poświadczyć 
wysokość dochodu na osobę w 
rodzinie uzyskanego w ostatnim 
zamkniętym roku podatkowym. 
 
 

Oddział Geriatryczny  
w Zespole Opieki  
Zdrowotnej w Pszczynie 
 
 Zgodnie z Zarządzeniem 
Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008 
roku  Narodowy Fundusz Zdro-
wia od 1 stycznia 2009 roku nie 
będzie finansował oddziałów dla 
przewlekle chorych. W Związku 
z powyŜszym istnieje potrzeba 
przekształcenia Oddziału dla 
Przewlekle Chorych w inny 
oddział opieki długoterminowej  
finansowany przez płatnika 
świadczeń – NFZ. Obecny od-
dział zostanie przekształcony w 
Z a k ł ad  P i e lęg n a cy j n o -
Opiekuńczy, który zostanie po-
większony o 14 łóŜek. Utworzo-
ny Oddział Geriatryczny jest 
odpowiedzią na aktualne potrze-
by starzejącego się społeczeń-
stwa. Większość leczonych w 
oddziałach wewnętrznych to 
pacjenci po 65 roku Ŝycia, któ-
rzy po utworzeniu oddziału będą 
mieli zapewnione bardziej odpo-
wiednie do problemów zdrowot-
nych wieku starszego leczenie, 
opiekę i pielęgnację oraz rehabi-
litację. Jak zapewnia nas Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 
wp row adzo ne zmi any  ni e 
zmniejszą zakresu świadczeń 
zdrowotnych, nie spowodują 
ograniczeń dostępności do ich 
udzielania i nie pogorszą jakości 
świadczonych usług. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

WIADOMOŚCI Z POWIATU  PSZCZYŃSKIEGO 

 30 września Rada Gmi-
ny ponownie podjęła uchwałę o 
zamiarze likwidacji placówki 
oświatowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju. 
W uchwale dzień likwidacji 
wyznaczono na 31 sierpień 200-
9r. Jest to kontynuacja zamie-
rzeń gminy w reorganizacji 
oświaty w naszej gminie. Po 
negatywnej opinii Śląskiego 
Kuratora Oświaty utrzymanej w 

mocy postanowieniem Ministra 
Edukacji Narodowej otrzymane-
go 22 września br. organ prowa-
dzący zdecydował o ponownym 
przystąpieniu do procedury li-
kwidacyjnej. W uzasadnieniach 
zarówno do opinii jak i postano-
wieniu czytamy iŜ Gmina nie 
spełniła wymagań procedural-
nych określonych w ustawie o 
systemie oświaty w części doty-
czącej zawiadomienia rodziców 

o zamiarze likwidacji szkoły na 
6 miesięcy przed planowanym 
terminem likwidacji. Z treści 
samej ustawy jak i obowiązują-
cych przepisów nie wynika jak 
powinno wyglądać to zawiado-
mienie. Zdaniem ministra zawia-
domienie o likwidacji bądź prze-
kształceniu szkoły publicznej 
powinno być skierowane do 
rodziców dzieci uczęszczających 
do szkoły objętej zamiarem 

likwidacji bądź przekształcenia. 
Dlatego informacja ta powinna 
zostać imiennie skierowana do 
kaŜdego z rodziców i musi do 
niego dotrzeć. Zatem, aby mieć 
czas na sprostanie tym wymaga-
niom Rada G miny podjęła 
uchwałę o zamiarze likwidacji 
placówki oświatowej juŜ 30 
września. 
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

Uchwała Nr XXII/147/2008 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zd rój 
z dnia 30.09.2008 r. 

 
w sprawie : zamiaru likwidacji 
placówki oświatowej prowa-
dzonej przez Gminę 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 5c 
pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 
256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Gminy Uchwala: 
 

§ 1 
Podjąć zamiar likwidacji z 
dniem 31.08.2009 r. Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-

ła II w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Uzdrowiskowej 61 
 

§ 2 
Zapewnić moŜliwość kontynu-
owania przez uczniów nauki po 
likwidacji Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju przy ul. Powstań-
ców Śl. 3 
 

§ 3 
O zamiarze likwidacji powiado-
mić rodziców oraz Śląskiego 
Kuratora Oświaty 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia.  

C o  d a l e j  z e  s z ko ł ą?  



