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W dniach 1 - 5 lipca 2009r. odbędzie 
się jeden z najwaŜniejszych wyścigów 
kolarskich w Po lsce: 20–ty Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski ,,Solidarności” i 
Olimpijczyków. Przejazd oko ło 140 
kolarzy odbędzie się na trasie, począw-
szy od Jastrzębie-Zdrój, po Łódź. 

Początkowy etap wyścigu, z Jastrzę-
bia-Zdroju do Wadowic, który rozpocz-
nie się 1 lipca 2009 r. (środa) będzie 
przebiegał przez Goczałkowice-Zdrój.  

Przejazd wyścigu przez naszą miej-
scowość spodziewany jest w godzinach 
10.00 - 11.00,  w związku z czym  na-
stąpią powaŜne utrudnienia ruchu dro-
gowego na ul. Jeziornej, Szkolnej, prze-
jeździe kolejowym, łączniku z ul. Głów-
ną, ul. Głównej, skrzyŜowaniu ul. Głów-
nej z Drogą Krajową nr 1, i ul. Brzozo-
wej do Rudołtowic.   

Wszystkich mieszkańców proszę  o 
wyrozumiałość i podporządkowanie się 
Policji oraz pozostałym słuŜbą organizu-
jącym ruch drogowy i zabezpieczającym 
trasę. 

Podczas przejazdu kolarzy naleŜy 
zwrócić  szczególną uwagę na porządek i 
bezpieczeństwo, na w/w u licach. Proszę  
o nie poruszanie się  na trasie wyścigu, 
o parkowanie samochodów w sposób 
nie zagraŜający uczestnikom wyścigu 
oraz o p ilnowanie zwierząt domowych, 
które mogłyby stać się przyczyną wy-
padku.   

Wszystkich chętnych mieszkańców 
zapraszam do dopingowania tej między-
narodowej imprezy. 
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik   

Międzynarodowy Wyścig  
Kolarski „Solidarności”  
i Olimpijczyków  

 Ze względu na zmianę przepisów dotyczących czasu pracy pracowni-
ków samorządowych uprzejmie informuję, Ŝe od dnia 1 lipca 2009 r. zmie-
nią się godziny pracy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój. Urząd Gminy 
będzie czynny w następujących godzinach: 
 

P ONIE DZ IAŁ E K:     7 .30  -  15 .30  
WT ORE K:      7 .30  -  17 .00  
ŚRODA:        7 .30  -  15 .00  
CZ WARTE K:      7 .30  -  15 .00  
P IĄT E K:        7 .30  -  15 .00  

 
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

Zmiana godzin urzędowania 

DOśYNKI W GOCZAŁKOWICACH 
 

 Na wspólnym spotkaniu Komisji Roln ictwa i ro lników postanowiono, Ŝe 
tegoroczne doŜynki w Goczałkowicach odbędą się 30 sierpnia na boisku Szko ły 
Podstawowej nr 1. 
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 Szkoła podstawowa nr 2 im. Jana 
Pawła II po 17 latach, dnia 19.06.2009 r. 
zakończyła swą działalność. Uroczy-
stość, połączona z zakończeniem roku 
szkolnego rozpoczę ła się o godzinie 
11.00 Mszą Świętą w Klasztorze Sióstr 
Salwatorianek. Dalsza, oficjalna część 
miała miejsce na Sali W idowiskowej 
pawilonu ,,Wrzos”. Oprócz nauczycieli i 
dzieci wzię li w niej udział rodzice oraz 

zaproszeni goście, min. byli dyrektorzy  
placówki oraz osoby, które, poprzez 
swoją działalność na trwałe zapisały się  
w historii szkoły.  
 W trakcie uroczystości wręczono 
świadectwa oraz wyróŜnienia dla absol-
wentów i wzorowych uczniów. Szcze-
gólną nagrodę, za wyniki w nauce i 
wzorową postawę ucznia, z ramienia 
Pana Wójta otrzymała uczennica Marta 
Kantor. Rada Szkoły, chcąc uświetnić  
ten dzień zadbała, aby kaŜde dziecko na 
pamiątkę otrzymało pióro i długopis z 
wygrawerowaną nazwą szkoły. Dzięki 
Pani Dyrektor Jolancie Bukowczan po-
wstała, zaprezentowana w trakcie, pre-
zentacja mult imedialna, w której przed-
stawiono dorobek artystyczny i nauko-
wy szkoły. Uroczystość zakończenia 
roku uświetniły występy artystyczne 
dzieci.  
 Budynek szkoły zostanie przejęty 

przez Gminny Ośrodek Kultury, który 
przenosi tam swą  siedzibę. W związku 
z tym na zakończenie uroczystości, 
sztandar szkoły został przekazany przez 
uczniów na ręce Pani Dyrektor Zofii 
Szo łdry.  
 Wszystkie dzieci od września 
rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej 
nr 1. 

■ 

OSTATNI DZWONEK W  SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II 

 Mieszczący się w Uzdrowisku 
pawilon ,,Wrzos” po raz ko lejny stał się 
miejscem prezentacji dorobku artystycz-
nego niezwykle utalentowanego twórcy. 
Tym razem w dniach 11 – 21.06.2009 r. 
zaprezentowano w nim prace goczałko-
wickiej artystki, absolwentki Wydziału  
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, Pani Joanny Rabaszow-
skiej Grzyb. W skład wystawy weszły  

piękne akwarele, przedstawiające 
Pszczynę i najbliŜszą  okolicę, min. XIX 
-  wieczny budynek Dworca PKP w Go-
czałkowicach oraz niezwykła ceramika 
artystyczna zatytułowana ,,Anio łowo”, 
której głównym motywem przewodnim 
były, przedstawione w róŜnej formie 
anioły. 
 Wystawa zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Ku ltury cieszy ła się  

duŜym zainteresowaniem przebywają-
cych w goczałkowickim uzdrowisku ku-
racjuszy i odwiedzających ich gości. 
 
Fot.: Dawid Nycz 

■ 

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
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 W Goczałkowicach-Zdro ju do 
głosowania były uprawnione 5 084 oso-
by, wydano 1 472 karty do głosowania 
frekwencja wyniosła 28,95%.  
Zdecydowaną przewagę uzyskała PO, 
zdobywając 56,60% g łosów (823 oso-
by),  
PIS otrzymał 27,30% (397), SLD UP- 

7,08% (103).  
Prawica Rzeczypospolitej  - 2,61% (38), 
PSL – 2,27% (33), Unia Polityki Real-
nej – 1,38% (20) pozostałe poniŜej 1%.  
W Gmin ie Goczałkowice-Zdrój zwycię-
Ŝył Jerzy Buzek z PO (uzyskał 593 g ło-
sy). DuŜo dalej uplasowali się : Izabela 
Kloc (PiS) – 196 głosów, Marek Migal-

ski  (PiS) – 138, Małgorzata Handzlik 
(PO) – 88, Adam Matusiewicz (PO) –  
56, Adam Gierek (SLD-UP) – 54, Jan 
Olbrycht (PO) – 52, Jerzy Markowski 
(SLD-UP) – 37. 
 

