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 XIV  Dni Goczałkowic odbywać 
się będą  w dniach 11 czerwca - czwar-
tek,12 czerwca – piątek oraz 13 czerw-
ca – sobota.  Imprezy rozpoczynać się 
będą o godz. 16.00. NajwaŜniejsze wy-
darzenia tegorocznych Dni zaplanowa-
no na boisku przy Szkole Podstawowej 
nr 1.  Organizatorem pierwszego dnia 
jest Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, które tradycyjnie w BoŜe Ciało 
zaprasza mieszkańców Goczałkowic na 
Festyn Rodzinny. Całkowity dochód z 
festynu przeznaczony jest na organiza-
cję letniego wypoczynku dzieci i mło-
dzieŜy z naszej Gminy. Jak zwykle 
przewidziano wiele atrakcji, ciekawy 
program artystyczny oraz zabawę ta-
neczną. 
 Drugi dzień ma charakter mło-
dzieŜowy. Będzie moŜliwością do za-
prezentowania się wszystkich placówek 
oświatowych działających w naszej 
Gminie. Mamy nadzieję, Ŝe będzie to 
szeroka prezentacja dorobku artystycz-
nego najmłodszych mieszkańców Go-
czałkowic. Przewidujemy równieŜ wy-
stępy zespołów młodzieŜowych, a 
wśród nich usłyszymy uczestników 
programu „Fabryka Gwiazd”.  
 Sobota, to XIV Regionalne Spo-
tkania z Folklorem, które co roku cie-
szą się duŜym zainteresowaniem miesz-
kańców  i gości przybywających na 
nasze Spotkania. I w tym roku udział 
zapowiedziało kilka zespołów z regio-
nu oraz goszczący juŜ w Goczałkowi-
c ac h zes p ó ł f o lk lo r ys t yc zny 
„Lipniczanie”. Mocnym akcentem te-
gorocznych Spotkań będzie prezentacja 
wspólnego projektu muzycznego nasze-

go Chóru Paraf ialnego SEMPER 
COMMUNIO i grupy folkowej TUR-
NIOKI. 
 Wydarzeniom na scenie towa-
rzyszyć będą imprezy sportowe zapro-
ponowane przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Zapraszamy do 
czynnego  udziału w  rywalizacji spor-
towej, jak równieŜ do kibicowania za-
wodnikom. 
 Ponadto  zapraszamy wszystkie 
rodziny goczałkowickie do udziału w  
II GOCZAŁKOWICKICH POTYCZ-
KACH RODZIN. Będzie to zabawa 
interdyscyplinarna, która przeprowadzi-
my w dniach 12-13 czerwca na terenie 
boiska przy SP 1. W ubiegłym  roku w 
zabawie wzięło udział 10 rodzin. Ma-
my nadzieję, Ŝe i  ta edycja konkursu  
będzie cieszyć się zainteresowaniem. 
 Z okazji  XIV Dni Goczałkowic 
zostanie otwarta wystawa twórczości 
artystycznej mieszkanki  Goczałkowic 
Pani Joanny Rabaszowskiej-Grzyb. 
Wystawę będzie moŜna oglądać  przez 
dwa tygodnie w sali wystawowej 
„Wrzos” w Uzdrowisku. 
 Zachęcamy mieszkańców naszej 
Gminy  do zainteresowania się progra-
mem obchodów tegorocznych DNI 
GOCZAŁKOWIC. Tegoroczny pro-
gram  nie obfituje w gwiazdy wielkiego 
formatu, mamy jednak nadzieją, Ŝe 
kaŜdy moŜe wybrać coś dla siebie. Naj-
waŜniejsze jest, Ŝebyśmy chcieli wziąć 
udział w obchodach Święta Naszej 
Gminnej Społeczności  i wspólnie się 
bawić ! 
 

■ 

Boisko Sportowe  
przy Szkole Podstawowej nr 1 

ul. Powstańców Śląskich 3 
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Sesję otw orzyła i prow adziła Przew odni-
cząca Rady Gminy Pani Aleksandra Marzec. 
Po przyw itaniu zebranych Przew odnicząca 
Rady Gminy przedstawiła porządek obrad i 
stw ierdziła praw omocność obrad (obecnych 
13 radnych, 2 radnych nieobecnych, uspra-
wiedliw ionych).  

Pierw szym tematem obrad było rozpa-
trzenie spraw ozdania z wykonania budŜetu 
Gminy za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w 
spraw ie udzielenia absolutor ium Wójtow i 
Gminy. Po przedstaw ieniu i omów ieniu spra-
wozdania z wykonania budŜetu, wystąpieniu 
Przew odniczącego Komisji Rew izyjnej, za-
poznaniu Radnych z pozytywnymi opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkow ej w  Katowi-
cach i Komisji Rew izyjnej, przedstawieniu 
pozytywnych opinii pozostałych komisji Rady 
Gminy i dyskusji, Rada Gminy podję ła przy 
11 głosach za i 2 wstrzymujących się, 
uchw ałę o udzieleniu Wójtow i absolutorium. 

Podjęcie uchw ał w sprawach: 
a) zmian w  budŜecie gminy na 2009 r. 
b) udzielenia Pow iatow i Pszczyńskiemu 
pomocy f inansow ej  
c) przystąpienia Gminy Goczałkow ice-Zdrój 
do projektu „System Elektronicznej Komuni-
kacji Administracji Publicznej w  Wojew ódz-
tw ie Śląskim (SEKA P) 

W sw oim spraw ozdaniu z pracy w okre-
sie pomiędzy sesjami Wójt poinformow ał 
m.in., Ŝe w  okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady do dziś: 
- ogłoszono przetarg na wybór operatora 
telefonów  w Urzędzie Gminy, termin składa-
nia ofert upływ a 8 maja br. 
- w  ramach programu SEKA P odbył się od-
biór now ej serwerowni oraz sprzętu kompu-
terow ego dla Urzędu Gminy  
- w dniu 15 maja 2009 r. o godz. 1000 odbę-
dzie się przetarg ustny na sprzedaŜ nieru-
chomości niezabudow anej połoŜonej w  Go-
czałkow icach-Zdroju przy DK1 
- odbyło się spotkanie w  Szkole Podstaw o-
wej Nr 1 z rodzicami dzieci 6-cio letnich, 
którzy mogą skorzystać z oferty zapisania 
dzieci do klasy pierw szej. Na dzień dzisiej-
szy zapisało się 23 dzieci w obec tego będzie 

utw orzony odrębny 4 oddział klas pierw -
szych. 
- wystąpiono do Bielskiego Przedsiębiorstw a 
Budow nictwa Przemysłow ego S.A. z propo-
zycją podpisania umow y z mediatorem, który 
pomoŜe zakończyć postępowanie w sprawie 
pompy ciepła na basenie. Zatw ierdzenie 
postępow ania mediacyjnego będzie odbyw a-
ło się poprzez sąd. Zakończenie ww. postę-
pow ania planuje się na 30.06.2009 r. 
- operat uzdrow iskowy wraz z naniesionymi 
popraw kami złoŜono w  Ministerstw ie Zdro-
wia. Otrzymano telefonicznie informację, Ŝe 
zostanie pozytywnie, lecz warunkowo zaopi-
niow any do 31.12.2013 r. w  celu usunięcia 
zaistniałych wad wynikających szczególnie z 
warunków klimatycznych. 
- w  dniu 5 maja 2009 r. o godz. 1000 w  Urzę-
dzie Gminy odbędzie się spotkanie z przed-
staw icielami Śląskiego Urzędu Wojew ódz-
kiego w  temacie „Natura 2000”. 
- budow a ronda przebiega wg planu, w  mię-
dzyczasie Pow iatowy Zarząd Dróg w 
Pszczynie wystąpił z wnioskiem do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództw a Śląskiego na lata 2007-2013 
(RPO) o dofinansow anie tejŜe inw estycji. 
- Pow iatowy Zarząd Dróg wystąpił z wnio-
skiem o nadanie nazw y nowo budow anemu 
rondu na skrzyŜowaniu ul. Szkolnej, Borow i-
now ej, Uzdrow iskow ej. Wójt Gminy zapropo-
now ał, aby tematem tym zaję ła się Rada 
Gminy. 
- na stronach internetowych Urzędu Gminy 
oraz w prasie ukaŜe się propozycja wydzier-
Ŝaw ienia parteru budynku Górnik w  celu 
zainteresowania działalnością zw iązaną z 
uzdrow iskiem 
- pow ołano Panią Sekretarz Gminy Marię 
OŜarowska na stanowisko pełnomocnika ds. 
likw idacji Szkoły Podstaw owej Nr 2  
- od 1 do 15 czerwca 2009 r. planuje się 
przerwę w funkcjonow aniu krytej pływalni w 
Goczałkow icach-Zdroju w wynikającą z ko-
nieczności przeprowadzenia przeglądu i 
usunięcia usterek objętych gw arancją. 
- na początku czerwca br. szczypiorniści z 
Gimnazjum w yjeŜdŜają do Sztokholmu na 

Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej EKEN 
CUP 2009 
- w  dniu 21.04.2009 r. odbył się przegląd 
miejsc pamięci z udziałem pracow ników 
Urzędu Wojew ódzkiego. Wójt Gminy poinfor-
mow ał, Ŝe na terenie gminy posiadamy trzy 
miejsca pamięci narodow ej. 
- złoŜony wniosek do Wojew ódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach o dofinansow anie 
wodociągu przy ul. Źródlanej wymaga dodat-
kow ego uzupełnienia. 

