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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   Masz ogródek  
i chcesz si ę  

nim pochwali ć? 
 

 Zapras za my do 
uczestnictwa w konkursie 
na „najładniej zagospoda-
rowany ogródek”. Kolejny 
raz Gmina organizuje ten 
konkurs. W najbliŜszym 
czasie ukaŜą się na stronie 
internetowej Urzędu oraz 
w następnym numerze 
gazety informacje, doty-
czące regulaminu i warun-
ków udziału w konkursie.  
Wręczenie nagród oraz 
prezentacja zdjęć najpięk-
niejszych ogródków 
odbędzie się w trakcie 
Gminnych DoŜynek we 
wrześniu.  
Zapraszamy wszystkich 
chętnych bardzo serdecz-
nie.  

Krystyna Gimel 

 IN DI OS B R A V OS  
 
 To grupa, której chyba 
nie trzeba specjalnie przedsta-
wiać. Formacja tworzona przez 
Piotra Banacha (eksgitarzysta 
Hey) i Piotra Gutkowskiego 
"Gutka" (kojarzony głównie z 
gościnnych udziałów na płytach 
Paktofoniki, czy Abra dAba) bez 
wątpienia jest jedną z najwięk-
szych "gwiazd" polskiego regga-
e. Indios Bravos praktycznie nie 

istnieje w komercyjnych me-
diach, a jednak na ich koncerty 
przychodzą tłumy. 

Kurator ium op iniu je  
negatywnie 
 
 W dniu 25 kwietnia do Urzędu Gminy wpłynęło posta-
nowienie w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Postanowienie podpisała 
Alicja Janowska Wicekurator. W niniejszym numerze 
„Wiadomości” na str. 4 publikujemy pełną treść dokumentu 
opinii Kuratora. 

XIII DNI GOCZAŁKOWIC 14 - 15.06.2008r. 

ROZŚPIEWANA 
EUROPA   
 
 P rogr am es tr adowy 
"Rozśpiewana Europa" z pro-
wadzącym Paolo Cozza to przed-
stawienie stworzone w oryginal-
nej konwencji podróŜy po Euro-
pie. Znana szerokiej publiczności 
Gwiazda programu "Europa da 
się lubić" - Paolo Cozza dowcipa-
mi i charakterystycznymi dla 
danego kraju anegdotami prowa-
dzi publiczność poprzez tę po-
dróŜ. Śpiewają takŜe laureaci 
"Szansy” 

1. Uchwalony przez Radę Gminy budŜet, po uwzględnieniu zmian 
w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 
22 327 692zł. Dochody wykonano w kwocie 21 402 406 zł, co 
stanowiło 95,86 % planu, w tym planowane dochody własne na 
kwotę 20 490 290 zł, wykonanie w kwocie 19 643 969 zł, co 
stanowi 95,87% planu. Dotacje na zadania zlecone gminie 
wykonano w kwocie 1 758 438zł na planowane 1 837 302zł. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budŜetowych po 
zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę  
24 733 630 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 22 339 453 zł, 
co stanowi 90,32 % ogółu planu.  

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budŜecie Gminy kwotę 
2 657 594 zł, co stanowiło 10,74% ogółu planu wydatków. Wy-
datkowano kwotę 2 638 452 zł, co stanowi  
99,28% planowanych wydatków na inwestycje. Udział inwesty-
cji w wydatkach gminy wyniósł 12,5%. Zakończono finansowa-
nie budowy ul. Rolnej i Solankowej, finansowanie budowy kry-
tej pływalni, rozpoczęto inwestycję wymianę wodociągów w ul. 
KrzyŜanowskiego, Górnej, Poprzecznej i Uzdrowiskowej z od-
tworzeniem nawierzchni ulic-termin zakończenia prac  
30.04.2008r. rozpoczęto równieŜ inwestycję kanalizację sani-
tarną  w Borze I i II, termin zakończenia 30.06.2008r. rozpoczę-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Wyst ąpienie na sesji absolutoryjnej  
w dniu 29.04.2008r. Wójta Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 



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

 Sesję otworzyła i prowa-
dziła Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Aleksandra Marzec.  
Radny Wojciech Kapias odczy-
tał pisemną interpelację w spra-
wie działań władz gminy mają-
cych na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańców Go-
czałkowic-Zdroju         i kuracju-
szy sanatorium w czasie realiza-
cji inwestycji budowy tunelu 
drogowego w ulicy Bielskiej w 
Pszczynie. Interpelacje przeka-
zano Wójtowi Gminy. 
Podjęto uchwały w sprawach: 
  a) wezwania do usunięcia naru-
szenia prawa 
b) Przystąpienia Gminy 
Goczałkowice-Zdrój do projektu 
„Przygotowanie jednostek samo-
rządu terytorialnego do świad-
czenia e-usług oraz integracji z 
SEKAP” 
c) Zmian w budŜecie gmi-
ny na 2008 r. 
d) Zatwierdzenia zmian w 
zestawieniu przychodów i wy-
datków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej na 2008 r. 
e) zmiany uchwały Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 
sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Po-
wiatowej Policji w roku 2008 
f) ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Goczał-
kowice-Zdrój oraz uzgodnienia 
wartości jednego punktu 
g) ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników samorządowych 
zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Goczałkowice-
Zdrój oraz uzgodnienia wartości 
jednego punktu 
h) wyraŜenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą 
Pszczyna dotyczącego zasad 
prowadzenia nauczania religii 
Ko śc io ła  Ewa nge l ic ko -
Augsburskiego w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym 
i) wyraŜenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą 
Pszczyna dotyczącego zasad 
prowadzenia nauczania religii 
Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym 
j) wyraŜenia zgody na 
przystąpienie Gminy Goczałko-

wice-Zdrój do realizacji projek-
tów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 
W swoim sprawozdaniu z pracy 
w okresie pomiędzy sesjami 
Wójt poinformował m.in., Ŝe    
w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady do dziś: 
- w dniach 14 i 15 marca odbyły 
się spotkania z radami pedago-
gicznymi SP1 i SP2 
- ogłoszono przetarg na usuwa-
nie awarii wodociągowych, 
przetarg odbędzie się 27.03.2008 
roku, 
- ogłoszono przetarg na usuwa-
nie awarii sieci kanalizacyjnych, 
przetarg odbędzie się 27.03.2008 
roku, 
- ogłoszono przetarg na wykona-
nie operatu uzdrowiskowego, 
przetarg odbył się 17.03.2008 r. 
z pośród trzech zgłoszonych 
ofert wybrano jedną, firma po-
chodzi z Krakowa 
- podpisano dwie umowy na 
dofinansowanie usuwania azbe-
stu oraz na punkt zbiórki opon 

- zostało przygotowane sprawoz-
danie z wykonania budŜetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój    za 
2007 r. 
- ogłoszono konkursy na dofi-
nansowanie zadań realizowa-
nych przez organizację poŜytku 
publicznego 
- w dniach 14 i 17 marca odbył 
się pobór dla mieszkańców Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój, stawiło 
się 71 osób 
- 19.03.2008 w Starostwie Po-
wiatowym w Pszczynie odbę-
dzie się konwent prezydentów, 
burmistrzów miast i wójtów 
gmin, tematem spotkania będzie 
stan dróg powiatowych i gmin-
nych. 
  Przewodniczący Komisji 
Uzdrowiskowej poinformował, 
Ŝe w dniu 26.03.2008 r.     o 
godz. 13.00 odbędzie się posie-
dzenie Komisji Uzdrowiskowej 
oraz Komisji Rolnictwa     i 
Ochrony Środowiska, tematem 
spotkania będzie wybranie jed-
nej z koncepcji zagospodarowa-
nia parku zdrojowego oraz sta-
wu maciek 
 
Opracowała Katarzyna Mizera 

Z okazji Urodzin 

Panu KRZYSZTOFOWI  
LAZARKOWI  

składamy najlepsze Ŝyczenia. 
Wszelkiej pomyślności, duŜo miłości,  

zdrowia, zadowolenia na co dzień  
i szczęścia, którego nigdy za wiele. 

 
W imieniu władz Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec 
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik 

Z okazji 40-tych Urodzin 

Panu ADAMOWI ZUBEROWI 
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 

Wójt Gminy  
Goczałkowice-Zdrój  
Pan Krzysztof Kanik 
 
 W związku z plano-
waną inwestycją budowy 
tunelu drogowego w ulicy 
Bielskiej w Pszczynie, która 
według doniesień prasowych 
najprawdopodobniej zostanie 
wkrótce rozpoczęta, składam 
na ręce Wójta Gminy Go-
czałkowice-Zdrój interpela-
cję na temat działań władz 
gminy mających na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców Goczałkowic-
Zdroju i kuracjuszy sanato-
rium w czasie realizacji w/w 
inwestycji. 
Moje zaniepokojenie w tym 
względzie, budzi między 
innymi sposób organizacji 
objazdów wyznaczonych na 
czas. budowy. Drogi goczał-
kowickie nie zostały wyzna-
czone jako alternatywa dla 
nieprzejezdnej w tym czasie 

ul. Bielskiej. Ten fakt w za-
sadzie mógłby cieszyć, gdy-
by nie przypuszczenie grani-
czące z pewnością, Ŝe samo-
chody udające się z kierunku 
Bielska-Białej w stronę Stru-
mienia, Jastrzębia, śor, a 
takŜe samej Pszczyny i w 
odwrotnym kierunku, będą 
przemieszczały się ulicami: 
Główną,  Borowi nową, 
Szkolną i dalej Jeziorną. 
Pewnym jest, Ŝe wyznaczona 
na objazd ulica Bieruńska w 
Pszczynie nie pomieści 
wszystkich samochodów, 
poruszających się w kierunku 
w/w miast, bo juŜ w tej chwi-
li jest zapchana do granic 
swoich moŜliwości. 
W związku z powyŜszym, 
proszę o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania: 
1. Jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa pie-
szym, poruszającym się 
ulicami, na których natę-

I n t e r p e l a c j a  

XVII Sesja Rady Gminy odbyła się 18.03.2008 r. 