 Wójt Gminy Goczałkow ice-Zdrój  
Ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony  

na sprzeda Ŝ nieruchomo ści niezabudowanej,  
poło Ŝonej w  Goczałkow icach-Zdroju  

w  rejonie ulicy Siedleckiej   
 
1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowa-

dzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem 
Kw nr 36 668. 

2. W katastrze nieruchomości dla obrębu Goczałkowice-Zdrój, 
arkusz 1 dodatek 8 Goczałkowice Górne, nieruchomość 
oznaczona jest jako działka nr 3140/69 o powierzchni 
0,3062 ha (grunt orny – R IIIb). 

3. Nieruchomość połoŜona jest w Goczałkowicach-Zdroju w 
rejonie ulicy Siedleckiej. Teren nieruchomości jest płaski, 
dostęp do ulicy Siedleckiej drogą gruntową nie urządzoną. 
Działka posiada kształt wydłuŜonego prostokąta ściętego 
jednym naroŜnikiem i jest nieuzbrojona. 

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów górniczych znajdujących się w granicach admini-
stracy jnych gminy Goczałkowice-Zdrój nieruchomość prze-
znaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych 
(przemysł, rzemiosło produkcyjne, usługi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca, infrastruktura technicz-
na) oraz tereny składów i magazynów (bazy, hurtownie, 
składy, magazyny, usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń 

towarzysząca, inf rastruktura techniczna) - oznaczone sym-
bolem I/1.26.1 P2/P3. 

5. Cena nieruchomości wynosi 149.425,60 zł  
6. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego /licytacji/. 
7. przetargu odb ędzie si ę w dniu 21 listopada 2008 r o godzi-

nie 10.00 w Sali 101 Urz ędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przy ul. Szkolnej 13 

8. Wadium w wysoko ści 5% ceny wywoławczej 7500 zł nale Ŝy 
wpłaci ć do dnia 17 listopada 2008 r. przelewem na rachu-
nek bankowy Urz ędu Gminy Goczałko-wice-Zdrój prowa-
dzony przez PKO BP 87 1020 2528 0000 0202 0161 7810.   
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub 
zamkni ęciu przetargu, nie pó źniej ni Ŝ przed upływem 3 dni 
n a  w s k a z a n y  r a c h u n e k  b a n k o w y .  
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg  
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomo ści.  
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo ści nie 
przyst ąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu organizator przetargu mo Ŝe odst ąpić od 
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwroto-
wi.  

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania 
lub uniewa Ŝnienia przetargu bez podania przyczyny. 

10. Wszelkich informacji zwi ązanych z przetargiem udziela 
Pani Maria Sojka-Jacko, tel. 0327387054 wew. 211 

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB ZAMIERZAJ ĄCYCH  

OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 Miło nam Pańs twa poin-
formować, Ŝe C entrum Przed-
siębiorczości SA kolejny raz  
uzyskał o dofi nansowani e na 
funkcjonowanie PUNKTU KON-
SULTACYJNEGO, w ramach 
którego ponowni e będziemy 
mogli świ adczyć naj wyŜszej  
jakości usługi informacyjne dla 
pr zedsiębiorców. N owośc ią 
będzi e moŜliwość świadczenia 
usług równieŜ  dl a osób fizycz-
nych, które zamierzają otworzyć  
działalność gospodarczą.   
 
Pomoc udzielana w ramach  
Punktu Konsultacyjnego jest  
bezpłatna. 
 
Zakres  usług obej muje: 
 
1.  Podejmowanie i wykonywanie 

oraz rezygnacja z prowadze-
nia dzi ałalności gospodarczej. 

2.  MoŜliwości uzyskania wspar-
cia na realizację projektów w 
latach 2007 – 2013 ze środ-

ków publicznych. 
3.  MoŜliwości i zasady uzyska-

nia usług specjalistycznych 
(np. proinnowacyj nych, proek-
sportowych i dofi nansowa-
nych szkoleń). 

 
W ramach usług informacyj nych 
moŜna uzyskać pomoc w zakre-
sie informacji niezbędnych w 
wypełnianiu wniosków o dotacje!  
 
Usługi mogą być świadczone w 
następującej formie: 
 
1.  Osobiście w siedzibie C en-

trum Przedsiębi orczości SA w 
Woli  

2.  Osobiście w ramach dyŜurów 
konsul tanta w Pszczyni e, 
T yc h ach  i  Lę dz i nac h 
(harmonogram dyŜurów do-
stępny na stronach interneto-
wych www.cpsa.com.pl). 

