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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   

Święta 

 
Jest w moim kraju zwyczaj, 

Ŝe w dzień w
igilijny, 

Przy wzejściu pierwszej 

gwiazdy wieczornej na 

niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego 

łamią chleb biblijny 

Najtkliw
sze przekazując  

uczucia, w tym
 chlebie. 

 
C. K. Norw id 

„ Jest taki jeden wieczór spowity śniegiem i cisz ą, 
Gdy Niebo Ziemi dotyka, a ludzie serca głos słysz ą…” 

 
Z okazji  

Świąt BoŜego Narodzenia  
oraz nadchodzącego Nowego Roku  

Ŝyczymy 
Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju  

wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności,  
ciepła rodzinnego i pięknie przeŜytych dni. 

Niechaj ten magiczny czas pozwoli zapomnieć  
na chwilę o troskach dnia codziennego,  

niech upłynie w spokoju i radości, przy dźwiękach  
staropolskich kolęd i zapachu świerkowej gałązki. 

Niechaj w Nowym Roku wszystko stanie się  
prostsze i łatwiejsze. 

Niechaj spełnią się Państwa zamierzenia i marzenia,  
zarówno te zawodowe, jak i te osobiste. 

 
w imieniu samorz ądu gminnego 

Krzysztof Kanik - Wójt Gminy 
Aleksandra Marzec - Przewodnicz ąca Rady 

 Pierwszą Ŝywą stajenkę 
zbudował Św. Franciszek z AsyŜu. 
U nas budowanie „betlejymek” to 
juŜ tradycja, którą od 5-ciu lat 
pielęgnuje Przedszkole nr 1. Wa-
runkiem uczestnictwa jest wspól-
ne budowanie betlejymki z dziec-
kiem i najbliŜszymi członkami 
rodziny. Przegląd jest organizo-
wany głównie dla dzieci przed-
szkolnych z całego powiatu 
pszczyńskiego. Budowanie stajen-
ki integruje całą rodzinę i staje 
się coraz bardziej popularne. Na 
owoce nie trzeba długo czekać, 
owoce są wspaniałe. W tym roku 
w przeglądzie uczestniczyła re-
kordowa ilość dzieci - 101 uczest-
ników. Więcej na ten temat na 
stronie 7.  

 Najstarsze zachowane kazanie na BoŜe Narodze-
nie zostało wygłoszone w 379r. przez Św. Grzegorza z 
Nazjanzu, który powiedział m.in.: 
„Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz Bosko, nie na 
sposób świecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz 
jako tego, który jest nasz, a raczej jako tego, który jest 
Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia… 
Nie rozkoszujmy się hulankami i pijatykami, rozkoszuj-
my się słowami proroków i Boskiego prawa, i dziejami 
zbawienia…” 

Perły krajobrazu 
 
 W ostatnich dniach grud-
nia Gminny Ośrodek Kultury 
wydał album „Szlakiem zabyt-
ków sakralnych”. Autorka albu-
mu jest Pani Małgorzata Paszek. 
Wprowadzenie napisała Pani 
Prof. Wiesława Korzeniowska. 
Zdjęcia wykonali: Tomasz Kuliga 
i Wojciech Smolorz. Album za-
wiera zbiór zdjęć naszych kościo-
łów, kapliczek i przydroŜnych 
krzyŜy. W sumie 26 obiektów.  



Projekt budŜetu na 2008r. 
został opracowany w oparciu o 
aktualną sytuację finansową 
Gminy z uwzględnieniem przede 
wszystkim koniecznych wydat-
ków bieŜących Gminy. 

Planując wysokość docho-
dów Gminy na 2008r. przyjęto 
realne, moŜliwe do osiągnięcia 
dochody i tak: 
1. udziały gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i 
wysokość subwencji ogólnej są 
zgodne z informacją Minister-
stwa Finansów  
2. wysokość dotacji na realizację 
zadań bieŜących z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawa-
mi jest zgodna z danymi przeka-
zanymi pismem ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w za-
kresie zadań nadzorowanych 
przez Wojewodę  
3. wysokość podatków i opłat 
lokalnych przyjęto na poziomie 
zgodnym z wyliczeniem dokona-
nym w oparciu o  posiadane 
deklaracje i informacje oraz 
obowiązujące stawki  
4. wielkość dochodów z najmu, 
dzierŜawy, wieczystego uŜytko-
wania, wynika z obowiązujących 
stawek i zawartych z Gminą 
umów. 
5. dochody z tytułu renty plani-
stycznej zaplanowano w oparciu 
o uchwałę Rady Gminy z 2006r. 
w sprawie przyjęciu planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy 
6. kwoty z tytułu wnoszonych 
przez mieszkańców opłat za 
dostarczaną przez Gminę wodę 
i odprowadzanie ścieków wyni-

kają z wyliczonych przez AZK 
taryf na 2008r. i planowanej 
dopłaty do 1m3 ścieków 
7. pozostałe dochody przyjęte 
do projektu budŜetu zostały 
zaplanowane na podstawie 
przewidywanego ich wykonania 
w roku 2007. 
9. kwoty dotacji z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego zo-
stały przyjęte w wysokości zgod-
nej ze złoŜonym przez Gminę 
wnioskiem. 

Ze względu na przesunięcie 
terminu składania wniosków do 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na rok 2008 dochody w 
formie dotacji na realizację za-
dań inwestycyjnych będą moŜli-
we do uzyskania po ogłoszeniu 
konkursów.  Brak realizacji tych 
dochodów nie spowoduje po-
większenia deficytu budŜetu, 
poniewaŜ inwestycje z tym zwią-
zane nie zostaną rozpoczęte. 

W przychodach Gminy za-
planowano wpływy z tytułu poŜy-
czek  zaciąganych w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 
finansowanie dwóch zadań: 

1. kontynuacji inwestycji pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Goczałkowice-Zdrój Bór 
I i Bór II 

2. kontynuacji realizowanego 
od czterech lat programu obni-
Ŝenia niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery z budynków 
na terenie Gminy.  