Pan Radny 
Wojciech Kapias 
 
 W związku z pytania-
mi zawartymi w punktach od 
1 do 4 zwrócono się do Po-
wiatowego Zarządu Dróg w 
Pszczynie z pytaniami  doty-
czącymi zapewnienia bezpie-
czeństwa na drogach Głów-
nej i Szkolnej oraz planami 
modernizacji   tych dróg w 
związku z budową tunelu na 
ulicy Bielskiej w Pszczynie. 
 W załączeniu przekazujemy 
k s e r o k o p ię  p i s m a  

PRIR/2211/02/08 z dnia 
25.03.2008r. 
W odpowiedzi na nasze pi-
smo Powiatowy Zarząd Dróg 
poinformował ,Ŝe nie jest w 
posiadaniu informacji o pro-
jektowanej zmianie organiza-
cji ruchu ulicami Jeziorną , 
Szkolną i Główną jak rów-
nieŜ nie zna terminu rozpo-
częcia prac związanych z 
budową przejścia ( brak kon-
kretnej daty rozpoczęcia 
prac). 
Oznakowanie poziome ulicy 
Głównej zostało zaplanowa-

ne w bieŜącym roku. Na 
dzień dzisiejszy przygotowy-
wane jest postępowanie prze-
targowe. 
Powiatowy Zarząd Dróg 
wspólnie z Gminą Goczałko-
wice planuje wystąpić o 
środki unijne na remont 
w.w . dróg. 
W odpowiedzi na punkt 5 i 6 
interpelacji informujemy, iŜ 
porozumienie Gminy z inwe-
storem budowy tunelu drogo-
wego nie jest moŜliwe z uwa-
gi na fakt Ŝe stroną w takiego 
porozumienia moŜe być jedy-

nie Powiatowy Zarząd Dróg 
– jako administrator dróg 
powiatowych na terenie na-
szej Gminy. O takie porozu-
mienie zwrócono się w. w. 
piśmie. 
JeŜeli chodzi o pytanie za-
warte w pkt 7 interpelacji, 
Administracja Zasobów Ko-
munalnych zwróciła się pi-
semnie do Zakładu Linii Ko-
lejowych w Katowicach, 
przedstawiając tym samym 
sytuację na przejeździe kole-
jowym na ul. Szkolnej w 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Ŝenie ruchu kołowego 
zostanie zwielokrotnione?  
Moje pytanie dotyczy 
zwłaszcza dzieci, które 
choć do szkół są dowoŜo-
ne, to jednak do przystan-
ków autobusowych muszą 
dotrzeć na piechotę. Jak 
równieŜ pozostałych 
mieszkańców, dla których 
chociaŜby dotarcie do 
sklepu będzie znacznie 
bardziej  u trudnione.  
Ulica Główna na znacznej 
długości, a ulica Borowi-
nowa i Jeziorna na całej 
długości, jak do tej pory 
nie zostały wyposaŜone w 
chodniki, a na wielu od-
cinkach brak nawet pobo-
czy. Stąd bezpieczeństwo 
pieszych z całą pewnością 
będzie zagroŜone w stop-
niu znacznie większym 
niŜ obecnie. 

2. Czy w okresie budowy 
tunelu drogowego w 
Pszczynie, ruch rowero-
wy ulicami: Główną, Bo-
rowinową, Szkolną i Je-
ziorną będzie w jakiś spo-
sób zabezpieczony? W 
ostatnich kilku latach, 
został wybudowany frag-
ment chodnika przy ulicy 
Głównej. Czy na etapie 
jego planowania pomyśla-
no o amatorach jednośla-
dów? Ich liczebność cią-
gle rośnie. Nie sposób 
pominąć faktu, Ŝe nasza 
miejscowość leŜy na tra-
sie waŜnych, międzynaro-
dowych szlaków rowero-

wych, a sport i turystyka 
zajmują znacząca pozycję 
w koncepcji rozwoju i 
funkcjonowania gminy. 

3. Ulica Główna na znacz-
nym odcinku została juŜ 
zmodernizowana, a nowo 
połoŜony dywanik asfal-
towy juŜ się nieco zesta-
rzał. Dlaczego do chwili 
obecnej nie zostały poma-
lowane linie rozgranicza-
jące pasy ruchu, które 
dyscyplinując kierowców 
do poruszania się wyłącz-
nie po własnych pasach 
ruchu, znacznie przyczy-
niłyby się do poprawy 
bezpieczeństwa?  Na 
skrzyŜowaniach ulic i w 
rejonie wiaduktu kolejo-
wego linie są od zaraz 
absolutnie niezbędne. 

4. W perspektywie najbliŜ-
szych kilku lat, plan in-
westycyjny Powiatowego 
Zarządu Dróg w Pszczy-
nie uwzględnia, w zaleŜ-
ności od moŜliwości fi-
nansowych, kilka powaŜ-
nych inwestycji na na-
szych drogach. Czy mimo 
wzmoŜonego ruchu samo-
chodowego i to zarówno 
tego osobowego - ulicą 
Główną, jak i cięŜarowe-
go - Ulicą Szkolną, pro-
wadzenie wspomnianych 
inwestycji będzie moŜli-
we? Czy teŜ na czas bu-
dowy tunelu ich realizacja 
zostanie zawieszona? 

5. Czy inwestor zawarł ja-
kiekolwiek porozumienie 

z gminą w sprawie zabez-
pieczenia porządku i bez-
pieczeństwa wszystkich 
uŜytkowników goczałko-
wickich dróg? 

6. Czy wójt zabiegał o za-
warcie porozumienia z 
inwestorem na temat jego 
(inwestora) partycypacji 
w kosztach naprawy go-
czałkowickich dróg, któ-
rych stan juŜ dziś pozo-
stawia wiele do Ŝyczenia, 
a istnieje uzasadniona 
obawa, Ŝe po prostu zo-
s t aną  roz j eŜdŜo ne? 
(przewidywany okres 
inwestycji moŜe potrwać 
nawet dwa lata). 

7. Czy wójt zabiegał o za-
warcie porozumienia po-
między inwestorem, a 
PKP, w sprawie polepsze-
nia droŜności przejazdu 
kolejowego przy ulicy 
Szkolnej, tak, by postój 
przed opuszczonymi za-
porami nie trwał, jak to 
się obecnie nie rzadko 
zdarza, nawet kilkanaście 
minut? Taka sytuacja 
najzwyczajniej sparaliŜu-
je cały ruch w Goczałko-
wicach. Tłumaczenie, Ŝe 
obsługa tegoŜ przejazdu 
kieruje się przepisami, 
mnie jako kierowcy nie 
przekonuje, bowiem po-
konując inne przejazdy 
kolejowe, na przykład 
przy ulicy Hallera w 
Pszczynie, odnoszę wra-
Ŝenie, Ŝe tamtejsza obsłu-
ga przejazdu kieruje się 

zupełnie innymi przepisa-
mi (choć w ramach tego 
samego PKP), czyniąc je 
w konsekwencji znacznie 
bardziej droŜnymi. 

Ulice Główna, Szkolna i Je-
ziorna posiadają status dróg 
powiatowych, więc na Po-
wiatowym Zarządzie Dróg 
ciąŜy odpowiedzialność za 
ich stan i bezpieczeństwo ich 
uŜytkowników. Są to fakty 
powszechnie znane. Dla wie-
lu mieszkańców, za sprawą 
gminnej polityki informacyj-
nej, nie jest tajemnicą, Ŝe 
władze naszej gminy współ-
pracują z odpowiednimi jed-
nostkami powiatu pszczyń-
skiego, w celu ciągłego pod-
noszenia standardów naszych 
dróg. Do zrobienia pozostało 
jeszcze jednak bardzo wiele. 
Poczynione do tej pory inwe-
stycje drogowe oraz tempo i 
jakość ich realizacji satysfak-
cjonują mieszkańców Go-
czałkowic w stopniu dalece 
niewystarczającym, stąd ich 
oczekiwania są w pełni uza-
sadnione i jak sądzę, skiero-
wane pod adresem wójta, nie 
zaś starosty pszczyńskiego. 
Proszę więc o uwzględnienie 
interesu mieszkańców i rze-
telne potraktowanie proble-
mu. 
 

Radny Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 

Wojciech Kapias 

Odpowiedź  na interpelację  z dnia 18.03.2008r. 



Bielsko-Biała,  
dnia 16 kwietnia 2008 r. 

 
DK-BB/JSz/42011/1/08 
 
Śląski Kurator Oświaty 
W Katowicach 
Ul. Jagiellońska 25 
40-032 Katowice 
 
 

POSTANOWIENIE  
 
 Na podstawie art. 59 
ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświa-
ty (teks jednolity: Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) oraz 
zapisów art. 106, art. 123 § l 
Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późniejszymi zmianami), po 
zapoznaniu się z uchwalą 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój Nr XVI/112/2008 z 
dnia 26 lutego 2008 roku w 
sprawie zamiaru likwidacji 
placówki oświatowej prowa-
dzonej przez Gminę. tj. 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II w Goczał-
kowicach-Zdroju, uwzględ-
niając stan i warunki funk-
cjonowania szkół podstawo-

wych na terenie gminy Go-
czałkowice-Zdrój, postana-
wia się negatywnie zaopinio-
wać zamiar likwidacji z 
dniem 31 sierpnia 2008 roku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II w Goczał-
kowicach-Zdroju. 
 

UZASADNIENIE  
 
Śląski Kurator Oświaty pi-
smem z dnia 4 marca bieŜą-
cego roku został powiado-
miony przez rodziców 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 im. Jana Pawła II w 
Goczałkowicach, Ŝe nie zo-
stali oni poinformowani o 
zamiarze likwidacji wymie-
nionej szkoły w terminie 
określonym w art. 59 ust. l 
ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświa-
ty (teks jednolity: Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.). 
Przeprowadzone przez Dele-
gaturę Kuratorium Oświaty 
w Bielsku-Białe postępowa-
nie wyjaśniające w przed-
miotowej sprawie potwier-
dziło słuszność zarzutów 
rodziców zgłoszonych w w/w 
piśmie. Nie moŜna bowiem 
uznać za skuteczne dokonani 

zawiadomienia wszystkich 
rodziców likwidowanej szko-
ły poprzez zorganizowanie 
spotkania, w którym udział 
wzięło osiemnastu rodziców 
(brak potwierdzenia zawia-
domienia pozostałych rodzi-
ców), jak równieŜ informo-
wanie ich za pomocą komu-
nikatów zamieszczonych w 
internecie lub na tablicach 
ogłoszeń. 
W bieŜącym roku szkolnym 
struktura Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 im. Jana Pawła II w 
Goczał kowicach- Zdro ju 
obejmuje klasy I - VI, w któ-
rych uczy się łącznie 108 
uczniów. 
 
Art. 59 ust. l cytowanej wy-
Ŝej ustawy wymaga, aby co 
najmniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji szkoły 
organ prowadzący powiado-
mił m. in. rodziców uczniów 
(prawnych opiekunów). Ro-
dzice (prawni opiekunowie) 
uczniów, jako sprawujący 
władze rodzicielską (bądź 
pieczę) nad dzieckiem, mają 
interes w tym, aby dostatecz-
nie wcześnie otrzymać infor-
macje o zamierzonej likwida-
cji szkoły publicznej. 
W orzecznictwie sądowym 

podkreśla się potrzebę, aby 
informacja o zamiarze likwi-
dacji szkoły była informacją 
imiennie adresowaną do po-
szczegó lnych rodziców 
(prawnych opiekunów). Nie 
wystarczy przy tym jedynie 
powołać się na toczącą się, 
np. na łamach prasy, radia 
czy telewizji, debatę pu-
bliczną. Stanowisko takie 
zostało zawarte w wyroku 
NSA w Szczecinie z dnia 18 
kwietnia 2001 roku (sygn. 
akt: SA/Sz 149/2001, publ. 
LEX nr 49256). 
W związku z przedstawiony-
mi okolicznościami wydanie 
negatywnej opinii jest w peł-
ni uzasadnione. 
Na postanowienie stronie 
słuŜy zaŜalenie do Ministra 
Edukacji Narodowej za po-
średnictwem Śląskiego Kura-
tora Oświaty, w terminie 
siedmiu dni od dnia doręcze-
nia postanowienia. 
Wniesienie zaŜalenia nie 
wstrzymuje wykonania po-
stanowienia. 
 

