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Na stole święconka, a obok baranek,
I koszy k pełen barwnych pisanek,
I tak zna mienne w polskim k rajobrazie
w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

Z o ka zj i
Św ią t
Wi el ka no cnyc h
Ŝyczy my
Mies z ka ńco m
w s zys tki eg o n aj l eps zeg o .
Niechaj ten czas nadziei i odradzania się
ducha przyniesie wzajemną Ŝyczliwość
i zrozumienie.
Niechaj blask prawdy o Zmartwychwstaniu
rozświetli mroki codzienności,
a wiara w nowe Ŝycie napawa
serca wszystkich radością i pokojem
w imieniu władz Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik

Kiedy juŜ dojdziesz…
Nie ma człowieka, który nie spotkałby się z krzyŜem,
krzyŜem własnym. Czasem
człowiek ugina się pod cięŜarem jarzma, zbyt cięŜkiego, by
unieść je samemu.
W wymiarze religijnym i
duchowym dla człowieka wiary
okres Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia szczególnym
czasem. Jest to czas będący
jakby zaproszeniem do spotkań
z samym sobą, z doświadczeniem i własną samotnością, z
cierpieniem, a przede wszystkim
z Bogiem. Dniom tym towarzyszy szczególny klimat, w którym
najwaŜniejszym symbolem jest
właśnie krzyŜ - krzyŜ jako znak
miłości, wierności, powrotu do
źródeł, szukania prawdy i pra-

gnienia godnego Ŝycia na pielgrzymiej drodze.
Tomasz a Kempis napisał w
„Naśladowaniu Chrystusa” takie
oto słowa:
„Kiedy juŜ dojdziesz do tego, Ŝe
utrapienie stanie ci się słodkie i
polubisz je, wiedz, Ŝe dzieje się z
tobą dobrze, bo znalazłeś raj na
ziemi. Dopóki ci cięŜko cierpieć
i starasz się przed krzyŜem uciec
– źle z tobą; lęk przed cierpieniem wszędzie za tobą pójdzie.”
W tym duchu Ŝył i tworzył ks.
Jan Twardowski, który co roku
przez kilkadziesiąt lat w kościele
Sióstr Wizytek w Warszawie, w
kaŜdy piątek Wielkiego Postu
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Przetargi
w Gminie
Zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój najbliŜszym czasie
zostaną przeprowadzone 2 przetargi na następujące zadania:
BieŜąca
eksploatacja
gminnej sieci wodociągowej w
Goczałkowicach-Zdroju, w ramach którego wyłoniona firma
prowadzić będzie całodobową
obsługę sieci wodociągowej tzw.
pogotowie wodociągowe: wymianę armatury wodociągowej,
uzupełnianie tabliczek armatury
wodociągowej, płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej, usu(Ciąg dalszy na stronie 13)

D L AC Z EGO
ZA MI ER ZA S IĘ
ZLIK WI DO WAĆ
S Z K O Ł Ę
Są tematy, o których
dŜentelmeni nie roz maw iają. Są
sprawy, których lepiej nie ruszać.
Czy te poŜyteczne i wygodne
maksymy Ŝyciowe mogą być
stosowane w samorządzie i w
administracji publicznej?
W pracy samorządow ej nie brakuje spięć i sytuacji draŜliwych,
skomplikow anych. Praktycznie,
codziennie trzeba podejmow ać
decyzje, które jednych zadaw alają, a innych oburzają. Nie
wszystkie działania są popularne
i akceptow ane.
Zatem, czy wobec braku popularności, w imię tzw . świętego
spokoju moŜna odkładać na
później to co niew ygodne, co
stwarza pozory sielanki?
Czy istnieje potrzeba prow adzenia w Goczałkow ic ach-Zdroju
dw óch szkół podstawowych?
Szkoła to uczniow ie, nauczyciele, rodzice. Szkoła to teŜ obiekty,
które ma Gmina zapew nić, jeśli
jest taka potrzeba - wybudować,
remontow ać, wyposaŜyć i utrzymyw ać.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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XVI Sesja Rady
Gminy odbyła się 26
Lutego 2008 roku.
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Marzec.
Nie zgłoszono Ŝadnej pisemnej
interpelacji.
Na sesji podjęto uchwały w sprawach:
a) zamiaru likw idacji placów ki
oświatowej prowadzonej przez
Gminę,
Projekt uchw ały omówił Wójt.
Przedstawił przebieg prac Zespołu ds. opracowania analizy funkcjonowania szkół w Gminie Goczałkowice-Zdrój w okresie pomiędzy sesjami oraz odczytał
opinię Zakładow ej Organizacji
Zw iązkowej i Zarządu Oddziału
Zw iązku Nauczycielstwa Polskiego Pow iatu Pszczyńskiego oraz
Międzyzakładowej Komisji „NSZZ
Solidar noś ć ” Pr ac ow ników
Ośw iaty Pow iatu Pszczyńskiego.

Opinia Zw iązków co do zamiaru
likw idacji Szkoły Podstaw owej nr
2 oraz procedury jest pozytywna.
Podczas dyskusji nad projektem,
podobnie jak na poprzedniej
sesji, radni zaprezentowali rozbieŜne stanowis ka. Przewodnicząca Rady poddała projekt
uchwały pod głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 3
Wstrzymało się – 1
Uchw ała została przyjęta większością głosów.
b) zasad nabywania nieruchomości pod budowę dróg gminnych,
c) zgody na wydzierŜawienie
nieruchomości połoŜonych w
Goczałkow ic ach-Zdroju.
Jako ostatni rozpatrywano równieŜ projekt dotyczący przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości gruntow ej stanow iącej
własność Gminy GoczałkowiceZdrój. Wójt wyjaśnił, Ŝe projekt
uchwały jest wynikiem wzrostu
zainteresowania terenami gminnymi przeznaczonymi pod działalność gospodarczą. DzierŜawa

DLA ADA SIA
Adaś jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w
Goczałkowicach-Zdroju,
wychowankiem
CWDiR
„Przystań” (dom dziecka) w Pszczynie, dzieckiem chorym na białaczkę.
Choć ma tylko 12 lat, dzielnie walczy z chorobą.
Choć cierpi, często się uśmiecha i coraz mocniej wierzy
w ludzi o dobrych sercach.
Dziś Ada ś potrzebuje takŜe Twojej pomocy!
Centrum W sparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”
Bank Spółdzielczy w Pszczynie, ul. Rynek 6
Numer konta: 76 8448 0004 0010 7220 2037 0008
Z dopiskiem „Dla Adasia”
Zapra szamy takŜe na:
Wielkie czytanie w ramach akcji CAŁA POLSKA CZY TA
DZIE CIOM. „Dzieci pana Astronoma” W. Chotomskiej
czytać będą nauczyciele i uczniowie SP1
27.03. 08 godz. 9.00, sala gimnastyczna SP1
i Przedstawienie teatralne w wykonaniu koła teatralnego
uczniów Gimnazjum Pt. „Ja minę, Ty miniesz” H. Poświatowskiej
02.04. 08 godz. 17.00, sala Gimnazjum

Jednocześnie dziękujemy ludziom (małym i duŜym) o dobrych sercach, którzy juŜ przyłączyli się do
naszej akcji. W czasie kiermaszu ciast, zebrań z rodzicami, zbiórki w sklepiku szkolnym w SP 1 i Gimnazjum
zebrano 2280 zł.
W imieniu Adasia -DZI ĘKUJEMY!

tych terenów wygasa w tym roku
i jej to odpowiedni moment do
wystawienia ich do sprzedaŜy.
Przetarg będzie ogłoszony m.in.
w ogólnopolskich informatorach o
gospodarce nieruchomościami.
Po dyskusji i głosowaniu Rada
zdecydowała się odesłać projekt
do komisji w celu uzyskania
szczegółowych informacji warunkach sprzedaŜy nieruchomości i
wyraŜenie opinii.
Przew odnicząca Rady odczytała
odpow iedź Wójta na interpelację
radnej Anny Nikiel złoŜonej na
poprzedniej sesji a dotyczącej
moŜliw ości rozwaŜenia modernizacji części gruntowej przy ul.
Powstańców Śląskich oraz ul.
Wiślnej.
W sprawozdaniu ze swojej działalności pomiędzy sesjami Wójt
poinformował, Ŝe:
- obradował Zespół ds. oświaty,
- doręczane są mieszkańcom
Gminy decyzje podatkowe,
- odbyło się spotkanie na temat
dróg powiatowych z Pow iatowym
Zarządzie Dróg na którym uzgodniono zakres prac PZD na drogach na terenie Gminy,
- odbyło się spotkanie z dyrekcją
Uzdrow is ka na którym omów iono
modernizację Parku Zdrojow ego i
Staw u Maciek,
- odbyło się zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej,
- podpisał protokoły uzgodnień

po wycenach nieruchomości
zajętych pod zmodernizowaną ul.
Rolną,
- w przygotowaniu znajdują się
przetargi na awarie wodociągowe, awarie kanalizacyjne, wykonanie operatu uzdrowis kowego
oraz utrzymanie i napraw ę dróg
gminnych.
W w olnych głosach i w nioskach
omaw iano sprawy ewentualnej
przebudowy skrętu z ul. Brzozowej na ul. Solankow ą, konsekw encji ruchu samochodów cięŜarowych na ul. Stawowej oraz
problem duŜej ilości liści na Osiedlu Wodociągowym.
Następnie głos zabrali rodzice
uczniów Szkół Podstaw owych.
Wyrazili oni swoje niezadowolenie z przyjętej uchwały intencyjnej dotyczącej zamiaru likw idacji
SP 2 oraz przedstawili argumenty
za dalszym istnieniem tej szkoły.
Zapowiedzieli interwencje w tej
spraw ie w Kuratorium, Ministerstwie, NIK-u oraz u Wojewody.
Na koniec kierownik GOSiR, Pan
Jan Bukowczan, przedstaw ił
argumenty za połączeniem szkół
związanie z moŜliw ością korzystania przez uczniów SP 1 z
obiektów GOSiR.
Na tym Przew odnicząca Rady
zamknęła sesję.
Opracował
Przemysław Puchała