3.  Telefonicznie,  poprzez  infoli-
nię PK: (32) 211 99 31 

4. Elektronicznie,  poprzez  for-

mularz usł ugi elektronicznek 
PK na stroni e internetowej  
www.cpsa.com.pl 

 
 
W celu umówienia się na bez-
płatną osobistą konsultację w 
Punkcie Konsultacyjnym l ub na 
dyŜurze, prosi my o kontakt pod 
numerem telefonu (32) 211 91 
77 w 28 i (32) 211 99 31 l ub 
a d r e s e m  m a i l o w y m 
spk.wola@cpsa.com.pl. 
  
Ser decznie zapraszamy do 
Punktu Konsultacyjnego w go-
dzinach: 
  
poni edziałek: 07.00 - 15.00 
wtor ek: 07.00 - 15.00 
środa: 07.00 - 15.00 
czwartek: 07.00 - 15.00 
piątek: 07.00 - 15.00 
  
w siedzi bie Centrum Przedsię-
biorczości SA w Woli, przy ul.  
Przemysłowej 6.  

 
Funkcjonowanie PUNKTU KON-
SULTACYJNEGO przy Centrum 
Przedsiębiorczości SA w Woli 
moŜliwe jest dzięki  realizacji  
projektu systemowego Polskiej  
Agencji Rozwoju Przedsiębi or-
czości: 
„Wsparcie systemu komplek-
sowych u sług informacyjn ych  
dla przedsi ębiorców i  osób  
zamierzaj ących rozp ocz ąć 
d z iałaln o ść g o sp od arcz ą  
poprzez finanso wanie sieci  
Pun któ w Ko nsult acyjnych  
(PK)” , który współfinansow any  
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budŜe-
tu państwa, poddział anie 2.2.1 
Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki. 
Okres realizacji projektu: wrze-
sień 2008 r. - marzec 2011 r.  

OGŁOSZENIE O I I  PRZETARGU 



 W niedzielę 14 wrze-
śnia br. pomimo niesprzyja-
jącej aury odbyły się Gminne 
DoŜynki w Goczałkowicach-
Zdroju. Organizatorem im-
prezy była Gmina Goczałko-
wice-Zdrój, Samorząd Gmin-
ny oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. Obchody święta 
rolników rozpoczęła uroczy-
sta Msza Św. w kościele pa-
rafialnym p.w. św. Jerzego. 
W trakcie Mszy członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich 
przekazały Proboszczowi  
koronę doŜynkową, chleb i  
kwiaty- symbole tegorocz-
nych zbiorów. Następnie 
przy dźwiękach Goczałko-

wickiej Orkiestry Dętej na-
stąpił przemarsz na boisko 
przy Szkole Podstawowej nr 
1. Po powitaniu przybyłych 
gości odbyły się uroczystości  
obrzędowe. Uroczyste wrę-
czenie chleba doŜynkowego 
uświetnił Zespół Folklory-
styczny „Goczałkowice” 
tradycyjnymi doŜynkowymi 
pieśniami. Wójt Gminy roz-
kroił otrzymany bochen chle-
ba by podzielić się z nim 
przybyłymi na DoŜynki 
mieszkańcami. Po części  
ofi cjalnej rozpoczął się pro-
gram rozrywkowy festynu. 
Przybyłych gości  bawili Bie-
siada Śląska, Duet Baba z 

Chopym a do tańca przygry-
wał Zespół Expresband. 
W specjalnie zorganizowa-
nym konkursie doŜynkowym 
nagrodę główną czyli dwa 
baranki wylosowała Agata 
Krywult. 
Pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali ksiąŜki 
"Szlakiem zabytków sakral-
nych". 
 
Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli przy organizacji 
tegorocznych DoŜynek: 
Państwo Dzida, Państwo 
Biały, Państwo Kapias, Pań-
stwo Skipioł, Państwo Fur-
czyk , Państwo Bankiel , Pani 

Dudek, Firma FIOSKIP, Pan 
Czesław Wrona, Pan Stani-
sław Nycz, Państwo Kopeć, 
Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 
Chór parafialny „Semper 
Communio”, Zakład Ogólno-
budowalny i Czyszczeniowy 
Marcin Chudek. 
 