 
Pan Wacław  Rutkowski pow iedział, Ŝe 

zmiany miejscow ego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Goczałkow ice-
Zdrój w kraczają w fazę decydującą tzn. plan 
został rozesłany do instytucji opiniujących i 
uzgadniających. Obecnie przygotowywane 
jest ogłoszenie o w yłoŜeniu ww. projektu 
planu do w glądu publicznego wraz z dysku-
sją publiczną i o terminie składania uw ag do 
tego planu. 
 Pan Wacław Rutkowski poinformo-
wał takŜe, Ŝe do programu „Natura 2000”  
dodatkow o proponuje się dołoŜenie jeszcze 
obszaru ochrony siedliskow ej pod nazwą 
„Zbiornik Goczałkow icki ujęcie Wisły i Bajer-
ki”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środow i-
ska (RDOŚ) przesłała do Urzędu Gminy 
wstępne opracowanie odnośnie zasięgu 
obszaru ochrony siedliskow ej, w którym 
proponuje się objęcie całej południow o-
zachodniej części zbiornika przy czym grani-
ca, która została wytypowana obejmuje ist-
niejącą przystań Ŝeglarską oraz planow aną 
przystań Ŝeglarską w g obowiązującego pla-
nu zagospodarow ania przestrzennego. Wy-
słano do RDOŚ propozycje gminy w  sprawie 
przesunięcia o 300m w  kierunku południo-
wo-zachodnim, aby zachow ać jedyne miej-
sce przydatne dla przystani, w tym celu 5 
maja 2009 r. o godz. 1000 odbędzie się spo-
tkanie w  Urzędzie Gminy. 
 

Katarzyna Mizera 

XXIX Sesja Rady Gminy z 24.04.2009 r. 

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
informuje, Ŝe do dnia 30 kwietnia 2009 r. 
50 % rolników złoŜyło oświadczenia o 
obowiązkowym ubezpieczeniu. 
Zgodnie z art. 4 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. 
U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami) 
rolnicy podlegają następującym ubezpie-
czeniom obowiązkowym: 
• ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej rolników z tytułu posiadania 
gospodars twa rolnego, zwane 
„ubezpieczeniem OC rolników” 

• ubezpieczenie budynków wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń losowych, 
zwane „ubezpieczeniem budynków 
rolniczych”.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249) producenci 
rolni podlegają obowiązkowemu ubez-
pieczeniu upraw od okreś lonego ryzyka 
wystąpienia skutków zdarzeń losowych 
w rolnictwie.  
 
Zgodnie z w/w ustawami, uprawnionym 
do przeprowadzenia kontroli wykonania 

obowiązku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia OC rolników i ubezpieczenia budyn-
ków rolniczych oraz ubezpieczenia 
upraw jest m.in. wójt gminy właściwy ze 
względu na miejsce połoŜenia gospodar-
stwa rolnego lub miejsce zamieszkania 
rolnika.  
 
Wobec powyŜszego proszę o pilne wy-
pełnienie oświadczenia i złoŜenie w 
Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przy ul. Szkolnej 13 do dnia 31 maja 
2009 r. w skrzynce obok kasy na parte-
rze lub w pokoju nr 205, II piętro.  
 

Wójt Gminy  - Krzysztof Kanik 

Informacja dla rolników 
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W dniu 28 kwietnia 2009 roku w 
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju  
odbył się juŜ po raz X Międzygimna-
zjalny Konkurs Ortograficzny o tytuł 
„Mistrza Ortografii Ziemi Ps zczyń-
skiej”.  

W latach ubiegłych współpracowa-
liśmy z Uniwersytetem Śląskim, przede 
wszystkim z panią dr Danutą KrzyŜyk, 
która układała dyktanda konkursowe. 

W tym roku, ze względu na jubile-
usz, honorowy patronat nad konkursem 
objęła pani Krystyna Bochenek – Wice-
marszałek Senatu oraz Kolegium Na-
uczycielskie w Bielsku-Białej. 

Jubileuszowe dyktando przygoto-
wała pani dr Joanna Przyklenk - pra-
cownik naukowy Koleg ium Nauczyciel-
skiego w Bielsku-Białej. 

W konkurs ie rywalizowało 21 
uczniów z 10 gimnazjów. By li przedsta-
wiciele gimnazjów z: Suszca, Woli, 
Kobióra, Kryr, Czechowic-Dziedzic, 
Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju.  

Komisji konkursowej przewodni-
czyła mgr Renata Zborowska z Gimna-
zjum nr 2 w Pszczynie. 

Z dyktandem konkursowym najle-
piej poradziła sobie Ewelina Stryjniak - 
uczennica z Gimnazjum w Kryrach. 

Otwarcia konkursu dokonała pani 
dyrektor Beata Smolarek, która powitała 
gimnazjalistów i odczytała list napisany 
przez panią Senator RP- Krystynę Bo-
chenek, następnie głos zabrała pani dr 
Joanna Przyklenk, która pogratulowała 
udziału w konkursie i odczytała dyktan-
do. 

  
Wyniki konkursu: 

 
I miejsce i tytuł „Mistrzyni Or-

tografii Ziemi Pszczyńskiej” uzy-
skała Ewelina Stryjniak - uczennica 
z Gimnazjum w Kryrach 

II miejsce zajęli: Kornelia Pie-
trauszka i Katarzyna Wójtowiec z 
Gimnazjum nr 2 w Woli oraz Grze-
gorz Mrukwa z Gimnazjum w Susz-
cu 

 III miejsce uzyskały: Agata 
Wicher z Gimnazjum nr 2 w 
Pszczynie oraz Anna Bagniewska z 
Gimnazjum w Goczałkowicach-
Zdroju. 

 
Dyrektor goczałkowickiego g imna-

zjum - pani Beata Smolarek wręczyła 
wszystkim uczestnikom dyplomy oraz 

drobne upominki ufundowane przez 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe , a 
zwycięzcom równieŜ nagrody ksiąŜko-
we.  
 Mistrzyni – Ewelina Stryjniak - otrzy-
mała okolicznościowy medal. 
 
Organizatorzy zapraszają  do zmagań z 
ortografią w kolejnych edycjach konkur-
su. 
 

Monika Mrzyk 
_______________________ 

 
Oto tekst dyktanda, z którym mogą 

się zmierzyć wszyscy zainteresowani: 
 

X MI ĘDZYGIMNAZJALNY  
KONKURS ORTOGRAFICZNY  
O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 
ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ 

 
Czternastoipółletnia Kalifornijka w 

ciemnogranatowych dŜinsach i burszty-
nowoŜó łtej kos zu l i n ies p ies zn ie 
[nieśpiesznie] przemierza jasno oświe-
tlone korytarze swojej dawnej szkoły, 
którą przed półtora rokiem opuściła, by 
zamieszkać w słonecznej Kalifo rnii, 
gdzie jej rodzice w ramach nowo reali-
zowanego projektu ochoczo podjęli zin-
tens yf iko wane  prace n au ko wo-
produkcyjne nad przetrząsaczozgrabiar-
kami. 

Ale teraz ta chyŜa pół-Amerykanka 
nie myś li o sworzniach, zhandlowanych 
w okamgnieniu mikromaszynach, eks-
traokazy jnych wyprzedaŜach tudzieŜ 
innych mało kiedy nie najlep iej sprzeda-
jących się elementach srebrzystobłękit-
nego Ŝelastwa. Całą swoją  uwagę skupia 
na tym, co dzieje się za supercięŜkimi 
drzwiami prowadzącymi do gimnazjal-
nej auli. Z łatwością to sobie wyobraŜa: 
oto jej przyjaciele ze zniecierpliwieniem 
i w wielkim napięciu kreś lący esy-
floresy czekają na rozpoczęcie konkur-
su. Zapewne jeszcze Amelia z Eusta-
chym spierają się o  to, jak zap isać po-
prawnie „nicn ierobienie”, ale z wo lna i 
ich głosy cichną. Zgłodniały Jurek, nie 
bacząc, iŜ moŜe stać się przyczyną 
szkolnej chryi, półschylając się, chce 
wyciągnąć z tornistra kanapkę, by chap-
snąć jej kąsek. 
– Pst! Co robisz? Zaraz cię wyproszą z 
sali – szepcze doń wiceprzewodnicząca 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

X Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny 
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Słoneczny Tydzień  
Osób Niepełnosprawnych  
na pograniczu polsko-czeskim  