Z up. Śląskiego  
Kuratora Oświaty 

mgr Alicja Janowska 
Wicekurator 

Goczałkowicach-Zdroju, z 
prośbą o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania: 
1. Zwróciliśmy się z prośbą o 
przedstawienie procedury 
opuszczania i podnoszenia 
szlabanów tzn. o ile wcze-
śniej przed przyjazdem po-
ciągu, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, dróŜnik 
powinien zamykać rogatki. 
2. Opisując sytuację jaka ma 
miejsce na przejeździe kole-
jowym, zwróciliśmy się rów-
nieŜ z pytaniem, czy zamyka-
nie rogatek na 5 minut a nie-
kiedy nawet na 10 minut 
przed przyjazdem pociągu, 
jak ma to miejsce w Goczał-
kowicach-Zdroju, to określo-
ne przepisami względy bez-

pieczeństwa, czy moŜe wy-
godnictwo dróŜnika. 
3. JeŜeli chodzi o sprawę dla 
gminy najwaŜniejszą czyli o 
moŜliwość sparaliŜowania 
ruchu samochodowego, w tej 
części Goczałkowic-Zdroju, 
spowodowanego wzmoŜo-
nym przejazdem samocho-
dów w czasie budowy tunelu 
drogowego w Pszczynie, to 
zwróciliśmy się z pytaniem, 
czy na czas budowy tunelu 
drogowego na ulicy Biel-
skiej, czas oczekiwania przed 
zamkniętymi rogatkami na 
ul. Szkolnej w Goczałkowi-
cach-Zdroju, mógłby zostać 
(moŜe w formie porozumie-
nia albo stosownego zapew-
nienia PKP) ograniczony do 
tzw. minimum, czyniąc tym 

samym przejazd maksymal-
nie droŜnym i nie powodują-
cym zbędnych utrudnień w 
ruchu.  
W odpowiedzi na nasze pi-
smo Zakład Linii Kolejo-
wych w Katowicach między 
innymi poinformował nas, Ŝe 
czas zamknięcia przejazdu 
zawsze wynika ze względów 
bezpieczeństwa określonych 
w regulaminie oraz instrukcji 
obsługi przejazdów kolejo-
wych jak równieŜ, Ŝe szlaki 
kolejowe wyposaŜone są w 
samoczynną blokadę, umoŜ-
liwiającą wyprawienie w tym 
samym kierunku 4 pociągów 
w odstępach 3 minut. Na 
odcinku linii Katowice – 
Zwardoń istnieje duŜe natę-
Ŝenie ruchu około 200 pocią-

gów na dobę. W związku z 
tym zamknięcie przejazdu 
moŜe dochodzić nawet do 10 
minut, jeśli do przejazdu 
zbliŜać się będą pociągi z 
przeciwnych kierunków. Ze 
swojej strony Zakład Linii 
Kolejowych w Katowicach 
zadeklarował maksymalną 
pomoc w sprawnym prowa-
dzeniu ruchu kołowego, jed-
nak podkreśla, Ŝe nie moŜe 
się to odbyć kosztem zmniej-
szenia bezpieczeństwa na 
przejeździe. W załączeniu 
przekazujemy kserokopię 
pisma nr IZES2-0703-2/08 z 
dnia 07.04.2008r., Zakładu 
Linii Kolejowych w Katowi-
cach. 

Wójt Gminy 
Krzysztof Kanik 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

K u r a t o r i u m  o p i n i u j e  n e g a t y w n i e  

O d p o w i e dź  n a  i n t e r p e l a c ję  z  d n i a  1 8 . 0 3 . 2 0 0 8 r .  



to inwestycję Modernizacja Parku Zdrojowego i Stawu Maciek 
w zakresie dokumentacji dla przygotowania wniosków o pienią-
dze unijne. 

4. Na wydatki bieŜące budŜetu zaplanowano kwotę 
21 893 397,99 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 
19 547 228,33 zł, co stanowi 89,28% ogółu planu.  
Z powyŜszej kwoty 93,35% stanowiły wydatki na zadania wła-
sne, a 6,65% wydatki na zadania zlecone. Oprócz wydatków 
osobowych i na utrzymanie obiektów wydatki bieŜące związa-
ne były z remontem podłóg sal lekcyjnych w SP1, z remontami 
w Przedszkolu nr 2 i nowym zadaniem realizowanym przez 
gminę jest utrzymanie Parku Zdrojowego. Realizacja IV etapu 
programu ograniczenia niskiej emisji zakończyła się w roku 
zrealizowaniem 25% planowanych prac, przesunięcie na rok 
2008 do końca czerwca zadania ma spowodować zamknięcie 
programu ze względu na brak zainteresowania mieszkańców. 

5. Planowany deficyt budŜetu Gminy na koniec 2007 roku stano-
wił kwotę 2 405 938 zł, a wyniósł 937 046,71zł. Źródłem sfinan-
sowania deficytu budŜetu stanowiły przychody z poŜyczek i 
kredytów. 

6. BudŜet Gminy zamknął się wynikiem w wysokości  
1 018 822,66zł.  

7. Ze środków budŜetu Gminy w 2007 roku spłacono raty zacią-
gniętych poŜyczek w kwocie 1 913 303,84 zł, na plan  
1 916 587 zł. Umorzone zostały Gminie poŜyczki w wysokości 
1 452 261 zł, w tym przypadających w 2007 roku spłat 
w wysokości 82 224,40 zł.  

8. ZadłuŜenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych 
poŜyczek wyniosło kwotę 8 631 942,14 zł z terminem spłaty w 
2008 roku i latach następnych. (40,33% dochodów wykona-
nych na dopuszczalny próg 60%), roczna spłata rat poŜyczek 
wraz z odsetkami 1 913 303,84zł co stanowi 8,94% dochodów 
na dopuszczalne 15%. Gmina zaciągała poŜyczki i kredyty 
preferencyjne (niskie oprocentowanie i moŜliwość częściowego 
umorzenia). 

9. Gmina na 31 grudnia 2007 roku posiadała wymagalne zobo-
wiązania z terminem płatności do 31 grudnia 2007 roku 1 056zł 
z tytułu zapłaty za wykonane usługi. Zobowiązanie zostało 
uregulowane w styczniu roku 2008. 

10. Skutki obniŜenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynio-
sły 904 922,07 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień 
z podatków za 2007 rok wyniosły 59 431,15 zł. Łącznie stanowi 
to kwotę 964 353,22 zł, tj. 4,00 % zrealizowanych dochodów.  

 
Podsumowanie: 
 
1. Rok 2007 był niekorzystny dla samorządów w Polsce, unijne 

programy pomocowe i ich finansowe wsparcie dla gmin skoń-
czyły się w 2006r, a fundusze strukturalne na lata 2007-2012 i 
konkursy z nimi związane zostały ogłoszone dopiero w II kwar-
tale 2008r. Programy dla Gmin Górniczych wspierające w na-
szym przypadku inwestycje drogowe zakończone zostały z 

końcem roku 2006. Dlatego nasza gmina w roku 2007 korzy-
stała tylko z poŜyczek ze środków WFOŚiGW w Katowicach, 
na realizację zaplanowanych inwestycji ekologicznych 
(wymiana wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej) i progra-
mu ograniczenia niskiej emisji. 

2. Stale zwiększające się wydatki bieŜące spowodowane inflacją, 
podnoszonymi cenami usług i materiałów jak równieŜ docho-
dzącymi zadaniami np. 1 rok eksploatacji basenu, 1 rok reali-
zacji uchwalonego Planu Przestrzennej Zabudowy i Zagospo-
darowania Gminy Goczałkowice-Zdrój, zwiększone zadania z 
zakresu opieki społecznej i edukacji, utrzymanie bieŜące prze-
jętego Parku Zdrojowego, nie znalazły pokrycia w dochodach. 
Brak wzrostu dochodów własnych – podatki i opłaty lokalne 
(renta planistyczna, opłata adiacencka) spowodował koniecz-
ność zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 
2 350 000zł na wydatki bieŜące. RównieŜ przedłuŜające się 
procedury odwoławcze od wydanych decyzji z lat 2002 do dnia 
dzisiejszego nie pozwalają realizować planów budŜetowych w 
sposób ciągły i w określonych ramach czasowych. 

3. Korzystny rok moŜna zaliczyć pod względem uzyskanych umo-
rzeń wcześniej zaciągniętych poŜyczek. W sumie uzyskaliśmy 
umorzeń na kwotę 1 452 261zł. Głównie dotyczy to poŜyczek 
ekologicznych z WFOŚiGW w Katowicach. Umorzenia zostały 
rozdysponowane na dalsze zadania ekologiczne. Podpisane 
umowy umorzeniowe są rezultatem spełnienia wymogów fun-
duszu w zakresie osiągniętych efektów ekologicznych. KaŜde 
zadanie jest na bieŜąco sprawdzane i kontrolowane przez in-
spektorów WFOŚiGW.  

 
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
 

Wyst ąpienie na sesji absolutoryjnej w dniu 29.04.2008r.  
W ó j t a  G m i n y  G o c z a ł k o w i c e - Z d r ó j  

 W dniach 24-27 kwiet-
nia 2008 kolejna, 21 osobowa, 
grupa gimnazjalistów wzięła 
udział w wizycie partnerskiej w 
zaprzyjaźnionej szkole w Pa-
rasznyi na Węgrzech. Wyjazd 
dla uczniów klasy IIb z wycho-
wawcą Barbarą Szermańską był 
nagrodą za zdobycie tytułu Euro 
-klasy 2007. Co roku w marcu 
gimnazjaliści walczą o ten tytuł  
w konkursie przygotowanym 

przez nauczycieli języków ob-
cych, wykazując się wiadomo-
ściami na temat Ŝycia, kultury, 
obyczajów krajów europejskich. 
Jest to takŜe sprawdzian ze zna-
jomości języka angielskiego i 
niemieckiego. 
 