■ 

Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego  

w Gminie Goczałkowice-Zdrój  

 Dnia 18 czerwca w Sali GOK-u z 
inic jatywy Małgorzaty Paszek i Komite-
tu Organizacyjnego odbyło się walne 
zebranie wyborcze. Na spotkanie przy-
był Przewodniczący Zarządu Oddziału  
Rejonowego w Pszczynie Roman Czer-
necki i sekretarz oraz 65 osób zaintere-
sowanych powstaniem Koła Emerytów, 
Rencistów  i Inwalidów w Goczałkowi-
cach-Zdroju . Przeprowadzono jawne 
głosowanie, w wyniku którego ukonsty-

tuował się Zarząd Koła. 
W skład Zarządu weszły następujące 
osoby: przewodnicząca - Małgorzata 
Paszek, sekretarz - Helena Waliczek, 
skarbnik - Anna Kudala. Zebran ie wy-
borcze zakończyło się prezentacją przez 
przewodniczącą Zarządu wstępnych 
propozycji działalności ku lturalno – 
turystycznej Ko ła. 
 Od 1 lipca Koło nr 13 Polskiego 
Zwi ązku Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Goczałkowicach-Zdroju 
rozpocznie s woją formalną działal-
ność. W sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury przy Urz ędzie Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju ul. Szkolna 13 uru-
chomiony będzie punkt informacyjny 
Koła. Członkowie Zarządu będą w 
nim pełnili dyŜury w kaŜdy wtorek od 
godz. 14.00 – 17.00. 
 

Zarząd Koła 

Koło nr 13 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju  
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Tegoroczne Dni Goczałkowic mamy juŜ 
za sobą. Imprezy odbywające się w czasie 
11-13.06.2009 r., tym razem zorganizowano 
przy Szkole Podstawowej nr 1. W czwartek, 
po uroczystym otwarciu miał miejsce pro-
gram artystyczny dla dzieci ,,Fizio Poń-
czoszka i jej koleŜanki” oraz zabawa tanecz-
na z udziałem zespołu Alibi.  

Wraz z zakończeniem Festynu Rodzinne-
go, nadszedł deszczowy piątek, który nieco 
pokrzyŜował plany, zarówno organizatorom, 
jak i uczestnikom. Pogoda na krótko oszczę-
dziła jedynie występy naszych utalentowa-
nych dzieci i młodzieŜy, aby z godziny na 

godzinę pogarszać się. 
Na goczałkowickiej scenie swój dorobek 

artystyczny zaprezentowały dzieci uczestni-
czące w Warsztatach Tanecznych i Muzycz-
nych Gminnego Ośrodka Kultury, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 z musica-
lem ,,Szkoła naszym Ŝyciem jest”, Zespół 
Muzyczny młodzieŜy gimnazjalnej oraz 
dzieci działające przy Powiatowym Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej.      

Pomimo niesprzyjającej aury, występy 
muzykujących rodzin TomŜa, Król, Mazur 
oraz Nikiel z Goczałkowic został nagrodzo-
ny duŜym aplauzem i piękną tęczą, która na 
chwilę rozjaśniła pochmurne niebo.  

Nieliczni uczestnicy, którzy pomimo 
chłodu dotrwali do występu zespo-
łu ,,Pomau” i ,,The Positive” z pewnością 
niezawiedli swych oczekiwań, zwłaszcza, Ŝe 
artyści z ,,The Postive” zaplanowali na wie-
czór niespodziankę w postaci występu Nicka 
Sinclera, kolejnego uczestnika progra-
mu ,,Fabryka Gwiazd”. Tych z Państwa, 
którzy nie mieli okazji uczestniczyć w ich 
występie zachęcamy do obejrzenia festiwa-
lu ,,TOP TRENDY” w Sopocie, w trakcie, 
którego zaprezentuje się równieŜ  Mateusz 
Krautwurst.  

Sobotnie spotkanie, ,,W folkowym ryt-
mie” rozjaśniły promienie słońca, toteŜ cie-
szyło się ono znacznie większym zaintereso-
waniem mieszkańców i nie tylko.  Program 
rozpoczęła parada MłodzieŜowej Orkiestry 
Dętej z Ligoty ulicami Goczałkowic.  

Regionalne Spotkanie z Folklorem to 
przede wszystkim występ naszego rodzime-
go Zespołu Folklorystyczne-
go ,,Goczałkowice”, który jak zawsze cieszył 
się duŜym zainteresowaniem. Dalej, na sce-
nie pojawiły się dzieci z Kółka Regionalne-
go Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dziecięcy 
zespół ,,Jedynka” z Pszczyny. Po występach 
młodych artystów nadszedł czas na prezenta-
cję ,,Ćwikliczan”, którzy wystąpili wespół 

z ,,Dolanami”. Folklorystyczną część progra-
mu zakończyła swym koncertem góralska 
grupa ,,Lipniczanie”. Kolejna część progra-
mu została zarezerwowana dla zespołu ,,De 
Nuevo”, który po swój repertuar sięgnął do 
energetycznych, hiszpańskich klimatów.  

Niezaprzeczalnie najciekawszym wyda-
rzeniem wieczoru okazał się występ ze-
spół ,,Turnioki”, który przy współpracy z 
chórem ,,Semper Communio” z Goczałko-
wic zadziwił niemalŜe wszystkich. Zapewne 
nikt nie spodziewał się,  Ŝe połączenie 
dwóch, tak odmiennych nurtów artystycz-
nych przyniesie tak niezwykły efekt. Obie 
grupy poświęciły wiele pracy i wysiłku, aby 
ta piękna aranŜacja mogła dojść do skutku. 
Specjalnie na ten jedyny wieczór ,,Turnioki” 
napisały dla goczałkowickiego chóru party-
tury muzyczne, dzięki którym udało im się 
uzyskać niezwykłą harmonię wspólnego 
brzmienia.   

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
czynnie wspierali tegoroczne Dni Goczałko-
wic i wzięli w nich udział. Zarazem mamy 
nadzieję, Ŝe chociaŜ po części spełniliśmy 
Państwa oczekiwania. Za rok XV Dnia Go-
czałkowic, na które juŜ serdecznie zaprasza-
my. 

■ 

Chór Semper Communio 

Folkowa Grupa - Turnioki 

Koncert Zespołu - De Nuevo Prezentacja dorobku i twórczości dzieci i młodzieŜy z Goczałkowic - Zdroju 

XIV DNI  

GOCZAŁKOWIC 

Uroczyste otwarcie  
XIV Dni Goczałkowic 



Z śYCIA GMINY WYDARZENIA 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,  
nie przez to, kim jest,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
/Jan Paweł II/ 

Podziękowania 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Goczał-
kowicach-Zdroju pragnie wyrazić słowa 
uznania i podziękowania wszystkim Sponso-
ro m z a p om o c w or ga n iz a c ji 
XIV DNI GOCZAŁKOWIC.   
Jest nam bardzo miło, Ŝe zechcieliście Pań-
s t wo wsp omóc nasz e dz iał an ia. 
Jesteśmy wdzięczni za okazany gest i Ŝyczli-
wość.  
śyczymy Państwu odwagi i siły 
w realizacji planów i marzeń oraz wielu 
nowych pomysłów i natchnień. 
 