GOK 

Gminne DoŜynki 2008 juŜ za namiGminne DoŜynki 2008 juŜ za namiGminne DoŜynki 2008 juŜ za namiGminne DoŜynki 2008 juŜ za nami 
 

„Nad wrześnio wym, jas nym niebem 
Zapachniało świeŜym chlebem, 
Najwspanialszym darem lata”. 



    W słoneczny wrześniowy 
dzień  mogliśmy wraz z prze-
wodnikiem Panem Jerzym 
Domowiczem zwiedzić Wro-
cław. Pierwszym punktem 
programu było obejrzenie 
Panoramy Racławickiej. Pa-
norama Racławicka to wiel-
kie malowidło (120x15m) 
upamiętniające zwycięską  
bitwę pod Racławicami (4 IV 
1794) pomiędzy wojskami 
powstańczymi pod wodzą 
Tadeusza Kościuszki a armią 
rosyjską. Malowali je we 
Lwowie od sierpnia 1893 do 

maja 1894 Jan Styka i Woj-
ciech Kossak przy współ-
udziale Ludwika Bollera, 
Tadeusza Popiela, Zygmunta 
Rozwadowskiego, Teodora 
Axentowicza, Michała Sozań-
skiego, Włodzimierza Tetma-
jera, Wincentego Wodzinow-
skiego. W czasie wycieczki  
zobaczyliśmy, Ostrów Tum-
ski z katedrą, najwaŜniejsze 
wrocławskie kościoły, naj-
piękniejsze obiekty architek-
toniczne oraz wiele urokli-
wych miejsc budujących 
atmosferę tego miasta. Atrak-
cją zwiedzania był rejs stat-
kiem po Odrze, w trakcie 
którego mogliśmy podziwiać 
panoramę miasta z innej per-
spektywy. Na trasie naszego 
spaceru spotkaliśmy równieŜ  
kilka „wrocławskich krasna-
li” - niewątpliwie budzących 
zainteresowanie turystów.  
Wieczorem w Operze Wro-

cławskiej uczestniczyliśmy w 
„uczcie dla ducha”- spekta-
klu  Giuseppe Verdiego 
„Nabucco”. "Nabucco"  po-
wstało w 1842 r. Jest to mło-
dzieńcze dzieło Verdiego, 
które było pierwszym kro-
kiem do wielkiej kompozytor-
skiej kariery. Akcja opery 
rozgrywa się w czasach bi-
blijnych. Temat ze Starego 
Testamentu idealnie s ię 
nadawał do przedstawienia 
sytuacji ówczesnej  Italii. W 
czytelnym podtekście kompo-
zytor tak naprawdę pokazy-
wał walczących o narodowe 
wyzwolenie Włochów i ich 
wrogów Austriaków.  
     Po wycieczce z całą pew-
nością moŜemy potwierdzić,  
Ŝe Wrocław jest jednym z 
najwaŜniejszych ośrodków 
kulturalnych i intelektual-
nych w Polsce, o wielowie-
kowej tradycji. PrestiŜ miasta 

określa nie tylko duŜa liczba 
teatrów, muzeów, kin i gale-
rii sztuki działających w za-
kresie kultury, lecz takŜe 
pokaźna liczba rozmaitych i 
oryginalnych wydarzeń arty-
stycznych, często rangi mię-
dzynarodowej. 

GOK 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA - 26.09.2008 r. 



Ogłoszenie 
 

Gminny Ośrodek Kultur y w Goczał kowicach-Zdroj u  
poszukuje STAśYST Y! - osoby otwartej na zawodowe doświadczenia, 

nastawi onej na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy podczas 
pracy w instytucji kultury.  Poszukuj emy osoby o wysokiej kulturze 
osobistej, samodzielnej, obowiązkowej, komuni katywnej, odpowi e-
dzialnie wywiązującej się z powierzonych zadań, wykazującej się 

własną inicjatywą i chęcią do działania. 
 

WYMAGANIA: 
umiejętność redagowani a, opracowywania tekstów, znajomość  obsł u-

gi komputera ( pakiet  MS Office, Cor el) i urządzeń biurowych, 
Do zajęć s taŜysty będzie naleŜało  

redagowanie gazetki gminnej, strony internetowej GOK  
oraz pomoc przy organizacji bieŜących wydarzeń kulturalnych. 