Ponadto zaplanowano kre-
dyt na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budŜetowego oraz 
spłatę kredytów i poŜyczek. 
Planowane do zaciągnięcia w 

200 8r .  poŜy c zki  zos ta ły 
uwzględnione w prognozie kwo-
ty długu na koniec 2008 i lata 
następne, która została pozy-
tywnie zaopiniowana przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową w 
Katowicach. Maksymalne wyso-
kości  poziomu zadłuŜenia Gmi-
ny w stosunku do planowanych 
dochodów nie przekroczą do-
puszczalnej granicy 60%. Za-
chowana równieŜ zostanie rela-
cja wysokości spłat zaciągnię-
tych wcześniej poŜyczek i kredy-
tów wraz z odsetkami od nich do 
wysokości dochodów gminy, 
która nie przekroczy 15%. 

Planując wydatki na 2008r. 
uwzględniono zadania obligato-
ryjne nałoŜone na gminę usta-
wami jak: utrzymanie dróg pu-
blicznych gminnych, oświetlenie 
ulic, zapomogi dla podopiecz-
nych, koszty związane z dostar-
czaniem wody i odprowadza-
niem ścieków, realizację progra-
mu przeciwdziałania alkoholi-
zmowi, itp. Zabezpieczono kosz-
ty bieŜącego utrzymania istnieją-
cych jednostek organizacyjnych: 
dwóch szkół podstawowych i 
Gimnazjum, dwóch przedszkoli, 
Gminnego Zespołu Oświaty, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Urzędu Gminy, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Administracji Zasobów Komu-
nalnych oraz Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 

Planując wydatki w formie 
dotacji dla instytucji kultury 
(GOK, GBP) kierowano się aktu-
alnymi potrzebami zgłoszonymi 
przez kierowników tych jedno-
stek w części bieŜących wydat-
ków. 

Przy sporządzaniu projektu 
budŜetu wprowadzono oszczęd-
ności skutkujące ograniczeniem 
wydatków bieŜących – szczegól-

nie dotyczy to remontów. Roz-
waŜana równieŜ jest zmiana  
organizacyjna jednostek oświa-
towych. Kierowników jednostek 
organizacyjnych zobowiązano 
do przeprowadzenia analizy 
zatrudnienia i celowości niektó-
rych wydatków związanych z 
b i eŜą c y m u t r z y ma n i e m. 
Uwzględniono podwyŜkę wyna-
grodzeń w oświacie o 5%, w 
pozostałych jednostkach brak 
jest podwyŜek. Zaplanowano 
wydatki na finansowanie kosz-
tów związanych z  rekompensa-
tą pienięŜną za czas słuŜby 
policjantów przekraczający nor-
mę określoną w ustawie o Poli-
cji . Zostały one zaplanowane w 
wysokości podanej przez Ko-
mendę Powiatową Policji w 
Pszczynie.  

Zaplanowane zostały środki 
na realizację zadań gminy zleca-
nych do realizacji w drodze kon-
kursów jednostkom nie zalicza-
nym do sektora finansów pu-
blicznych (83.000 zł). 

W wydatkach zaplanowano 
równieŜ odsetki od zaciągnię-
tych przez Gminę kredytów i 
poŜyczek, zgodnie z podpisany-
mi w latach poprzednich umo-
wami. 

Zaplanowano wydatki zwią-
zane z przyjętymi przez Radę 
Gminy programami, jak równieŜ 
z przyjętymi wcześniej wielolet-
nimi planami zadań inwestycyj-
nych, dostosowując jednocze-
śnie planowane wydatki do moŜ-
liwości finansowych Gminy.   

Wszelkie postulaty wynikają-
ce z prac Komisji nad projektem 
budŜetu będą uwzględniane w 
ciągu roku, w miarę korzystnych 
zmian dochodów budŜetu gminy 
i oszczędności wynikających ze 
zmian organizacyjnych. 

 
Krzysztof Kanik 

Bud Ŝet Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2008r. - zało Ŝenia  

Z okazji 50-tych Urodzin 
Panu Krzysztofowi Kanikowi 

Wójtowi Gminy 
najlepsze Ŝyczenia - szczęścia, zdrowia,  

pomyślności, radości i sukcesów zawodowych  
oraz osobistych 

Ŝyczą 
Rada Gminy 

Pracownicy Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych 

 Gminna Biblioteka Pu-
bliczna od roku posiada własną 
stronę internetową. Pod adresem 
www.bibliotekagoczalkowice.pl 
moŜna znaleźć wszelkie infor-
macje związane z funkcjonowa-
niem biblioteki.  
Od niedawna zaczął równieŜ 
działać na tejŜe stronie katalog 
internetowy, za pomocą, którego 
moŜna wyszukać dowolną ksiąŜ-
kę ze zbioru biblioteki. Do tej 
pory udało się wprowadzić, 
wszystkie nowości zakupione od 
roku 2001, nadal trwa wprowa-
dzanie pozostałych pozycji. 
Strona posiada równieŜ moŜli-
wość zaproponowania przez 

naszych czytelników szukanej 
przez nich ksiąŜki oraz kontakt z 
nami za pośrednictwem poczty 
i n t e r n e t o w e j 
gbp@bibliotekagoczalkowice.pl.  
Na ten adres moŜna przesyłać 
równieŜ recenzje ksiąŜek, wła-
sną poezję oraz wszelkie pomy-
sły związane z funkcjonowa-
niem Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Goczałkowicach – 
Zdroju! Serdecznie zapraszamy 
do współpracy oraz korzystania 
z księgozbiorów biblioteki.  
 

Anna Król 

Katalog internetowy na stronie GBP 



Gdzie są te „drogocenne  kamie-
nie”? Gdzie te „perły wiejskiego 
krajobrazu”?  
Jaka jest ich historia? Jaka ta-
jemnicę kryją? Jaką wartość 
niesie ze sobą ich obecność? 
Odpowiedź na te i wiele innych 
pytań zawarta jest na kartkach 
tego unikalnego albumu, który  
jest świadectwem materialnego 
dziedzictwa kulturowego Go-
czałkowic-Zdroju. 
Kościoły, krzyŜe i kapliczki 
przydroŜne wpisane w rodzimy 
pejzaŜ są wiernym odbiciem 
dziejów naszej gminy. Są cha-
rakterystycznym znakiem naszej 
religijności i przejawem naszej 
toŜsamości. Niektóre mają długą 
historię. Inne powstały stosun-
kowo niedawno. 
 W bieŜącym roku ob-
chodzimy 15-lecie utworzenia 
Gminy Goczałkowice-Zdró j 
jako samodzielnej jednostki 
administracyjnej. Ten skromny 
jubileusz wywołuje chwile re-
fleksji, prowokuje do przemy-