Wsparli Nas: 
• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gowe 
• Zakład Budowlany i Czyszczeniowy -  

Marcin Chudek  
• Kopalnia piasku „JARUB” Orzesze-

Gardawice 
• Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL 

s.j.  
• AUTOKOMIS SOLOCH  
• Firma INSTAL-BRATEK - Jerzy i Kata-

rzyna Bratek 
• Zakład Elektroinstalacyjny - Janusz Kie-

cok  
• Usługi Przewozowo-Turystyczne i Moto-

ryzacyjne „ALF” - Zbigniew Ścipniak 
• Firma „DĄBEK” - Jan Dąbrowski  
• Hurtownia TESSA 
• Firma „EKO-MAL” - Jacek Sekta   
• Zakład Kotlarski PND - Piłot, Nikiel, 

Danielczyk  
• Restauracja DWOREK ALKAZJA  
• Gospodarstwo szkółkarskie KAPIAS  
• Willa Anna 
• Hurtownia kwiatów RÓśA  
• Gustaw i Leokadia Biały 
• Pizzeria GUARANA  
• Firma montaŜowa okien - Krzysztof 

Kochanecki  
• Firma BETA - Benedykt Wiktorczyk  
• Agencja ochrony „CZASZA” 
• Market EURO 

 
Dziękujemy równieŜ za współpracę przy 
organizacji XIV Dni Goczałkowic: 
• Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich 
• Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-

acji 
• Szkole Podstawowej nr 1,  
• Gimnazjum 
• Powiatowemu Ognisku Pracy Pozaszkol-

nej 
• Stowarzyszeniu Wędkarskiemu 

„Rontok” 
• Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
• Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

 
Szczególne słowa podziękowania kierujemy 
do podopiecznych OPS, którzy dbali o po-
rządek przez wszystkie dni imprezy. 
Byli to: 

Bernadeta Bagińska 
Magda Świerczek 
Janina Chmielowska 
Gabriela Waluś 
Kazimierz Moroń 
Dorota śemła 

W podziękowaniach nie moŜemy pominąć 
WOLONTARIUSZY - młodzieŜy z naszego 

goczałkowickiego gimnazjum, która przez 2 
dni pomagała przy przeprowadzeniu II Go-
czałkowickich Potyczek Rodzinnych. Byli 
to: 
• Aleksandra Kapica 
• Szymon Banaś 
• Justyna Kloc 
• Ewelina Gawlak 
• Kamil Psik 
• Krzysztof Kwaśny 
• Monika Lubecka 
• Klaudia Szłapa 
• Paulina Ligas 
• Marcelina Krawczyk 

 
■ 

Rodzinne muzykowanie  
- Rodzina Mazur 

Rodzinne muzykowanie  
- Rodzina Nikiel 

Rodzinne muzykowanie  
- Rodzina TomŜa 

Rodzinne muzykowanie - Rodzina Król 
Występ Zespołu - The Positive  
z udziałem Mateusza Krautwursta Występ Zespołu MłodzieŜowego Pomau 

XIV Regionalne Spotkanie z Folklorem 



OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

„KOLOROWY ŚWIAT” - 
V PRZEGLĄD MŁODYCH ARTYSTÓW  
 W tym roku szko lnym jednym z 
głównych załoŜeń edukacyjnych nasze-
go przedszkola było hasło: „Jestem oby-
watelem świata”. 
Realizując ten temat chciałyśmy pogłę-
bić wiadomości dzieci na temat społecz-
nego otoczenia człowieka, kształtować  
w nich otwartą postawę wobec róŜno-
rodnych kultur narodowych. Pragnęły-
śmy uświadomić dzieciom, Ŝe są przede 
wszystkim Polakami, jak równieŜ Euro-
pejczykami. Uczulić je na fakt, Ŝe ludzie 
mogą mieć róŜny ko lor skóry, mówić  
innym językiem, posiadać odmienną 
kulturę, ale wszyscy są takimi samymi 
mieszkańcami Matki Ziemi.  
 Omawiając tę tematykę postawi-

łyśmy sobie za cel wykształcen ie w 
dzieciach postawy Ŝyczliwego i serdecz-
nego nastawienia do ludzi, bez wzg lędu 
na to jak wyglądają i jak się zachowują . 
 Jedną z form podsumowania tej 
tematyki był V Przegląd Młodych Arty-
stów. Tegoroczny Przegląd odbył się  
pod hasłem „Ko lorowy Świat”, w któ-
rym młodzi artyści, nasze małe 
„gwiazdy” zaprezentowały  piosenki, 
układy taneczne i tańce róŜnych naro-
dów. 
 Do Przeg lądu zostały zaproszone 
dzieci grup przedszkolnych oraz klas I-
III szkół podstawowych z Goczałkowic-
Zdroju, gdyŜ impreza miała charakter 
środowiskowy. Warunkiem uczestnic-

twa w Przeglądzie było zaprezentowanie 
przez wykonawców piosenek, tańców 
innych narodów. Trudne? Wcale nie, jak 
się moŜna było przekonać podziwiając 
występy naszych milusińskich. 
 W Jury zasiadali: pani Zofia 
Szo łdra – dyrektor GOK-u, pani Ewa 
Chojkowska – dyrektor Publicznego 
Przedszko la Nr 1 oraz pani Małgorzata 
Władarz – zastępca dyrektora Publicz-
nego Przedszko la Nr 2.  
 Wśród gości zaproszonych na tę 
uroczystość byli: wó jt gminy – pan K. 
Kanik, zastępca wójta – pani G. Placha, 
sekretarz gminy – pani M. OŜarowska 
oraz pani B. Hanzlik – dyrektor Szkoły  
Podstawowej Nr 1. Oczywiście nie moŜ-
na zapomnieć o opiekunach i rodzicach, 
którzy przygotowali dzieci do występów 
i wszystkich chętnych przybyłych do 
sali Urzędu Gminy, by podziwiać i 
gromkimi brawami nagradzać wyko-
nawców.  
 Imprezę przygotowały i popro-
wadziły A. Kołodziejczak i B. Rak. W 
czasie prawie dwóch godzin wystąpiło 
na scenie 40 wykonawców. Widownia 
wraz z artystami świetnie się  bawiła w 
rytm piosenek i melodii róŜnych tań-
ców. Po prezentacji wszystkich piose-
nek została ogłoszona krótka przerwa, w 
trakcie której mali wykonawcy wraz z 
opiekunami mogli udać się na słodki 
poczęstunek, a Jury rozpoczę ło obrady. 
 Po przerwie, w imieniu Jury, głos 
zabrała pani E. Chojkowska, która po-
dziękowała wszystkim uczestnikom za 
wspaniałe występy. Stwierdziła, iŜ Jury  
miało bardzo trudne zadanie do wyko-
nania, ale po burzliwych obradach 
wszystkim artystom przyznano I miej-
sce. Młodzi wykonawcy otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczowe w postaci 
ksiąŜek, a opiekunowie, którzy przygo-
towali dzieci do występu otrzymali po-
dziękowania w formie dyplomu. 
 Mam nadzieję, iŜ wszyscy ci duzi 
i mali miło i przy jemnie spędzili to po-
niedziałkowe przedpołudnie i chętnie 
spotkają się za rok na VI Przeglądzie 
Młodych Artystów.   
 