 
Na kwietniowej sesji Rada Powiatu 

Pszczyńskiego podjęła uchwałę w spra-
wie przystąpienia do projektu 
„Słoneczny Tydzień Osób Niepełno-
sprawnych na pograniczu polsko-
czeskim”. Projekt złoŜony został w 
styczniu tego roku w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska 2007-2013 – Mikropro-
jekty. Wnioskodawcą był Powiat  
Pszczyński, a Partnerami są: Zespół 
Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Kor-
czaka w Pszczynie oraz Zakladni skola 
w Karv inie. Wniosek został oceniony 
pozytywnie i zatwierdzony przez Euro-
regionalny Komitet Sterujący do dofi-
nansowania w 85% ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, 10% z budŜetu państwa oraz 5% z 
budŜetu powiatu. Przedmiotem projektu 
jest impreza integracyjna dla osób nie-
pełnosprawnych „Słoneczny Tydzień”, 
w ramach której odbywać się będą kon-
kursy o charakterze sportowym, arty-
stycznym, edukacyjnym i integracyj-
nym, w których udział wezmą  pod-

opieczni z placówek szkolno-
wychowawczych z Powiatu Pszczyń-
skiego, a takŜe z terenu województwa 
ś ląskiego oraz Czech. Impreza odbywać 
się będzie w dniach od 8 do 15 maja 
bieŜącego roku w Pszczynie. Na terenie 
naszej gminy zorganizowano VIII Sło-
neczne Zawody Wędkarskie pod tytu-
łem „Taaaka ryba”, które odbędą się  w 
dniu 11 maja to jest poniedziałek o 
godz. 10.00-13.00, miejsce zawodów to 
stawy Rontok w Goczałkowicach-
Zdroju. Natomiast w dniu  14 maja odbę-
dzie się  w Goczałkowicach-Zdroju wy-
cieczka rowerowa – Zdrowotne i ekono-
miczne aspekty Ŝywienia, rozpoczęcie o  
godz. 9.00 do 13.00 oraz plener malar-
ski pt. „Kolory słońca” rozpoczęcie o 
godz. 10.00 
 
 
Utworzenie pracowni  
szkolnictwa zawodowego  
w szkołach ponadgimnazjal-
nych Powiatu Pszczyńskiego 
 
 Celem podniesienia poziomu 
nauczania w szko łach ponadgimnazjal-
nych Powiatu Pszczyńskiego złoŜony 
został wniosek o dofinansowanie pro-
jektu dotyczącego utworzenia pracowni 

szkoln ictwa zawodowego w s zko łach 
powiatowych współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach działania 
8.2 Infrastruktura placówek oświaty 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Przedmiotem projektu jest adapta-
cja istniejących pomieszczeń szkolnych 
i przystosowanie ich na potrzeby utwo-
rzen ia pracowni szko lnictwa zawodowe-
go oraz wyposaŜenie w specjalistyczny 
sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy. Prze-
widuje się utworzenie łącznie trzynastu 
pracowni szkolnictwa zawodowego w 
Zespole Szkół Samochodowych, Zespo-
le Szkół Ro lniczych i Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Pszczynie oraz w 
Zespole Szkó ł Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Woli. Realizacja projek-
tu zaplanowana jest do końca 2010 ro-
ku. PowyŜszy wniosek został oceniony 
pozytywnie i w dniu 12 marca 2009 
roku został zatwierdzony przez Zarząd 
Województwa Śląskiego do dofinanso-
wania, na które moŜna otrzymać środki 
w wysokości 85% w związku z tym na 
kwietniowej sesji podjęto uchwałę w 
sprawie przystąpienia do realizacji po-
wyŜszego projektu. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

WIADOMOŚCI Z POWIATU 

klasy, zerkając złowrogo zza szczero-
złotych okularów. 
– Klituś-bajduś! – burczy pod nosem 
Jurek, ale powstrzymuje się od dalszych 
poszukiwań półkilogramowego śniada-
nia i ze s mutkiem poprawia lśniąco białą  
koszulę. Jednak przychodzący Jurkowi 
na myś l kogel-mogel – obiecany dziś 
rano przez mamę – skutecznie poprawia 
mu humor. 
– Hi, hi! [Ch i, chi!] – nerwowo śmieje 

się Hiacynt, nie mogąc sobie przypo-
mn ieć , ja k na leŜa łoby zap is ać  
„śywiecczyzna”. 

Nasza pół Po lka, pół Amerykanka 
myk myk i jest pod drzwiami auli. Wie 
dobrze, Ŝe rach-ciach oddałaby półdar-
mo wszystko, co posiada, by znaleźć się  
za tymi drzwiami i wespół z przy jació ł-
mi p isać o dortmundzkich kościołach, 
artystach wszech czasów, niby-czeskich 
półhusytach lub o u ltrakrótkim quasi-
deficycie. JakŜe zazdrości swoim rówie-

śnikom tych niepowtarzalnych emocji, 
tego niezrównanego bogactwa polskiej 
ortografii. Opiera się o  chłodną ścianę, 
przymyka oczy i juŜ czuje ten niepowta-
rzalny zapach goczałkowickiej szałwii 
rosnącej w przyszkolnym ogródku, jaki 
zapewne roznosi się w auli. I zdaje się  
jej, Ŝe słyszy tekst arcytrudnego, bo 
przecieŜ konkursowego, dyktanda. 

 
■ 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

DNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 
 Sejmik Województwa Śląskiego 14 stycznia 2009 r. podjął uchwałę o ustanowieniu Dni Województwa Śląskiego, które 
będą okazją do zaprezentowania walorów kulturalnych, turystycznych, inwestycyjnych i gospodarczych regionu. W liście do 
Wójtów, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmig ielski napisał: „To ma być święto regionu, które będzie słuŜyć inte-
gracji naszego województwa i jego promocji. Pragniemy zaprezentować bogactwo kulturalne naszej ziemi, je j róŜnorodność i 
potencjał gospodarczy. Będzie to równieŜ szansa na popularyzację wiedzy o działalności gmin i instytucji działających w naszym 
regionie.” Ustanowione Dni mają odbywać się co roku, w termin ie zawierającym datę 9 maja. Tegoroczne  Dni Województwa 
Śląskiego zap lanowano od 3 do 9 maja. Program imprez odbywających się w ramach  Dn i Województwa Śląskiego znajduje s ię 
na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. 

■ 



W i t a j ,  m a j o w a  j u t r z e n k o ,  
ś w i eć  n a s z e j  p o l s k i e j  k r a i n i e ,  

U c z c i m y  c i e b i e  p i o s e n ką ,  
K t ó r a  w  c a ł e j  P o l s c e  s ł y n i e :  

W i t a j  M a j ,  p i ę k n y  M a j ,  
U  P o l a k ó w  b ł o g i  r a j !  

 
 3 maja to święto, które obchodzimy w Po lsce na pamiątkę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w nowoŜytnej Europie, a drug iej, 
po amerykańskiej, na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Cztero-
letni w 1791 roku. 

■ 

 Miejscem pamięci narodowej jest 
kaŜde upamiętnienie, poświęcone oso-
bom lub wydarzen iom h istorycznym. 
MoŜe to być pomnik, obelisk czy  tablica 
pamiątkowa. Jednak tylko w przypadku, 
gdy pomnik czy nagrobek kryje pochó-
wek, stanowi on obiekt cmentarnictwa 
wojennego. 
Aktualnie na teren ie gminy znajdują się  
następujące obiekty ujęte w ewidencji 
grobów i cmentarzy wo jennych oraz 
innych miejsc pamięci: 
1. Tablica upamiętniająca Jana Pawła 

II, patrona szkoły 
2. Głaz z orłem i tablicą ku czci pole-

głych za wolność Ojczyzny 
3. Tablica upamiętniająca Pawła Mło-

dzika i Franciszka Kołoczka pole-
głych w I Powstaniu Śląskim w 1919 
roku 

4. Mogiła zbiorowa wojenna Francis z-
ka Kołoczka i Pawła Młodzika pole-
głych w I Powstaniu Śląskim w 1919 
roku 

 
Ochrona miejsc pamięci narodowej słu-
Ŝy między innymi utrwalan iu pamięci o 
wszystkich uczestnikach walk o wo l-
ność i niepodległość Ojczyzny, pamięci 

o męczeństwie Po laków, ofiarach zagła-
dy i represji totalitarnych oraz ma istot-
ny cel wychowawczy i edukacyjny. 
 

■ 

Miejsca pamięci narodowej  
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój 

ŚWIĘTO NARODOWE 3-GO MAJA 

Z śYCIA GMINY AKTUALNO ŚCI 

KOMUNIKAT 
 

 Pszczyńskie Biuro Powiatowe 
ARiMR przypomina, iŜ do 15 maja 
2009 roku trwa nabór wniosków o 
przyznanie płatności do gruntów rol-
nych na rok 2009. 
Zachęcamy do jak najs zybszego składa-

nia wniosków o płatności obszarowe. 
Pozwoli to uniknąć kolejek, kłopotów i 
nieporozumień w czasie ich przyjmowa-
nia przez pracowników Agencji, co 
w dalszej perspektywie umoŜliwi płynną 
i terminową realizację płatności. 
Wnioski wraz z załączn ikami graficzny-
mi moŜna przesyłać pocztą lub składać 
bezpośrednio w Biurach Powiatowych 
właściwych ze względu na miejsce za-

mieszkania lub siedzibę ro lnika. 
Pszczyńskie Biuro Powiatowe ARiMR 
jest czynne w okresie od 4 do 15 maja, 
w dni robocze w godzinach od 6.00 do 
22.00. 