śleń. I jest teŜ doskonałą okazją, 
by uchronić od zapomnienia i 
zachować dla kolejnych pokoleń 
dorobek naszych przodków, by 
stworzyć dzieło niepowtarzalne 
– zbiór, w duŜej części nigdzie 
dotąd nie publikowanych mate-
riałów źródłowych oraz zdjęć 
tego, co najcenniejsze, co jest 
powrotem do korzeni.  
Wybór fotografii ukazuje bogac-
two kultury  sakralnej, świat 
kościołów, kapliczek i krzyŜy 
przydroŜnych jako jeden z ele-
mentów gminnego krajobrazu. 
Zdjęcia wykonano w róŜnych 
porach roku. Obok fotografii 
archiwalnych  tekst ilustrują 
fotografie współczesne, doku-
mentujące aktualny stan obiek-
tów.  

Półtorej dekady samorządu 
gminnego to codzienne zmaga-
nia z rzeczywistością i działania 
nakierowane w stronę przyszło-
ści. To równieŜ okazja do pod-
sumowań i spojrzenia wstecz. 
Przeglądając kolejne strony 

jub ileuszowego 
albumu nie spo-
sób pominąć roli 
kultury sakralnej 
w Ŝyciu społecz-
nym, nie sposób 
nie dostrzec tego 
dziedzictwa na-
szych przodków  
i wartości, o 
których pisała 
Maria Konopnic-
ka: 
„Ojczyzna moja to, ta ziemia 
droga 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem 
poczuł Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie 
matka miła 
W polskiej mnie mowie pacierza 
uczyła.” 
Mając poczucie wdzięczności i 
pokory wobec przodków pragnę 
złoŜyć wyrazy podziękowania 
Mieszkańcom Goczałkowic-
Zdroju za opiekę nad naszymi 
pomnikami kultury sakralnej, za 
troskę o wygląd, i otoczenie 

kapliczek, i krzyŜy przydroŜ-
nych.  
Zapraszam do bliŜszego pozna-
nia naszych „drogocennych 
kamieni w pięknej oprawie” 
i Ŝyczę wielu pięknych, ducho-
wych przeŜyć. 
 

Krzysztof Kanik 
Wójt Gminy 

 
Od redakcji: 
Materiał ten stanowi wstęp do 
albumu „Szlakiem Zabytków 
Sakralnych”. 

Perły wiejskiego krajobrazu 

 Imiona to jeden z naj-
waŜniejszych identyfikatorów 
człowieka. Stąd rodzice długo 
zastanawiają się nad jego wy-
borem dla swojego potomstwa. 
Imiona posiadają bowiem 
ukryt ą symbolikę i jakąś ta-
jemniczą moc. A kaŜdy naród 
ma swój własny zasób imion.  
 Z grudniem, z okresem 
świątecznym związane są takie 
imiona jak Ewa, Adam, Szcze-
pan, Sylwester i oczywiście 
jeden z najpopularniejszych 

świętych – Mikołaj.  
 
Ewa – imię pochodzenia hebraj-
skiego – hajja (być) albo hawwa 
(dająca Ŝycie), dobra obserwa-
torka Ŝycia ludzkiego, inteligent-
na, wraŜliwa, dobroduszna, ale 
często zmienna w swoich poglą-
dach. W niesprzyjających wa-
runkach potrafi być intrygantką, 
imieniny – 24 grudnia 
Adam – w Księdze Imion poda-
no róŜne źródła pochodzenia: z 
hebrajskiego – adam (ludzie), z 

sumeryjskiego ada-mu (mój 
ojciec), niezaleŜny, analizujący, 
ograniczony w swoich inicjaty-
wach ze względu na brak zaufa-
nia do siebie ale lubiący podkre-
ślać swoje znaczenie, lubi spo-
kój, imieniny – 6 kwietnia i 24 
grudnia 
Szczepan – polska wersja imie-
nia Stefan, imię pochodzenia 
greckiego – stephanos  (wieniec, 
korona czyli ukoronowany wień-
cem, wielki oryginał, ambitny, 
wraŜliwy, lubiący chodzić wła-
snymi, utartymi ścieŜkami, po-
siada zdolności organizacyjne, 
lubi wygody osobiste,  
imieniny – 3 sierpnia i 26 grud-
nia 
Sylwester – imię pochodzenia 
łacińskiego – silvester  (dziki, 
naleŜący do lasu), skryty, prosty, 
lubiący odludzie i pustkowie, 
spostrzegawczy, kochający przy-
rodę szczególnie las. imieniny – 
26 listopada i 31 grudnia 
Mikołaj  - imię pochodzenia 
greckiego, od słów  nike 
(zwycięstwo) i  laos (lud), ina-
czej mówiąc bohater, który od-
niósł zwycięstwo, spokojny, 
szlachetny, kulturalny, subtelny, 
wnikliwy, trochę melancholijny, 

lubi dalekie podróŜe i szerokie 
dobre znajomości, imieniny – 21 
marca, 19 maja, 2 czerwca, 9 
lipca, 10 września, 13 listopada i 
6 grudnia 
 
W Goczałkowicach-Zdro ju 
mieszka 75 kobiet i dziewcząt o 
imieniu Ewa. Najstarsza urodzi-
ła się w 1937r., najmłodsza- w 
2002r. W ostatnim 10-leciu imię 
Ewa nadano 2 dziewczynkom. 
Imię Adam nosi 80 męŜczyzn i 
chłopców. Najstarszy ma 80 lat, 
najmłodszy -11 miesięcy. W 
ostatnim 10-leciu imię Adam 
nadano 8 chłopcom. 
Imię Szczepan nosi 7 panów. 
Najstarszy urodził się w 1928r., 
najmłodszy - w 1976r. 
Imię Sylwester  nosi 11 męŜ-
czyzn i chłopców. Najstarszy 
urodził się w 1948r., najmłodszy 
–w 1997r.  
Imię Mikołaj przeŜywa jakby 
swój renesans. W Goczałkowi-
cach mieszka 9 chłopców o tym 
imieniu. Najstarszy urodził się w 
1994r., najmłodszy ma 5 miesię-
cy. Począwszy od 2000r. imię to 
nadano 5 chłopcom.  
 