 
KONTAKT: Biuro GOK Goczał kowice-Zdr ój, ul. Szkol na 13  

UG II piętro pok. 213 
tel. 032 210 78 38 

GOK  



 8 października w sali  

GOK-u odbył się koncert 
dobroczynny pod hasłem 

„ZRÓBMY COŚ DOBRE-

GO” przygotowany przez 

Publiczne Przedszkole nr 1 
w Goczałkowicach Zdroju. 

Przedszkolaki przedstawiły 

licznie zgromadzonej pu-

bliczności  program  z oka-
zji „Tygodnia z Aniołem 

StróŜem”. Pogodne, pełne 

optymizmu i dziecięcej ra-

dości przedstawienie za-
chwyciło widzów.  Koncer-

towi towarzyszył kiermasz, 

z którego dochód zostanie 

przekazany jako DAR SER-

CA dla Hospicjum O. Pio w 

Pszczynie. 
 

Zdjęcia: Wojciech Smolorz 

 13 października uczestnicy zajęć terapeutycznych udali się na 
spacer do parku zdrojowego. P iękna słoneczna pogoda i barwy je-
siennej przyrody sprzyjały pobytowi na świeŜym powietrzu. I tym 
razem zajęcia w plenerze bardzo podobały się uczestnikom warszta-
tów terapeutycznych. Dodatkową atrakcją spaceru była wizyta w 
Pizzerii Guarana gdzie nasi podopieczni zjedli pyszną pizzę ufundo-

waną przez właściciela lokalu 
Pana Szymona Ryłko. 
Serdecznie dziękujemy właścicie-
lowi Pizzerii Guarana za kolejne 
juŜ wsparcie podejmowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury  
działań. 

Poemat pisany na dwa nieba 
 
świat jesienią - j est Ŝywym natury poematem,  
niepisanym strofami słów wzniosłych,  
a malowanym tysiącem mieniących się kolorów,  
rozbrzmiewającym dźwiękiem odlatujących chwil,  
 
w nim nie ułuda dnia co pośpiesznie do nocy godziny niesie,  
a prawda o idącym w zapomnienie czasie,  
jesienne dumanie - szczypta radości z odrobiną smutku  
i li ście, liście, spadające wokoło liście,  
 
które za szybko znikają pod białym dywanem,  
wtedy i ten poemat niedokończony – jak czyjeś Ŝycie,  
ale juŜ kolejny, równie ciekawie się tworzy,  
w czasoprzestrzeni okrytej kołdrą z  puchu świeŜego  
 
świata oblicze nowe mroźną nocą juŜ wschodzi,  
gdy gwiazdkami  lodowymi z  nieba poeta sypnie  
i w diamenty, światłem księŜyca je wybłyszczy,  
wtedy zimowy poemat pisany na dwa nieba:  
 
i to ciemne nad głowami – gwiazd uśmiechem obsiane  
i to jasne pod stopami - lśniące mroźnymi  kryształami. 
 
 
 

Szukałem Cię 
 
szukał e m cię , n ie  wie dzą c g dz ie ,  
zbyt  odle głą  wz ią ł e m dusz y miarę,   
j edy nie  sa motność  to pe wnie  wie ,  
j ak dotk ną ć s er ce m s ię  s tarał em ,  
 
znalaz łe m  cię j a k  w poe ma ci e k wiat y,   
a w t woich  o cza ch  og nis te  ź re nic e,   
i  gd yb y b ył y b l i s ko , …b yłby m  bog aty ,  
j uŜ  cz e ka m kie dy  i c h blask  p och wy cę ,   
 
rozbudzę ci ę j a k  p ioru n w  cz as burz y,   
kied y  na  rozsz alały m nieb a oc eani e ,  
wś ró d kro pel  d eszcz u lu dz io m wróŜy ,  
to, cz ego  w błys ka ch  o czu roz k wi tanie ,  
 
i  co  roz wi nie  s ię , gd y za płoni e sz cz erze ,   
ognie m  ser ca , dają c s i ebi e w  of ie rze . 
 