 
Z powaŜaniem 

p.o. Kierownika Biura Powiatowego  
ARiMR w Pszczynie 

MARIAN BRANDYS 



OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

ŚWIĘTA Z JAJKIEM 

KOLONIE 
 
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Goczałkowicach 
Zdroju ogłasza zapisy na kolonie dla dzieci i młodzieŜy –  
Czarn iecka Góra 2009. 
Kolonie odbędą się w termin ie 25.07.2009r do 08.08. 2009r. 
Miejsce ko lonii to Dom Wczasowy „Zosieńka ” w Czarniec-
kiej Górze koło Stąporkowa w województwie świętokrzy-
skim. Więcej informacji o miejscu pobytu moŜna znaleźć  na 
s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  h t t p : / /
osrodek.wczasowy.zosienka.webpark.pl/ a informacje o miej-
scowości uzdrowiskowej Czarniecka Góra na stronach inter-
netowych: http://czarniecka-gora.w.interia.pl/ 
Zapisów moŜna dokonywać i odebrać kartę ko lonisty w: 
 

• Świetlica Środowiskowa ul. Główna 50 
• Gminny Zespół Oświaty ul Powstańców Śl. 3 

 
Koszt uczestnictwa to  600 zł dla dzieci z Goczałkowic  
i 700 zł d la dzieci z innych miejscowości. 
Wpłaty prosimy przesłać na konto: ING Bank Śląski  
74 1050 1315 1000 0022 9315 0211 
do dnia 20.07.2009r. 

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka. 
Więcej informacji moŜna uzyskać od organizatorów – tel 03-
2 / 210 77 12,  32/ 2107 500  lu b  0721 4458 00.  
e-mail: katuron@poczta.fm 
Zebranie rodziców dzieci wyjeŜdŜających na kolonie odbę-
dzie się 17.07.2009r. o godz. 18.00 w Sali 102 Gimnazjum. 
W czasie pobytu na koloniach planuje się: 
 

• wycieczki autokarowe do 
 
1. SANDOMIERZ- Miasto Siedmiu Wzgórz, KrzyŜtopór  

w Ujeździe 
2. Łysogóry, ach te góry, góry…. Sanktuarium Święty KrzyŜ, 

góra Łysiec 
3. Nieznane Piękne Świętokrzyskie 
 
•     urozmaicony program wypoczynku: 
•     wycieczki piesze po oko licy 
•     wyjścia na basen 
•     ogniska z p ieczeniem kiełbasek 
•     dyskoteki 
•     program rekreacyjny i sportowy 
•     zajęcia świet licowe (konkursy,  gry i zabawy) 

■ 

 Dnia 2.04.2009 r. na terenie na-
szej placówki odbyły się  warsztaty dla 
dzieci pt.: „Święta z jajkiem”. Celem 
organizacji  tego  typu  przedsięwzięcia 
było  poznawanie przez dzieci zwycza-
jów ku ltywowanych w lokalnym środo-
wisku  związanych  z  obchodzonymi 
świętami wielkanocnymi. 
 Sposób przekazywania informa-
cji przez organizatorów warsztatów, był 
dla dzieci bardzo interesujący. Oprócz 
naturalnych  eksponatów,  dzieci  miały  
okazję  na  wielkim  ekranie  zobaczyć 
prezentację  multimedialną . W  ten spo-
sób omówione zostały  symbole Świąt  
Wielkanocnych –  palmy wielkanocne, 
koszyczki  ze  święconką,  świąteczne 
wypieki (baby, mazurki), ja jka, baranki, 
kurczątka, prezenty od zajączka. Przed-
szkolaki wykazały się ogromną wiedzą  

związaną  ze zwyczajami świątecznymi 
panującymi w ich rodzinnych domach.  
 Obowiązkiem  kaŜdego  dziecka 
było  przyniesienie na warsztaty  niepo-
trzebnej p łyty CD. To ona stała się in-
spiracją do wykonania ozdoby świątecz-
nej. Tak więc,  kaŜde dziecko własno-
ręczn ie zrobiło  techniką  decoupage za-
wieszkę na okno o tematyce wiekanoc-
nej. ZaangaŜowanie kaŜdego z uczestni-
ków w tą  działalność było ogromne, co 
ocenić mogli rodzice, poniewaŜ efekty 
samodzielnej pracy, dzieci zabierały do 
domów.  
 Przedszko laki  miały  okazję  
wzbogacić swoją wiedzę  dotyczącą pta-
ków.  Porównywały  wielkości  jajek  i 
przyporządkowywały  do nich  ptaki. Z 
ciekawością przysłuchiwały się opowie-
ści o strusiach i przepiórkach. Z łatwo-
ścią potrafiły teŜ odgadnąć i naś ladować 

odgłosy ptaków przylatujących na wio-
snę do naszego kraju oraz połączyć je z 
prawid łowym obrazem.  

Podczas warsztatów n ie zabra-
kło tak waŜnego dla dzieci ruchu. Przed-
szkolaki rozwijały  sprawność  ruchową 
podczas konkursu z nagrodami polega-
jącego na wyścigu w noszeniu jajek na 
łyŜce.  

Warsztaty  te  dały  dzieciom 
moŜliwość  współuczestnictwa w przy-
gotowaniach  do  świąt,  przyniosły  im 
wiele radości i satysfakcji. Mamy na-
dzieję, Ŝe widoczny efekt (samodzielna 
praca dzieci), będzie miłą  pamiątką zdo-
biącą okna domów naszych przedszko-
laków.  

 
Edyta Smejkal 

Publiczne Przedszkole nr 2 
 Goczałkowice-Zdrój 



OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

1 kwietnia 2009 r. w budynku Gimna-
zjum naszej s zko ły odbyła się  juŜ po raz 
VII Giełda Szkó ł Ponadgimnazjalnych, 
gdzie moŜna było zapoznać się z bogac-

twem ofert kształcenia ponadgimnazjal-
nego powiatu pszczyńskiego, bielskie-
go, tyskiego, oświęcims kiego i cieszyń-
skiego.  
 
Zaprezentowały swój dorobek oraz pro-
mowały kierunki kształcen ia 24 szkoły z 
Pszczyny, Tych, Czechowic-Dziedzic, 
Woli, Jawiszowic, Bielska Białej, W i-
sły, Pawłowic.  
Obecni teŜ byli przedstawiciele OHP 
Pszczyna, doradcy zawodowi z Powia-
towego Urzędu Pracy oraz przedstawi-
ciele Cechu Rzemiosł RoŜnych i Drob-
nej Przedsiębiorczości z Pszczyny z 
wykazami zakładów pracy, które chęt-

nie przyjmują uczniów na praktyki. 
Giełda Szkó ł była dobrą okazją  do ze-
brania szczegółowych informacji, by 
dokonać trafnego wyboru dalszego kie-
runku kształcenia. Ponadto została zor-
ganizowana „Wioska doradcza” gdzie 
młodzieŜ mogła skorzystać z fachowej 
pomocy świadczonej przez Doradców 
Zawodowych. W ramach pomocy moŜ-
na było wypełnić ankiety skłonności 
zawodowych i porozmawiać w sprawie 
dalszej d rogi kształcenia. Giełdę odwie-
dziły wszystkie gimnazja z powiatu 
pszczyńskiego. 

■ 

Giełda szkół 

 Aby być prawdziwym obywate-
lem świata, juŜ w przedszkolu dziecko 
powinno poznać inne kraje i kontynenty 
oraz ich kulturę i tradycje. Zadaniem 
kaŜdego nauczyciela przedszkola jest 
wychowanie młodych pokoleń w duchu 
wartości ogólnoludzkich, w poszanowa-
niu dla odrębności i róŜnic innych naro-
dów. 
 Tradycją naszego przedszkola są 
„podróŜe”, zaczę liśmy je cyklem podró-
Ŝy po Polsce, później „wędrowaliśmy” 
po Europie. W tym roku szko lnym wy-
braliśmy się w „podróŜ” po innych kon-
tynentach pod hasłem „Jestem obywate-
lem świata”. Nasz projekt realizowany 

był w ciągu całego roku szkolnego. W 
poszczególnych miesiącach roku 
„podróŜowaliśmy” po Azji, Afryce, 
Ameryce Pó łnocnej i Południowej, Au-
stralii, Antarktydzie oraz utrwaliliśmy 
wcześniej zdobyte wiadomości o Euro-
pie i naszej ojczyźnie Polsce. Staramy 
się, aby poznanie nowych państw stało 
się dla dzieci wspaniałą p rzygodą, która 
nie tylko pozostawia w pamięci wiele 
cennych wiadomości, ale równieŜ do-
starcza pozytywnych emocji i n iesamo-
witych wraŜeń. Dzieci z wielkim zainte-
resowaniem przyswajały informacje i 
ciekawostki o innych kontynentach. 
Interesowały ich stroje, u lubione potra-
wy i zabawy, ciekawe budowle, zabytki 
jak równieŜ muzyka. 
 Podsumowaniem całorocznej 
pracy była wspólna zabawa ws zystkich 
dzieci naszej placówki tj. Przedszkola 
Nr 2, zaproszonych gości, którymi były 
dwie grupy „0” z Przedszkola Nr 1, oraz 
dzieci z klas pierwszych, Szkoły Podsta-
wowej Nr 1. Celem tej imprezy, poza 
wspaniałą zabawą było  propagowanie 
kultury fizycznej wśród najmłodszych, 
dlatego teŜ część zabaw miała charakter 
sportowy. Były to skoki kangurów, sa-
dzenie i zb ieranie ryŜu jak równieŜ wy-
ścigi najszybszych zwierząt Ŝyjących na 
świecie –  gepardów. Inna konkurencja 
polegała na rozpoznaniu kontynentu i 
przyporządkowaniu do n iego postaci 
(Murzyn, Indianin, Japończyk, Europej-
czyk), oraz rekwizytów (ryŜ, herbata, 
pióropusz, wigwam, kokos, łuk, strój 
krakowski). Z tym zadaniem dzieci po-

radziły sobie znakomicie co świadczy o 
tym, Ŝe w pełni opanowały wiadomości 
przekazywane podczas zajęć w przed-
szkolu. Ciekawą zabawą było równieŜ 
budowanie z klocków przez najmłodsze 
dzieci WieŜy Eiffla, a pozostałe miały  
rozpoznać i odgadnąć co to za budowla. 
Przy dźwiękach „latino” wszyscy 
uczestnicy zatańczyli „Makarenę”. 
 Mamy nadzieję, Ŝe nasza impre-
za rozbudziła u dzieci c iekawość świata 
i pokazała im, Ŝe na całym świecie Ŝyją  
dzieci, które tak jak one lubią się bawić, 
śmiać i mają  swoich kolegów. 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Przedszkolak obywatelem świata 



 Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy zabawy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy „Jestem obywatelem świata”, 
chińskie czapki oraz złoŜyły uroczyste 
ś lubowanie, które brzmiało: 
 

ŚLUBUJĘ, Ŝe 
Zawsze będę uśmiechnięty. 