oprac. Maria OŜarowska 

„Przeszedłszy Polskę wzdłuŜ i wszerz nie sposób pominąć kapliczek tkwiących w otocze-
niu przyrody, jak drogocenne kamienie w pięknej oprawie…” 

W IMIONACH - UKRYTA SYMBOLIKA 



VIII Konkurs Plastyczny 

„ŚWIĄTECZNA KARTKA BOśONARODZENIOWAŚWIĄTECZNA KARTKA BOśONARODZENIOWAŚWIĄTECZNA KARTKA BOśONARODZENIOWAŚWIĄTECZNA KARTKA BOśONARODZENIOWA”  

Finał VIII Edycji Konkursu  
„Świąteczna Kartka BoŜonaro-
dzeniowa”  odbył się 20 grudnia 
2007 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Goczałkowicach – Zdro-
ju . Na konkurs wpłynęło 150  
kartek świątecznych wykona-
nych przez dzieci i młodzieŜ. 
Twórczością dziecięcą fascyno-
wało się Jury, które podziwiało 
plastyczną wyobraźnię dzieci. 
KaŜda kartka była inna, były 
malowane, wyklejane i wykona-
ne róŜnymi technikami plastycz-
nymi.  
Autorami  prac są dzieci w wie-
ku szkolnym i gimnazjalnym.  
Prace oceniano w III kategoriach 
wiekowych od 1 – III, od IV – 
VI Szkoła Podstawowa,  
od I – III klasy Gimnazjum. 
 
Prace oceniało jury w składzie: 
- Jolanta Wawrzyczek 
- Krystyna Gimel 
- Jan śemła 
- Jolanta Szymańska 
- Krzysztof Turoń 
 
Wyró Ŝnienia otrzymują: 
 
Wyró Ŝnienie „ S” 
-  ElŜbieta Pawłowska i Michał 
Jeczeń – Dzienny Ośrodek Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy Polskie Stowa-

rzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem  Umysłowym  w  
Pszczynie 
 
Szkoła Podstawowa klasa I: 
- Magdalena Nocoń – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Wiktoria Sekta – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
- Wiktoria Salon – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
- Wiktoria Borowska – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Kacper Zipser – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
 
Szkoła Podstawowa klasa II: 
- Patrycja Czapla – Zespół Szkół 
w Głowaczowej, Grabiny 
- Kornelia Pietrzyk – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Weronika Placha – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Szymon Filipczyk – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Karolina Cebula –  SP Nr 1 
Goczałkowice 
 
Szkoła Podstawowa klasa III: 
- Sabina Kozik – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
- Ewa Lazarek – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
- Magdalena Migacz – SP Nr 1 
Goczałkowice 
 

Szkoła Podstawowa klasa IV: 
- Julia Czernecka – SP Nr 18 
Pszczyna 
- Magdalena Maśka – SP Nr 1 
Goczałkowice 
-  Alicja  Smołka  –SP  Nr  18 
Pszczyna 
- Łukasz Pastuszka – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Joanna Englert – SP Nr 1 Go-
czałkowice 
 
Szkoła Podstawowa klasa V: 
- Dominika Nikiel – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Karolina Krawczyńska – SP Nr 
1 Goczałkowice 

- Anna Wawrzyczek – SP Nr 1 
Goczałkowice 
- Filip Bachul – SP Nr 1 Goczał-
kowice 
 
Gimnazjum:  
- Ewelina Gawlak - Goczałkowi-
ce 
- Sylwia Śliz - Goczałkowice 
- Joanna Jarzyna - Goczałkowice 
 
Klasa „0” – 6 lat 
Jakub Niziotek – Zespół Szkół w 
Głowaczowej, Grabiny 
 

Oprac.: GOK 

Nastrojowych i radosnych   

Świąt BoŜego Narodzenia 
spędzonych w gronie rodziny  

na śpiewaniu kolęd 
przy choince i Ŝłobku Dzieciny 

oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku 
 

Ŝyczą 
                                                                

Dyrektor Małgorzata Paszek 
oraz pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury 



„Ka Ŝdy ma jaki ś talent, który da si ę pomno Ŝyć, 
który nie jest nagrod ą, lecz trudnym zadaniem. 

KaŜdy ma jaki ś odcie ń, jakie ś rysy ducha, 
coś co go zmusza by ć niepowtarzalnym” 

 
Szanowna Pani 

MAŁGORZATA PASZEK 
 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

 
Z OKAZJ I 

 
ZAKO ŃC ZENI A P RACY ZAWODOWEJ  

 
 PRAG NĘ  ZŁO śYĆ NA  PANI  RĘC E SŁO WA 
NAJWYśSZEG O  U ZNANIA I  PO DZ IĘKO WANIA  ZA 
U PO WSZECHNIANIE  I  PRO MO WANIE DZ IE DZ ICTWA 
K U L T U R O W E G O  G O C Z A Ł K O W I C - Z D R O J U ,  Z A 
U M IEJĘTNE  WPLATANI E KU LTU R Y  W  SZARĄ 
RZECZ YWISTO ŚĆ I  PRO PAG O WANIE AKT YWNEG O 
ST YLU  śYC IA.   
 W  C IĄG U  M IN IO NYCH  LAT  MO G LIŚM Y 
W I E LO KR O T N I E  Z  N I E KŁ A MA N Y M  P O DZ I W E M 
SŁU CHAĆ  WSPANIAŁ YCH  KO NCERTÓ W.  MO G LIŚM Y 
P R Z E ś Y W A Ć  N I E Z W Y K L E  M I Ł E  C H W I L E 
ART YST YCZNYCH U N IES IEŃ,  KTÓ RE PO ZO STAWIŁY 
T R W A Ł Y  Ś L A D  W  N A S Z EJ  P A M I Ę C I .  Z E 
WZRU SZENIE M WSPO M INAMY  WIECZO R Y BIES IADNE  I  
N IEZL ICZO NE WY PRAWY  PO  ŚWIEC I E .  Z  U ZNANIEM 
O D NO S I M Y  S IĘ  D O  RÓ śN O R O DN Y C H  F O R M 
DZ IAŁALNO ŚCI,  KTÓ REJ MYŚLĄ  P RZEWO DNIĄ  B YŁA 
SŁU śEBNA  RO LA WZG LĘ DEM  MI ESZKAŃCÓ W I  
WARTO ŚĆ,  JAKĄ JEST  „ MAŁA  O JCZYZNA”.  
 