 

Paweł Nemojewski 

KĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKI����
 W Goczałkowicach-Zdroju nie brakuje ludzi o duszy artysty, 
pasjonatów obdarzonych licznymi zdolnościami i talentami. Ludzi 
skromnych, którzy nie Ŝyją świetle jupiterów, nie występują na estra-
dzie ale tworzą niepowtarzalne utwory, które im serce dyktuje. Czy-
tając wiersze pisane do szuflady, często pod wpływem osobistych 
przeŜyć, aŜ prosi się, by je wyciągnąć na wierzch i przekazać innym. 
Właśnie z myślą o tych niepozornych, wspaniałych, bezimiennych 
twórcach prowadzimy specjalny kącik literacki i gorąco zachęcamy 
do współpracy. Czekamy na kolejne utwory.  
 

Maria OŜarowska 

KONCERT KONCERT KONCERT KONCERT     

DOBROCZYNNYDOBROCZYNNYDOBROCZYNNYDOBROCZYNNY    



Wszyscy lubi my gdy nasze oto-
czenie jest zadbane, zielone, pięk-
ne. Teks t Jonasza Kofty pt.  
„Pamiętajcie” o ogrodach zna 
wielu z nas . Jedna ze zwr otek 
mówi: 

 
Pami ętajcie o ogrodach 

PrzecieŜ stamt ąd przyszli ście  
W Ŝar epoki  u Ŝycz ą wam chłodu 

Tylko drzewa, tylko  li ście…  
 

Wiersz ten j est wyrazem tęsknoty 
za spokojem, ciszą i wytchni e-
niem, jakie ni esie ze sobą kontakt 
z przyrodą.  Są wśród mi eszkań-
ców Goczał kowic osoby, które  
w szczególnym sposób pamiętają 
o swoich ogrodach, nadawając im 
bardzo osobisty charakter.  
W trakci e części oficjal nej D oŜy-
nek został y rozdane nagrody w 
tegorocznej edycji konkursu na 
naj ł adni ej  zag ospodar owany 
ogród przydomowy. 

 
GOK 

DOśYNKI 2008 
 

KONKURS NA NAJŁADNIEJ ZAGOSPODAROWANY 
 ORÓD PRZYDOMOWY 

 W dniu 19 września 
2008r., w sali pawilonu 
"Wrzos" kolejny raz ze swo-
im repertuarem wystąpił Ze-
s p ół  F ol k l or y sty c z n y 
"Goczałkowice". Przybyli  
goście mieli okazję wysłu-
chać pieśni ludowych Ziemi 
Pszczyńskiej. Po raz kolejny 
występ naszego zespołu cie-
szył się ogromnym zaintere-
sowaniem kuracjuszy. Zespół  
był gorąco i szczerze oklaski-
wany przez licznie zgroma-
dzoną publi czność. Uznanie 
widzów wzbudziły równieŜ 
stroje w których wystąpił 
nasz zespół. Członkinie na-
szego zespołu prezentują tra-
dycyjny, autentyczny ubiór 
naszych prababek i babek. 

KONCERT ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO  
„GOCZAŁKOWICE” 



Projekt  
współfinansowany  

ze środków  
Unii Europejskiej  

w ramach  
Europejskiego  

Funduszu Społecznego 
 

 
W związku z realizacją pro-

jektu od dnia 01.05.2008r. pt. 
„Aktywizacja społeczna i zawo-
dowa na terenie Gminy Goczał-
kowice- Zdrój” Priorytet VII 
„Promocja integracji społecz-
nej”; Działanie 7.1 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej inte-

gracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”; Poddziałanie 7.1.1 
„Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrod-
ki pomocy społecznej”, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach- Zdroju przeprowadził 
kolejne działania zmierzające do 
podniesienia aktywności zawo-
dowej osób biorących udział w 
w/w projekcie.  

W dniach 08-25.09.2008r. 
dwie osoby biorące udział w 
projekcie uczestniczyły w szko-
leniu zawodowym z zakresu: 
bukieciarstwo z aranŜacją 
wnętrz.  
Szkolenie odbyło się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w 
Tychach i obejmowało następu-

jące moduły szkoleniowe: histo-
rię bukieciarstwa, zasady kom-
pozycji kwiatowych, środki 
techniczne do wykonywania 
kompozycji, kompozycje trwałe, 
suche i półsuche, kompozycje 
Ŝywe z kwiatów ciętych, kompo-
zycje okolicznościowe, wiązanki 
i wieńce, wykorzystanie bukie-
ciarstwa w dekoracji wnętrz i 
stołów. Uczestnicy w trakcie 
szkolenia nabyli równieŜ umie-

jętności praktyczne z zakresu 
bukieciarstwa. 