Z radością będę uczestniczył w zaba-
wach. 

Będę pomagał słabszym i przyjaźnie 
odnosił się do wszystkich ludzi świata. 
Będę szanował zwyczaje i ku lturę in-

nych narodów. 
Chętnie poznam obce kraje 

 
Nauczycielka  

Publicznego Przedszkola Nr 2 
Iwona Maśka 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

   „Święta, święta i po świętach…” –  to 
słowa, które wymawiane są przez wielu  
z nas. Warto jednak zadać sobie pytanie: 
„Dlaczego tak są waŜne, dlaczego tak 
starannie do nich się przygotowujemy?” 
   MoŜemy odpowiedzieć prosto- dlate-
go, bo Wielkanoc- Pascha- W ielki 
Dzień- jest największym , najstarszym, 
najwcześniej ustanowionym  i zarazem 
najwaŜniejszym świętem chrześcijan. 
Gminy chrześcijańskie obchodziły  je juŜ 
w II wieku na pamiątkę męki, śmierci, 
ale przede ws zystkim chwalebnego 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
   Z obchodami świąt W ielkanocnych 
związanych jest wiele zwyczajów ludo-
wych takich jak: śniadanie wielkanocne, 
pisanki, święcone, śmigus- dyngus czy 
palmy wielkanocne. 
   W naszym przedszko lu co roku w 
okresie przedświątecznym organizujemy 
zabawy, imprezy okolicznościowe, któ-
rych celem jest podtrzymywanie tych 
tradycji oraz zacieśnianie więzi między 
dziećmi, rodzicami i przedszkolem. Sto-
sowanie przez nas formy zabawowe 
wywołu ją miłą  atmosferę, dostarczają  
wiele powodów do radości. Słuchając 
muzyki tworzącej nastrój oczekiwania, 
wzbogaconej wiers zami, p iosenkami 
dzieci robią palmy, pieką i lepią  baranki, 
ozdabiają  jajka. Przygotowują w kaŜdej 
grupie „stół wielkanocny”- wnosząc 
symbole świąt: baby, ciasta,  wędliny, 
baranki, jaka, gałązki bazi, drzew owo-
cowych. Zasiadają do śniadania by zło-

Ŝyć sobie wielkanocne Ŝyczen ia. A po-
tem?- „ Zabawa na wybitki”…. 
„ W ielkanocnym jest zwyczajem 
by uderzać ja jo jajem”. 
Wybitkami gra nazwana 
w dawnej Po lsce była znana. 
Stara to zabawa na wybitki grać 
pisankami stukać i się przy tym śmiać. 
Czyje jako pęknie ten przegrywa 
stłuczoną pisankę wkłada do koszyka. 
Raz, dwa, trzy, stukasz ty! 
Jajko o jajko wszyscy stukają 
 i na wybitki wesoło  grają”. 
(autor Adam Wacławski, Katarzyna 
Bayer) 
 
W naszym przedszkolu nie moŜe rów-
nieŜ zabraknąć wielkanocnych prezen-
tów od zajączka. 
Poszukiwania prezentów ukrytych w 
ogrodzie przedszkolnym trwają od sa-
mego rana. 
„ Lecz w t radycji naszej 
 zając był n ieznany, 
choć byłby z pewnością  

tak samo lubiany. 
 
Wielkanocny prezent 
ręczn ie się robiło, 
no, a tym prezentem 
kurze jajo było. 
 
Pięknie ozdobione, 
wzorem malowane 
z radosnym uśmiechem 
było przyjmowane” 
(autor j. w.) 
 

Nauczyciel Przedszkola nr 1 
mgr Halina Piszczek 

Wielkanocne zwyczaje  
w zabawach przedszkolaków 

OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 
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 Ogólnoświatowy Związek Arty-
stów Malujących Ustami i Stopami juŜ 
pół wieku wspiera artystów, którzy z 
powodu niepełnosprawności lub choro-
by tworzą  dzieła sztuki nie przy pomocy 
rąk, lecz posługując się ustami i stopa-
mi. Związek pomaga niepełnosprawnym 

artystom  w zdobyciu społecznego uzna-
nia, a takŜe zapewnia finansową nieza-
leŜność. Z małego zrzeszenia 18 mala-
rzy  malujących ustami lub stopami roz-
winą ł się z biegiem lat działający na 
całym świecie związek, który skupia 

obecnie 726 artystów z 74 krajów. 
Związek artystów malujących ustami i 
stopami VDMFK współpracuje z wy-
dawnictwami w 46 krajach na całym 
świecie. 
Wydawnictwa te przyjmują reprodukcje 
dzieł, które rozprowadzają  później w 
postaci druków artystycznych, kartek z 
Ŝyczen iami lub kalendarzy. Do spek-
trum działalności wydawnictw naleŜy 
równieŜ utrzymywanie kontaktu z arty-
stami w danym kraju oraz organizowa-
nie wystaw i warsztatów malarskich. 
Wydawcy poszukują  oczywiście stale 
nowych, utalentowanych malarzy. W 
1993 roku powstało w Po lsce wydaw-
nictwo AMUN, które ściś le współpracu-
je ze Światowym Związkiem Artystów 
Malujących Ustami i Stopami.  
Przez dwa tygodnie w sali wystawowej 
„Wrzos” mogliśmy podziwiać prace 
niepełnosprawnych artystów. Wystawa 
cieszyła się duŜym zainteresowaniem . 
Zwiedzających  zachwyciły piękne pej-
zaŜe, kwiaty i portrety. Na otwarciu  
wystawy gościliśmy autora kilku  pre-
zentowanych prac, artystę  pana Stani-
sława Kmiecika. Pan Stanisław urodził 
się bez rąk. Mając pięć lat, zaczą ł malo-
wać przy pomocy ust i stóp. W kolej-
nych latach kształcił się samodzieln ie, 
czyniąc duŜe postępy. Jego liczne prace, 
o czym mogliśmy się przekonać na wy-
stawie, świadczą o nieprzeciętnym ta-
lencie. Artysta najczęściej stosuje tech-
nikę  olejną, pracuje równieŜ pastelami, 
akwarelą, temperą  oraz  ołówkiem. Do 

jego ulubionych motywów zaliczają się  
okoliczne rodzime pejzaŜe i martwe 
natury. Malarz najchętniej pracu je bez-
pośrednio w plenerze. Podczas spotka-
nia artysta zaprezentował  wszystkim 
zgromadzonym próbkę swojego talentu. 
W krótkim czasie powstała praca rysun-
kowa przedstawiająca przydroŜną  ka-
pliczkę. Sposób pracy artysty( rysował 
nogami), jego sprawność posługiwania 
się narzędziem i efekt końcowy wzbu-
dziły u obserwatorów uznanie i podziw.  
Wystawa została zorganizowana  przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną, Bib liote-
kę Uzdrowiskową oraz Gminny Ośro-
dek Ku ltury we współpracy z wydaw-
nictwem AMUN z Raciborza. 

■ 

Wystawa prac artystów malujących ustami  
i stopami – NIE INACZEJ ! 

Rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego 

Wystawa nadesłanych prac. Dzieci nagrodzone w Konkursie Wielkanocnym. 
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Gminny Ośrodek Ku ltury  
zaprasza na czterodniową wycieczkę  

 

do Malborka i Trójmiasta 
 

Koszt wycieczki 360 zł.  
Termin wy jazdu  

28 - 31 MAJA 2009 roku. 
Zakwaterowanie w warunkach turystycznych.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK,  

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

Gminny Ośrodek Kultury  
w Goczałkowicach-Zdroju 

ogłasza konkurs  
dla szkół podstawowych,  

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
na prezentację multimedialną 

 

„GMINA  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  
MIEJSCE, KTÓRE WARTO  

ODWIEDZI Ć”  
 

REGULAMIN na stronie www.gok.net.pl 
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ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI GOK-u nr 3(170) 
 
Hasło: Wielkanoc 
Nagrodę wylosowała: Ewelina Gawlak. Nagrodę moŜna odebrać w biurze GOK pok. 213 (budynek Urzędu Gminy). 

KRZYśÓWKA 

Z dziejów Goczałkowic 
 

Historia Zakonu Sióstr Salwatorianek 

Pytania: 
 

1. Obchodzi swoje święto 26 maja ?  

2. Zakwitają  początkiem maja ? 

3. Uchwalona  3 maja 1791 roku ? 

4. Ruda, moŜna ją  spotkać w parku 

zdrojowym ? 