Z okazji 70-tych Urodzin
Panu Józefowi Brudkowi
składamy wiązankę najpiękniejszych Ŝyczeń.
Długich lat Ŝycia, szczęścia, zdrowia, pogody ducha
i wszystkiego co najlepsze.
W imieniu władz Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik
Z okazji Urodzin
Panu Czesławowi Furczykowi
składamy najlepsze Ŝyczenia.
Miłości, która jest waŜniejsza od wszelkich dóbr,
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,
Pracy, która pomaga Ŝyć,
Uśmiechów bliskich i nieznajomych,
dzięki którym łatwiej oddychać
I Szczęścia, którego nigdy za wiele.
W imieniu władz Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik

DLA CZ E G O ZA MI ER ZA SI Ę ZLI K WID OWA Ć
SZKO ŁĘ PODS TAW OWĄ NR 2 IM. JANA PAWŁA II
Wobec tego, spróbuję okiem
gospodarza Gminy odpow iedzieć
na podstawowe pytanie:

Dlaczego zamierza się
zlikwidować Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana
Pawła II?

3. spadek liczby uczniów
w SP nr 2
W tabeli - liczba uczniów SP 2
w latach 2002 - 2008

Pow odów jest kilka. Najw aŜniejsze z nich to:

1. spadek liczby urodzeń dzieci w gminie
PoniŜej w tabeli – liczba urodzonych dzieci w latach 1987 - 2007

4. wzrost liczby uczniów
z obwodu SP nr 2
w Szkole Podstawowej
nr 1

2. spadek liczby uczniów
w szkołach podstawowych
W tabeli - liczba uczniów ogółem

W 2002r. do SP nr 2 uczęszczało
168 uczniów tj. 75,1% uczniów z
obw odu. 52 uczniów z obwodu
SP nr 2 tj. 24,9% uczęszczało do
SP nr 1. Zgodnie z obecną rejonizacją, w bieŜącym roku szkolnym do SP nr 2 uczęszcza
58,9% uczniów, natomiast 41,1%
uczy się w SP nr 1.
W tym miejscu chciałbym dodać,
Ŝe na podstaw ie analizy liczby
uczniów i danych demograficznych moŜna stwierdzić następujące prawidłowości:
1. systematycznie spada liczba
urodzeń, tym samym spada
liczba uczniów w szkołach
podstawowych. W roku 2002r.
do obu szkół uczęszczało
520, a obecnie – 468.
2. liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 utrzymuje się
na stałym poziomie. W roku
2002r. do szkoły tej uczęszczało 352 uczniów, w poprzednim roku szkolnym 343, a obecnie - 360.
3. z nacz ąc o s pada licz ba
uczniów w Szkole Podstaw owej nr 2. W roku 2002r. do
szkoły tej uczęszczało 168
uczniów, w poprzednim roku
szkolnym - 118, obecnie –
108.
4. we wrześniu 2008r. w klasach
pierwszych naukę rozpocznie
57 uczniów, do szkół podstawowych uczęszczać będzie
449 uczniów czyli o 19 mniej
niŜ obecnie.
5. przy zapisach dzieci do szkoły
c or az c z ęśc iej r odz ic e
uczniów mieszkających w
obw odzie SP nr 2 wybierają
SP nr 1
6. za kilka lat, liczba uczniów w
obu szkołach ogółem będzie
zbliŜona do liczby uczniów,
którzy uczą się w tym roku
szkolnym w SP nr 1.

5. trudności organizacyjne i kadrowe w SP nr 2
Analiza sytuacji kadrowej wskazuje na duŜą rotację pracowników pedagogic znych i brak stabilizacji w zatrudnieniu, co jest
niezmiernie istotne w procesie
w ychow ania i naucz ania.
W okresie 3 lat ze szkoły odeszło
4 nauczycieli etatowych. Obecnie
w SP nr 2 pracuje 16 nauczycieli,
w tym 8 etatowych. Oznacza to,
Ŝe połowa nauczycieli to pracownicy dochodzący, zatrudnieni na
czas określony, w wymiarze kilku
godzin tygodniowo, dla których ta
szkoła nie jest macierzystym
zakładem pracy. To nastręcza
szereg trudności przy opracowywaniu planu zajęć oraz ustalaniu
zastępstw , w przypadku zwolnień
lekarskich.

6. baza materialna szkół
i są siedztwo obiektów
sportowych do realizacji
godzin wychowania fizycznego, gimnastyki
korekcyjnej, nauki pływania i zajęć pozalekcyjnych sportowych.
7. wysokie, wzrastające
z roku na rok kosz ty
utrzymania placówek
oświatowych
Wydatki z budŜetu Gminy na
oświatę (bez przedszkoli) kształtow ały się następująco:
2002r. – 5.423.819 zł (łącznie
z b ud ow ą G i mn az ju m) ,
2003r. – 3.818.267 zł (łącznie z
termomodernizacją SP nr 1),
2004r . - 3.71 6.9 24 z ł,
2 00 5r – 4 .12 5. 28 0 z ł ,
2007r. – 5.081.718 zł.
Dane te św iadczą o wzrastających kosztach utrzymania szkół.
Wydatki te były pokrywane z
subwencji ośw iatowej oraz dochodów w łasnych.
Przykładowo: w 2004r. subwencja pokrywała 84% wydatków na
szkoły, w 2006r. – 78%,
w 2007r. – 69%.
Przeprowadzone analizy finansowe wskazują na konieczność
coraz w iększych dopłat do subwencji z dochodów własnych,
takich jak podatki.

nego oddziału w 2002r. był
mniejszy w porównaniu do SP 1
i wyniósł 98.116 zł, natomiast
w 2007r. przewyŜszył koszty
utrzymania oddziału w SP nr 1
i wyniósł 156.077 zł.
Drugie zasadnicze pytanie w
toku przeprowadzanych analiz
brzmi:

Jakich efektów moŜna
oczekiwać po reorganizacji szkół podstawowych?
W mojej ocenie, rezultatem połączenia szkół będzie racjonalizacja sieci szkolnej, w wyniku czego moŜliw e jest uzyskanie następujących efektów:
1. stw orzenie w arunków do
praw idłowej organizacji pracy
szkoły
2. integracja dzieci i młodzieŜy
zamiesz kałej na ter enie
Gminy
3. ścis ła współpraca pomiędzy
szkołą podstawową i gimnazjum w aspekcie dydaktycznym i w ychowawczym
4. wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy
5. wyrównanie dzieciom szans
w dostępie do gminnej bazy
sportowej i rekreacyjnej
6. właściw a polityka kadrowa
w oświacie
7. zmniejszenie wydatków na
oświatę z dochodów w łasnych.
Reorganizacja nie jest zadaniem
łatwym. Nie dokonuje się jej bez
wiary w efektywność podejmowanych decyzji. Tymi w yjaśnieniami pew nie nie zadow olę
wszystkich. Ale to najistotniejsze
sprawy, które uzasadniają podjęcie działań niepopularnych,
wzbudzających emocje lecz
moim zdaniem wskazanych.
Krzysztof Kanik
Wójt Gminy

8. wysokie kosz ty utrz ymania SP nr 2
Przeprowadzone analizy wskazują, Ŝe przeciętny koszt utrzymania jednego oddziału w SP 1
wyniósł w 2002r. - 118.828 zł,
w 2007r . – 131.467 z ł.;
w SP nr 2 koszt utrzymania jed-
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Kiedy juŜ dojdziesz…

KĄCIKLITERACKI 

(Ciąg dalszy ze strony 1)