W miesiącu październiku 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
planuje skierować jedną osobę 
na szkolenie pt. „  Zarządzanie 
osobą w czasie, wzmocnienie 
automotywacji” oraz jedną oso-
bę na szkolenie z zakresu styli-
zacji paznokci.  

 
OPS Goczałkowice 

A k t y w iz ac ja  s po łe c z na  i  z a wodowa   
na  t e re n ie  Gminy  Goc z a łk ow ic e - Zdró j  

PODZIĘKOWANIE 
 
 Pracownicy Oś rodka Pomocy Społecznej w Goczałko-
wicach- Zdroju serdecznie dziękują wszystkim osobom, któ-
rzy dobrowolnie i z ogromnym zaangaŜowaniem uczestniczy-
li w pracach związanych ze zmianą naszego lokalu. Dzięki 
wam te działania przebiegły bardzo sprawnie. Ośrodek mógł 
dalej działać bez przeszkód i słuŜyć w potrzebach naszym 
mieszkańcom. 

 Pani Jolanta Jarek  
pracuje w SP nr 1 od 28 lat na 
stanowisku nauczyciela mate-
matyki.  
W 1996r. uzyskała pierwszy 
stopień specjalizacji zawodo-
wej w zakresie nauczania ma-
tematyki. Posiada stopień na-
uczyciela dyplomowanego. W 
codziennej pracy kieruje się 
przekonaniem, Ŝe 
„matematyka to nie tylko su-
che pojęcia i twierdzenia, 
wzory, lecz ciekawa wędrów-
ka po otaczającym nas świe-
cie”. O efektach pracy dydak-
tyczno-wychowawczej Pani 
Jolanty moŜna pisać wiele. 
Najlepszym dowodem na to są 
opinie rodziców i dokonania 
kilkudziesięciu roczników 
absolwentów, którzy opuścili 
mury tej szkoły. Pani Jarek 
jest czynnym egzaminatorem 

egzaminu gimnazjalnego w 
części matematyczno – przy-
rodniczej. Pełni funkcję prze-
wodniczącej zespołu egzami-
natorów w Pszczynie. Podej-
muje działalność innowacyjną 
w zakresie wdraŜania nowa-
torskich metod nauczania 
i wychowania. Opracowała i 
wydała zbiór zadań z matema-
tyki dla uczniów szkół podsta-
wowych pt. „Zbiór zadań tek-
stowych z matematyki dla klas 
IV-VI szkoły podstawowej” 
Wilkowice 2002. Wydawnic-
two DLA SZKOŁY. Jest au-
torką gier planszowych 
„Liczby” przeznaczonych dla 
uczniów klas I-III, słuŜące do 
ćwiczeń doskonalących pod-
stawowe umiejętności mate-
matyczne. Jest pomysłodaw-
czynią szkolnego konkursu 
„Szalone liczby” dla uczniów 

począwszy od klasy III, które-
go ósma edycja odbywa się w 
br. Moz poszczycić się tytu-
łem Przyjaciela stowarzysze-
nia „ ŚcieŜki Nieskończono-
ści” , organizatora Mistrzostw 
Polski  „Kwadratura Koła”.   
Jej uczniowie osiągają wyso-
kie lokaty w wojewódzkich 
i ogólnopolskich konkursach, 
sięgając często po tytuł laure-
ata bądź finalisty. WaŜniejsze 
osiągnięcia  w ciągu ostatnich 
3 lat:  
- II  lokata w Ogólnopolskim 
Konkursie "Alfik Matema-
tyczny 2007", na poziomie 
uczniów klas VI  
- 3 laureatów i 2 wyróŜnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym "Multitest 
2007" zorganizowanym przez 
Centrum Edukacji Szkolnej, 
na poziomie uczniów klas IV, 

V, VI       
- I miejsce, 3 laureatów i 3 
wyróŜnienia w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym  
"Albus 2007"  
- tytuł laureata w  Międzyna-
rodowym Konkursie "Kangur 
2007" oraz „Kangur 2006” 
- tytuł laureata w  Ogólnopol-
skim Konkursie "Test Oxford 
Plus"   
- III miejsce i dyplom laureata 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym "Multitest 
2006"   
- I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym 
"Mat 2006" na poziomie klas 
IV 
- laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego 
"Albus 2006"  
 