 PRZEśYWAJĄC WRAZ Z PANIĄ TEN TAK WAśNY 
MOMENT, W UZNANIU ZASŁUG  DEDYKUJ Ę PANI WIERSZ: 
 
„Dotykasz ty lu rzeczy .  Dobrze znasz uk ry te śc ieŜk i w gór ach, 
Nazwy  ul ic  egzotycznych mias t , 
Imiona rzadk ich ptaków.  
W iesz jaką his tor ię k ry ją przydroŜne k rzyŜe, 
Jak  znaleźć  schronienie przed bur zą  
i  świ at ło w nocy .   
Nie obce są Ci tajnik i  sztuk i. 
W iesz jak  przejść  piaszczys ta stroną Ŝyc ia,  
Jak  odnal eźć  per ły  i  skarby  uk ryte,  
Jak  wzniec ić  przypły wy  radośc i i  odpły wy  Ŝalu.  
Wiesz czym karmić  serca spragnione zaproszenia do  
wieczerzy  s tołu… 
… bo w Ŝyc iu są ges ty  waŜni ejsze od s łowa, 
ods łaniające naturę człowieka, 
godne zapisania w wielk iej  ks iędze Ŝyc ia” 

 
 śYCZĘ W SZELKIE J POMY ŚLNOŚCI,  ZDROW IA,  

OSOBISTEJ S AT YSF AKCJ I  
ORAZ COD ZIENNEGO ZACHW YTU N AD UROKIE M 

ŚW IAT A.  
 

W imieniu Samorz ądu Gminnego - Krzysztof Kanik 

 15 lat pracy w Gminie. 12 lat na czele jednostki prowadzącej 
działalność w zakresie upowszechniania kultury ( najpierw jako Kie-
rownik GOKSiR-u, od 2004r. jako Dyrektor GOK-u. Z dniem 31 
grudnia Pani Małgorzata Paszek odchodzi na emeryturę. Z tego 
zapewne cieszy się rodzina. Natomiast Pani Małgorzata jest radosna, 
pogodna i …dumna, poniewaŜ  udało Jej się zapoczątkować i wpisać 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych wiele cennych inicjatyw. Powo-
dy do radości ma równieŜ i z tego względu, Ŝe odchodzi w najlep-
szym okresie swojej działalności. Ostatnie lata to coraz większy roz-
głos towarzyszący Dniom Goczałkowic, to bardzo udane koncerty, 
dziesiątki wypraw i wycieczek, m.in. z młodzieŜą, i wydawnictwa, 
które pozostaną w naszych biblioteczkach i zbiorach domowych, 
m.in. „Album starych fotografii”, „Grafiki”, niezwykle kalendarze i 
to ostatnie, pachnące jeszcze farbą drukarską wydanie albumowe 
poświecone kapliczkom i krzyŜom przydroŜnym.  
 

Maria OŜarowska 

         Od kilku juŜ lat Biblioteka 
Szkolna Gimnazjum w Goczał-
kowicach-Zdroju współpracuje z 
Gminną Biblioteką Publiczną. 
Dzięki temu współdziałaniu 
gimnazjaliści mogli uczestniczyć 
w bardzo ciekawych spotkaniach 
autorskich ze znanymi pisarzami: 
Markiem Szołtyskiem, Beatą 
Ostrowicką, Martą Fox, Małgo-
rzatą Budzyńską i Ewą Nowak. 
        Od roku szkolnego 2006/-
2007 młodzieŜ gimnazjalna i 
nauczyciele w ramach wypoŜy-
czeń międzybibliotecznych mogą 
w bibliotece szkolnej wypoŜy-
czać ksiąŜki z Gminnej Bibliote-
ki Publicznej. W ubiegłym roku 
było około 230 takich wypoŜy-
czeń, w tym roku szkolnym oko-
ło 50.  
       Trzecim ogniwem naszej 
współpracy jest załoŜenie Klubu 
Moli KsiąŜkowych pod patrona-
tem Wydawnictwa Videograf II z 
Katowic. MłodzieŜ naleŜąca do 
tego klubu raz             w miesią-
cu odwiedza Gminną Bibliotekę 
Publiczną i prowadzi rozmowy o 
literaturze, redaguje recenzje 
przeczytanych ksiąŜek.  

      Innym przejawem tej współ-
pracy jest podarowanie przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
kilku ksiąŜek w związku z przy-
stąpieniem do Klubu Moli KsiąŜ-
kowych i poszerzaniem zaintere-
sowań czytelniczych uczniów 
gimnazjum.  
 
      Serdecznie dziękuję Pani 
kierownik Jadwidze Król za 
dotychczasową współpracę i 
mam nadzieję, Ŝe w latach na-
stępnych współpraca ta będzie 
równie owocna. 
 

Monika Mrzyk  
– nauczyciel gimnazjum 

Współpraca Gimnazjum  
z Gminną Bibliotek ą Publiczną  
w Goczałkowicach-Zdroju 

Jedna z betlejymek wykonana w 
tegorocznym przeglądzie zorga-
nizowanym przez Przedszkole 



Najserdeczniejsze Ŝyczenia:  

Cudownych Świąt BoŜego Narodzenia  

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  

Pod Ŝywą choinką zaś duŜo prezentów,  

A w Waszych pięknych duszach  

wiele sentymentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek  
oraz nadzieję na Nowy Rok,  

Ŝeby był jeszcze lepszy niŜ ten,  

co właśnie mija. 
 

śyczą 

Dyrekcja, nauczyciele, personel, 

administracyjny oraz dzieci 

Publicznego Przedszkola Nr 2 

Zdrowe i czyste miej-
sce, w którym Ŝyjemy 
jest pragnieniem kaŜdej 
Ŝywej istoty. Jednak my 
ludzie jesteśmy najwięk-
szym zagroŜeniem dla 
otaczającej nas przyro-
dy, dlatego jeŜeli kocha-
cie swoje dzieci i siebie 
nie zanieczyszczajcie śro-
dowiska. Zanieczyszcze-
nie, degradacja środowi-
ska osiąga alarmujące 
rozmiary. 