BoŜena Rak 
Nauczyciel Publicznego  

Przedszkola Nr 2 
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Siostra Wiktoria z SP1  
wyróŜniona w konkursie  
ogólnopolskim 
 
Rozstrzygnięto VIII edycję ogólnopol-
skiego konkursu „Mój kolega z misji”, 
który by ł adresowany zarówno do 
uczniów, jak i nauczycieli szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych.  
 
Organizatorami i realizatorami tego-
rocznego konkursu byli: Komisja Ep i-
skopatu Polski ds. Misji i Pap ieskie 
Dzieła Misyjne, przy współpracy dyrek-

torów i nauczycieli szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Mottem konkursu były 
słowa „Być misjonarzem – to troszczyć  
się o Ŝycie”.  
A tematyka prac miała dotyczyć proble-
matyki misyjnej - codzienności Ŝycia w 
krajach misyjnych oraz pracy misjona-
rzy. Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom udział w licznych kategoriach kon-
kursu: naboŜeństw misyjnych, literac-
kiej, p lastycznej, charytatywnej, scena-
riuszy lekcyjnych, informatycznej, mu-
zycznej. 

W kategorii scenariusze lekcyjne wyróŜ-
nienie otrzymała Siostra Wiktoria Ada-
miec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Goczałkowicach-Zdroju. To n iezwykłe 
osiągnięcie uzyskała dzięki przygotowa-
niu scenariusza lekcji pt. „Misyjna dro-
ga krzyŜowa”. Scenariusz musiał być 
przygotowany w ramach nauczania róŜ-
nych przedmiotów szko lnych, zgodnych 
z programem nauczan ia z uwzg lędnie-
niem tematyki VIII edycji konkursu. 
 

■ 

MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI 
VIII edycja konkursu 

 Dnia 5 czerwca 2009r. w Ośrod-
ku Harcerskim w Chorzowie odebrali-
śmy nagrodę za zajęcie II miejsca dla 
Magdaleny Jurczyk - uczennicy klasy II 
a - Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach-Zdroju, która brała udział w 
konkursie p lastycznym pt. „Zielone 
drzwi do Europy”, a zorganizowa-
nym  przez Wojewódzki  
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Na piknik zaproszona równieŜ została 
cała klasa II a. Po wręczeniu nagród 
zgromadzeni uczniowie bawiły się  

z prowadzącymi klaunami w róŜne po-
dwórkowe zabawy i gry ruchowe. Były  
takŜe konkursy, śpiewy, karaoke oraz 
picie s zklanki mleka i degustacja owo-
ców. Wszyscy nagrodzeni laureaci mo-
gli przyjrzeć się  z b liska i z wysoka pra-
cy straŜaków. Atrakcji wystarczyło dla 
wszystkich. Uczn iowie byli zadowoleni 
i uśmiechnięci, ale najwaŜniejsze, Ŝe 
potrafią obserwować  proeko logiczne 
zmiany w naszym środowisku przyrod-
niczym.                                                    
     

Napisała: H. S. 

Zielone Drzwi do Europy 
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KULTURA  

 W dniach 12-13 czerwca br. od-
był się konkurs rodzinny II Goczałko-
wickie Potyczki Rodzinne. W konkursie 
wzię ło udział 9 rodzin  z Goczałkowic-
Zdroju. 
Podczas konkursu rodziny wykazały się  
wiedzą o  naszej Gmin ie oraz sprawno-

ścią w rozmaitych konkurencjach. 
 I miejsce i tytuł Super Rodziny 
zdobyła Rodzina Psik. 
 Nagrodę główną 1000,00 zł wy-
losowała Rodzina Maśka. 
 

■ 

"To co piękne  
wokół nas" 
 
 
 Na konkurs wpłynęło 81 zd jęć. 
Jury  przyznało jedną nagrodę  d la  
Darii Owczarek i trzy wyróŜnienia d la 
Aleksandry Pękały, Wiktora Trybały, 
Joachima Dzidy. 

■ 

XIV Międzygminny Konkurs Recytatorski 
"Jesteśmy Jedną Rodziną" 
 
 3 czerwca 2009r. w Gminnym Ośrodku Ku ltury, odbył się XIV Mi ędzygmin-
ny Konkurs Recytatorski "Jesteśmy Jedną Rodziną" , w którym wzię ło udział 29 
recytatorów szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego. Rywalizowali z sobą naj-
lepsi recytatorzy prezentując poezję związana z tematem konkursu. KaŜdy uczestnik 
zaprezentował dwa utwory poetycki oraz fragment prozy 

„Goczałkowice-Zdrój - 

miejsce, które warto  

odwiedzić” 
 
Jury przyznało nagrodę dla pracy Mate-
usza Nowoka i Jakuba Młodzika oraz 
wyróŜnienie d la pracy  zb iorowej Alek-
sandry Pękały, Katarzyny Buczak  
i Justyny Kaszowskiej. 

■ 

II Goczałkowickie Potyczki Rodzinne 

Fotografie Darii Owczarek 

Rozstrzygnięcie  
konkursów 



KULTURA  

 „W Goczałkowicach jest pięknie 
zbudowany i ozdobiony kościół filialny. Tu 
w kaŜdą niedzielę jeden z diakonów 
pszczyńskich odprawia naboŜeństwo. Jest 
teŜ drugi bardzo ładny kościołek pod wezwa-
niem św. Anny, w którym raz w roku, w 
dniu patronki 26 lipca, wygłasza się kaza-
nie…”. Opis ten pozostawiony w 1628 roku 
przez ostatniego ewangelickiego dziekana, 
Jana Hoffmana z Pszczyny, cytuje L. Musioł 
w Monografii Pszczyny. 
 Trudno jest jednoznacznie określić 
datę wybudowania w Goczałkowicach ko-
ściółka. Był on najprawdopodobniej starszy 
lub równy wiekiem kościołowi św. Wojcie-
cha i św. Jerzego. W Ŝadnych źródłach nie 
moŜna równieŜ odnaleźć informacji, która 
wyjaśniałaby  wybór św. Anny (heb. Han-
nah - ,,łaska” ) na  jego patronkę. 
 Wiadomości o św. Annie, matce 
Maryi Panny pochodzą wyłącznie z tradycji 
chrześcijańskiej. Ewangelie kanoniczne o 
niej nie wspominają. Jedynie apokryfy: Pro-
toewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-
Mateusza, dostarczają nieco informacji. Na 
ich podstawie ustalono jedną wersję Ŝycia 
świętej. Według niej Anna pochodziła z 
Betlejem z rodziny kapłańskiej. Jej męŜem 
został Joachim (jego imię znaczy: 
"przygotowanie Panu"). Zamieszkali w Jero-
zolimie w dzielnicy Bezetha. Długo nie po-
siadali dzieci. Dopiero w podeszłym wieku 
urodziła im się wymodlona córka. Joachim 
w intencji narodzin dziecka pościł przez 40 
dni. Po okresie modlitw i odosobnienia uka-