5. 1 i 3 maja ? 

6. … są to kwiatki z bajki ? 

7. Egzamin dojrzałości ?  

 Prawidłowe rozwiązan ie krzyŜówki naleŜy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 1 czerwca 2009 r. do b iura Gminne-
go Ośrodka Kultury, u l. Szko lna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój, UG II p iętro, pokó j 213. 

      W cyklu nin iejs zych artykułów pra-
gnę tym z Państwa, którzy są zaznajo-
mieni z h istorią naszej miejscowości 
odświeŜyć i p rzypomnieć  niektóre z 
faktów związanych z dziejami Goczał-
kowic, a młodych i nowych mieszkań-
ców zapoznać z ich historią, obiektami 
uŜyteczności publicznej i ciekawostka-
mi. Swój pierwszy artyku ł postanowi-
łam poświęcić  Zakonowi Sióstr Salwa-
torianek, który na trwałe wpisał się w 
nasze środowisko, a który w przyszłym 
roku będzie obchodził jubileusz 75 - 
lecia pobytu na Goczałkowickiej Ziemi. 
      Goczałkowickie siostry salwatorian-
ki wywodzą się z zakonu z Tivoli, poło-
Ŝonego niedaleko Rzymu, gdzie 8 grud-
nia 1888 roku, za sprawą ks. Francis zka 

Marii od KrzyŜa Jordana i bł. Marii od 
Apostołów powstało Zgromadzen ie 
Sióstr Salwatorianek. Głównym jego 
zadaniem było i jest głoszenie Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela świata. 
      Pierwsze cztery siostry przybyły do 
Polski w 1929 r., a na miejsce swego 
doraźnego pobytu wybrały Trzebin ię. 
      Nowo przybyłe siostry od samego 
początku nosiły się  z zamiarem utwo-
rzen ia wspólnoty zakonnej na ziemi 
ojczystej. Ich wybór za pośrednictwem 
Gertrudy Zbolały padł na Goczałkowi-
ce, gdzie do nabycia był dawny ho-
tel ,,Stara Poczta’’. Pomimo fatalnego 
stanu został on nabyty przez zgromadze-
nie 25 lipca 1935 r., a w niespełna pięć  
miesięcy później, 15 grudnia 1935 r. 
poświęcony. Jako ciekawostkę warto 
dodać, Ŝe kap lica pod wezwaniem Matki 
BoŜej Zbawiciela nowo powstałego 
klasztoru została urządzona w dawnej 
sali restauracyjnej hotelu. Autorem ob-
razu w ołtarzu g łównym został miejsco-
wy artysta, malarz i rzeźbiarz Antoni 
Koloch. 

      Pierwszą p rzełoŜoną polskiego Do-
mu Zakonnego została w 1936 roku s. 
Sabina Szymborowska.  
      Z chwilą osiedlenia się w Goczałko-
wicach salwatorianki zain icjowały róŜne 
prace na rzecz społeczeństwa. W lecie 
część pomieszczeń ich domu wynajmo-
wano osobom leczącym się. W zimie 
zaś urządzano w nich rekolekcje za-
mknięte. Zakonnice organizowały takŜe 
kursy robótek ręcznych dla dziewczyn, 
kursy biblioteczne, a takŜe – na zlecenie 
Kurii Diecezjalnej w Katowicach – kur-
sy mariańskie. 
      W pierwszych miesiącach letnich po 
zakończeniu II wojny światowej zorga-
n izowano tu  punkt  wypoczynko-
wy ,,Caritas’’, stołówkę d la osób zajmu-
jących się naprawą i odbudową budyn-
ków sanatoryjnych, a takŜe ko lonie i 
półkolonie d la dzieci i matek z rodzin  
wielodzietnych.  
      W ramach działalności Zgromadze-
nia wiele miejsca zajmowała opieka nad 
chorymi. Po lskie salwatorianki zamiesz-
kujące Goczałkowice pracowały w sana-
torium dziecięcym, w szp italu i sanato-

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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      Serdeczn ie przepraszam za błąd, który pojawił się w poprzednim wydaniu Wia-
domości Goczałkowickich, w artykule ,,PrzydroŜne krzyŜe Goczałkowic”. Kamien-
ny krzyŜ przy ul. Zimowej znajduje się na posesji i pod opieką Państwa Rajwa, a n ie 
jak wcześniej zamies zczono Państwa Ry łko. Za pomyłkę jeszcze raz bardzo przepra-
szam.    

Ewelina Sowa 

rium reumatologicznym w Goczałkowi-
cach Zdroju i w Pszczynie. 
      W roku 1953 w myś l uchwały Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach reaktywowano w Goczał-
kowicach sanatorium rehabilitacyjne po 
chorobie Heinego - Medina. Od roku 
1957 na prośbę władz sanatoryjnych 
trzy siostry objęły tam pracę: dwie jako 
wychowawczynie dla dzieci, t rzecia w 
terapii zajęciowej. 
      Siostry starały się takŜe o rozwój 
Ŝycia religijnego przyjeŜdŜających tu z 
róŜnych stron  dzieci, którymi się  opie-
kowały. Z t roską zab iegały o to, by 
wszystkie dzieci w kaŜdą niedzielę i 
święto uczestniczyły  we mszy św., która 
była odprawiana regularn ie od grudnia 
1956 roku. Niestety, w dniu 27 kwietnia 
1963 roku siostry, decyzją  władz socja-
listycznych zwoln iono z pracy w sanato-
rium.  
      Drugim ośrodkiem dla chorych był 
Wojewódzki Szpital Reumatologiczny 
w Goczałkowicach Zdroju. Pracę w cha-
rakterze pielęgniarek podję ły tam cztery  
siostry w styczniu  1958 r. na prośbę 
dyrektora tego szpitala. Ponadto jednej z 
sióstr powierzono aptekę  szpitalną. Jed-
nakŜe, równieŜ i tutaj praca zakonnic 
została przerwana.      
       Dziś klasztor sióstr salwatorianek 
wciąŜ spełnia bardzo waŜne funkcje 

społeczne. Po upadku rządów komuni-
stycznych siostry powróciły do naucza-
nia katechezy. Podejmują one naukę 
religii nie ty lko  w samych Goczałkowi-
cach, ale w miejscowościach sąsiadują-
cych, min. w: Czechowicach , Brzeź-
cach, Miedźnej, Studzionce, Piasku, 
Kobiórze, Wyrach i Kryrach. Oprócz 
nauczania religii, przygotowują one 
dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Św., następnie do procesji BoŜego Ciała 
itp.  
      Wraz z rozbudową i remontem 
klasztoru w 1982 r. zaczą ł w n im działać  
niewielki Ŝłobek dla dzieci od 1 do 3 
roku Ŝycia. Na początku było  ich kilko-
ro, obecni jest ich 27, a  długa lista 
oczekujących wciąŜ się  powiększa. 
       Od roku 1980, aŜ do 2002 siostry 
angaŜowały się w prowadzenie rekolek-
cji d la grup Dzieci Mary i, które odby-
wały się  przy kościele parafialnym. 
KaŜdego lata odbywało się po pięć tur-
nusów, a liczba uczestników kaŜdego z 
nich sięgała oko ło 50 osób. Zakon sal-
watorianek stał się ponadto domem spo-
tkań rekolekcyjnych bł. Marii od Apo-
stołów. SłuŜy zarówno do reko lekcji, 
jak równieŜ do róŜnego rodzaju spotkań, 

sesji i dni skupienia np. dla młodych 
kobiet.  
      W Goczałkowicach Zdro ju siostry 
pracują jako katechetki, pielęgniarki, 
przedszko lanki, zakrystianki, kucharki, 
organistki itp. Prowadzą  takŜe sklepik z 
ksiąŜkami i dewocjonaliami. Dom sióstr 
salwatorianek jest domem prowincjal-
nym oraz miejscem, w którym znajduje 
się postulat i ośrodek powołań. Jest to 
jednak g łównie dla okolicznych miesz-
kańców i przebywających w uzdrowisku 
kuracjuszy miejsce coniedzielnych mszy 
i spotkań religijnych. Klasztor posiada 
swego własnego kapelana, którym przez 
wiele lat, od 30.06.1989 roku pozosta-
wał ks. salwatorianin Justyn Sęk , który 
zmarł latem 2007 roku.  
       Bardzo wielu parafian traktuje ka-
plicę  sióstr salwatorianek jako główne 
miejsce modlitwy. Dzięki klasztorowi  
Goczałkowice posiadają jakoby dwie 
parafie. Zakon stanowi waŜny ośrodek 
Ŝycia religijnego i społecznego. Jego 
obecność i działalność wzbogaca tutej-
szą społeczność lokalną i stanowi jej 
waŜny element składowy.  
 