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

odprawiał naboŜeństwo Drogi
KrzyŜowej. Stając przy kolejnych stacjach modlił się, a rozwaŜając Tajemnice wychodził
jakby poza przyjętą konwencję i
proponował inne wejrzenie w
siebie. J ednocześnie zadawał
przy tym pytania dotyczące miło-

ści i sensu cierpienia, i dzielił się
refleksjami. Owocem tego jest
wiele wspaniałych wierszy, po
które tak chętnie sięgamy, niezaleŜnie od wieku, bo odnoszą się
do ludzkiej egzystencji z jej najtrudniejszymi sprawami.
Maria OŜarowska

Jak się nazywa

Kiedy mówisz

Jak się nazywa to co nienazwane
Jak się nazywa to co uderzyło
Ten smutek co nie łączy a rozdziela
Przyjaźń lub inaczej miłość niemoŜliw a
To co biegło naprzeciw a było
rozstaniem
WciąŜ najw aŜniejsze co przechodzi mimo
Przykrość byle jaka jak chłodny
skurcz w piersi
Ta straszna pustka co graniczy z
Bogiem

Nie płacz w liście
Nie pisz Ŝe los ciebie kopnął
Nie ma sytuacji na ziemi bez
wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to
otw iera okno
Odetchnij popatrz
Spadają z obłoków
Małe w ielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia
A od zwykły ch rzeczy naucz się
spokoju
I zapomnij Ŝe jesteś gdy mów isz
Ŝe kochasz

To Ŝe jeśli nie w iesz dokąd iść
Sama cię droga zaprowadzi

Jest coś takiego w ciszy majowego poranka,
Co kaŜe kochać najmniejszy szmer nowego odkrywania,
Jest coś takiego w szczytów wysokich zdob ywaniu,
Co kaŜe iść mimo przeciwnościom losu,
Jest coś takiego w przyjaźni – jeśli prawdziwa,
Co kaŜe wierzyć w to co niemoŜliwym się wydaje,
Jest coś takiego w najzwyklejszym Ŝyciu,
Co kaŜe zachwycać się jego kaŜdym westchnieniem,
Jest coś takiego co zapomina niechciane wspomnienia,
Co kaŜe b iec naprzeciw zawieszonym w b łękicie marzeniom,
Jest coś... - jest coś takiego w nas co kaŜe Ŝyć najpełniej!
Jest coś takiego…! Jest na pewno!

Ks. Jan Twardowski

Id ę …

M O N I K A WA N O T
W GRONIE LAUREATÓW
Zakończyły się z magania naszych gimnazjalistów w
kolejnej edyc ji konkurs ów
przedmiotow ych, organizow anych przez Kuratorium Ośw iaty
w Katow icach. W bieŜącym
roku szkolny m do etapu szkolnego z wszystkich przedmiotów
przystąpiło 87 uczniów (w ubiegły m roku 22). Mimo bardzo
trudnych zadań, do II etapu
zakw alifikow ało się 6 ( 1 z chemii, 1 z geografii, 1 z matematyki, 3 z j. polskiego). Jeszcze
w ięcej emocji dostarczyła w alka o w ejście do ścisłego finału.
Nam się kolejny raz udało.
Uczennica klasy IIId Monika
Wanot została laureatką tegorocznego konkursu przedmiotowego z matematy ki uzyskując
40/40 pkt. Wypada wspomnieć,
Ŝe z rejonu objętego Delegaturą w Bielsku - Białej, pod którą
naleŜy nasze gimnazjum, tylko

Je st c o ś ta ki e g o …

2 uczniów zostało laureatami.
Monika Wanot, uzyskując tytuł
laureata zostaje rów nocześnie
zw olniona z części egzaminu
gimnaz jalnego z z akr es u
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych z maksy malnym wynikiem 50 punktów .
Gratulujemy.

Wi dz i ał e m t a m t e n ś wi at … ,
B ył j e d yni e z a ok n e m,
A k ie d y j e o t wi e r a ł e m r oz p ł y wa ł si ę w m g l e,
I ni e r o z u mi a ł e m b ici a wł as n e g o s e r c a,
Pł yn ę ł o wsz ystk o d o nik ą d !
Ju Ŝ ni e p a tr z ę … ,
Id ę … – z n ó w u cz yć si ę c h o dz ić,
Jak dzi e ck o k i e d y st a wi a pi e r wsz e k r ok i!
P aw eł

N em oj ew ski

■

„ P a t r i o t y z m
Prog ram zrealizowano w p lacó wce (Szko ła
Podstawo wa nr1 w Goczałko wicach Zd ro ju) w dn iu
28.02.2008r.
W dniu 28 luty 2008 o godzin ie 930 uczn io wie klasy
Va i Vb spotkali się z n auczycielami (Renatą Gryzełko i Izab elą Pryszcz –
Wilczek) na lekcji katech ezy , w czasie któ rej nauczyciele przedstawili h istorie
nieistniejącej ju Ŝ na map ie
naszego regionu miejscowości Zarzecze (po wiat
cies zyński). Zamiast tej
miejscowości wid zimy Jezio ro Go czałko wickie i ma-

leń kie s krawki miejsco wości Zarzecze naleŜącej do
g miny Chyb ie, a n ie tak jak
w ong iś, samod zielnej du Ŝej
g miny.
Dość s zczegó łowo została
przedstawion a h istoria cudownego ob razu Mat ki BoŜej Go łyskiej obecn ie p rzebywającego w Chyb iu w
kościele pod wezwan iem
Ch rystusa Kró la, a od n iedawna mianowany m San ktuariu m Mary jny m w Chybiu.
W trakcie wy kładu i przedstawion ej h istorii, uczn iowie mogli ś led zić najwaŜniejs ze wydarzen ia pop rzez

prezentację mu lt imed ialną
w postaci zd jęć, mapek z
zaznaczony mi najwaŜn iejszy mi info rmacjami.
Po zajęciach w s zkole, po god zin ie 1100
uczn io wie wraz z op iekun ami po jechali auto karem do
Lo ka ln eg o San kt u ariu m
Mary jnego w Chyb iu, gd zie
spotkali s ię z ks. p robos zczem Benedy ktem Fo jcikiem, który przedstawił im
historie cudo wnego obrazu i
historie kościo ła.
Uczn io wie wspó lnie mod lili
się p rzed cudo wny m obrazem, mieli okazję dowiedzieć się, co to są wota i

GOCZAŁKOWICE – MOJA MAŁA OJCZYZNA

Podstawową
potrzebą
dziecka w wieku przedszkolnym
jest naturalna ciekawość świata,
w tym tego najbliŜszego, którym
jest miejsce zamieszkania, zabawy i nauki.
Dziecko w tym wieku jest szczególnie wraŜliw e na piękno otoczenia i wraŜliwość t ę naleŜy
wykorzystać, by nauczyć je
kochać to, co jest nam bliskie.
W pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola, bardzo
waŜne jest przybliŜenie dzieciom wiadomości, wiedzy o
najbliŜszym
otaczającym je
świecie. A dla dziecka najbliŜszym światem, w którym Ŝyje
jest jego M ała Ojczyzna. M ała
Ojczyzna to najbliŜszy krajobraz, wszystko to, co nas otacza,
to zachowane tradycje i obrzędy.
M ałą ojczyznę stanowi równieŜ

dom rodzinny, ulubione miejsca
zabaw, wreszcie przedszkole. Z
biegiem lat obraz ten się poszerza, obejmując ojczystą przyrodę, język, symbole narodowe,
ludzi – ich pracę i działalność.
Pracę nad kształtowaniem miłości do swej rodzinnej miejscowości, regionu, kraju, powinno
rozpoczynać się jak najwcześniej.
Dziecko od najmłodszych lat
chłonie i zatrzymuje w sobie to,
co dzieje się w jego najbliŜszym
otoczeniu. Przez całe Ŝycie pamięta fakty z własnego dzieciństwa – zwyczaje, obyczaje, gwarę, którą kultywuje się w jego
rodzinie i środowisku.
Dostarczając wiedzy o najbliŜszej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając
ich z obyczajami, zabytkami

kultury – uświadamiamy dzieciom poczucie przynaleŜności
narodowej.
Wiedza o najbliŜszym otoczeniu, wyrabia poczucie „bycia u
siebie”.
Wiele tradycji, obyczajów i
zwyczajów poznaje dziecko
przez róŜnorodne uroczystości
przedszkolne, takie jak: DoŜynki, Andrzejki, Barbórkę, Spotkanie z M ikołajem, Święta BoŜego Narodzenia i Wielkanoc,
Powitanie wiosny. Poprzez legendy, podania, baśnie zapoznajemy dzieci z symbolami
narodowymi, ale równieŜ z historią, herbem własnej miejscowości. Uczymy dzieci więzi z
własnym krajem i regionem
poprzez wycieczki i spacery po
okolicy, zapoznanie z zabytkami
kultury, ciekawymi zakątkami
(część zdrojowa Goczałkowic).