zał mu się anioł i obwieścił, Ŝe jego prośby 
zostały wysłuchane. Po przyjściu na świat 
córki rodzice nadali jej imię Maria. Gdy 
miała trzy lata oddali ją do świątyni, gdzie 
wychowywała się wśród rówieśnic. Osiero-
cili ją zanim dorosła.  
 Kult św. Anny szybko zaczął się 
rozprzestrzeniać najpierw na wschodzie. W 
550 roku cesarz Justynian Wielki wzniósł 
kościół pod jej wezwaniem w Konstantyno-
polu. W Europie zachodniej pierwszy klasz-
tor poświęcony św. Annie powstał w 701 
roku we Francji. W Polsce największe sank-
tuarium św. Anny znajduje się na Śląsku 
Opolskim na Górze św. Anny.  
 Goczałkowicki kościółek św. Anny 
w obecnej, murowanej postaci zbudowano w 
1888 roku w miejsce dawnego, drewnianego. 
O jego powstaniu zachowała się piękna le-
genda, według której figurka Matki Boskiej, 
znajdująca się w kościółku liczy sobie ponad 
500 lat i przyczyniła się do zbudowania tej 
świątyni. Przyniósł ja pewien mieszkaniec 
Zarzecza (wieś ta niegdyś sąsiadowała z 
Goczałkowicami, znajdowała się na miejscu 
wybudowanego w latach 50-tych XX wieku, 
Jeziora Goczałkowickiego.), który znalazł ją 
w studni i następnie zawiesił na drzewie 
stojącym w miejscu obecnego kościółka.  
 Z czasem postanowiono wybudować 
niewielką świątynie, w której moŜna by 
umieścić cudowną rzeźbę. JednakŜe pierwot-
ne miała zostać usytuowana dalej w polach. 
Nie doszło do tego, gdyŜ według legendy, w 
tajemniczy sposób materiały budowlane 

przenoszone były trzykrotnie, nocą na obec-
ne miejsce.  
 Ciekawe wierzenia związane są rów-
nieŜ ze znajdującym się w niewielkiej 
dzwonnicy kościółka dzwonie. Jak twierdzą 
okoliczni mieszkańcy ma chronić miejsco-
wość przed wszelkiego rodzaju burzami, 
nawałnicami i innymi nieszczęściami. We-
dług podania podobno wystarczyć zabić w 
dzwon, a św. Anna sprawi, Ŝe chmury zwia-
stujące nadciągający kataklizm rozstąpią się, 
a nad Goczałkowicami znów rozbłyśnie 
słońce.  
 Dzwon ów opatrzony jest czeskim 
napisem, a uszkodzone z biegiem lat ,,serce” 
naprawił juŜ w XX wieku goczałkowicki 
kowal Józef Bigos.  
 Kościółek św. Anny był w wieku 
XVIII i XIX miejscem pielgrzymek wier-
nych m.in. z Moraw i Słowacji. Do lat pięć-
dziesiątych XX wieku znajdowały się tutaj 
stare i piękne organy, które rozebrane do 
remontu nigdy nie wróciły na swoje miejsce. 
Wokół kościółka rosły jeszcze w początku 
lat siedemdziesiątych XX wieku drzewa, 
które, niestety zostały ścięte. Zlikwidowany 
zostały takŜe mały ,,cmentarz samobójców”. 
 Kościółek św. Anny jest w swym 
wymiarze niewielki. Do jego wnętrza prowa-
dzą dwa wejścia, frontowe od zachodu, 
boczne od południa. Do głównej, niewiel-
kich rozmiarów nawy przechodzi się przez 
wąski przedsionek, zaopatrzony w dwa nie-
wielkie otwory okienne. Nad nawą wznosi 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

Szczęśliwa i dumna po koncertowaniu na 
tegorocznych Dniach Goczałkowic pragnę 
podzielić się kilkoma refleksjami. 

Miło było usłyszeć tuŜ po koncercie lub 
w następnych dniach wiele ciepłych słów o 
działalności naszego skromnego, amatorskie-
go, ale jakŜe pracowitego Chóru Parafialne-
go ,,SEMPER COMMUNIO”. 

Sympatycy mówili: ,,Świetna robota”, 
,,Fajny pomysł”, ,,Jesteście niesamowici”, 
,,Co Wy jeszcze wymyślicie”, Ale daliście 
czadu”, ,,Nie spodziewałam się Was w takim 
koncercie”, itp. 

Członkowie naszego chóru to skromni 
amatorzy, którzy nie szczędzą swojego wol-
nego czasu, aby przygotować róŜne pieśni, 
które następnie z ogromnym zaangaŜowa-
niem odśpiewują podczas Mszy Świętych i 
koncertów. 

W kaŜdy czwartek w godzinach  
19.00-21.30 w SP nr 1 spotykają się na pró-
bach, nie zapominając o tysiącach godzin 
spędzonych na wielu dodatkowych próbach 
(czasami trzy razy w tygodniu), nikt z nich 

nie dostaje zapłaty, a kaŜdy stara się zapre-
zentować odpowiedzialną postawę dla rado-
ści i satysfakcji całej grupy. 

Takie koncertowanie, jak na tegorocz-
nych Dniach Goczałkowic z zawodowymi 
muzykami jest dla nas, chórzystów ogrom-
nym wyzwaniem i prawdziwą przyjemno-
ścią. Pragnę przypomnieć, iŜ w  historii na-
szego Chóru koncertowaliśmy juŜ z Orkie-
strą SINFONIA VARSOVIA, z Orkiestrą 
Państwowej FILCHARMONI MUZYCZ-
NEJ w Katowicach i wieloma innymi znany-
mi muzykami. 

Koncertowanie z folkową gru-
pą ,,TURNIKOI” to dla nas prawdziwy za-
szczyt. Kiedy otrzymaliśmy taką propozycję 
z przeraŜeniem rozmyślaliśmy, czy zdołamy 
przygotować się do tego koncertu. 

Wysoki poziom muzyczny utworów 
wymagał od nas wielu dodatkowych prób. 
Udany występ podczas Dni Goczałkowic 
zaowocował propozycją kolejnego koncerto-
wania wspólnie z grupą ,,TURNIOKI” w 
programie kolędowym. 

Pragnę równieŜ przekazać, iŜ wiele do-
brych i ciepłych słów, kierują zawodowi 
muzycy do naszego Chóru. Poziom naszych 
występów oceniają bardzo wysoko i współ-
praca, a współpraca z naszym Chórem jest 
dla nich prawdziwą przyjemnością. 

Oczywiście, te wspaniałe projekty moŜli-
we są dzięki ogromnej pomocy finansowej 
wielu osób i wielu instytucji. Nie chcąc po-
minąć kogokolwiek z Państwa, pragnę w 
imieniu naszego Chóru Parafialnego podzię-
kować wszystkim, którzy finansowo wspo-
magają naszą działalność i zawsze hojnie 
odpowiadają na nasze prośby. 