Ewelina Sowa 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Sprostowanie 

Historia Zakonu Sióstr Salwatorianek 

KrzyŜ przy ul. Zimowej, którym opieku-
ją się Państwo Rajwa 
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      W tradycyjnej kulturze ludowej ma-
jowe święto miało bardzo głębokie i 
róŜnorodne korzenie.  UwaŜa się , iŜ jego 
obchody wywodziły się z kilku tradycji: 
celtyckiej, niemieckiej i greckiej. Ta 
trzecia opowiada o Maji ( odpowiednik 
słowiańskiej Wiosny ), córce Atlasa i 
Plejony, późniejszej matce olimpijskie-
go boga Hermesa. Jej to staroŜytne ludy 
miały oddawać cześć pierwszego dnia 
wiosny przy akompaniamencie śpiewów 
i tańców.  
      W Polsce w pierwszomajowy wie-
czór, we wsiach nad Bugiem i Narwią  
rozlegały się ,, konopielki’’, p ieśni śpie-
wane przez dziewczęta maŜące o zamąŜ-
pójściu. W dzień ten powszechnie mło-
de panny, przy przydroŜnych krzyŜach i 
kapliczkach śpiewały o wiankach, 
ogniach i młodzieńcach. Z czasem ich 
pieśni zmien iły się  w tzw. Święte wie-
czory, kiedy to śpiewano pieśni religij-
ne. 
      Znany, zwłaszcza na terenie Śląska 
był zwyczaj stawiania moja ,moiczka. 
Dochodziły one często nawet do 12 me-
trów. Wykonywano je z świerkowych 
lub jodłowych drzewek, pomalowanych 
lub ozdobionych bibułą. Ustawiane 
przed domem ukochanej, były okazją  
publicznego wyraŜenia uczuć. 
      Powszechnie, w dniu tym wszystko 
strojono kwiatami i liśćmi, aby skłonić  
nagą ziemię do ponownego zazielen ie-
nia się. 
      Pierwotnie, w czasach, kiedy jedną z 
najwaŜniejszych trosk człowieka była 
urodzajność pól 1 maja  był świętem 
odrodzenia i odnowy, hołdem złoŜonym 
przyrodzie. 
       Dziś, dzień ten kojarzy się głównie 
ze świętem pracy, silnie propagowanym 
przez dawne władze socjalistyczne. Jed-
nakŜe mało kto wie, iŜ geneza tego 
święta sięga daleko wstecz, do  II poło-
wy XIX w., a dokładniej do roku 1886, 
kiedy to rozpoczęła się ofic jalna historia 
międzynarodowej walki proletariatu o 
wyzwolen ie społeczne. 
      1 maja 1886 r,, na u lice Chicago 
wyszli robotnicy miejscowej fabryki 
sprzętu rolniczego z Ŝądaniami przyzna-
nia naleŜnych im praw. Wydarzenia te, 
choć nie przyniosły oczekiwanych re-
zultatów doprowadziły do tego, Ŝe w 
trzy lata później w 1889 r. uchwalono na 
paryskim kongresie II Międzynarodów-
ki dzień 1 maja, dniem walczącego pro-

letariatu. 
      Pierwsze obchody, odbywające się 
w 1890 r. zostały uczczone przez pro le-
tariat Warszawy powszechnym straj-
kiem zorganizowanym przez II Proleta-
riat i Związek Robotników Polskich. 
      W 1919 r., w okresie II Rzeczypo-
spolitej posłowie socjalistyczni zgłosili 
wniosek o uchwalenie dnia 1 maja za 
powszechne w Polsce Święto Pracy. 
Choć postulat ten został odrzucony, w 
trakcie całego okresu dwudziestolecia 
międzywojennego majowe święto było 
obchodzone regularnie, przy częstym 
towarzystwie rozruchów i zamieszek. 
      1 maja 1945 r. w końcową fazę  
wkroczy ły krwawe zmagania wojenne 
na kontynencie europejskim, a społe-
czeństwo polskie świętowało w wolnym 
kraju. Pierwszą trybuną stał się wów-
czas balkon spalonego Teatru Wielkie-
go. 
      ,,Nowa’’ Polska Ludowa zaczęła 
rodzić się na oczach Polaków. Socjali-
styczna ojczyzna aby trwale zapisać się 
na kartach historii i porwać  za sobą tłu-
my potrzebowała spektakularnych wido-
wisk na miarę ,,nowego’’ porządku. 
Poszukiwano świeckich form rytualiza-
cji Ŝycia publicznego i prywatnego. 
      Symbolem odrodzenia Polski uczy-
niono święto pierwszomajowe, które 
posiadało ogromne znaczenie. By ło ce-
lem prezentacji osiągnięć i sukcesów 
ludowej o jczyzny, dąŜy ło do poprawie-
nia nastrojów ludności, wzmacniało  
identyfikację z oficjalna ideologią . A co 
najistotniejsze, podkreś lało więzi łączą-
ce rządzących z rządzonymi. 

      NajwaŜniejszą część obchodów sta-
nowił pochód głównymi ulicami miasta. 
Większość uczestników przybywała na 
niego zgodnie z zaleceniami zakładu 
pracy, a pozostałych przyciągała sponta-
niczna chęć udziału w barwnym festynie 
oŜywiającym s zarą codzienność. 
     Po o fic jalnej, ideologicznej części 
obchodów następował czas niczym nie 
skrępowanej rozrywki, która w postaci 
róŜnego rodzaju zabaw na świeŜym po-
wietrzu była dostępna dzięki wspaniało-
myś lności władz rządzących. 
      Wraz z wyparciem socjalistycznej 
władzy pierwszomajowe święto straciło 
na wartości. W zapomnien ie odeszły 
podniosłe hasła proletariatu i ludzi pra-
cy. Współcześnie 1 maja to przede 
wszystkim początek długiego weekendu 
majowego, a n ie wielkie święto pracy. 
       Po wielu latach ucisku ludzie więk-
szą uwagę przywiązują do sakralnych 
obchodów dnia 3 maja, kiedy to obcho-
dzimy święto Matki Boskiej Królowej 
Polski. A zbieg iem lat dochodzi do nas 
jeszcze jedna prawda. Coraz częściej 
zaczyna obnaŜać się polskie zmęczenie 
świętowaniem. Początek maja to w isto-
cie nowe ,,antyświęto’’. Coraz częściej 
liczy  się d la nas czas wolny od pracy. 
Jak p isze Justyna Jaworska w ksiąŜ-
ce ,,Obyczaje Polskie’’ : indywidualne 
bierze górę  nad publicznym, prywatne 
nad państwowym, czas wolny nad świę-
tem – ca potwierdzają korki na drogach 
dojazdowych do duŜych miast, gdy koń-
czy się ,,majowy weekend’’. 
 

Ewelina Sowa 

1 MAJA – ŚWIĘTO LUDU I LUDZI PRACY 

Pochód pierwszomajowy w Goczałkowicach w 1973 r. 



SPORT  

 W sobotę 4 kwietnia 2009r. na 
Krytej Pływaln i w Goczałkowicach-
Zdroju odbyły się 

I Otwarte Mistrzostwa  
Goczałkowic-Zdroju w Pływaniu 

W zawodach wzięło  udział 9 zespołów. 
Pływacy startowali w następujących 
stylach grzbiet, krau l, Ŝabka, delfin. 
Rywalizacja w poszczególnych katego-
riach była zacięta, co sprawiło radość 
liczn ie zgromadzonej publiczności. Bar-
dzo dzięku jemy  nauczycielom z SP1 

oraz ratownikom za pomoc w organiza-
cji zawodów. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział i zapraszamy w 
przyszłym roku na ko lejne zawody. 
Dziękujemy równieŜ sponsorom, którzy  
jak zwykle nas nie zawied li. 
 
Miejsca druŜynowo uplasowały się  na-
stępująco: 
1. Butterfly /  Sp 1 
2. PCR 
3. SP Goczałowice 

4. MG Sport 
5. UKS Studzionka 
6. Sport Klassic 
7. MUKS Gilus Gilowice 
8. DJ Sport 
9. Rekord 

 
Wyniki wraz z osiągniętymi czasami 
zostały zamieszczone na stronie interne-
towej www.gosir.goczalkowicezdroj.p l 
 

■ 

Mistrzostwa w pływaniu 

W dniu 8 kwietnia na hali sportowej 
„Goczuś”  w Goczałkowicach-Zdroju  
odbyły się półfinały wojewódzkie w 
piłkę ręczną chłopców. 
W zawodach brały udział druŜyny z 
Katowic, Chorzowa, Łazisk i Goczałko-
wic. Mecze zostały rozegrane w dwóch 
grupach Goczałkowice-Łaziska 24:15 
(12:5) oraz Katowice-Chorzów 19:17 
(10:11). Następnie druŜyny przegrane 
Łaziska-Chorzów walczyły o III miejsce 
a wygran i z grup Goczałkowice-
Katowice walczyli w finale. 

Wygrali szczypiorniści z Goczałkowic. 
Po zaciętej walce gospodarze pokonali 
rywalów 29-20. 
I miejsce – Gimnazjum Goczałkowice-
Zdrój 
II miejsce – Gimnazjum nr 18 Katowice  
III miejsce – Gimnazjum Chorzów  
IV miejsce – Gimnazjum nr 1 Łaziska  
 
29 kwietnia goczałkowickich zawodni-
ków czeka walka o I miejsce wojewódz-
twa, a później wy lot do Sztokholmu na 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 

EKEN CUP 2009 gdzie będą reprezen-
tować Goczałkowice, Powiat Pszczyński 
i Po lskę.  
Trzymamy kciuki i Ŝyczymy powodze-
nia.  
Skład zwycięskiej druŜyny pod opieką 
mgr Moniki Młodzik: Damian Wawrzy-
czek, Paweł Gawlak, Patryk Figołuszka, 
Mateusz Kapias, Marcin Sławski, Rafał 
Wich, Michał Kosiba, Bartosz Młodzik, 
Mateusz Obetkon, Jakub So jka, Szymon 
Zientek, Dawid Sekta, George Cielepak. 