Zaznajamiamy z miejscowymi
instytucjami uŜyteczności publicznej, organizujemy spotkania
z ciekawymi ludźmi (spotkanie z
wójtem Gminy – panem Krzysztofem Kanikiem).
Zagadnienia z regionalizmu
stały się ponadto przedmiotem
róŜnorodnej aktywności plastycznej dziecka.
(zorganizowanie w przedszkolu
wystawy prac dziecięcych).
Patriotyzm lokalny jest wartością, którą naleŜy wzbudzać i
rozwijać w postawach dzieci.
M amy nadzieję, Ŝe poprzez
stosowanie róŜnorodnych form
przyswajania i przekazywania
treści związanych z regionem,
tradycją - mających na celu budzenie poczucia więzi narodowej, osiągniemy
optymalne
efekty.
Małgorzata Władarz

z pokolenia na pokolenie”
mogli zobaczyć te, któ re
zg ro mad zone są w Sanktu ariu m w Chyb iu.
Po zło Ŝen iu kwiató w u stóp
Mary i, M at ki Bo Ŝej Go ły skiej po jechali do Szko ły
Podstawo wej n r2 w Chyb iu,
zwanej Zarzecką. W s zko le
zostali bard zo miło i ciep ło
powitan i p rzez dyrekto ra
szkoły pana M arka Kickę i
panią Herminę Przemyk,
prezesa Towarzyst wa M iło śnikó w Zarzecza.
W Szko le Podstawo wej n r2
w Chyb iu znajdu je s ię Izba
Pamięci, w której uczn io wie mog li zapo zn ać się z
pamiąt kami n ieistn iejącej

ju Ŝ miejsco wości. By ła ona
ongiś du Ŝą g miną, s woimi
gran icami s ięgającą aŜ po
g minę Goczałko wice (czy li
nas zą sąs iad ką). Przez
mieszkańcó w Goczałko wic
jest w p ewny m stopn iu zapo mnianą, bo zalaną p rzez
wody Jezio ra Goczałko wickiego .
W Szko le Podstawo wej n r2
w Chyb iu uczn io wie zapo znali się ró wn ieŜ z h istorią
patrona Szko ły Podstawo wej n r 2 w Chyb iu . Patro nem jest Lud wik Kob iela,
nauczy ciel i p isarz urod zo ny w Zarzeczu .
Pó źn iej u czn io wie

wraz z pan ią Herminą Przemy k ud ali s ię na wał zapory
Goczałko wickiej od strony
Chyb ia, czy li tej n am n iezn an ej. Ta m ws p ó ln ie
uczn io wie, pan i dyrekto r
mgr Beata Han zlik i pan i
Hermin a Przemy k zrob ili
pamiąt ko we zd jęcie. Następnie uczn io wie wsied li
do auto karu i od jechali do
do mu.
W czasie prezentacji
w Szko le Podstawo wej n r2
w Chyb iu ró wn ieŜ wy konano kilka zd jęć.
Mam nad zieje, Ŝe
temat ten g łębo ko zapad ł
uczn io m w serca i będ zie

jes zcze wielo krotn ie po wtarzany na lekcjach.
Prog ram będ zie kontynuowany ró wn ieŜ n a lekcjach
języ ka po ls kiego i na zajęciach z p lastyki.
Renata Gryzełko

C A Ł A P O L S K A C Z Y TA D Z I E C I O M . . .
W przekonaniu jak
doniosłą rolę w wychowaniu
dzieci odgrywa czytanie ksiąŜek, Szkoła Podstawowa nr 1
w Goczałko wicach Zdroju
juŜ po raz kolejny włączyła
się w społeczną akcję „Cała
Polska czyta dziecio m”.
11 marca 2008 roku w
sali Gminnego Ośrodka Kultury ksiąŜkę „Dzieci pana
Astronoma” autorstwa Wan-

dy Chotomskiej czytali nasi
nauczyciele i uczniowie. W
roli narratora wystąpiła Pani
Dyrektor Beata Han zlik. W
postać tytułowego bohatera
wcielił się pan Paweł W ięcek, a w postać jego Ŝony
p an i I zab ela P ry s zc zWilczek. Rolę dzieci – Teleskopki i Teleskopka odegrali
uczniowie klasy VI b – Madzia Siuta i Szy mon Sojka.

W scenach zbiorowych wystąpili ucznio wie klasy III b i
IV b.
Uczestn icy spot kan ia
wzięli udział w niecodziennej
hu morystyczn ej lekcji o
Układ zie Słonecznym. śartobliwy, napisany wierszem
tekst zabawnie czytany przez
występujących został Ŝywo
przyjęty przez wypełn iające
widown ię d zieci klas począt-

kowych i ich rodziców. W to
marcowe popołudnie dobrze
bawili się zarówno słuchający jak i czytający. Spotkanie
z pewnością przyczyn iło się
do wzajemnej integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem oraz ks ztałtowania
postaw czytelniczych.
Tekst: ElŜbieta Beczała

JĘZYK ANGIELSKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
Nauka języka angielskiego od najwcześniejszych
lat ma d la dziecka ogromne
znaczen ie. Im jest ono młodsze, ty m szybciej wchłania
róŜnorodne informacje. Jego
umysł jest bardzo chłonny,
słówka szybko wpadają mu
do głowy i co waŜne, nie
odczuwa ono strachu i oporu
przed poro zu miewaniem się
w języ ku obcym. W naszym
przedszko lu dbamy o to, aby
dzieci od najmłodszych lat
miały kontakt z ty m językiem - począwszy od grupy
maluszkó w, gdzie zajęcia

opierają się g łównie na zabawie, aŜ do grupy starszaków,
gdzie d zieci przyswajają ju Ŝ
nawet elementy gramatyki.
W swojej pracy wykorzystujemy „Program nauczania
języka angielskiego w przedszkolach i klasach zerowych”
A. Studenckiej i M. Maroszka, zatwierd zony przez M ENiS.
Celem naszych zajęć jest:
- u moŜliwienie dziecku kontaktu z naturalny m językiem
angielskim,
- kształtowanie jego u miejętności językowych i ko munikacyjnych,
- budowanie ko mpetencji
językowej i ko munikacyjnej
dziecka,
- rozwijan ie u dzieci poczucia własnej wartości oraz
wiary we własne umiejętności językowe.
Realizu jemy n ast ęp u jącą

tematykę zajęć:
- Greetings – przedstawianie
się, witanie i Ŝegnanie się,
zwroty grzecznościowe,
- Our roo m – rozpo znawanie
i opisywanie przed miotów z
najbliŜszego otoczenia,
- Co lours – kolory podstawowe i dopełniające (w zaleŜności od grupy wiekowej),
- Countings- liczebniki 1-10
(w zaleŜności od grupy wiekowej),
- Family – rod zina,
- Our House – pomieszczenia
w do mu,
- Toys – zabawki,
- Parts of body – części ciała,
- Animals - zwierzęta do mowe i d zikie,
- Meals & Drinks – posiłki i
napoje,
- Fru its & Vegetables – owoce i warzywa,
- Clothes – ubrania,
- Seasons of the year – pory

roku, przy miotniki opisujące
pogodę,
- Sports - dyscypliny sportowe, podstawowe czasowniki,
- Festivals – święta i uroczystości.
Ćwiczenia przygotowujemy
w taki sposób, aby łączyły
rozwijanie u miejętności językowych z aktywnością poznawczą, emocjonalną i fizyczną dziecka – jest więc
duŜo zabaw ruchowych, zagadek, wierszy ków, piosenek
i koloro wanek. Wszystko po
to, aby pokazać d ziecku, Ŝe
nauka nie jest przy musową
koniecznością, ale świetną
zabawą, d zięki której dowiadujemy się więcej o otaczającym świecie.
Justyna Przybyła
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola Nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju

1 kwietnia 2008r. w godzinach od 9.00 - 14.00 na terenie Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się

VI Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
adresowana w szczególności do uczniów klas III gimnazjów powiatu pszczyńskiego,
dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców.
Celem giełdy jest zapoznanie uczniów z bogatą ofertą
kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego
ale i powiatów ościennych a takŜe zasadami rekrutacji. Szkoły biorące udział w tym przedsięwzięciu zaprezentują swój
dorobek, osiągnięcia a w szczególności przedstawią ofertę
przygotowaną na rok szkolny 2008/09. Będzie okazja do zebrania szczegółowych informacji o szkołach następujących
typów: liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym,
technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W takcie imprezy
kaŜdy potrzebujący gimnazjalista będzie miał moŜliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym
aby móc trafnie wybrać odpowiedni dla siebie kierunek dalszej edukacji.
Wśród zaproszonych szkół są:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. B. Chrobrego w
Pszczynie
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Powstańców Śląskich w
Pszczynie
Zespół Szkół Rolniczych im.
K. Miarki w Pszczynie
Zespół Szkół Samochodowych
im. Generała
J. Bema w
Pszczynie
Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie
Ochotniczy Hufiec Pracy w
Pszczynie
Zespół Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Woli
Liceum Ogólnokształcące w
Gilowicach
Powiatowy Zespół Nr2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół
Budowlanych w Oświęcimiu
Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu
Powiatowy Zespół Nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle
Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach Dziedzicach
Zespół Liceów im. M.C. Skłodowskiej w Czechowicach
Dziedzicach
Zespół Szkół Handlo woUsługowych w Czechowicach
Dziedzicach
Zespół Szkół Technicznych i