 
Edyta Wrona  

Z DZIEJÓW GOCZAŁKOWIC 

KOŚCIÓŁEK ŚW. ANNY 

REFLEKSJE CHÓRZYSTÓW… 



się ,,gwieździste” sklepienie.  
 W skromnych rozmiarów prezbite-
rium znajduje się ołtarz główny, pochodzący 
z 1882 r.  Bogato złocony, mieści XVI - 
wieczny, przepiękny obraz, a właściwie 
ikonę św. Anny z Matką Boską oraz z ma-
łym Jezusem na kolanach.  
 Dwa boczne ołtarze utrzymane są w 
zupełnie odmiennym stylu. Prawy nosi ce-
chy charakterystyczne dla epoki gotyku. W 
jego centrum umieszczono olejny obraz 
Chrystusa z sercem na piersi, który stoi 
przed ołtarzem z najświętszym sakramen-
tem. Przed jego osobą klęczy siostra zakon-
na, najprawdopodobniej św. Teresa. Strzeli-
sty ołtarz wieńczy obraz przedstawiają-
cy ,,Serce Maryi”. U dołu umieszczono w 
drewnianej, przeszklonej szkatule figurkę 
ukoronowanego Dzieciątka Jezus w purpuro-
wym płaszczu.  
 Boczny ołtarz po stronie lewej na-
wiązuje do epoki baroku. Bogato złocony, z 
dwoma korynckimi kolumnami poświęcony 
jest św. Franciszkowi z AsyŜu. Na olejnym 
obrazie widnieje on wraz ze św. Joachimem i 
Anną ubranymi w szaty zakonne. Św. Fran-
ciszek błogosławi rodziców Maryi Panny. 
Pod obrazem, za drewnianym krucyfiksem 
umieszczono tablice z napisem: ,,Jezus, Ma-
ria, Józef, Joachim i Anna, zdrowaś Maria 
Panna, zdrowaś a miłości pełna, proś za nas 

święta Anno.” U góry ołtarza, w złoconym 
wieńcu widnieje obraz Trójcy Świętej. 
 Resztę wystroju kościółka dopełnia 
malowana na płótnie, w pozłacanych ra-
mach, Droga KrzyŜowa oraz zawieszony pod 
chórem, po prawej stronie patrząc od prezbi-
terium obraz przedstawiający św. Huberta. 
Jest on stosunkowo nowym elementem wy-
posaŜenia, został on ufundowany przez miej-
scowe koło łowieckie pod koniec lat 80 – 
tych XX wieku. Jego twórcą jest artysta, 
malarz Zbigniew Jędrzejek. Przed kościół-
kiem, w 1999 r. umieszczono krzyŜ misyjny, 
którego fundatorami zostali pracownicy 
goczałkowickiej zapory.  
 Na początku lat 80-tych XX wieku 
rozpoczęły się w kościółku prace remontowe 
i konserwatorskie, których inicjatorem został 
nowo przybyły proboszcz, ks. Henryk Bur-
czyk. W pierwszej kolejności zajęto się wnę-
trzem kaplicy, które wymagało licznych 
napraw. Lwią część prac pochłonęła zewnę-
trza część kościółka. Ustawiono nowy, drew-
niany parkan, obejście wokół budynku jak i 
prowadzące doń dwie ścieŜki wyłoŜono 
kostką brukową. Cały zaś teren obsadzono 
świerkami oraz innymi krzewami. Odnowio-
no równieŜ stary, kamienny, ołtarz oraz wy-
budowano nad nim zadaszenie.   
 Niewielka świątynia św. Anny przy-
ciąga licznych wiernych z Goczałkowic i 
najbliŜszych okolic w pierwszą niedzielę po 

26 lipca, na zbliŜający się uroczysty odpust. 
 Za czasów ks. proboszcza Henryka 
Burczyka wprowadzono zwyczaj odprawia-
nia sumy odpustowej przy polowym ołtarzu. 
Podczas swego pobytu w Madrycie zakupił 
on niewielkich rozmiarów reprodukcję pędz-
la B art holomea  Est ebana  M uril-
lo  ,,Wychowywanie Maryi Panny przez św. 
Annę”. Na jej podstawie zlecił Zbigniewowi 
Jędrzejkowi namalowanie obrazu, który co 
roku zawisa w polowym ołtarzu na czas 
naboŜeństwa.  
 Goczałkowicki kościółek dzięki 
swemu urokowi, pięknym wnętrzom i ma-
lowniczej okolicy stanowi jeden z ciekaw-
szych obiektów architektonicznych gminy. 
Cieszy się duŜą popularnością, zarówno 
pośród ludności miejscowej  jak i wśród 
mieszkańców okolicznych miejscowości. 
 

Ewelina Sowa 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI GOK-u nr 5(172) 
 
Hasło: Dzień Dziecka 
Nagrody wylosowali: Ewelina Pastuszka, Łukasz Pastuszka, Krzysztof Kwaśny 
Nagrody moŜna odebrać w b iurze GOK pok. 213 (budynek Urzędu Gminy). 

KULTURA  

Z DZIEJÓW GOCZAŁKOWIC 

KOŚCIÓŁEK ŚW. ANNY 

SPORT 

WAKACJE Z GOSiR-em 
BASEN LIPIEC/SIERPIEŃ 
PN.-PT. 8.30-9.30 

BASEN DLA DZIECI I MŁODZIEśY Z 
GOCZAŁKOWIC -ZDROJU (SP1,SP2,GIM.) 

HALA SPORTOWA    SP1/SP2 
(środa/piątek) 10.00-12.00 
LIPIEC (15/17), (22/24), (29/31) 
SIERPIEŃ (5/7), (26/28) 

 GRY W HALI SPORTOWEJ DLA DZIIECI 
SP1/SP2 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

HALA SPORTOWA  GIMNAZJUM  
(wtorek/czwartek) 10.00-12.00 
LIPIEC (14/16), (21/23), (28/30) 
SIERPIEŃ (4/6), (25/27) 

GRY W HALI SPORTOWEJ DLA MŁODZIEśY  
Z GIMNAZJUM W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

  
18 LIPIEC 2009 10.00 
  

OTWARTY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAśOWEJ 
Zapisy do 16.07.2009 w biurze GOSiR lub 
Tel. (032) 212-74-24 



WAKACJE 2009 Z BIBLIOTEKĄ 
 

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci i młodzieŜ do wzięcia udziału  

w wakacyjnych zajęciach dydaktyczno-praktycznych,  

które będą odbywać się  od 1 do 30 SIERPNIA 2009r. 

KULTURA  

• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – wyjazd do St u-
dia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Bia łej  
30 czerwca (wtorek) – godz. 8.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – wyjazd do 

ZOO w Chorzowie 
02 lipca (czwartek) – godz. 8.30 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Rodzinne wycieczkowe lato – Wy Ŝyna Krakowsko - 

Częstochowska 
07 lipca (wtorek) – godz. 7.00 – 19.00 
Odpłatność: 15,00 zł 

 
• Rodzinne wycieczkowe lato – wycieczka na Kubalonk ę 

10 lipca (pi ątek) – godz. 8.00 – 18.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – półkolonie 

„Ba śniowe Lato – podró Ŝ w czasie z legend ą w tle”  
13 - 17 lipca - godz. 10.00 – 13.00 
Odpłatność: 30,00 zł, dla dzieci szkół podstawowych 

 
• Rodzinne wycieczkowe lato – wycieczka do Cieszyna 

21 lipca (wtorek) – godz. 8.00 – 17.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – wyjazd do Ki -

noplexu Bielsko - Biała 
23 lipca (czwartek) – godz. 10.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 

• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – wyjazd do Ki -
noplexu Bielsko - Biała 
28 lipca (wtorek) – godz. 9.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Rodzinne wycieczkowe lato – wycieczka w góry 