■ 

Sukces szczypiornistów z Goczałkowic 



03.06.2009r. (środa) 
 
Hala Sportowa 9.00 – 15.00 
Turniej Piłki Ręcznej Ch łopców 
o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-
Zdrój 
 
 

05.06.2009r. (piątek) 
 
Hala Sportowa 17.00 – 21.00 
Turniej Piłki Siatkowej o  
Puchar Kierownika GOSiR 
DruŜyny: 
• radni + pracownicy gminy 
• mieszkańcy 
• nauczyciele 
• uczniowie 
 
 

06.06.2009r. (sobota) 
 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-
Zdrój 
Hala Sportowa 9.00 – 15.00 
 
 

12.06.2009r. (piątek) 
 
Boisko LKS 
Mecze piłki noŜnej o Puchar Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdró j 
 
Oldboje Goczałkowice – Oldboje Ligota 
Ministranci Goczałkowice – StraŜacy 
Goczałkowice 
 
 

13.06.2009r. (sobota) 
 
Hala Sportowa 
Finał Goczałkowickiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki 

TURNIEJE  
ORGANIZOWANE 
PRZEZ GOSIR  
W RAMACH  
OBCHODÓW DNI  
GOCZAŁKOWIC 

SPORT 

PROGRAM 
 
Pragniemy jak co roku zaprosić Pań-
stwa na organizowane przez nas Dni 
Otwarte, w trakcie których będą cze-
kać na odwiedzających miłe atrakcje. 
 
• Zapras zamy codziennie w dniach  

od 9 – 17 maja 2009r. w godz. 8.00 – 
18.00. 

• W sobotę 9 maja 2009r. o godz. 10.00 
nastąpi ogłoszenie konkursu o Nieza-
pominajce. 

• Dnia 15 maja 2009r. zapraszamy 
wszystkie Zosie. Na Panie czeka nie-
spodzianka!!! 

• Dzieci zapraszamy na naukę sadzenia 
roś lin, będą teŜ jak co roku do odgad-
nięcia krzyŜówki i konkursy (na 
wszystkich czekają nagrody). 

• Kulejące Anioły zapraszają na kier-
masz swoich prac. 

• Ochrona roś lin – porad będzie udzie-
lać mgr Zofia Smolorz w dniach  9 – 
10.05. i 16 – 17.05.2009r. w godz. od 
11.00 – 18.00. 

• Architekt krajobrazu radzi  – w tym 
zakresie porad będzie udzielać pani 
mgr inŜ. Kasia Kapias – Blokesz. 

• Na wszystkich czeka bufet z kawą, 
ciastkiem i piwem – serwowanym 
przez  „Dom Przy jęć Złota Podkowa”. 

• Przygotowaliśmy d la Państwa  duŜo 
ciekawych roś lin oraz artyku łów de-
koracyjnych dla ogrodu. 

 
Kapiasowie 

DNI OTWARTE OGRODU KAPIAS 

9 – 17 MAJA 2009 r. 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 



o wyłoŜeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
górniczych, znajdujących się w grani-
cach administracyjnych gminy Goczałko-
wice-Zdrój. 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój z dnia 25 kwietnia 2007r. Nr VIII/-
II/44/2007 zawiadamiam o wyłoŜeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów górniczych, znajdujących 

się w granicach administracyjnych gminy 
Goczałkowice-Zdrój, wraz z prognoz ą   
oddziaływania na środowisko , w 
dniach  od  18 maja 2009 r. do 17 
czerwca 2009 r. ,  
w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój, ul. Szkolna 13, od poniedział-
ku do pi ątku w godzinach  od 10 00 do 
1400.   
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 16 czerwca 
2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Go-
czałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 o go-
dzinie 16 00. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka Ŝdy 
kto kwestionuje ustalenia przyj ęte w 
projekcie planu miejscowego, mo Ŝe 
wnie ść uwagi. 
 
Uwagi nale Ŝy składa ć na piśmie do 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomo ści, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 8 lipca 2009 r. 
 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
Krzysztof Kanik  

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

O B W I E S Z C Z E N I E 

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun duszu Społecznego 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach-Zdroju  od dnia 01-
01.01.2009r. rozpoczął realizacje projek-
tu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 
W projekcie  bierze udział 10 osób, są to 
osoby bezrobotne, nieaktywne zawodo-
wa, a takŜe osoby pozostające w zatrud-
nieniu. 
W dniu 06.04.2009r . zostały  przeprowa-
dzone przez pracowników Prywatnego 
Gabinetu  Pomocy Psychologicznej i 
Psychoedukacji w śywcu konsultacje 
indywidualne z uczestnikami projektu.
  

 Po konsultacjach  przewiduje się  
warsztaty kompetencji i umiejętności 
społecznych oraz doradztwa zawodowe-
go o następującej tematyce: 
• Integracja- tworzenie  atmosfery 

współpracy. Motywacja do udziału w 
zajęciach. 

• Poczucie własnej wartości - jak je 
wzmocnić?  

• Komunikacja interpersonalna w 
aspekcie poszukiwania pracy. 

• Stres i moŜliwość zapanowania nad 
własnym Ŝyciem, metody i techniki 
konstruktywnego radzenia sobie ze 
stresem. 

• Asertywność- godność i szacunek w 
relacjach społecznych. 

• Jak podejmować decyzje? 
• Motywacja - jak ją wzmocnić? 
• Mój potencjał a rynek pracy. 

• Przyjmowanie postaw wobec pojawia-
jących się trudności - odpowiedzial-
ność / bezradność. Zasoby własne 
oraz zasoby środowiska lokalnego. 

• Dokumenty aplikacyjne – CV i list 
motywacyjny. 

• Jak najlepiej zaprezentować się pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej? 

• Drogi aktywnego poszukiwania pracy. 
PowyŜsze zajęcia odbywać się będą w 
następujących terminach: 
16,17,20,22,24,27,29,30 kwietnia 2009 
r. oraz 4,6,7,8 maja 2009 r.  w godzinach 
8.00 do 14.00. 
 
Dla kaŜdego z  uczestników projektu 
przewidziany jest bezpłatny ciepły posi-
łek na kaŜdy dzień zajęć grupowych. 
 

OPS Goczałkowice-Zdrój 

KOMUNIKAT 
 

Pszczyńskie Biuro Powiatowe 
ARiMR informuje, Ŝe od 1 kwietnia 2009 
r. pomoc finansowa ARiMR na zbiór, 
transport i unieszkodliwienie padłych 
zwierząt gospodarskich jest udzielana 
pod warunkiem dokonania zgłoszenia 

padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z 
gatunku bydło, owce, kozy, świnie 
lub konie i jego unieszkodliwienia zgod-
nie z przepisami o  systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierz ąt. Ogranicze-
nie to wynika z § 14 ust. 2 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 
2009 r. w sprawie realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, 

poz. 121). 
           Oznacza to, Ŝe producent rolny, 
który nie zgłosił do ARiMR w ustawo-
wym terminie padnięcia swojego zwie-
rzęcia, nie będzie mógł skorzystać z 
pomocy finansowej Agencji. 
 

Z powa Ŝaniem Marian Brandys  
p.o. Kierownika BP ARIMR  

w Pszczynie 
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� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godz iny urzędow ania: od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do 15.00, w e w torki od 9.00 do 17.00. 
W czw artki interesanci przyjmow ani są od godz. 12.00. 

� KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W 
BUDYNKU URZ ĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do 
piątku w  godzinach od 8.30 do 15.30, w e w torek od 9.00 do 
17.00 

� WÓJT PRZYJM UJE MIESZKA ŃCÓW w  spraw ie skarg i 
w niosków  w e w torki od godz. 15.00 do 17.00, w  czw artki od 
godz. 13.30 do 15.00. 

� OŚRODEK POM OCY SPOŁECZNEJ  - ul. Szkolna 13, tel./fax 
2107090. Godz. urzędow ania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, w torek od 7.00 do 17.00. 

� GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w  dniach: Poniedziałek 7.30-15.30, Wtorek 9.00-
17.00, Środa 7.30-15.30, Czw artek 7.30-15.30, Piątek 7.30-
15.30. 

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

� POLICJA  - w  Pszczynie: tel. 2104091 
� 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 poniedz iałku 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- Goczałkow ice-

Zdrój ul. Brzozow a 52 - tel. 2107255. 
� GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkow ice-Zdrój ul. 

Głów na 39, tel. 2107313 – czynny codziennie. 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Uzdrow iskow a 61 

czynna w  poniedziałek: 10.00 -17.00, w torek: 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. Pogotow ie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

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

� POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  
• Zakład Oczyszczeniow y M. Chudek, 43-230 Goczałkow ice-

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

• Zakład Us ługow o-Handlow o-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechow ice-Dziedzice, ul. Legionów  85 

• Eko-Plus, 43-502 Czechow ice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./
fax: 0322159055 

� AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniow y 
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkow ice-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 św ięta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

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

(przepompownia główna): 
 

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 
Ś roda - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

 
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  

obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudnia br. Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok,  
st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmują interesantów  

w budynku, który znajduje się w Goczałkow icach-Zdroju  
przy ulicy Wiślnej 13. 

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

Kontakt telefoniczny - 032/4493263  