Wiek przedszkolny jest naj-
lepszym momentem dla rozwoju 
edukacji ekologicznej i propago-
wania postaw przyjaznych śro-
dowisku. śe kształcenie postaw 
proekologicznych przynosi 
oczekiwane rezultaty, moŜna 
było się przekonać na podstawie 
wyznania rodzica, który za na-
mową swojego dziecka, do skle-
pu zamiast pojechać samocho-
dem poszedł pieszo. Spacer ten 
był okazją do rozmowy z dziec-

kiem na temat zanieczyszczeń 
jakie powodują spaliny. 

W bieŜącym roku szkolnym 
nasze przedszkole szczególny 
nacisk kładzie na zagadnienia 
związane z ochroną środowiska 
naturalnego. 

W powyŜsze działania posta-
nowiliśmy zaangaŜować rów-
nieŜ rodziców dzieci ze wszyst-
kich grup wiekowych. Dzięki 
ich zaangaŜowaniu i współpracy 
dzieci miały moŜliwość ukazać 
w jaki sposób chronią środowi-
sko, w jakim chcieliby Ŝyć, a 
takŜe co jest według nich naj-
większym zagroŜeniem dla na-
szego otoczenia. 

Grupa młodsza przygotowa-
ła „Ośmiornicę Robotnicę”- 
symbol czystości wód, dla której 
tło stanowiły rybki wykonane 
przez dzieci z grupy starszej. 

Dzięki pracy grupy średniej 
mogliśmy obejrzeć ciekawe 
plakaty oraz makiety poświęco-
ne róŜnorodnym zagroŜeniom 
środowiska naturalnego. 

Grupa starsza wykonała 
makietę „W leśnej szkółce”, 

dotyczącą ściśle ochrony środo-
wiska leśnego. 

Rodzice bardzo chętnie i 
aktywnie uczestniczyli w przy-
gotowaniach materiałów, jak 
równieŜ w wykonanie poszcze-
gólnych prac dotyczących 
ochrony środowiska. Dzięki ich 
staraniom powstały plakaty, 
makiety i inne formy przestrzen-
ne. 

Owocem współpracy rodzi-
ców i przedszkola była wystawa 
pt.: „Ekologiczny Świat”, zorga-
nizowana na terenie naszej pla-
cówki. Mamy nadzieję, Ŝe 
wspólna praca nie poszła na 

marne. W ten sposób pragnęli-
śmy, choć w małym stopniu, 
przyczynić się do ochrony śro-
dowiska naturalnego. 

Pragniemy bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim 
rodzicom, którzy przyczynili się 
do powstania wyŜej wymienio-
nej wystawy. Doceniamy ich 
zaangaŜowanie, aktywność i 
troskę o edukację ekologiczną 
swych dzieci. 
 

Nauczyciele Publicznego  
Przedszkola nr 2 

w Goczałkowicach-Zdroju 

„Ekologiczny świat”  
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 Wiemy, jak wielkie, 
pozytywne emocje wzbudza-
ją Święta BoŜego Narodze-
nia, dlatego juŜ po raz piaty, 
w ramach edukacji regional-
nej Publiczne Przedszkole 
Nr 1 zorganizowało przegląd 

Betlejymek BoŜonarodze-
niowych. Celem przeglądu 
jest podtrzymanie i pielęgno-
wanie tradycji budowania 
Szopek BoŜonarodzenio-
wych, oraz zachęcenie rodzi-
ców, dziadków do twórcze-

go spędzenia czasu z dzieć-
mi. Uczestnikami przeglądu 
są dzieci z przedszkoli całe-
go powiatu pszczyńskiego 
(w tym roku rekordowa licz-
ba dzieci 101). Podczas pod-
su mo wani a pr zeglądu 

wszystkie dzieci otrzymają 
nagrody ksiąŜkowe oraz 
dyplomy. Wszystkim ofiaro-
dawcom nagród składamy 
serdeczne podziękowania. 
 

Ewa Chojkowska 

Przegląd Rodzinnego BudowaniaPrzegląd Rodzinnego BudowaniaPrzegląd Rodzinnego BudowaniaPrzegląd Rodzinnego Budowania    
Szopek BoŜonarodzeniowychSzopek BoŜonarodzeniowychSzopek BoŜonarodzeniowychSzopek BoŜonarodzeniowych    
 
„Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmienia. Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród zmiennych kolei losu, jak ten 
wielki dąb, ze swoich zdrowych korzeni (…). To jest to wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przyszło ść (…).  
Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej toŜsamości,  piel ęgnuj ąc wi ęzi rodzinne, pogłębiając 
znajomość swojego języka  i staraj ąc się przekaza ć swą bogat ą tradycj ę (…) młodemu pokoleniu ” 

Jan Paweł II 



Idzie Król niebieski! 
 
Zobacz! Gwiazda tajemna mrok juŜ płoni 
I księŜyc ze szczęścia łzy świetliste roni, 
A zbudzone tym blaskiem serca nadziei szukają, 
W narodzeniu – na które wszyscy z tęsknota czekają! 
Dziecię znajome przybywa wprost z wysokości, 
Cudowny to czas – tyle boskiej miłości, 
To idzie ten co Królem jest w niebie, 
A dziś schodzi na ziemię – dla mnie i dla Ciebie! 
Otworzyć pora serca w tej cudu godzinie, 
A on radością na pewno nas nie minie, 
Dobroć chce znaleźć w nich swoje mieszkanie, 
I tak strojni idźmy ochoczo – na to z Bogiem spotkanie! 
 
 

Sercem bezdomni 
 
Gdzieś na skraju ludzkiego świata, 
Tam gdzie i dziś myśl w niebo ulata, 
Jesteś jeszcze Ty –  …człowiek, 
Bo łzę potrafisz wydobyć spod powiek! 
To boska nieprzenikniona tajemnica, 
Która wciąŜ  nurtuje i ciągle zachwyca! 
Wokół ludzkich marzeń i nadziei uroczysko 
I tylko czemu świat to ciągle zła widowisko! 
PrzecieŜ rodzi się On i znajdzie miejsce jedynie w stajen-
ce lichej, 
A jak zawsze przychodzi po to by w sercach zagościć tej 
nocy cichej! 