30 lipca (czwartek) – godz. 8.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – ognisko dla 

dzieci na LKS - ie  
04 sierpnia (wtorek) - godz. 11.00 – 13.00 

 
• Rodzinne wycieczkowe lato – wycieczka w góry 

06 sierpnia (czwartek) – godz. 8.00 
Odpłatność: 10,00 zł 

 
• Wycieczka w góry dla dorosłych 

11 sierpnia (wtorek) – godz. 8.00 
Odpłatność: 20,00 zł 

 
• Z GOK – iem wakacje to same atrakcje – wyjazd do 

Ogrodu Do świadcze ń w Krakowie 
13 sierpnia (czwartek) – godz. 8.30 
Odpłatność: 20,00 zł 

 
Zapisy przyjmuje si ę w biurze GOK, UG II pi ętro, p. 213,  
tel. 032 210 78 38 

PROGRAM 
 
• PONIEDZIAŁEK: PORANKI FILMOWE 

GODZ. 10.00 - 12.00 
• WTOREK-PI ĄTEK: GRY I ZABAWY KOMPUTE-

ROWE 
GODZ. 10.00 - 12.30 

• ŚRODA: ZAJ ĘCIE I KONKURSY PLASTYCZNE 
GODZ. 10.00 - … 

• CZWARTKI: CZYTAMY DLA NAJMŁODSZYCH 
GODZ. 10.00 - … 

 
Dla wszystkich uczestników przewidziane są  

liczne konkursy i ciekawe nagrody. 
 

Zainteresowanych zapraszamy codziennie do siedziby  
Biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. 



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

Miną ł kolejny miesiąc wprowadzania pro-
jektu systemow ego realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Goczałkowi-
cach- Zdroju w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji; Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 
Po ow ocnie przeprowadzonym Treningu kom-
petencji i umiejętności społecznych przecho-
dzimy do następnego etapu realizacji projek-
tu, którym są szkolenia zawodowe. 

Obecnie jeden z uczestników rozpoczął 
szkolenie: Kierowca wózków jezdniowych z 
napędem silnikowy.  Pozostali uczestnicy juŜ 
wkrótce będą mieli moŜliw ość podniesienia 
swoich kwalif ikacji zawodowych. 

Ze środków  unijnych został zakupiony 
aparat cyfrowy, dzięki któremu będziemy 
mogli udokumentow ać nasze poczynania 
oraz podzielić się nimi z czytelnikami oraz 
internautami odw iedzającymi naszą stronę 
internetową (www.ops.goczalkow icezdroj.pl). 
Zakupiono takŜe niszczarkę na potrzeby biura 
projektu. 

Osoby biorące udział w projekcie syste-

mowym objęte są przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej wsparciem finansowym. 
     
 Osoby do kontaktu:  
Joanna Kotas – Kierownik OPS 
Aleksandra Machalica – Koordynator projektu 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Szkolna 13 
Goczałkow ice-Zdrój 
Tel. 32/210 70 90, 796 102 816 
ops@goczalkowicezdroj.pl 
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 

 Urząd Gminy Goczałkowice-
Zdrój zgodnie z Prawem Zamówień  
Publicznych ogłosił dnia 19 czerwca 
przetarg n ieograniczony na roboty bu-
dowlane: „Budowa sieci rozdzielczej i 
przyłączy wodociągowych zlokalizowa-
nych w Goczałkowicach Zdró j w obrę-
bie ul. Źródlanej”  w zakres  zadania 
wchodzi m.in. budowa nowej sieć wo-

dociągowej o d ługości 877,0 mb, budo-
wa nowych  przyłączy wodociągowych 
do 21 budynków o łącznej długości  
432,0 mb oraz wymiana wodomierzy. 
Termin realizacji został wyznaczy na 
dzień 30 listopada 2009 roku. 
Na w/w zadnie w postępowaniu prze-
prowadzonym według wewnętrznego 
regulaminu zamówień publicznych w 

Urzędzie Gminy zostanie wybrany rów-
nieŜ inspektor nadzoru. 
W najbliŜszych dniach zostanie ogłoszo-
ny równieŜ przetarg na „Bankową ob-
sługę budŜetu gminy wraz z podległymi 
jednostkami organizacyjnymi”. 
 

■ 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

Informacje o przetargach 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

INFORMACJA 
 

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 
poz. 2603 ze zmianami) podaje się do pu-
blicznej wiadomości informację o wywiesze-
niu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Gminy Goczałkow ice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 
na okres 21dni tj. 
od 29 czerwca 2009r.  do 20 lipca  2009r. 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
wynajęcia, stanowiącej w łasność Gminy Go-
czałkowice-Zdrój, połoŜonej w Goczałkow i-
cach-Zdroju przy ul. Wiślnej 13, stanow iącej 
część działki, oznacz. nr 1406/36 oraz część 
pomieszczeń w budynku. 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Ogłasza II 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daŜ nieruchomo ści niezabudowanej, poło-
Ŝonej w  Goczałkowicach-Zdroju przy dro-

dze zbiorczej drogi krajowej Nr 1  
 
1.  Nieruchomość zapisana jest w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Pszczynie pod oznaczeniem  nr 
KA1P/00048907/3. 

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

3. Nieruchomość połoŜona jest w Goczałko-
wicach-Zdroju przy drodze zbiorczej drogi 

krajow ej nr 1. Stanowi teren płaski, nieza-
budowany, nieuzbrojony z bezpośrednim 
dostępem do drogi zbiorczej, równoległej 
do trasy krajow ej Gdańsk-Cieszyn posia-
dającej dogodne w łączenie do w/w trasy. 
W części południow ej nieruchomości 
przebiega linia wysokiego napięcia 15 
KV. 

4. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów górniczych znaj-
dujących się w granicach administracyj-
nych gminy Goczałkow ice-Zdrój zatwier-
dzonym uchw ałą Rady Gminy w  Goczał-
kow icach-Zdroju nr XLIX/293/2006 z dnia 
6.06.2006r- ogłoszonego w Dz. Urz.Woj. 
Śląskiego z 2006r Nr 97, poz.2643  nieru-
chomość przeznaczona jest pod tereny 
obiektów  produkcyjnych (przemysł, rze-
miosło produkcyjne, usługi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca, infra-
struktura techniczna) oraz tereny składów 
i magazynów (bazy, hurtownie, składy, 
magazyny, usługi, komunikacja w e-

wnętrzna, zieleń towarzysząca, infrastruk-
tura techniczna) - oznaczone symbolem 
II/4P2/P3 P2/P3. 

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
7 000 000,00 zł brutto (w tym 22% VAT) 

6. Nieruchomość zostanie sprzedana w 
drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego /licytacji/. 

7. Pierwszy przetarg odbył się w  dniu 15 
maja 2009r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. 

8. Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 
2009r. o godzinie 10 00 w Sali 101 Urzędu 
Gminy Goczałkow ice-Zdrój przy ul. Szkol-
nej 13 

9. Wadium w wysoko ści 5% ceny wywo-
ławczej 350 000,00 zł (trzysta pi ęćdzie-
siąt tysi ęcy złotych) nale Ŝy wpłaci ć do 
dnia 5 sierpnia 2009r. przelewem na 
rachunek bankowy Urz ędu Gminy Go-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 



INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

OBWIESZCZENIE 
 

WÓJT GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  

ZAWIADAMIA 
 

Ŝe ogłoszony termin wyłoŜenia  
do publicznego wglądu projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów górniczych, znajdujących 

się w granicach  
administracyjnych  

gminy Goczałkow ice-Zdrój, 
 ulega przesuni ęciu, z powodu nowych 

Ŝądań wypływaj ących  
z dokonywanych uzgodnie ń,  

gdyŜ przed terminem wyło Ŝenia  
do wgl ądu powinny by ć wprowadzone 

zmiany z uzyskanych opinii  
i uzgodnie ń. 