Licealnych w Czechowicach
Dziedzicach
Zespół Szkół Rzemieślniczych
im./ St. Staszica w Bielsku
Białej
Zespół Szkół Elektronicznych
w Bielsku Białej
Zespół Szkół Budowlanych w
Bielsku Białej
Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. E.
Abramowskiego
w Katowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
Szkoła Mistrzostwa Sportowego „EDU – SPORT” W Bielsku Białej
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie
Zespół Szkół BudowlanoInformatycznych w śorach
Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju
Škola AVE ART. z Ostrawy –
średnia szkoła artystyczna
Škola MV z Holešova średnia szkoła policyjna
Dodatkowo przewiduje się
obecność przedstawicieli Cechu Rzemiosł RóŜnych z
Pszczyny, którzy przedstawią
najbardziej poszukiwane oferty pracy oraz przedstawicieli
Centrum Edukacji i Pracy
MłodzieŜy OHP z BielSka
Białej
z „niespodzianką”
kształcenia w Czechach.
W obecnym systemie edukacji
kształcenie w zawodach moŜna uzyskać w szkołach śred-

nich na poziomie technikum
zdobywając tytuł technika, w
którym nauka w kaŜdym zawodzie trwa 4 lata i na poziomie zawodowym w zasadniczych szkołach zawodowych
gdzie nauka prowadzona jest
w cyklu 3-letnim i 2-letnim w
zaleŜności od wybranego zawodu. Wśród szkół kształcących w celu zdobycia zawodu
będzie moŜna uzyskać wyczerpujące informacje o cyklu
kształcenia, programie nauczania zasadach odbywania praktyk zawodowych.
W ofercie kształcenia zawodowego znajdą się szkoły kształcące w następujących zawodach:
Na poziomie technikum:
ekonomista, handlowiec, logista, rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, technologii,
Ŝywności, Ŝywienia i gospodarstwa domowego, kucharz,
kelner, usług gastronomicznych geodeta, inŜynierii środowiska i melioracji, hotelarz,
ochrony środowiska, elektronik o specjalizacji: systemy i
sieci komputerowe, urządzenia
audiowizualne, automatyka
przemysłowa, spedytor, informatyk, mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych , urządzeń sanitarnych, budownictwa, fotograf, hodowca koni,
górnik
Na poziomie zawodowym:
mu rarz, betoniarz-zb rojarz,
posadzkarz, dekarz, kominiarz, modelarz odlewniczy
stolarz, monter instalacji i
urządzeń sanitarnych, ślusarz,
fryzjer, cukiernik, piekarz,
rzeźnik-wędliniarz, elektryk,
blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających,
elekt ro mechan ik po jazdów
samochodowych, lakiernik,
fotograf, drukarz, kamieniarz,
kowal malarz-tapeciarz, kucharz małej gastronomii, monter-elektronik, tapicer, sprze-

dawca, introligator, kuśnierz,
obuwnik, krawiec
Wśród Liceów Profilowanycho 3-letnim cyklu kształcenia
więcej informacji moŜna uzyskać o następujących profilach:
ekonomiczno-administracyjny,
zarządzanie informacją, soc j a ln y ,
u s łu g o wo gospodarczy, kształtowanie
środowiska, mechatroniczny,,
mechaniczne techniki wytwarzania, elektroniczny.
Wśród Liceów Ogólnokształcących , w których nauka trwa
3 lata moŜna zebrać szczegółowe informacje odnośnie klas
z rozszerzeniami przedmiotowymi. (Szkoły przygotowały
„nowinki).
Ponadto wszystkie pszczyńskie szkoły ponadgimnazjalne
osoby zainteresowane zapraszają na Dni Otwarte, które w
tym roku odbędą się 11 kwietnia.
Z pewnością warto odwiedzić
w tym dniu gimnazjum aby
spośród wielu prezentowanych
ofert kształcenia wybrać tę
najwłaściwszą.
Uwaga! Większość zaproszonych szkół potwierdziła swój
udział w Giełdzie.
Danuta Nowak

EKOSIANKO
W dniu 01.03.2008r. w
sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Goczałkowicach – Zdroju
odbyły się warsztaty dla dzieci i
młodzieŜy EKOSIANKO – wyroby z siana i słomy. M imo niekorzystnych warunków atmosferycznych padającego deszczu i
porywistego wiatru
na zajęcia przybyła liczna grupa
dzieci wraz z rodzicami. Warsztaty prowadzone były przez
twórców ludowych ze Stryszawy
koło Zawoi. Stryszawa to miej-

scowość gdzie mieszkańcy od lat
tworzą zabawki z drewna i siana.
Spotkanie z Nimi było wspaniałą
ekologiczno-przyrodniczą zabawą. Dzieci pod okiem twórców
lodowych tworzyły piękne ozdoby wielkanocne. W trakcie zajęć
uczestnicy mogli się przekonać,
Ŝe przy odrobinie chęci
i fantazji zabawki moŜna wykonać uŜywając wyłącznie naturalnych materiałów.
■

WYJAZD RODZINNY
DO TEATRU MAŁEGO
W TYCHACH
W dniu 09.03.2008r. (nied ziela) Gminny Ośrodek Kultury zorganizował rodzinny wyjazd do Teatru Małego w Tychach na przedstawienie „Siała baba mak”, by ł to spektakl
Teatru Ban ialu ka z Bielska – Białej. Wyjazd cieszył się du Ŝy m
zainteresowaniem czego dowodem była 35 osobowa grupa
uczestników.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na koncert
promujący nowy dwupłytowy autorski album
Bogusława Bierwiaczonka pt. „STARE”.
Koncert odbędzie się 04.04.2008r. (piątek)
o godz. 18.30 w Sali koncertowej Wrzos

Rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego
na P i s a n k ę i K a r t k ę W i e l k a n o c n ą
Na konkurs nadesłano 253 kartki
i 42 pisanki wielkanocne.
Jury w składzie:
- Krystyna Tetla
- Zofia Szołdra
- Patrycja Komraus
- Agnieszka M archacz
- Barbara Lukas
oceniło prace w 3 kategoriach
wiekowych.

Kartka Wielkanocna:
W kategorii klas 0 – III nagrody
otrzymali:
1. Patrycja Bojarska
2. M irella Ciach, Przedszkole nr
2 Goczałkowice
3. M artyna Górka, ZSP M izerów
4. Aleksandra Jazowy, SP 9
Łąka
5. K rzysztof Gojny SP, 4
Pszczyna
WyróŜnienia:
- M ichalina M asny, SP 1 Goczałkowice

- Wiktoria Sekta, SP 1 Goczałkowice
- Katarzyna Blacha, Przedszkole
nr 2 Goczałkowice
- Zuzanna M aćkowska, SP 1
Goczałkowice
- Łukasz Gonska, SP 9 Łąka
- M arta Krawczyk, SP 1 Goczałkowice
- Klaudia Zipser, SP 1 Goczałkowice
- Zofia Pławecka, ZSP Studzienice
- Sabina Kozik, SP 1 Goczałkowice

Pisanka Wielkanocna:
W kategorii klas 0 – III nagrody
otrzymali:
1. Weronika M rzyk, SP 1 Goczałkowice
2. Jakub Grzyb, SP 1 Goczałkowice
3. Zuzanna Gładysław, SP 1
Goczałkowice
4. Agata Oszek, SP 2 Pszczyna

W kategorii klas IV– VI nagrody
otrzymali:

Kartka Wielkanocna:
1. Krzysztof Poloczek, SP 6
Czarków
2. Edyta Stachoń, Zespół Szkół
Specjalnych Pszczyna
3. Sebastian Wawrzyczek, SP 1
Goczałkowice
WyróŜnienia:
- Kinga Jazowy, SP 9 Łąka
- Sandra Drzewi, SP 6 Czarków
- Weronika Pojda SP 3 Pszczyna
- Klaudia Staszewska, SP 1
Pszczyna
- M agdalena M aśka, SP 1 Goczałkowice
- Beata Szafraniec, ZSP M izerów
- M artyna Pryszcz, SP 2 Goczałkowice

Pisanka Wielkanocna:

WyróŜnienia:
- Ewa Jakubiec, PG 1 Pszczyna
- Kaja Pająk, PG 1 Pszczyna
- Aleksandra Pękała, PG Goczałkowice
- Karolina Ziebura, PG 2
Pszczyna
- Bartłomiej M ańka, PG 3
Pszczyna
- Kamil Gonska, PG 2 Pszczyna
- Roxana Wrona, PG 1 Pszczyna
- Agata Rostojek, PG 2 Pszczyna
- Adrian Wiera, PG 1 Pszczyna
- Justyna Kloc, PG Goczałkowice

Pisanka Wielkanocna:
1. Justyna KrzyŜowska, GP
Goczałkowice
2. Wojciech Skaźnik, Dzienny
Ośrodek Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczy
w Pszczynie
■

Bartosz Grabowski SP 2 Pszczyna
W kategorii Gimnazjum nagrody
otrzymali:

Kartka Wielkanocna:
1. Dariusz Pisz czek, PG 1
Pszczyna
2. Aleksandra Kokot, PG 1
Pszczyna
3. Karolina Grzyb, PG 2 Pszczyna
4. M aja Doering, PG 1 Pszczyna
5. Wiktoria Januszewska, PG
Goczałkowice

LINORYT WYKONAŁA
ALEKSANDRA KOKOT, 13 LAT

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Ka dra P o lski S iatka rzy wyg ra ła
w Goc za łko wicac h-Zdro ju
W Goczałko wickiej
hali sportowej odbył się sparing przed wyjazdem na turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy Po lskiej
Reprezentacji Juniorów w
piłce siatko wej.
Przeciwnikiem polskiej Reprezentacji by ła d ru Ŝyna
BBTS Włókn iarz Bielsko –
Biała.
Bez wzg lędu na wynik spotkania ustalone zostało pomięd zy trenerami obu druŜyn , Ŝe zostanie rozegranych
5 setów.
Podopieczni Karo la Janaszewskiego pokonali 4:1
BBTS Włókn iarz Bielsko –
Biała, setach: 25:16 / 25:23 /
25:19 / 25:22 / 16:25

Jak zawsze na meczach piłki
siatkowej nie zabrakło kibiców, którzy licznie oblegali
trybuny i przyczynili się do
stworzenia świetnej at mosfery podczas spotkania.
GOSiR s kłada serdeczne
podzięko wania zawodniko m
obu druŜyn i trenero m za
wspaniałe widowisko, a kibicom za gorący doping i zaprasza na kolejne tego typu
zawody.
Od redakcji:
Na obu zdjęciach wy stępuje zagorzały kib ic siatkówki - Adam, którego druŜyny zaprosiły do grupowego, pamiątkowego zdjęcia.

Redakcja składa podziękowanie Wojciechowi S molorzowi
za udostępnienie fotografii.
Na zdjęciu druŜyna reprezentacji Polski Juniorów w siatkówce

G O D Z I N Y O T WA R C I A
K R Y T E J P Ł Y WA L N I
I H A LI SP O RT O W EJ
W OK RES IE Ś WIĄ TECZNY M

Na zdjęciu druŜyna BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

 21.03.2008 (piątek) 7.00 – 23.00
 22.03.2008 (sobota) 7.00 – 14.00
(ostatni klient moŜe wejść o godz.13.00)
 23.03.2008 (niedziela) - NIECZYNNE
 24.03.2008 (poniedziałek) 7.00 – 23.00

S p ó ł k a Wo d n a w G o c z a ł k o w i c a c h - Z d r o j u
W dniu 14 lutego 2008 r.
w Starostwie Pow iatowym w
Pszczynie odbyło się spotkanie
przedstawicieli Spółek Wodnych działających na terenie
Pow iatu Pszczyńskiego. Obserwowana od kilku lat tendencja do
przeznaczania gruntów rolnych
na cele budowlane oraz rozdrabnianie duŜych obszarów rolnych
na małe działki, przyczynia się do
niszczenia systemów drenarskich. Pow oduje to z jednej strony problemy uŜytkowników nieruchomości, a z drugiej – Spółek
Wodnych odpow iedzialnych za
utrzymanie systemów melioracyj-

nych. Poniew aŜ Spółki Wodne
nie mają ustaw owej moŜliw ości
wypowiedzenia się na etapie
uzgodnień w sprawach dot. melioracji w odnych szczegółowych
zaproponowano,
by
przed
uzgadnianiem decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o w arunkach zabudowy ze
Śląskim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Katow icach, zostały one zaopiniow ane
przez Spółkę Wodną działającą
na terenie objętym inw estycją
(Rejonowy Zarząd Spółek Wodnych, 43-300 Bielsko-Biała, ul.
Sobieskiego 105, tel. 0-33/812-

56-42). Proponowany sposób
uzgadniania został równieŜ zaakceptowany przez przedstaw ic ieli
Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych. Ten sposób
pozwoli na ujęcie odpow iednich
warunków w postanow ieniach
uzgadniających inwestycję oraz
wyegzekwowanie
warunków
chroniących urządzenia melioracji w odnych szczegółowych w
procesie inwestycyjnym.
W Urzędzie Gm iny Goczałkow ice-Zdrój (pokój nr 205) istnieje
moŜliwość wglądu do ew idencji urządzeń melioracji szczegółowych.

Jednocześnie informuję, Ŝe rów
jest urządzeniem wodnym i
jego odbudowa, rozbudowa,
przebudowa lub rozbiórka (w tym
zarurowanie) wymaga:
- zgłoszenia robót do Starosty
Pszczyńskiego (Pszczyna, ul.
Chopina 4) zgodnie z ustawą
prawo budow lane,
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Pszczyna, ul. 3
Maja 10) zgodnie z ustawą
prawo wodne.

In we st ycj e
Gminne

kanalizacji deszczow ej części
ulicy KrzyŜanow skiego.
Do Św iąt Wielkanocnych zakończona będzie wymiana naw ierzchni na całej ulicy KrzyŜanowskiego.
Do końca miesiąca kw ietnia
zostanie zakończona w ymiana
naw ierzchni na ulicy Górnej i
ulicy Poprzecznej.
Druga inw estycja to budow a
kanalizacji sanitarnej w Borze.
Jest to system kanalizacji podciśnieniow ej taki sam jak działający w części w schodniej Kolonii Brzozow ej w Goczałkow icach. W chw ili obecnej trw ają
prace zw iązane z budow ą ciągów głów nych kanalizacji i bu-

dow a pompow ni ścieków na
ulicy Pow stańców Śl.
Następny m etapem budow y
będzie montaŜ studni podciśnieniowych na posesjach z
podłączeniem do budynków ,
montaŜ instalacji ssących na
pompow ni, uruchomienie technologii odbioru ścieków i roz-

ruch systemu. Końcowym etapem inw estycji będzie odbudowa dróg w których prow adzono
prace kanalizacyjne.
Całość prac planuje się zakończyć do 30 czerw ca tego roku.

Gmina Goczałkow ice
Zdrój kontynuuje dw ie inw estycje które rozpoczęły się w roku
ubiegły m.
Pierw sza to odbudow a dróg po
przeprow adzonej modernizacji
wodociągu w obrębie dróg:
Poprzecznej, Górnej, KrzyŜanowskiego.
Prace polegają na w ymianie
podbudowy i naw ierzchni dróg
z asfaltow ej na naw ierzchnie z
kostki brukow ej oraz budow ie

W I A D O M O Ś C I
Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Zgodnie z ustawą o
ochronie konkurencji i konsumentów na lutowej sesji Pow iatowy
Rzecznik Konsumentów przedłoŜył sprawozdanie ze swojej rocznej działalności za 2007 rok.
Przypomnę, Ŝe do najw aŜniejszych zadań rzecznika konsumentów naleŜy zapew nienie
bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w
zakresie ochrony naszych interesów, składanie wniosków w sprawie stanow ienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenckich, występow anie do
przedsiębiorców w sprawach
ochrony praw i interesów konsumentów jak rów nieŜ współdziałanie z w łaściw ymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Inspekcją
Handlow ą oraz organizacjami
konsumenckimi. Do kompetencji
Rzecznika równieŜ naleŜy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za
ich zgodą do toczącego się postępowania. Podobnie jak w latach ubiegłych wymienione zadania Rzecznik realizuje sukcesywnie. Większość z konsumentów

to osoby, które znalazły się w
sporze z przedsiębiorcą. Zapytania dotyczyły przede wszystkim
regulacji prawnej reklamacji towarów z tytułu niezgodności
tow aru z umow ą i gwarancją.
Klienci, którzy zgłaszają się do
Biura Rzecznika najczęściej chcą
się zorientować jakie uprawnienia
im przysługują i jak formalnie
zgłaszać swoje Ŝądania, inni
wnoszą o interwencję w konkretnej spraw ie. Większość spraw
jakie w płynęły do Biura Rzecznika dotyczyły obuw ia i sprzętu
AGD, mebli, samochodów , motocykli, telefonów komórkowych,
usług pralniczych i motoryzacyjnych. Pozostałe montaŜu stolarki
okiennej i drzw iowej, telewizji
kablow ej i satelitarnej, usług
energetycznych i gazownic zych,
wodociągowych, telekomunikacyjnych. Jednak zdecydowana
większość spraw dotyczyła niezgodności towaru z umow ą i
gw arancją. Z analizy sprawozdania wynika jednoznacznie, Ŝe
zainteresowanie prawami konsumentów z roku na rok jest coraz
większe.
Jolanta Wawrzyczek