To my ludzie jesteśmy wciąŜ ubodzy i wielokrotnie ułom-
ni, 
A On skromny przychodzi, …radujcie się sercem bez-
domni! 
 
 

Anioł Wam...! 
 
Na niebie tej nocy przedziwne spotkanie, 
Jowisz z Wenus blask swój podwoiły, 
Boskim światłem nad betlejemską grotą rozbłysły 
I słowo ciałem się stało! 
Anioł pasterzom, Wam dobrą wieść przynosi: 
Narodziło się w chłopcu zbawienie, 
W mroku światłość! - …juŜ wiecznie płonie! 
 
 

Przyszedł czas…! 
 
Przyszedł czas błogi, czas to święty, 
Przy wspólnym stole krąg rodziny uśmiechnięty, 
Łamie biały opłatek – zwiastun dobroci, 
Dzieci gromada, rozpakowując prezenty wesoło psoci, 
Choinka wśród kolorowych ozdób się zieleni, 
A na patelni karp w maśle się rumieni 
I serc naszych biją świąteczne tony, 
Czas to radości, czas natchniony! 
 

Paweł Niemojewski 
 
Goczałkowice-Zdrój, BoŜe Narodzenie 2007 

ŚWIĄTECZNY�KĄCIK�POETYCKIŚWIĄTECZNY�KĄCIK�POETYCKIŚWIĄTECZNY�KĄCIK�POETYCKIŚWIĄTECZNY�KĄCIK�POETYCKI����
 W Goczałkowicach-Zdroju nie brakuje ludzi o 
duszy artysty, pasjonatów obdarzonych licznymi zdolno-
ściami i talentami. Ludzi skromnych, którzy nie Ŝyją 
świetle jupiterów, nie występują na estradzie ale tworzą 
niepowtarzalne utwory, które im serce dyktuje. Czytając 
wiersze pisane do szuflady, często pod wpływem osobi-
stych przeŜyć, aŜ prosi się, by je wyciągnąć na wierzch i 
przekazać innym. Właśnie z myślą o tych niepozornych, 
wspaniałych, bezimiennych twórcach wznawiamy spe-
cjalny kącik literacki i gorąco zachęcamy do współpracy. 
Drodzy Czytelnicy! śyciorysy wybitnych przedstawicie-
li pióra świadczą o tym,  Ŝe los poety bywa róŜny. Ale 
bez poetów Ŝycie byłoby uboŜsze. Więc spróbujcie 
swych sił. Czekamy na kolejne utwory. Dziś prezentuje-
my wiersze o tematyce świątecznej przekazane do redak-
cji. I dodatkowo, niejako przy okazji, utwór odnaleziony 
w księgarni internetowej, odnoszący się do ludzi pióra i 
ich roli w Ŝyciu 
 

Maria OŜarowska 

Kochajcie czasem poetę 
 
Kochajc ie czasem poetę  
On jest rybim okiem 
ś ladem po locie motyla  
I  węŜową ł uską miedzy zio łami  
 
Gdy zechce-ognisko rozpali  
Na środku pokoju 
I  firanki  ogniem tańczą  
W porywach miłości  
 
Na jczęśc iej  jednak bywa 
PasaŜerem smutnego tramwaju 
I  bez  biletu-nawet ulgowego 
Pat rzy ludziom w oczy… 
 
… Kochajcie  czasem poetę  
On musi  być  rybim okiem 
Białym ś ladem odrzutowca 
I  z ielem dziurawca gdy juŜ  wszystko boli .  
 

Adam Ziemianin 

Św i ę t a ,  ś w i ę t a !  



LISTY... 
 

Zainspirowana kolejną, jak 
zwykle, bardzo interesującą im-
prezą zorganizowaną  przez 
grono pedagogów oraz pozostały 
personel 

 Przedszkola nr 2 z Goczał-
kowic – Zdroju, pragnę szczerze 
podzielić się refleksją z przebiegu 
zajęć na temat: ,,DoŜynki w 
przedszkolu ”.  

Jako babcia, z ogromną ra-
dością uczestniczę juŜ od pięciu 
lat w róŜnych spotkaniach organi-
zowanych przez pracowników 
tegoŜ przedszkola. Podziwiam 
pomysłowość w ich przygotowa-
niu,  walory poznawcze, tematy-
kę imprez oraz ich wartości wy-
chowawcze i kształcące.  

Moim skromnym zdaniem, 
tego rodzaju spotkania są bardzo 
potrzebne i na czasie. Są środ-
kiem i celem dla integracji rodzi-
ny. Wszak babcia czy dziadek 
mają nadmiar wolnego czasu. 
Wykazują się niejednokrotnie 
większą cierpliwością w rozmo-
wie lub podczas zabawy w wol-
nym czasie z dziećmi. Podziwia-
nie i obserwacja swoich wnuków 
w czasie występów, a takŜe w 
chwilach rozmowy z nimi, dostar-
czają nam wielu emocji, wzru-
szeń, radości i satysfakcji. Tego 
rodzaju przeŜycia są bardzo 
istotne, wręcz potrzebne ludziom 
w podeszłym wieku.  

Cieszy nas ponadto fakt, Ŝe 
podczas wspólnych masowych 
spotkań z mieszkańcami naszej 
goczałkowickiej wspólnoty środo-
wiskowej moŜemy podzielić się 
razem naszymi uwagami i spo-
strzeŜeniami. 

Imprezy masowe, organizo-
wane przez lub przy współpracy 
przedszkola nr 2 , które miały 
miejsce w goczałkowickiej hali 
sportowej czy w kościele z oka-
zji ,,Jasełek”, a takŜe uroczyste 
spotkania z wnuczętami z okazji  
Dnia Babci i Dnia Dziadka prze-
biegały zawsze w uroczystym 
nastroju. Przygotowanie tychŜe 
spotkań wymagało olbrzymiego 
wysiłku ze strony personelu i 
zawsze wybiegało poza ścisłe 
obowiązki wynikające z planu 
pracy przedszkola.  