 
Za utrudnienie przepraszamy  

zainteresowanych wła ścicieli  
nieruchomo ści. 

 
Nowy termin zostanie ogłoszony  

odrębnym obwieszczeniem  
zamieszczonym w prasie lokalnej,  
na tablicach ogłosze ń i na stronie  

internetowej Urz ędu Gminy.   
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój  
Krzysztof Kanik 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzeda Ŝ części nieruchomo ści niezabu-
dowanej, poło Ŝonej w  Goczałkowicach-

Zdroju przy ul. Zimowej  
 
1.  Część nieruchomości będącej przedmio-

tem zbycia zapisana jest w księdze w ie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Pszczynie pod oznaczeniem  nr KA1-
P/00038381/6. 

2.  W katastrze nieruchomości dla obrębu 
Goczałkow ice arkusz 1 dodatek 2 Goczał-
kow ice Górne, działki wchodzące w skład 
tej części nieruchomości oznaczone są nr 
4151/27 o pow ierzchni 0.1336 ha  (grunt 
orny – R IVa, R IVb) oraz udział ½ w 
działce nr 4152/27 o pow. 0.0291 ha. 
(grunt orny – R IV a) 

3. Część nieruchomości połoŜona jest w 
Goczałkow icach-Zdroju przy ul. Zimow ej. 
Stanow i teren płaski, niezabudowany, o 
regularnych granicach z dostępem do 
podstawowego uzbrojenia. PołoŜona jest 
w znacznej odległości od centrum miej-
scowości, placówek oświatowych, handlo-
wo-usługowych oraz dworca PKP. Są-
siedztwo nieruchomości to grunty rolne 
oraz działka zabudowana budynkiem 
wielorodzinny oraz kompleks garaŜy. 

4. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów górniczych znaj-
dujących się w granicach administracyj-
nych gminy Goczałkow ice-Zdrój zatwier-
dzonym uchw ałą Rady Gminy w  Goczał-
kow icach-Zdroju nr XLIX/293/2006 z dnia 

6.06.2006r- ogłoszonego w Dz. Urz.Woj. 
Śląskiego z 2006r Nr 97, poz.2643  nieru-
chomość przeznaczona jest pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- oznaczone symbolem MW. 

5. Cena w ywoławcza części nieruchomości 
wynosi 88.200,- zł brutto zawiera 22% 
VAT) 

6. Nieruchomość zostanie sprzedana w 
drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego /licytacji/. 

7. Przetarg odbędzie się w dniu  14 sierp-
nia 2009r. o godzinie 10 00 w Sali 101 
Urzędu Gminy Goczałkow ice-Zdrój przy 
ul. Szkolnej 13 

8. Wadium w wysoko ści 5% ceny wywo-
ławczej 4 410,00 zł (słownie: cztery 
tysi ące czterysta dziesi ęć złotych) 
nale Ŝy wpłaci ć do dnia 7 sierpnia 2009-
r. przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
prowadzony przez PKO BP 87 1020 
2528 0000 0202 0161 7810.  

9. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
nie później niŜ przed upływem 3 dni na 
wskazany rachunek bankowy. 

10. Wadium w niesione przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

11. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie podanym w zawiadomieniu orga-
nizator przetargu moŜe odstąpić od za-
warcia umowy a w płacone wadium nie 
podlega zwrotowi.  

12.  Cena nieruchomości osiągnięta w 
przetargu płatna jest w całości, nie póź-
niej niŜ na 3 dni przed zawarciem umowy 

notarialnej. Koszty zawarcia umowy nota-
rialnej ponosi nabywca. 

13. Organizator przetargu zastrzega sobie 
prawo do odwołania przetargu. 

14. Organizator przetargu zastrzega sobie 
prawo do uniewaŜnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

 
Uczestnicy przetargu w inni przedło Ŝyć 
komisji przetargowej: 
• dow ód wpłaty wadium (oryginał)  
• dokument toŜsamości,  
• aktualne zaświadczenie o wpisie do ew i-

dencji działalności gospodarczej lub odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego w przy-
padku gdy uczestnikiem przetargu jest 
podmiot gospodarczy, wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem 
przetargu, 

• osoby reprezentujące w/w uczestników 
przetargu, udzielone im potw ierdzone nota-
rialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału 
w przetargu, 

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z 
warunkami przetargu i dokumentacją 
przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją 
bez zastrzeŜeń,  

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się ze 
stanem faktycznym i prawnym nieruchomo-
ści i nie wnosi zastrzeŜeń. 

Cudzoziemców  nabywających nieruchomości 
wiąŜą przepisy ustawy z dnia  24 marca 192-
0r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 
1758 ze zmianami). 
 
Wszelkich informacji związanych z przetar-
giem udziela Pani Gabriela Zipser, tel. 0327-
387054 wew. 205 

■ 

czałkowice-Zdrój prowadzony przez 
PKO BP 87 1020 2528 0000 0202 0161 
7810.  

10. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
nie później niŜ przed upływem 3 dni na 
wskazany rachunek bankowy. 

11. Wadium w niesione przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

12. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie podanym w zawiadomieniu orga-
nizator przetargu moŜe odstąpić od za-
warcia umowy a w płacone wadium nie 
podlega zwrotowi.  

13. Cena nieruchomości osiągnięta w prze-
targu płatna jest w  całości, nie później niŜ 

na 3 dni przed zawarciem umow y nota-
rialnej. Koszty zawarcia umowy notarial-
nej ponosi nabywca. 

14. Organizator przetargu zastrzega sobie 
prawo odwołania lub uniewaŜnienia prze-
targu bez podania przyczyny. 

 
Uczestnicy przetargu w inni przedło Ŝyć 
komisji przetargowej: 
• dow ód wpłaty wadium (oryginał)  
• dokument toŜsamości,  
• aktualne zaświadczenie o w pisie do ew i-

dencji działalności gospodarczej lub odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego w przy-
padku gdy uczestnikiem przetargu jest 
podmiot gospodarczy, wystaw ione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem 
przetargu, 

• osoby reprezentujące w/w uczestników 
przetargu, udzielone im potw ierdzone 

notarialnie pełnomocnictw a do wzięcia 
udziału w przetargu, 

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z 
warunkami przetargu i dokumentacją 
przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje 
ją bez zastrzeŜeń,  

• oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się ze 
stanem faktycznym i prawnym nierucho-
mości i nie w nosi zastrzeŜeń. 

Cudzoziemców  nabywających nieruchomości 
wiąŜą przepisy ustawy z dnia  24 marca 192-
0r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 
1758 ze zmianami). 
 
Wszelkich informacji związanych z przetar-
giem udziela Pani Gabriela Zipser, tel. 0327-
387054 wew. 205 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godziny urzędow ania: poniedz iałek: 
7.30 - 15.30, w torek: 7.30 -  17.00, od środy do  piątku od godz. 
7.30 do 15.00. 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 

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  

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 
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. 