Krystyna Gimel

Krzysztof Turoń

Przet ar gi w Gmi nie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

wanie awarii na sieci, urządzeniach pomiarowych i przyłączach wodociągowych, badanie
jakości wody na sieci wodociągowej – monitoring kontrolny i
przeglądowy,
zabezpieczenie
urządzeń wodociągowych przed
zamarzaniem,
dokonywanie
odcięć dostawy wody odbiorcom, likwidację nielegalnych i
nieczynnych przyłączy, wymianę uszkodzonych i nie posiadających aktualnej legalizacji wodomierzy, wstawianie wodomierzy, wymianę zaworów i przekazywanie zamawiającemu protokołów, plombowanie wodomierzy.
BieŜąca eksploatacja gminnej
sieci kanalizacyjnej w Goczałkowicach-Zdroju, w ramach
którego wyłoniona firma prowadzić będzie całodobową obsługę

sieci kanalizacyjnej przez którą
naleŜy rozumieć: wymianę i
uzupełnianie armatury kanalizacyjnej, udraŜnianie sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii na
sieci, urządzeniach, studniach,
pompowniach (11 sztuk), przyłączach kanalizacyjnych, badanie jakości ścieków na sieci
kanalizacyjnej – monitoring
kontrolny.
W chwili obecnej trwa
procedura
przetargowa
na
„sporządzenie operatu uzdrowiskowego wraz z wykonaniem badań właściwości leczniczych: wód podziemnych, peloidów i klimatu”. Do przetargu
nieograniczonego w dniu 17.03.2008 r. stanęły 3 firmy.
Oferty są sprawdzane a wynik
będzie znany później.
Krystyna Gimel

Z okazji

Świą t Wielk a no c nych
składamy Ŝyczenia zdrowi a
i wszelkiej pomyślności
Oby ten czas przyni ósł
duŜo radości, s pełnienia marzeń i nadziei
na odrodzenie w trudnych
momentach Ŝyciowych
Zarząd TSG INICJATYWA”

KOMUNIKATY POLICJI
Sekcja Ruchu Drogowego KPP w Pszczynie poszukuje
świadków zdarzenia drogowego do jakiego doszło w dniu
21.02.2008r. ok. godz. 8.10 w Piasku na Trasie DK l, gdzie
podczas wyprzedzania samochodu cięŜarowego marki Volvo
o nr rej. D4 PRP 94 z naczepą o nr rej. OHA - RD 295 prze z
inny n/n samochód cięŜarowy doszło do uderzenia i uszkodzenia lusterka zewnętrznego. Świadków prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numer telefonu 32 4493200 lub 997.

Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o
prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego w okresie od
21.03 do 24.03. br. działaniach o nazwie ..BEZPIECZNY
WEEKEND". Głównym celem policyjnych działań będzie ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i minimalizacja ich skutków, poprzez wzmoŜone kontrole prędkości pojazdów przy
uŜyciu mierników prędkości, egzekwowanie obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa oraz fotelików i urządzeń do
przewozu dzieci.
Policjanci zdecydowanie reagować będą na wykroczenia będące przyczyną powstawania zdarzeń drogowych z udziałem
pieszych, w szczególności: przechodzenie jezdni w miejscach
niedozwolonych, wchodzenie na jezdnię zza przeszkody, innego pojazdu lub w miejscu o ograniczonej widoczności, wyprzedzanie na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Kontrolowany będzie stan techniczny pojazdów oraz
stan trzeźwości kierujących.
Prosimy o zachowanie ostroŜności, zarówno kierujących jak i
pieszych uczestników ruchu drogowego.
ZASTĘPCA NACZELNIKA SEKCJI RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLIC JI W PSZCZYNIE
podkom. Mgr Tomasz Fojcik

NIE! Dla Alkoholu
Począws zy od marca br. Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny dla Osób UzaleŜnionych Członków Ich Rodzin d ziałający w budynku Ośrodka Zdro wia przy ul. Wiślnej,
rozszerza zakres świadczonych usług. Terapia prowadzona
przez certyfikowanego specjalistę obejmu je następujące formy po mocy:
 konsultacje indywidualne dl wszystkich zg łaszających się
oraz rozpo znanie problemó w i poradnictwo
 terapia indywidualna dla osób uzaleŜnionych
 terapia indywidualna dl Dorosłych Dzieci A lkoholikó w
 terapia indywidualna dla osób współuzaleŜnionych
 terapia grupowa dla u zaleŜn ionych
 terapia grupowa dla współuzaleŜn ionych.
Jeśli masz problem ze sobą,
jeśli problem ma ktoś bliski
lub po prostu chcesz porozmawiać – PRZYJDŹ.
TU OTRZYMASZ POM OC
W kaŜdy poniedziałek w g odz. 16.30 - 20.30. oraz w
środy w g odz. 13.30 - 15.30 czeka na Cieb ie Certyfiko wany
Terapeuta UzaleŜnień – Maria StróŜn iak
MoŜna teŜ skontaktować się telefonicznie – 0661 270 473
Maria OŜarowska

Prace społecznie - uŜyteczne
Od 1 kw ietnia do dnia 30
października br. na terenie naszej gminy organizowane będą
prace społecznie - uŜyteczne,
skierowanych będzie do nich 6
osób.
Wykonywane przez nich prace
będą głównie polegać na utrzymanie czystości i porządku na:
 gm innych terenach zielonych
 terenie gm innych placówek
ośw iatowych
 terenie Gm innego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
 terenie Ludowego Klubu
Sportowego w Goczałkow icach-Zdrój
Prace społecznie uŜyteczne
są formą aktyw iz acji bezrobotnych. Prace takie mogą wykonywać bezrobotni, dla których upłynął juŜ czas pobierania zasiłku
bądź teŜ go nie nabyły , w miejscu
zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.
Osoba wykonująca prace społecznie uŜyteczne jest objęta
ubezpieczeniem
zdrowotnym
oraz ubezpieczeniem w ypadko-

wym. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, Ŝe odmow a podjęcia takiej pracy oznacza utratę
statusu bezrobotnego.
Starosta (powiatowy urząd
pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji ze środków
Funduszu Pracy z tytułu św iadczeń pienięŜnych wypłaconych
osobom wykonującym prace
społecznie uŜyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości
nie w iększej niŜ 60 proc poniesionych wydatków.
Wprowadzenie prac społecznie uŜytecznych ma na celu,
oprócz zapewnienia osobom
bezrobotnym moŜliw ości uzyskania minimalnych przynajmniej
środków do Ŝycia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i
ograniczenie moŜliw ości wykonywania przez nich pracy "na czarno". Zwiększenie tej formy wsparcia pow inno spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy
socjalnej do osób rzeczyw iście jej
potrzebujących.

Z w ro t p o d a t k u a k c y z o we g o
od zakupionego paliwa rolniczego
Informujemy, Ŝe kaŜdy
rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy
uŜywany do produkcji rolnej powinien w terminie
od 1 marca 2008 r. do 31
marca 2008 r. złoŜyć odpowiedni wniosek do
Wójta Gminy w pokoju nr
205 II piętro w Urzędzie
Gminy w Goczałkowicach-Zdroju wraz faktu-

rami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 września 2007 r. do 29
lutego 2008 r., Limit
zwrotu podatku akcyzowego w 2008 r. wynosi 73,10
zł * ilość ha uŜytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w dniach:
2 - 31 maja 2008 r.
w przypadku pierwszego
wniosku.