 W tym roku, na zapro-
szenie włodarzy Gminy i Dyrek-
tora szkoły, IIb wzięła udział w 
uroczystej akademii z okazji 

święta  szkoły w Parasznyi  i 
święta jej patrona - Baross Ga-
bor -  opiekuna tamtejszych 
górników, jakoŜe rejon Miszkol-
ca naleŜy do górniczego terenu 
Węgier.  Gimnazjaliści zapre-
zentowali na akademii krótki 
program artystyczny w języku 
angielskim oraz rozegrali mecze 
towarzyskie w piłce noŜnej i 
koszykówce.  Miłym akcentem  
wizyty było posadzenie drzewka 

przyjaźni - polskiej brzozy, 
ufundowanej przez przez Pań-
stwa Kapiasów. W programie 
wizyty były takŜe kąpiele w 
termach Topolcy oraz zwiedza-
nie jednej z najpiękniejszych 
jaskinii krasowych  na Wę-
grzech, największej z nich, Ja-
skinii Baradla, znajdującej się na 
terenie Parku Narodowego 
Aggtelek. 

■ 

Zaprzyja źniona szkoła w Parasznyi na W ęgrzech 

Podziękowanie 
 
 Składamy serdeczne podziękowania 
osobom, które odpowiedziały na naszą 
prośbę i przekazały na rzecz naszego chore-
go synka Pawełka 1% podatku dochodowe-
go. Dziękujemy równieŜ osobom, które 
wsparły finansowo leczenie i rehabilitację 
syna. 
 

Rodzice: Urszula i Dawid Koczorowie 



 Na początku marca w 
Szkole Podstawowej nr l w Go-
czałkowicach-Zdroju został ogło-
szony konkurs dla uczniów tej 
p lac ó w k i z a t y t u ło w an y 
„Świetlica moich marzeń”. 
Celem konkursu jest uwzględnie-
nie pomysłów i potrzeb dzieci 
przy tworzeniu nowej, większej i 
lepiej wyposaŜonej świetlicy 
szkolnej, która ma powstać w 
pomieszczeniu gdzie obecnie 
mieści się Punkt Konsultacyjny 
Programu ObniŜenia Niskiej 
Emisji. 
Uczniowie mieli czas na złoŜenie 
swoich projektów w formie pla-
stycznej lub opisowej do dnia 
01.04.2008 u opiekunek szkolnej 
Rady Samorządu Uczniowskie-
go. Po tym terminie specjalnie 
powołana komisja, w skład któ-
rej weszli Dyrektor Szkoły, pra-
cownik świetlicy mgr Daria Re-

spondek, nauczyciel plastyki mgr 
Gabriela Wrzoł oraz przedstawi-
ciele Rady Samorządu Uczniow-
skiego rozstrzygnie konkurs i 
wyłoni zwycięzców. 
Najlepsze pomysły zostaną na-
grodzone oraz uwzględnione 
przy tworzeniu idealnej świetli-
cy, która przywita uczniów w 
nowym roku szkolnym. Aby 
zrealizować dziecięce marzenia 
potrzebne są obok pomysłów, 
środki finansowe. O te postarała 
się w duŜym stopniu Rada Ro-
dziców naszej szkoły. Zebrane w 
czasie zabawy karnawałowej 
fundusze postanowiła w całości 
przeznaczyć na zakup pomocy 
dydaktycznych, gier i zabaw oraz 
sprzętu RTV dla świetlicy. A jest 
to  kwo ta p rzekracza jąca  
5 000 zł. 

Anna Sławska 

 29.04.2008 roku w Gim-
nazjum w Goczałkowicach-
Zdroju odbył się IX Międzygim-
nazjalny Konkurs Ortograficzny 
o tytuł "Mistrza Ortografii Ziemi 
Pszczyńskiej". 
W konkursie brało udział 19 
uczniów z okolicznych gimna-
zjów: Kobióra, Pszczyny, Susz-
ca, Woli, Czechowic, Kryr. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce - Agata Wicher -
 Gimnazjum nr 2 w Pszczynie  
II miejsce Mateusz Klaja - Gim-
nazjum w Kobiórze 
III miejsce Marta Płanak - Gim-
nazjum nr 1 w Pszczynie i Patry-
cja Sojka z Gimnazjum w Go-
czałkowicach-Zdroju 
 

Konkurs Ortograficzny 

 Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich w Goczałkowicach-
Zdroju ogłasza zapisy na kolo-
nie dla dzieci i młodzieŜy – Kra-
snobród  2008. 
Kolonie dla  dzieci ze szkół 
podstawowych odbędą się w 
terminie 04.07 do 17.07. 2008r., 
a dla młodzieŜy gimnazjalnej  w 
terminie 17.07. do 31.07.2008r. 
Miejsce kolonii to Dom Wczaso-
wy „Marta” w Krasnobrodzie  
koło Zamościa na Roztoczu. 
Więcej informacji o miejscu 
pobytu moŜna  znaleźć na stro-
n ie  in ternetowej  h t tp : / /
www.osrodek-marta.pl/ a infor-
macje o miejscowości uzdrowi-
skowej  Krasnobród na stro-
nach internetowych: http://
www.krasnobrod.pl/, http://
www.sanatorium-krasnobrod.pl/
profil.htm 
Zapisów  moŜna dokonywać i 
odebrać kartę kolonisty w: 
- Świetlica  Środowiskowa ul. 
Główna 50 
- Urząd Gminy Goczałkowice 
Zdrój ul. Szkolna 13 pok. 205 
- Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 
(Sekretariat) 
- Gimnazjum w Goczałkowicach 
(Sekretariat) 
Koszt uczestnictwa to 600 zł dla 
dzieci z Goczałkowic i 700 zł 
dla dzieci z innych miejscowo-
ści. 
Wpłaty prosimy przesłać na 
konto: ING Bank Śląski 74 1050 
1315 1000 0022 9315 0211 do 
dnia 28.06.2008r. dla I turnusu i 
do 12.07.2008 dla II turnusu. 
W tytule wpłaty prosimy wpisać: 

imię nazwisko dziecka i turnus. 
Więcej informacji moŜna uzy-
skać od organizatorów – tel. 
032/2107185 w.205, 32/-
2107500 lub 0507057340. e-
mai l :  katuron@poczta. fm 
Zebranie rodziców dzieci wyjeŜ-
dŜających na kolonie odbędzie 
się 19.06.2008r. 
o godz. 18.00 w Sali 102 Gim-
nazjum. 
W czasie pobytu na koloniach 
planuje się: 
- wycieczka autokarowa do 
Zamościa (w programie: Rynek 
Wielki, Katedra Zamojska, Ar-
senał, Muzeum zamojskie, Ro-
tunda, Fortyfikacje, ZOO) 
- wycieczki autokarowe po Roz-
toczu (Zwierzyniec: zwiedzanie 
miasta, ośrodka Edukacyjno-
Muzealnego Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, przejście 
ścieŜką dydaktyczną na Buko-
wą Górę; Susiec – szumy nad 
Tanwią) 
urozmaicony program wypo-
czynku: 
- wycieczki piesze po okolicy – 
Wąwozy Krasnobrodzk ie, 
Uzdrowisko 
- wyjścia na kąpielisko nad za-
lew (zapewniona opieka ratow-
ników) 
- ogniska z pieczeniem kiełba-
sek 
- dyskoteki 
- program rekreacyjny i sporto-
wy  
- zajęcia świetlicowe (konkursy, 
gry i zabawy)  
 

■ 

ŚWIETLICA MOICH MARZEŃ 

ZAPISY NA KOLONIE 



 Dobiegła końca IV ogól-
nopolska konferencja dyrektorów 
przedszkoli i innych osób zajmu-
jących się zarządzaniem, polityką 
oświatową, kontrolą i nadzorem 
w tym dziale oświaty. Jej organi-
zatorem jest największa polska 
organizacja pozarządowa, zrze-
szająca kadrę kierowniczą - 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kadry Kierowniczej .  
Konferencje organizowane są 
kaŜdego roku po to, aby wypra-
cować i zająć stanowisko w nur-
tujących dyrektorów przedszkoli 
sprawach.  
 Dlatego teŜ od czterech lat 
uczestniczymy w tych konferen-
cjach. Są one wyjątkową okazją 
do zdobycia nowych wiadomo-
ści , przedstawienia własnego 
punktu widzenia a więc współ-
tworzenia przyszłości polskich 
przedszkoli, ale przede wszyst-
kim umoŜliwiają wymianę do-
świadczeń pomiędzy dyrektorami 
ze wszystkich regionów Polski. 
W tym roku Konferencja miała 
szczególne znaczenie, poniewaŜ 
stajemy u progu powaŜnych 

zmian, które maja się rozpocząć 
we wrześniu 2009 roku. Chodzi 
głównie o obniŜenie wieku szkol-
nego dzieci. 
Dlatego teŜ organizatorzy Konfe-
rencji zaprosili na spotkanie z 
uczestnikami Ministra Edukacji 
Narodowej Panią Katarzynę Hall. 
Dyskusja z Panią Minister odbyła 
się w Bibliotece Narodowej w 
Warszawie.  
MEN w swoich planach i zamie-
rzeniach podkreśla konieczność 
obniŜenia wieku szkolnego i 
przejścia sześciolatków do klas 
pierwszych szkół podstawowych. 
Argumentów za takim podej-
ściem, zdaniem Pani Minister, 
jest wiele. Od doświadczeń kra-
jów Unii Europejskiej , w których 
dzieci wcześniej rozpoczynają 
naukę, do wniosków jakie wyni-
kają z międzynarodowych badań 
PIRLS.  
ObniŜenie wieku szkolnego roz-
luźni równieŜ przedszkola i po-
zwoli na przyjęcie więcej trzy, 
cztero i pięciolatków. 
To wszystko prawda, ale argu-
menty MEN nie obniŜają poziomu 

lęku i emocji związanych ze 
zmianami w edukacji najmłod-
szych. Zaniepokojenie dyrekto-
rów wynikało głównie z troski o 
los sześciolatków, ale i placówek 
przedszkolnych w małych miej-
scowościach. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, Ŝe 
zapowiedziane zmiany zostaną 
dobrze przeprowadzone i przy-
niosą oczekiwane efekty. 
W drugim dniu  konferencji na 
szczególną uwagę zasługiwał 
wykład prowadzony przez   dr 
Freda Donaldsona ,światowej 
sławy specjalisty w zakresie 
pierwotnej, naturalnej zabawy, 
międzynarodowego konsultanta 
do spraw edukacji, ale przede 
wszystkim autora nowatorskiego 
programu „Original Play”- 
„Pierwotna zabawa”. 
"Original Play" propaguje sens 
poczucia przynaleŜności jako 
najwspanialszej alternatywy dla 
ludzkiego lęku i rywalizacji. Zada-
nie to stanowi drogę do świata, w 
którym lęk, agresja i przemoc 
mogą być zamieniane w miłość, 
uprzejmość i poczucie przynaleŜ-

ności. 
Original Play" uczy jak- bez uŜy-
cia siły- reagować na agresję, 
przemoc oraz inne negatywne 
zachowania, zachowując jedno-
cześnie poczucie własnej warto-
ści i nie naruszając tego poczucia 
u innych. Pokazuje jak wykorzy-
stać naszą energię dla rozwoju 
kreatywności, rozwoju osobistego 
oraz stosunków międzyludzkich, 
zamiast obawiać się ich i bronić 
się przed nimi. Pozwala zbudo-
wać silne podstawy dla uczenia 
się. Przygotowuje do efektywne-
go przyjmowania zmian i adapto-
wania się do wiecznie zmieniają-
cego się świata. 
Znaczenie naturalnej zabawy w 
Ŝyciu dziecka  
Zabawa jest naturalną , dobro-
wolną i bezinteresowną aktywno-
ścią dziecka, w której znajduje 
ono radość.  
Ma ogromne znaczenie dla 
wszechstronnego rozwoju dziec-
ka. Dzieci uczą się podczas za-
bawy. Co najwaŜniejsze, pod-
czas zabawy dzieci uczą się, jak 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