Za tak cenne formy spotkań 
pragnę organizatorom szczegól-
nie serdecznie podziękować  

Godne uwagi było niedawne 
spotkanie przedszkolaków z 
członkiniami Zespołu Folklory-
stycznego – z Koła Gospodyń 
Wiejskich z okazji ,,Święta DoŜy-
nek”. Dzieci przygotowały insce-
nizację związaną tematycznie ze 
zbiorem plonów z ogrodów i pól. 
Tradycje ludowe i zwyczaje re-
gionalne przybliŜyły przedstawi-
cielki zespołu ludowego. Zachwy-
ciły przedszkolaków przepiękny-
mi strojami regionalnymi, języ-
kiem gwarowym i śpiewem. Przy-
bliŜyły one dzieciom nie tylko 
zwyczaje, ale jednocześnie 

wzbogaciły ich słownictwo okre-
śleniami nazw poszczególnych 
części stroju śląskiego.  Ukorono-
wanie atrakcyjnych zajęć stano-
wił element dzielenia się wzajem-
nie bochenkiem chleba i solą. 
Panie z Koła Gospodyń z pomo-
cą przedszkolaków pokrojonym 
chlebem częstowały wszystkich 
zebranych.  

Tak pojęta współpraca przed-
szkola z rodziną jest cenną meto-
dą łączącą ścisłe więzi: przed-
szkolaków, personel pedagogicz-
ny, współpracowników przed-

szkola oraz rodzinę.  
Jestem pełna podziwu dla ich 

wzajemnego wysiłku w kierunku 
zacieśniania współpracy w celu 
uzyskania najbardziej efektyw-
nych korzyści wychowawczych.  

Pełna uznania dla całego 
zespołu Przedszkola nr 2 w Go-
czałkowicach Zdroju, chylę czoło 
w dowód podziwu. Załączam z 
głębi serca moje serdeczne gra-
tulacje i gorące podziękowania. 
 

Halina Gładysław 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnospraw-
nych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-
Zdroju ogłaszają nabór osób chętnych do uczestnictwa w zaję-
ciach.  
 Osoby zainteresowane zapraszamy na zajęcia w kaŜdy 
poniedziałek, od godz. 13.00 – 15.00. Miejsce spotkania przed 
Urzędem Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, o 
godz. 13.00.  

Zajęcia w nowym roku rozpoczną się od 7.01.2008 r. 
Serdecznie zapraszamy! 

INFORMACJA OSRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ 

„…śe czas opłatkiem się dzielić 
Więc wszyscy podchodzą do siebie 

I serca drŜą uroczyście 
Jak na drzewach przy liściach liście. 

Jest cicho. Choinka płonie,  
Na szczycie cherubin fruwa…”  

K.I. Gałczyński 
 

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia  
i Nowego Roku 

Ŝyczymy Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju 
wielu głębokich i miłych  przeŜyć,  
wewnętrznego spokoju i radości. 

Niechaj Betlejem opromieni pokoje Waszego domu  
i szczęściem rozjaśni dni w nadchodzącym roku,  

a z dróg Ŝycia usunie wszelki smutek i zło 
 

Zarząd TSG „Inicjatywa” 

Jedna z betlejymek wykonana w tegorocznym przeglądzie zorganizo-
wanym przez Przedszkole 

Betlejymki wykonane w tegorocznym przeglądzie 



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 SAMORZĄDOWE GMINY  GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ,  
UL. SZKOLNA 13, TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 738 7054, 7387125,   
FAX:  2107306.  E-MAIL:  GMINA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL RE DAGUJE 
ZESPÓŁ. ADRES REDAKCJI I WYDAWCY: 43-230 GOCZAŁKOWI CE-
ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13. OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD   
I ŁAMANIE:  TECHNOGRAF, 43-200 PSZCZYNA UL. K ĘDZIORA 19. DRUK: 

ARTISCO, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 81A . REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW 
NIE ZAMÓWIONYCH, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA NADESŁANYCH 
TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 1000 EGZEMPLAR ZY. 

♦ URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, 
fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 
7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00. W czwartki interesanci 
przyjmowani są od godz. 12.00. 

♦ KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do 17.00 

♦ WÓJT PRZYJMUJE MIESZKA ŃCÓW w sprawie skarg i  wniosków we 
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00. 

♦ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  - ul. Szkolna 11, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 
16.00, dyŜur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świadcze ń Rodzinnych przy OPS  - ul. Szkolna 11,  
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

♦ GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, urzęduje 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. 

♦ GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI  ul. Powstańców Śl. 3, 
tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
22.00. 

♦ POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy  
ul. Uzdrowiskowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652 

♦ STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
♦ POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
♦ POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
♦ POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 992. 
♦ APTEKA "Pod Eskulapem"  - tel. 2107394, czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 do 
14.00. 

♦ APTEKA " Św. Jacka"  - tel. 2107187 
♦ OŚRODEK ZDROWIA  - tel. 2107214. 
♦ CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZ ĄT- Goczałkowice-Zdrój ul. 

Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
♦ GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39, 

tel. 2107313 – czynny codziennie. 
♦ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Szkolna 13 czynna w 

poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 - 19.00, środa: 10.00 - 17.00, 
piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

♦ AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i numeru 
posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

♦ USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG  - w pokoju nr 209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. 
Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 

• Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 

• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 

♦ AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy Marcin 
Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

♦ AWARIE SIECI WODNEJ  - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty, 
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY 
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój uprzejmie informuje, Ŝe 

dnia 24 grudnia 2007r. w poniedziałek (Wigilia) Urząd 
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju        

będzie nieczynny. 
     

W przypadkach zdarzeń losowych do dyspozycji  
petentów wyznacza się słuŜby dyŜuruj ące  
pod numerami telefonów komórkowych: 

1. Urząd Stanu Cywilnego w godz. od 7.00 do 15.00  
- telefon - 0781 864 291 

2. usuwa n ie  a wa ri i  s ie c i  ka na l iza c y jne j  
- telefon - 0603 779 645 

3. u s u w a n i e  a w a r i i  s i e c i  w o d n e j  
- telefon - 0605 288 662 

 

Krzysztof Kanik - Wójt Gminy 

 Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin 
Chudek informuje iŜ w związku z podwyŜką ceny wysypiska (z 
kwoty 85,00 zł na kwotę 149 zł za tonę śmieci) i ciągłym wzro-
stem cen paliwa ulega zmianie cena wywozu odpadów komu-
nalnych. 
 Od dnia 01.01.2008 r. cena za pojemnik 110 l. 
śmieci wynosi ć będzie 15,00 zł + 7% VAT. 
 

Marcin Chudek 