PROGRAM
OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI
Przypominamy, Ŝe na terenie naszej Gminy kontynuowany jest program obniŜenia niskiej emisji. Umowa z WFOŚiGW została przedłuŜona do dnia 30
czerwca 2008 roku, po tym terminie program zostanie
zakończony. Informujemy, Ŝe dofinansowanie do modernizacji kotłowni moŜ e wynieść do 7 000 zł.
Wszystkich zainteresowanych wymianą kotła
(modernizacją kotłowni) zapraszamy do punktu konsultacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinac h od 15:30 do 19:00
tel. 032/2127526

O F E RT Y
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, Ŝe aktualnie dysponuje ofertami
pracy w następujących zawodach:
1. Nauczyciel oligofrenopedagog – wymagane w ykształcenie wyŜsze kierunkow e,
mile w idziany staŜ pracy
(praca w Pszczynie)
2. Asystent projektanta – wymagane w y ks z tałc enie
średnie budow lane, znajomość AUTOCA D (praca w
Pszczynie)
3. P r a c o w n i k
dy Ŝ ur ny
(pracow nik produkcji ogrodniczej) – w ymagane wykształcenie średnie, obsługa
komputer a, ur egulow any
stosunek do słuŜby w ojskowej (praca w Pszczynie)
4. Kierow nik magazynu, magazynier, operator for mier ki
– w ymagane w ykształcenie
zaw odow e, średnie, obsługa komputera – dot. kierow nika, upraw nienia na w ózek
w idłowy – dot. magazyniera,
wymagane orzeczenie o
stopniu niepełnospraw ności
(prac a
w
Po r ę b i e ,
tel.032/2120066)
5. Przedstaw iciel handlow y mile w idziane dośw iadczenie, praw o jazdy kat.B
(praca Jastrzębie Zdrój,
Ośw ięcim)
6. Konsultant handlow y - wymagane wykształcenie min.
średnie, dośw iadczenie w
sprzedaŜy i obsłudze klienta
(min, 0,5 roku) oraz w łasny
s a mo c h ó d
( konta kt:
adam.jedrzejczyk@prevoir.
pl)

7. Operator maszyn (cięcie
szkła) - w ymagane wykształcenie średnie najlepiej
techniczne (praca w Goczałkow icach)
8. Kos metyczka – w ymagane
wykształcenie kierunkow e,
staŜ w zaw odzie wymagany
(praca w Pszczynie)
9. Pilarz - ogrodnik – wymagane upr aw nienia pilarza
(pracodaw ca z Piasku)
10. Piekarz, cukiernik – w ymagane w ykształcenie kierunkow e, staŜ pracy mile w idziany (praca w Goczałkow ic ach-Zdroju, Woli, Wiśle
Małej)
11. Stolarz – w ymagane wykształcenie zaw odow e kierunkow e, mile w idziany staŜ
pr acy ( Pielgr z y mow ic e,
ul.Cieszyńska 8 Usługi Stol ar s k ie
–
Par a l uk
tel.032/4723089 oraz w
Pszczynie)
12. Elektryk – wymagane wyks ztałc enie kier unkow e,
staŜ pracy oraz uprawnienia
SEP (praca w Pszczynie)
13. Hydraulik – w ymagane wyks ztałc enie kier unkow e,
staŜ pracy w zaw odzie
(praca w Goczałkow icach)
14. Mechanik s amochodow y,
elektromechanik samochodowy – w ymagane wyks ztałc enie kier unkow e,
mile w idziany staŜ pracy
(praca w Pszczynie, Kobiórze)

Uprzejmie informuję, Ŝe nieaktualne
są następujące oferty pracy złoŜone
w ramach sieci EURES:





Czechy - inŜynier/konstruktor maszyn (Plastik HT), krupier
(INGO Casino), kierowca autobusu (ICOM Transport), tynkarz
(Ing. M iroslav Neuschel), murarz (Ing. M iroslav Neuschel), pracownik fizyczny w przemyśle drzewnym (LV.), pracownik pomocniczy w przemyśle budowy maszyn (nr ref.: CBA 38612U
Bohemia M anscraft),
Cypr - pracownik basenu (Louis Hotels), pokojówka (Louis Hotels), pomoc kuchenna (Louis Hotels),
Wielka Brytania - opiekun (Homecare),

Rozmowy kwalifikacyjne związane z ofertami pracy dla
osób do pracy w leśnictwie przy wycince i sadzeniu drzew w Szwecji (M ora Skoggservice) odbędą się 27 marca br. w Łodzi.

P R A C Y
15. Kierow nik budowy – wykształcenie średnie techniczne, min. 10-letni staŜ
pracy, umiejętność kierow ania zespołem (pracodaw ca
z Pszczyny)
16. Majster budow lany – wymagany staŜ pracy w zaw odzie
(najlepiej branŜa drogow a)
(pracodaw ca ze Studzionki)
17. Ro b o t n i k
b u d ow l a n y
(docieplenia budynków ) –
wymagane dośw iadczenie
zaw odow e, mile w idziane
badania w y s okośc iow e
(pracodaw ca z Pszczyny)
18. Murarz, tynkarz, malarz,
gipsiarz, robotnik budow lany - wymagane dośw iadc z enie
z a w o d ow e
(pracodaw ca z Pszczyny –
istnieje moŜ liw ość przyuczenia)
19. Brukarz - wymagany staŜ
prac y
w
z aw o d z i e
(pracodaw ca z Paw łow ic,
Golasow ic, Łąki)

20. Magaz y nier - kier ow c a –
wymagane w ykształc enie
zaw odow e, średnie, staŜ
pracy mile w idziany (praca
w Pszczynie)
21. Kierow ca z kat. praw a jazdy
C+E , C - w ymagane św iadectw o kw alifikacji, staŜ
pracy w zaw odzie (praca:
kraj, zagranica)
22. Kierow ca autobusu - wymagane w ykształcenie zaw odow e, s taŜ
pr ac y
(pracodaw ca z Pszczyny,
Chybie)
23. Operator sprzętu budow lanego – wymagane upraw nienia ( pr ac odaw c a z
Pszczyny)
24. P r a c o w n i k
oc hr o ny
(licencja) – w ymagane wyks z tałc enie z aw odow e,
średnie oraz licenc ja pracow nika ochrony (praca
Wola, Bieruń, Czechow ice
Dz., Brzeszcze, Lędziny)

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju
ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, działanie
7.1. - Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju.
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (tj. 18- 60/65 lat), bezrobotnych, poszukujących pracy lub
nie pozostających w zatrudnieniu, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek pracy, zamieszkujących na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.





W ramach projektu oferujemy bezpłatnie :
doradztwo zawodowe
doradztwo psychologiczne
doradztwo prawne
szkolenia i kursy podnoszące i uaktualniające kwalifikacje zawodowe

Ponadto w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu
na zajęcia.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji
moŜna uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju ul.
Szkolna 11, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Osoby do kontaktu:

Z powaŜaniem

Kierownik: Joanna Kotas
Aleksandra Machalica, Monika Rąba

z up. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Wicedyrektor Mieczysław Planeta

Telefon Kontaktowy - 032/2107090,
w godz. 8.00 - 15.00

INFORMATOR TELEFONICZNY


























URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054,
7387125, fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do
piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00. W
czwartki interesanci przyjmow ani są od godz. 12.00.
KASA WRAZ Z AGENCJĄ BANKU PKO BP SA W BUDYNKU
URZ ĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do 17.00
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w spraw ie skarg i wniosków
we wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do
15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Szkolna 11, tel./fax
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do
16.00, dyŜur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.
W czwartki interesanci przyjmow ani są od godz. 14.00.
Komórka Św iadczeń Rodzinnych przy OPS - ul. Szkolna 11,
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 2107838,
urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ul. 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 poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00
do 14.00.
APTEKA "Św . Jacka" - tel. 2107187
OŚRODEK ZDROWIA - tel. 2107214.
CAŁODOBOWA L ECZNICA DLA ZWIERZĄT- Goczałkow ic e-Zdrój
ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Goczałkow ice-Zdrój ul. Głów na 39,
tel. 2107313 – czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - ul. Szkolna 13 czynna w
poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 - 19.00, środa: 10.00 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739.
POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146.

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON
Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy U zdrowiskowej (przepompownia główna):
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00
Środa - od 14.00 do 18.00
Piątek - od 14.00 do 18.00
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208.

DYśURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmuje interesantów w budynku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy U zdrowiskowej, za D yrekcją WORR.
Poniedziałek - od 17.00 do 19.00
Środa - od 9.00 do 12.00
Czwartek - od 16.00 do 19.00
Kontakt telefoniczny: 609 595 652

Uwaga Rolnicy
Spotkanie rolników z przedstawicielami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pszczynie
oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pszczynie
dot. wypełniania wniosków na dopłaty bezpośrednie
odbędzie się 31 marca 2008 r.
o godz. 10.00
w Sali Urzędu Gminy.
Serdecznie zapraszamy.

ZGŁASZANIE AWARII:








AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy i numeru
posesji. Pogotow ie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021.
USZKODZ EŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205
Urzędu Gminy.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI
• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkow ic e-Zdrój,
ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645
• Przedsiębiorstw o InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086
• Zakład Usługow o-Handlow o-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502
Czechowice-Dziedzic e, ul. Legionów 85
• Eko- Plus, 43-502 Czechowic e-Dziedzic e, ul. Ślepa 10, tel./fax:
0322159055
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkow ic e-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

LINORYT WYKONAŁA EWA JAKUBIEC, 13 LAT
CZASOPISMO SAMORZĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZ KOLNA 13,
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, FAX: 2107306. E-MAIL:
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