 Chodząc z dziećmi na 
spacery zaobserwować moŜna, 
Ŝe wokół nas coraz mniej jest 
uroczych zakątków, zielonych 
placów gdzie nie trudno zauwa-
Ŝyć ślady działania człowieka 
„szkodnika”. Zadaniem nas na-
uczycieli, począwszy od szczebla 
najniŜszego, a więc od przed-
szkola jest dołoŜenie maksimum 
starań, aby to zmienić. Poczynio-
ne zostały juŜ pierwsze kroki w 
tym kierunku. W naszej placówce 
opracowany został Projekt ekolo-
giczny „Okna Ziemi”, którego 
celem jest poszukiwanie informa-
cji na temat moŜliwości i sposo-
bów ochrony środowiska, podej-
mowanie działań proekologicz-
nych oraz uczestniczenie w po-
wszechnych akcjach związanych 

z ekologią tj., sprzątanie świata, 
sadzenie roślin, zbiórka makula-
tury i baterii. Świadomość ekolo-
giczną zaczyna się budować od 
tego co jest dziecku najbliŜsze, a 
więc od miejsca zamieszkania. W 
te działania włączamy teŜ rodzi-
ców, bo wspólnymi siłami łatwiej 
nam będzie nauczyć przedszko-
laka korzystania z zasobów śro-
dowiska naturalnego oraz być za 
niego całkowicie odpowiedzial-
nym. 
 22 kwietnia na całym 
świecie organizowany jest 
„Międzynarodowy Dzień Ziemi”. 
W bieŜącym roku szkolnym sta-
raliśmy się przygotować do ob-
chodów tegoŜ święta w sposób 
szczególny. Naszym hasłem 
przewodnim było „Jestem czę-

ścią przyrody”. Nauczycielki 
wspólnie z dziećmi ze wszystkich 
grup wiekowych, począwszy od 
tych najmłodszych na starsza-
kach skończywszy, przygotowały 
plakaty nawiązujące do ochrony 
środowiska, których pomysło-
dawcami i wykonawcami były 
same dzieci. To przedszkolaki 
wymyśliły hasła: „Szanuj zieleń”, 
„Oszczędzaj wodę”, „Nie hałasuj 
w lesie”, Segreguj śmieci”, „Nie 
depcz trawników”, „Nie wyrzucaj 
śmieci do rzeki”. 
 Wszystkie wymyślone 
hasła znalazły się na ulotkach, 
które wydrukowały nauczycielki 
przedszkola, a które potem trafiły 
do rąk napotkanych przechod-
niów lub do skrzynek pocztowych 
mieszkańców Goczałkowic. 
 Uwieńczeniem obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi 
był barwny korowód ekologiczny, 

na który przedszkolaki czekały z 
wielką niecierpliwością. Idąc 
ulicami naszej miejscowości 
dzieci głośno skandowały swoje 
hasła i cieszyły się, Ŝe mogły 
zabawić się w „listonoszy” dorę-
czających ulotki. 
 Nasz ekologiczny koro-
wód wzbudził ogromne zaintere-
sowanie, poniewaŜ był niezwykle 
barwny i kolorowy. KaŜdy bo-
wiem z jego uczestników wypo-
saŜony został w plakat, hasło 
propagujące ochronę środowiska 
czy teŜ kolorowe kwiaty. Dla 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
Nr 2 było to bardzo ekscytujące 
przeŜycie i na pewno długo pozo-
stanie w ich pamięci. 
 

Nauczycielka Publicznego 
Przedszkola Nr 2 

Iwona Maśka 

Światowy Dzie ń Ziemi w Przedszkolu nr 2 

IV Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli 



KOMUNIKAT 
 
Agencja Rynku Rolnego informu-
je, Ŝe od dnia 15 kwietnia do dnia 
15 czerwca 2008 r. Oddział Tere-
nowy ARR będzie przyjmował 
wnioski o przyznanie dopłaty z 
tytułu zuŜytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny:  
� zbóŜ ozimych  
� zbóŜ jarych,  
� roślin strączkowych, 
� ziemniaka. 
Stawki dopłat do 1 ha powierzch-
ni gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siew-
nym kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany wynoszą odpowiednio: 

 
- 100 zł – w przypadku zbóŜ i 
mieszanek zboŜowych, 
- 160 zł – w przypadku roślin 
strączkowych, 
- 500 zł – w przypadku ziemnia-
ków. 
 
Ponadto za pośrednictwem 
Agencji Rynku Rolnego moŜna 
skorzystać z programu Wspólnej 
Polityki Rolnej „Dopłaty do spoŜy-
cia mleka i przetworów mlecz-
nych w placówkach oświato-
wych”.  
Wnioskodawcy uczestniczący w 
programie unijnym - „Dopłaty do 
spoŜycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświa-
towych” mogą takŜe ubiegać się 
o: 
 - dopłatę krajową do spoŜycia 
mleka i przetworów mlecznych w 
szkołach podstawowych 
- dofinansowanie ze środków 
Funduszu Promocji Mleczarstwa 

do spoŜycia mleka i przetworów 
mlecznych w przedszkolach i 
gimnazjach.  
 
ARR udziela dopłat zatwierdzo-
nym przez Oddziały Terenowe 
ARR Wnioskodawcom, którzy w 
czasie roku szkolnego, tj. od 
września do czerwca (z wyłącze-
niem ferii i przerw świątecznych), 
organizują dostawy mleka i prze-
tworów mlecznych do przedszkoli 
i szkół (z wyłączeniem szkół 
wyŜszych).  
 
W ramach programu dopłaty 
przyznawane są do: 
1. mleka, 
2. mleka z dodatkiem smakowym 
(o zawartości wagowo min. 90% 
mleka),  
3. jogurtu naturalnego,  
4. serów świeŜych i przetworzo-
nych (o zawartości tłuszczu co 
najmniej 40% w suchej masie), 
5. serów innych niŜ świeŜe i prze-

tworzone (o zawartości tłuszczu 
co najmniej 45% w suchej ma-
sie). 
 
Wnioskodawcą moŜe być :  
a. placówka oświatowa,  
b. władza działająca w imieniu 
placówki oświatowej,  
c. organizacja działająca w imie-
niu placówki oświatowej,  
d. dostawca. 
 
Wnioskodawcy zamierzający 
uczestniczyć w programie są 
zobowiązani do zarejestrowania 
się w Centralnym Rejestrze 
Przedsiębiorców (CRP) prowa-
dzonym przez ARR, a następnie 
do złoŜenia – we właściwym 
oddziale terenowym ARR – wnio-
sku o zatwierdzenie uczestnictwa 
w programie „Dopłaty do spoŜy-
cia mleka i przetworów mlecz-
nych w placówkach oświato-
wych”. 

Komunikat  
Prezesa ARiMR 

 
Prezes Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa  
Informuje o moŜliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania 123 
„Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i 
leśnej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 
od dnia 23 kwietnia 2008 r.  
 
Warunki i tryb udzielania pomocy 
określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 października 2007 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy 
finansowej  
w ramach działania „Zwiększanie 
wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
(Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. 
zm.). 

 
Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy wraz z instrukcją wypeł-
nienia są udostępnione na stro-
nach internetowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa www.arimr.gov.pl oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi www.minrol.gov.pl. MoŜna je 
równieŜ otrzymać w Oddziałach 
Regionalnych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Wniosek o przyznanie pomocy 
naleŜy złoŜyć osobiście albo 
przez upowaŜnioną osobę, bez-
pośrednio  
w Oddziale Regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (OR ARiMR), właści-
wym ze względu na miejsce 
realizacji operacji. W przypadku 
Lubuskiego OR oraz Podlaskiego 
OR wnioski przyjmowane będą w 
siedzibach Biur Wsparcia Inwe-
stycyjnego tj. odpowiednio w 
Gorzowie Wielkopolskim ul. Wal-
czaka 106 i w Białymstoku ul. 
Lipowa 32A. Z chwilą złoŜenia 
wniosku o przyznanie pomocy 

OR ARiMR wydaje potwierdzenie 
jego złoŜenia, zawierające datę i 
godzinę wpływu. 
 
W jednym roku moŜna złoŜyć 
jeden wniosek o przyznanie po-
mocy na kaŜde przedsiębiorstwo 
albo jego wyodrębnioną organi-
zacyjnie część, w której prowa-
dzona jest działalność objęta 
pomocą za wyjątkiem sytuacji, w 
której na uprzednio złoŜony wnio-
sek nie przyznano pomocy. 
 
Uprzejmie informujemy, Ŝe w 
ramach obecnego naboru wnio-
sków o przyznanie pomocy, 
zgodnie z § 32 ww. rozporządze-
nia, wniosku nie moŜe złoŜyć 
podmiot, który jest jeszcze w 
trakcie realizacji projektu lub 
złoŜył w bieŜącym roku ostatni 
wniosek o płatność w ramach 
Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora Ŝywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004-2006”  
w zakresie działania „Poprawa 
przetwórstwa i marketingu arty-

kułów rolnych”. 
 
Termin składania wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach 
tego naboru upływa z końcem 
dnia roboczego następującego 
po dniu podania do publicznej 
wiadomości na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl informacji 
określającej, Ŝe zapotrzebowanie 
na środki finansowe wynikające z 
juŜ złoŜonych wniosków osiągnę-
ło co najmniej 120% dostępnych 
środków określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 
2008 r. w sprawie podziału środ-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.  
 
Informacje na temat działania 
„Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i 
leśnej” udzielane są w OR ARi-
MR (adresy znajdują się na stro-
nie www.arimr.gov.pl) oraz pod 
numerem bezpłatnej infolinii 
0 800 38 00 84.  
 