Oprac. M. OŜarowska 

 Dorocznym zwycza-
jem z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej odbywają się 
spotkania okolicznościowe 
połączone z wręczaniem 
nagród za szczególne osią-
gnię ci a dy da kty cz no-
wychowawcze. Nagrody 
wręcza Minister, Kurator 

Oświaty, Dyrektor Szkoły 
oraz Wójt Gminy. W tym 
roku nagrody Wójta Gminy 
otrzymują: 
1) mgr Beata Hanzlik - Dyr. 
SP nr 1 
2) mgr Maria Muras - na-
uczycielka SP nr 2 im. Jana 
Pawła II 

3) mgr Iwona Wojciechow-
ska - Dudka -  nauczycielka 
Gimnazjum 
4) mgr Gabriela Pająk - na-
uczycielka Gimnazjum 
5) mgr Gabriela Wrzoł - 
nauczycielka SP nr 1  
6) mgr Aleksandra Koło-
dziejczak - nauczycielka 

Przedszkola nr 2. 
Nagrodę Kuratora Oświaty 
otrzymuje mgr Jolanta Jarek 
- nauczycielka SP nr 1 
Gratulujemy wyróŜnienia i 
Ŝyczymy dalszych sukce-
sów. 
 

■ 

Nagroda Kuratora dla Jolanty Jarek 



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny  otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,  
który znajduje 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. 

CZASOPISMO SAMORZĄDOW E GMINY GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, F AX: 2107306. E-MAIL:  
GMIN A@GOCZ ALK OW ICEZDROJ.PL R ED AGU JE ZESPÓŁ. ADR ES R ED AKC JI  
I W YDAW CY: 43-230 GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLN A 1 3. OPRACOW ANIE 
GR AF ICZN E: M AR IA O śAR OW SK A, SK Ł AD I Ł AM AN IE: TEC HNOGR AF,  

43-230 GOCZ AŁKOW ICE-ZDRÓJ UL. SZKOLNA 163A. DRUK: U NIKAT 2, 43-500 CZECHOW ICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. 
REDAKCJA NIE ZW RACA MATERIAŁÓW  NIE ZAMÓW IONYCH, ZAS TRZEGA SOBIE PRAW O SKRACANIA I OPRACOW YW ANIA 
NADESŁ ANYCH TEKSTÓW  ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW . NAKŁAD: 10 00 EGZEMPL ARZY. 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przy jmuje interesan-
tów w budy nku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy  ulicy Uzdrowiskowej, za Dyrekcją WORR. 
 

Poniedziałek - od 17.00 do 19.00 
Środa - od 9.00 do 12.00 

Czwartek - od 16.00 do 19.00 
Kontakt telefoniczny: 609 595 652 

� 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 KUL TURY  ul. Szkol na 13, tel.  2107838, 
urzęduje w dni ach: Poni edział ek -  7.30 - 18.00, Wtorek - 9.00 - 
18.00, 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 

Zbiórka zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

 
W dniu 22 października (środa) od godziny  8:00h odbędzie się akcja 
nieodpłatnej zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go od mieszkańców Gminy Goczałkowice – Zdrój 
Będzie moŜna oddać 
� urządzenia AGD: lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze, Ŝelaz-

ka, tostery itp., 
� sprzęt teleinformatyczny: komputery, radia, telewizory, telefo-

ny, telefony komórkowe itp. 
 
Sprzęt prosimy wystawić przed posesją w dniu zbiórki czyli  22 paź-
dziernika. 
Mamy nadzieję, Ŝe wykorzystacie Państwo okazję do pozbycia się w 
bezpieczny dla środowiska sposób, niepotrzebnych juŜ Wam urzą-
dzeń. 

I I  m i e js ce  w  k o n ku rs i e:   
A ni el a  PU DE Ł K O  (u l . S zk o l na ) 

SPROSTOWANIE 
 
 W poprzednim numerze „Wiadomości Goczałkowic-
kich” wkradł się błąd: opublikowane zostały niewłaściwe 
zdjęcia ogrodu Pani Anieli Pudełko, za co przepraszamy. 
 

Redakcja 