Dariusz Wojtasik 
Prezes ARiMR 

Zwrot podatku akcyzowego  
od zakupionego paliwa rolniczego 
 
 Końcem marca minął termin składania wniosków w 
sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej za okres 
od 1.09.2007 do 29.02.2008. Urzędu Gminy przyjął 17 wnio-
sków ,  powierzchnia uŜytków rolnych zgłoszona przez produ-
centów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła  
426,27. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej wynikającej ze złoŜonych przez producentów rol-
nych wniosków o zwrot podatku to 15 669 litrów. Kwota prze-
znaczona na wypłatę „zwrotu podatku” 13 318,88 złoty. 
Następny termin składania wniosków to wrzesień 2008 rok, 
moŜna będzie wtedy starać się o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolniczej za okres od 1.03.2008 r. 31.08.2008 r. 

się uczyć.  
Zabawa jest optymalną relacją 
interpersonalną dla uczenia się. 
W zabawie dzieci przyswajają 
sobie podstawowe uczucia, war-
tości i umiejętności efektywnego 
przyjmowania zmian oraz adapto-
wania się do warunków zmienia-
jącego się świata.  
Dzieci, którym stwarzamy moŜli-
wość rozwijania się poprzez natu-
ralną zabawę, otrzymują wiele 
trwałych korzyści. 
Dzień trzeci  spotkania dyrekto-
rów upłynął m.in. na wypracowa-
niu wniosków i przyjęciu stanowi-

ska Konferencji, które zostaną 
przedłoŜone Ministrowi Edukacji 
narodowej i Komisji Edukacji, 
Nauki i MłodzieŜy Sejmu RP. 
Zagadnienia zawarte w stanowi-
sku OSKKO zobowiązało się 
wykorzysta ć równieŜ do nadania 
kształtu pracom III Kongresu 
Zarządzania Oświatą we wrze-
śniu 2008 roku. 
 

Dyrektor Publicznego  
Przedszkola Nr 1  
Ewa Chojkowska 

Dyrektor Publicznego  
Przedszkola Nr 2 Beata Migacz 
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K O M U N I K AT  
 
 Pszczyńskie Biuro Powiatowe ARiMR przypomina, iŜ 
do 15 maja 2008 roku trwa nabór wniosków o przyznanie płat-
ności do gruntów rolnych na rok 2008. Informujemy, iŜ w 
roku bieŜącym zarówno wzór wniosku jak i zasady jego wy-
pełniania uległy znacznym zmianom. 
Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków o płatno-
ści obszarowe. Pozwoli to uniknąć kolejek a takŜe kłopotów i 
nieporozumień w czasie ich przyjmowania przez pracowników 
Agencji, co w dalszej perspektywie umoŜliwi płynną i termi-
nową realizację płatności. 
Wnioski wraz z załącznikami graficznymi moŜna przesyłać 
pocztą lub składać bezpośrednio w Biurach Powiatowych wła-
ściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika. 
 W Pszczyńskim Biurze Powiatowym ARiMR wnioski 
przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach  
8.15-16.15. 
 

Z a p r a s z a m y  
 

Z powaŜaniem 
p.o. Kierownika Biura Powiatowego  ARiMR w Pszczynie 

MARIAN BRANDYS 

Agencja Rynku Rolnego in-
formuje, Ŝe 1 kwietnia 
2008r. rozpoczął się nowy 
rok 
kwotowy 2008/2009. 
Od dnia 1 kwietnia do dnia 
31 lipca br., moŜna składać 
wnioski o przyznanie kwoty 
indywidualnej z krajowej 
rezerwy. 
Warunkiem przyznania kwoty 
indywidualnej z krajowej 
rezerwy w danym roku 
kwotowym jest zwiększenie  
sprzedaŜy mleka lub  prze-
tworów mlecznych w roku 
kwotowym poprzedzają-
cym rok  kwotowy, w któ-
rym złoŜono wniosek . 
Zwiększenie jest wykazy-
wane przez: 
· dostawcę hurtowego – po 
przeliczeniu na mleko o 
referencyjnej zawartości 
tłuszczu; 
· dostawcę bezpośredniego 
– po przeliczeniu z zastoso-
waniem 
współczynników równowaŜ-
ności. 
Zwiększenie sprzedaŜy 

mleka lub przetworów 
mlecznych producent po-
twierdza 
fakturami lub innymi doku-
mentami potwierdzającymi 
sprzedaŜ mleka lub prze-
tworów 
mlecznych, dołączonymi do 
składanego wniosku. 
Wnioski naleŜy składać do 
właściwego miejscowo dy-
rektora Oddziału Terenowe-
go 
Agencji Rynku Rolnego na 
formularzu opracowanym i 
udostępnianym przez ARR. 
Wysokość kwoty  indywidu-
alnej przyznanej z krajowej 
rezerwy nie moŜe być 
mniejsza niŜ 500 kg oraz 
nie  moŜe być większa ni Ŝ 
20 000 kg.  
Szczegó łowe warunk i  
przyznawania kwoty indy-
widualnej z krajowej rezer-
wy, 
broszura informacyjna oraz 
formularz wniosku są do-
stępne na stronie  
i n t e r n e t o w e j 
www.arr.gov.pl 

Przetargi  
w Gminie 
 
 Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych przepro-
wadzono 3 postępowania w 
trybie przetargów nieograniczo-
nych na następujące zadania: 
1. sporządzenie operatu 

uzdrowiskowego wraz z 
wykonaniem badań właści-
wości leczniczych: wód 
podziemnych, peloidów i 
klimatu. Do przetargu w 
dniu 17.03.2008 r. stanęły 3 
firmy. Najkorzystniejszą 
okazała się oferta Przedsię-
biorstwa Badań Geologicz-
nych „GEOPROFIL” spółka 
z o.o. z Krakowa z którą w 
dniu 31.03.2008 r. podpisano 
umowę. Operat uzdrowisko-
wy sporządzany jest w celu 
określenia moŜliwości pro-
wadzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego na obszarze 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
i jest on niezbędny w postę-
powaniu o nadanie statusu 
uzdrowiska przez Ministra 
Zdrowia; 

2. bieŜąca eksploatacja gmin-
nej sieci wodociągowej w 
Goczałkowicach-Zdroju, w 
ramach którego prowadzona 

będzie całodobowa obsługa 
sieci wodociągowej na tere-
nie Gminy tzw. pogotowie 
wodociągowe. Do przetargu 
w dniu 26.03.2008 r. stanęła 
tylko 1 firma z którą w dniu 
07.04.2008 r. podpisano 
umowę. Firma „INSTAL-
BRATEK” s.c. z Piasku 
będzie przyjmować zgłosze-
nia mieszkańców oraz reago-
wać na zgłoszenia awarii 
przez najbliŜsze 3 lata do 
06.04.2011 r. pod całodobo-
wym numerem telefonu: 
605 288 662; 

3. bieŜąca eksploatacja gmin-
nej sieci kanalizacyjnej w 
Goczałkowicach-Zdroju, w 
ramach którego prowadzona 
będzie całodobowa obsługa 
sieci kanalizacyjnej tzw. 
pogotowie kanalizacyjne. Do 
przetargu w dniu 27.03.2008 
r. stanęła 1 firma z którą to 
w dniu 07.04.2008 r. podpi-
sano umowę. Przez najbliŜ-
sze 4 lata, do 06.04.2012 r. 
Zakład Ogólnobudowlany 
Czyszczeniowy Marcina 
Chudka z Goczałkowic-
Zdroju będzie przyjmował 
zgłoszenia mieszkańców i 
reagował na zgłoszenia awa-
rii pod całodobowym nume-
rem telefonu: 603 779 645.  

 
Krystyna Gimel 

Budowa kan al izacj i   
san i tarnej  w Borze 
 
 Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy 
ulicach Bór I, Bór II w Goczałkowicach Zdroju. Zakończony  został 
montaŜ rurociągów głównych, przyłączy z studzienkami podciśnie-
niowymi przy posesjach. W sumie połoŜono ok. 5300mb rurociągu i 
zamontowano 40 studni przydomowych. 
W wybudowanej przepompowni ścieków przy ulicy Powstańców Śl., 
która będzie obsługiwać ten odcinek kanalizacji trwają prace związa-
ne z montaŜem urządzeń – pomp, zbiorników, studni zbiorczych, 
instalacji filtracyjnych. Po ich zamontowaniu nastąpi rozruch instala-
cji i wtedy przełączone zostaną domowe kolektory ścieków do studni 
przydomowych. 
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych zostaną przeprowadzo-
ne prace związane z odbudową dróg w których prowadzona była 
budowa sieci kanalizacyjnej. 
Zakończenie budowy kanalizacji zaplanowano na koniec czerwca 
tego roku.  

■ 

O dk om a r z a n ie  
 
 Radni Gminy Goczałkowice-Zdrój doceniając pozy-
tywny efekt z ubiegłych lat równieŜ i w tym roku podjęli decy-
zje o przekazaniu środków finansowych na wykonanie w na-
szej Gminy odkomarzania. 

K O MU N I K A T   
 

Nowy rok kwotowy 



GMINNY O ŚRODEK KULTURY 
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

ZAPRASZA DO WZI ĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSACH: 

 
� „TO, CO PIĘKNE WOKÓŁ NAS”, 
� „GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ MIEJ-

SCE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ” 
� „PORTRET MOJEJ MAMY”, 
� „JESTEŚMY JEDNĄ RODZINĄ” 
 
 Więcej informacji na stronie internetowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury. 

DZIEŃ MATKI 
 
 W dniu 30.05 (piątek) 2008r.o godz. 17.00 na Sali Gminne-
go Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie z okazji DNIA MATKI, 
na którym dzieci poczęstują swoje mamy wypiekami przygotowany-
mi wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Część arty-
styczną przygotują uczestnicy warsztatów tanecznych oraz muzycz-
nych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury. Spotkanie za-
kończy się podsumowanie konkursu plastycznego „Portret mojej 
mamy”. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Gminny Ośrodek Kultury 
w Goczałkowicach-Zdroju za-
prasza młodzieŜ naszej Gminy 
do współpracy przy organizacji 
XIII DNI GOCZAŁKOWIC . 
Osoby chętne do działania na 
rzecz społeczności lokalnej  
w charakterze wolontariuszy 

prosimy o kontakt z GOK ul. Szkolna 13 UG IIp. 213, 
tel. 032 210 7838 

 Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza amatorskie młodzieŜowe zespoły 
muzyczne, do zaprezentowania się pod-
czas obchodów XIII Dni Goczałkowic 
w dniu 14 czerwca. 
 Zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod numerem: 032 2107838 

Strona internetowa  
Gminnego Ośrodka Kultury:  

www.gok.net.pl 

Europejski Dzień Kobiet  
 

28.03.2008r. w Domu Kultury w Suszcu odbył się Europejski 
Dzień Kobiet - tradycyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich 
z powiatu pszczyńskiego - spotkanie z Posłem do Parlamentu 
Europejskiego Małgorzatą Handzlik. Nasze Koło Gospodyń 

reprezentowały Panie Łucja Fijoł oraz Czesława Jonkisz. 

KONCERT ZESPOŁU  
FOLKLORYSTYCZNEGO 
„GOCZAŁKOWICE” 

 

 W dniu 18 kwietnia 2008r. w sali pawilonu "Wrzos" 
kolejny raz ze swoim repertuarem wystąpił Zespół Folklory-
styczny "Goczałkowice". Licznie przybyli goście mieli okazję 
wysłuchać pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej. 

 W dniu 04.04.08r. w sali koncertowej „Wrzos”, Gmin-
ny Ośrodek Kultury zorganizowała koncert mieszkańca naszej 
gminy Bogusława Bierwiaczonka. Artysta zaprezentował 
utwory ze swojej najnowszej płyty pt „Stare”. 



KRZYŻOWKA KRZYŻOWKA KRZYŻOWKA KRZYŻOWKA     
    

GOKGOKGOKGOK----uuuu  

1. Najpiękniejszy miesiąc. 
2. Letnia przerwa w roku 

szkolnym. 
3. Goczałkowickie z zaporą. 
4. Nazwa obszarów leśnych 

w Goczałkowicach-
Zdroju. 

5. Miesiąc, w którym odby-
wają się Dni Goczałko-
wic. 

6. Aleja spacerowa w 
Uzdrowisku. 

7. Nazwa Sanatorium Reha-
bilitacyjnego dla dzieci. 

              Hasło: 

 Prawidłowe rozwiązania prosimy przesłać do 21.05.08r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 13, 43-230 Go-
czałkowice-Zdrój, lub dostarczyć osobiście do biura GOK, UG, II p. pokój 213.  
 Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody ksiąŜkowe, lista nagrodzonych ukaŜe się w kolejnym wydaniu 
Wiadomości Goczałkowickich oraz na stronie GOK-u. 

15  JU B I L EU S Z OW Y   
MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD  
ZESPOŁÓW REGIONALNYCH  
„ZŁOTY KŁOS”  
 
 W dniach 1 - 4 maja 2008r., w Zebrzydowicach odbył 
się 15 Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Zespołów 
Regionalnych, na którym Kapela "Goczałkowice" zdobyła 
wyróŜnienie w kategorii kapel ludowych. 

Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! 

WARSZTATY CERAMICZNE 
 

 W dniu 5 kwietnia 2008r., w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
odbyła się pierwsza część warsztatów ceramicznych, w której uczest-
niczyła liczna grupa dzieci. Zajęcia były prowadzone przez plastyka 
Panią Joannę Rabaszowską Grzyb, która zajmuje się ceramiką arty-
styczną. Na wstępie dzieci projektowały swoje wyroby, rysując szkic 
pracy na kartce papieru, pod okiem instruktora dzieci zaznajomiły się 

z materiałem – gliną ceramiczną oraz jej moŜliwościami plastyczny-
mi. KaŜde dziecko wykonało 2 prace .Na kolejnym spotkaniu 12 
kwietnia wysuszone i wypalone prace dzieci pomalowały specjalny-
mi farbami do wykańczania wyrobów ceramicznych. Następnie 
wszystkie prace znalazły się w piekarniku gdzie w temperaturze 
150oC utrwalono farby. Dzieci były bardzo zadowolone z efektów 
swojej pracy. Prace wykonane na warsztatach ceramicznych w naj-
bliŜszym czasie zostaną zaprezentowane na wystawie 



 Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza wszyst-
kie goczałkowickie rodziny do wzięcia udziału w konkursie  
I POTYCZKI RODZINNE , który odbędzie się podczas  
XIII DNI GOCZŁAKOWIC. Organizatorzy wszystkim uczest-
nikom gwarantują dobrą zabawę oraz ciekawe nagrody. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

KONKURS INTERDYSCYPLI-
NARNY dla RODZIN GOCZAŁ-
KOWICKICH w ramach obcho-
dów XIII DNI GOCZAŁKOWIC 
 

REGULAMIN: 
1. W konkursie mogą brać 

udział rodziny z Goczałkowic 
Zdroju (potwierdzenie na 
karcie uczestnika konkursu 
adresem zamieszkania). 

2. Konkurs prowadzony będzie 
w trakcie XIII DNI GOCZAŁ-
KOWIC, 14 czerwca od go-
dziny 15.00 do 19.00 oraz 
15 czerwca od godziny 
13.00 do 17.00, rodziny mo-
gą w nim uczestniczyć w 
dowolnym dniu w dogodnym 
dla siebie czasie. Rodzina 
moŜe tylko raz bra ć udział 
w konkursie!  

3.  Stanowiska poszczególnych 
dyscyplin rozmieszczone są 
w obrębie boiska LKS. 

4. KaŜda rodzina otrzymuje 
kartę uczestnictwa. 

5. Na karcie znajdują się zada-
na do wykonania przez kaŜdą 
z rodzin. Zadań jest 5. 

6. KaŜda rodzina zalic za 
wszystkie 5 zadań, w dowol-
nej kolejności. 

7. Kartę wypełnioną, z zaliczo-
nymi wszystkimi zadaniami 
oddajemy u organizatorów 
konkursu w wyznaczonym 
miejscu. 

8. W konkursie klasyfikowanych 
jest trzech członków rodziny 
(dwoje dzieci + rodzic, lub 
dziecko + dwoje rodziców, 
dzieci od 0 -18 lat, jeŜeli ro-
dzina liczy więcej osób, do 
karty wpisuje się trzy najlep-
sze wyniki). 

9.  Na zwycięzców i uczestni-
ków konkursu czekają nagro-
dy. Rodzina która uzyska 
najlepszy wynik otrzyma 
nagrodę oraz tytuł SUPER 
RODZINY 2008, wszystkie 
rodziny biorące udział w kon-
kursie wezmą udział w loso-
waniu nagrody głównej. 

10. Ogłoszenie wyników konkur-
su nastąpi 15 czerwca około 
godziny 17.30 przed progra-
mem estradowym ROZŚPIE-
WANA EUROPA. 

 

ZAPRASZAMY ! 

 W piątkowy wieczór w 
Gminnym Ośrodku Kultury odbyły 
się warsztaty ŚWIAT HERBATY. 
Warsztaty zostały przeprowadzo-
ne przez pasjonatów podróŜy, 
młodych ludzi, którzy Swoją pa-
sją dzielą się z innymi podczas 
autorskich spotkań – warsztatów 
edukacyjnych. Usłyszeliśmy wie-
le ciekawych informacji o herba-
cie między innymi gdzie jest 
uprawiana , jakie gatunki są naj-
wartościowsze i jaka była jej 
droga do Europy. Opowiadanie 
uzupełniała prezentacja herbat z 
róŜnych stron świata, pokazano 
sposoby parzenia i podawania 
herbaty w róŜnych kulturach. 
Atmosferę spotkania budowała 
nastrojowa muzyka oraz prezen-
tacja multimedialna fotografii i 
filmów. Atrakcją była degustacja 
róŜnych gatunków herbat serwo-
wanych w specjalnych naczy-
niach. Prowadzący przygotowali 
dla przybyłych gości niespodzian-
kę w formie słodkiego poczęstun-
ku (kuskus z bakaliami). Przyjem-
nością było poznanie młodych 

ludzi, którzy mają PASJĘ. Robią 
to co lubią, podróŜują, zwiedzają, 
fotografują, pogłębiają wiedzę o 
róŜnych kulturach, interesująco z 
wielkim entuzjazmem potrafią 
przekazać swoje emocje, do-
świadczenia i wiedzę innym. 
 
Sami o sobie piszą: „DuŜo podró-
Ŝujemy – byliśmy w Turcji, Kurdy-
stanie, Rumunii, Grecji, na Bałka-
nach …Jesteśmy bacznymi ob-
serwatorami, z kaŜdej podróŜy 
przywozimy unikatowe filmy i 
zdjęcia oraz wiele tematów do 
dyskusji. Wybieramy najciekaw-
sze zagadnienia , a młodzi ludzie 
mają szansę zobaczyć INNE 
KULTURY – posłuchać, posma-
kować i dotknąć…” 
 
Więcej na: 
www.opowiadamyoswiecie.com 
 
 Szkoda tylko, Ŝe tak 
niewiele osób zainteresowało się 
naszą propozycją na piątkowy 
wieczór!!! 

■ 

Dzieci ęcy Zespół Taneczny  
„Fantazja”  

 
W dniu 15.04.2008r., dziecięcy zespół taneczny „Fantazja”  któ-

ry działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-
Zdroju, dzięki systematycznej pracy zdobył wyróŜnienie w VIII Mię-
dzyszkolnym Festiwalu Układów Tanecznych, w Pszczyńskim Cen-
trum Kultury.  

WARSZTATY ETNOLOGICZNE  

ŚWIAT HERBATY 

I GOCZAŁKOWICKIE POTYCZKI RODZINNE 



 Od uzyskania opinii 
Śląskiego Kuratora Oświaty 
upłynęło dwa tygodnie. W 
tym czasie wiele osób pyta 
mnie, co dalej i czy zamie-
rzam odwołać się od posta-
nowienia Kuratora. Więc 
informuję, Ŝe złoŜyłem zaŜa-
lenie, poniewaŜ chciałbym 
uzyskać konkretne stanowi-
sko organu nadzorującego, 
co do szkół podstawowych w 
naszej miejscowości. Kurato-
rium jest odpowiedzialne za 
politykę oświatową państwa 
w regionie i za współdziała-
nie z organami prowadzący-
mi w zakresie edukacji i wy-
chowania, ale nie finansuje 
oświaty. F inansowanie 
oświaty odbywa się z sub-
wencji państwa i dochodów 
własnych gminy. Wydana 
opinia całkowicie pomija 

sprawy organizacyjne, dy-
daktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze. Nie odnosi się 
do bazy materialnej, stanu 
obiektów dydaktycznych, 
warunków pracy do nauki i 
pracy. Pomija takie sprawy 
jak: rozwój ucznia, dostęp do 
edukacji, wyrównywanie 
szans. Jedynym argumentem 
wymienionym w uzasadnie-
niu negatywnej opinii jest 
brak skutecznego powiado-
mienia imiennie wszystkich 
rodziców w odpowiednim 
terminie, tj. do końca lutego 
(sesja odbyła się 26 lutego). 
Czy rodzice byli poinformo-
wani? O zamiarze likwidacji 
szkoły wiedziała cała miej-
scowość. Wszystkie sprawy 
były podawane do wiadomo-
ści mieszkańców. Odbyło się 
wiele spotkań z udziałem 

rodziców i pracowników 
szkoły. Rodzice uczestniczyli 
w sesjach Rady Gminy. Ile 
przedszkoli i szkół zlikwido-
wano w województwie ślą-
skim w ościennych gminach 
w ostatnich latach? Ilu rodzi-
ców uczniów lub wychowan-
ków tych jednostek otrzyma-
ło do domu pocztą indywidu-
alne zawiadomienia za po-
twierdzeniem odbioru? Tego 
teŜ chciałbym dowiedzieć się 
od organu nadzorującego. Co 
dalej ze szkołą? Liczba dzie-
ci, które od 1 września roz-
poczną naukę w I klasie, wg 
ewidencji ludności wynosi 
57. Na dzień dzisiejszy 
uwaŜnie śledzę zapisy do 
klas pierwszych. Projekty 
organizacyjne złoŜone przez 
dyrektorów 30 kwietnia 
przedstawiają się następują-

co: SP1 48 dzieci do klasy 
pierwszej i propozycja trzech 
oddziałów, SP2 11 dzieci do 
klasy pierwszej, jeden od-
dział. Zamiast redukcji ilości 
oddziałów w szkołach pod-
stawowych z 22 na 21 nastę-
puje wzrost do 24 oddziałów, 
co jest pewnego rodzaju ab-
surdem. Do 15 maja zobo-
wiązałem się zatwierdzić 
przedłoŜone projekty organi-
zacyjne, które w między cza-
sie zostały przekazane do 
zaopiniowania przez Kurato-
rium Oświaty. RozwaŜana 
jest obecnie sprawa dwóch 
oddziałów klas pierwszych w 
SP1 i połączonego z klasą 
drugą oddziału klasy pierw-
szej w SP2. O dalszych decy-
zjach będę informował na 
bieŜąco. 

Wójt Gminy - K. Kanik 

 Przegląd został zorgani-
zowany przez nauczycieli z Pu-
blicznego Przedszkola  
nr 2 w Goczałkowicach Zdroju. 
NaleŜy podkreślić wielkie zaan-
gaŜowanie organizatorów w 
przygotowanie  
i przeprowadzenie imprezy. Na 
uwagę zasługiwała dekoracja, 
sposób prowadzenia spotkania, 
estetyczne dyplomy dla występu-
jących i poczęstunek dla wszyst-
kich przybyłych. W przeglądzie 
wystąpiły dzieci ze wszystkich 
placówek oświatowych naszej 
Gminy. Hasło tegorocznego 
przeglądu „Najpiękniej śpiewa-

my o Polsce” zawierało wiele 
treści wychowawczych i po-
znawczych. Zaprezentowany 
przez młodych wykonawców 
repertuar pełny był dziecięcej 
dumy z naszej Ojczyzny. Była to 
lekcja patriotyzmu dla występu-
jących jak równieŜ dla licznie 
zgromadzonej widowni: dzieci, 
rodziców, wychowawców, władz 
samorządowych. 
W dzisiejszych czasach takie 
działania mają ogromne znacze-
nie dla kształtowania u młodego 
pokolenia toŜsamości narodowej 
i szeroko pojętego patriotyzmu. 

IV Przegl ąd Młodych Artystów 

N a j p i ęk n i e j  śp i e w a m y  o  P o l s ce  

D l a c z e g o  z a Ŝ a l e n i e ?  



 W poniedziałek 21 
kwietnia uczniowie gimnazjum 
obchodzili Dzień Ziemi. W tym 
roku poznawaliśmy ścieŜki przy-
rodniczo - dydaktyczne naszego 
powiatu. Uczniowie klas pierw-
szych przeszli ścieŜkę przyrod-
niczą w Goczałkowicach - Zdro-

ju, ich zadaniem było szukanie 
okazów nadających się na Po-
mnik Przyrody.  
Podczas wycieczki rozwiązywali 
teŜ quiz biologiczno - geogra-
ficzny dotyczący Goczałkowic- 
Zdroju. Uczniowie klas drugich 
wyjechali do rezerwatu Ŝubrów. 

śubrowisko w Jankowicach, 
gdzie wysłuchali wykładu w 
Ośrodku Dydaktycznym na te-
mat ochrony gatunków zagroŜo-
nych wyginięciem. Wszystkie 
grupy biorące udział w obcho-
dach Dnia Ziemi zrobiły opraco-
wania fotograficzne zwiedza-

nych miejsc, w formie antyram, 
folderów, albumów lub prezen-
tacji. 
 

Aleksandra Bartosik-Rajwa 
Jolanta Łykowska 

OBCHODY DNIA ZIEMI W GIMNAZJUM W GOCZAŁKOWICACH ZDR OJU 

JAK GIMNAZJALIŚCI UCZCILI  JAK GIMNAZJALIŚCI UCZCILI  JAK GIMNAZJALIŚCI UCZCILI  JAK GIMNAZJALIŚCI UCZCILI      
III ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA IIIII ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA IIIII ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA IIIII ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II    

Przygotowania do uroczy-
stych obchodów III rocznicy 
śmierci papieŜa rozpoczęły 
się w gimnazjum juŜ w mar-
cu. Wtedy młodzieŜ brała 
udział w róŜnorodnych kon-
kursach o Janie Pawle II: 
recytatorskim, biograficz-
nym, plastycznym i na pre-
zentację multimedialną. 

2 kwietnia odbyła się 
uroczysta akademia poświę-
cona papieŜowi.  

Gimnazjaliści w przepięk-
ny sposób recytowali wiersze 
poświęcone Janowi Pawłowi 
II, przeplatali je znanymi 
pieśniami i piosenkami, np. 
„Abba Ojcze”, „Chrystus Pan 
zbawieniem jest”, „Nie bój 
się, nie lękaj się”, „Przyjdź 
Panie, otwórz me serce”, 

„Zegarmistrz światła purpu-
rowy”, które wprowadziły 
wszystkich w niesamowity 
nastrój - skupienia, wycisze-
nia, refleksji. 
W trakcie spektaklu słowno-
muzycznego moŜna było 
równieŜ wysłuchać nagrań 
przemówień papieŜa - „Do 
moich przyjaciół. Rozmowy 
Jana Pawła II z młodzieŜą”, 
które są drogowskazem dla 
młodego pokolenia oraz 
obejrzeć prezentację multi-
medialną (pracę konkursową) 
przygotowaną przez ucznia 
klasy Ib. 

Punktem kulmina-
cyjnym było odmówienie 
modlitwy o rychłą beatyfika-
cję Jana Pawła II i odśpiewa-
nie przez uczniów i nauczy-

cieli w postawie stojącej ulu-
bionej pieśni papieskiej 
„Barka”. 

Podczas akademii pano-
wała niesamowita atmosfera, 
pełna wzruszeń i refleksji. 
Oprawę muzyczną akademii 
przygotowała p. Gabriela 
Wrzoł, spektakl słowny przy-
gotowały: p. Monika Mrzyk i 
s. Barbara Świderska. 
Po akademii nastąpiło uro-
czyste podsumowanie kon-
kursów o Janie Pawle II. 
 
I Konkurs recytatorski 
 
I miejsce – Dawid Sekta 
WyróŜnienia – Justyna Mą-
czewska, Martyna Lukowiec, 
Joanna Czernecka 
 

II Konkurs na prezentację 
multimedialną 
I miejsce - Wojciech Pyś 
WyróŜnienie - Adam Stasicki 
  
III Konkurs plastyczny 
I miejsce – Justyna Krzy-
Ŝowska 
II miejsce – Sylwia Śliz 
WyróŜnienie – Angelika Tre-
fon 
 
IV Konkurs biograficzny 
I miejsce – Mikołaj Ma-
strowski - 43pkt 
II miejsce – Adela Grygier - 
40pkt 
III miejsce – Katarzyna Wa-
liczek - 36.5 pkt 
III miejsce – Estera Kowcz - 
36,5 pkt 

■ 



1. Dyspozytor, kierowca C, C+ 
E, ładowacze – praca na 
terenie Pszczyny, kontakt 
telefoniczny 032/2938062/63 
w. 111 - REMONDIS Sp. zoo 
Sosnowiec 

2. Magazynier, operator for-
mierki, pakowacz – mile 
widziane orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności 
(praca w Porębie) 

3. Pracownik do działu tech-
nicznego, pracownik dyŜurny 
– wykształcenie średnie, 
zawodowe, obsługa kompu-
tera - dot. pracownika dyŜur-
nego, uregulowany stosunek 
do słuŜby wojskowej (praca 
w Pszczynie) 

4. Przedstawiciel handlowy – 
wymagane doświadczenie 
zawodowe (pracodawca z 

Woli) 
5. Pracownik produkcji – wy-

magana ksiąŜeczka Sane-
pid, uregulowany stosunek 
do słuŜby wojskowej (praca 
w Pszczynie) 

6. Piekarz – wymagane wy-
kształc enie kierunkowe 
(praca w Wiśle Małej - pra-
codawca z Pszczyny) 

7. Operator maszyn (cięcie 
szkła) - wymagane wykształ-
cenie średnie najlepiej tech-
niczne (praca w Goczałkowi-
cach) 

8. Serwisant urządzeń chłodni-
czych i klimatyzacyjnych, 
elektromechanik – wymaga-
ne wykształcenie kierunko-
we, staŜ pracy w zawodzie, 
prawo jazdy kat. B (praca w 
Pszczynie ) 

9. Mechanik samochodowy – 
wymagane wykształcenie 
kierunkowe, staŜ pracy w 
zawodzie (praca w Pszczy-
nie) 

10. Rzeźnik – wymagane do-
świadc zenie zawodowe 
(praca w Ćwiklicach) 

11. Kierownik budowy – instala-
cje sanitarne, kosztorysant - 
wykształcenie średnie tech-
niczne, staŜ pracy w zawo-
dzie wymagany (pracodawca 
z Łąki) 

12. Majster budowlany – wyma-
gany staŜ pracy w zawodzie 
(najlepiej branŜa drogowa 
(pracodawca ze Studzionki) 

13. R o b o tn i k  b u d o w la n y 
(docieplenia budynków) – 
wymagane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane 
badania wy sokośc iowe 
(pracodawca z Pszczyny) 

14. Murarz, tynkarz, malarz, 
gipsiarz, robotnik budowlany, 
zbrojarz - wymagane do-

świadc zenie zawodowe 
(pracodawca z Pszczyny – 
istnieje moŜliwość przyucze-
nia) 

15. Kierowca z kat. prawa jazdy 
C+E , C - wymagane świa-
dectwo kwalifikacji, staŜ 
pracy w zawodzie (praca: 
kraj, zagranica) 

16. Kierowca autobusu - wyma-
gane uprawnienia, staŜ pra-
cy (pracodawca z Łąki) 

17. Operator sprzętu budowla-
nego – wymagane uprawnie-
nia (pracodawca z Pszczy-
ny) 

18. Operator koparki, ładowarki 
– wymagane uprawnienia, 
mile widziany staŜ pracy 
(pracodawca Suszec) 

19. Pracownik ochrony (licencja) 
– wymagane wykształcenie 
zawodowe, średnie oraz 
licencja pracownika ochrony 
(praca Wola, Bieruń, Cze-
chowice Dz., Brzeszcze, 
Lędziny) 

O F E R T Y  P R A C Y  
Powiatowy Urz ąd Pracy w Pszczynie in-

formuje, Ŝe aktualnie dysponuje ofertami 
pracy w nast ępuj ących zawodach: 

KOMUNIKATY POLICJI 
 
 W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w 
sprawie zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 22.03.2008r około 
godz. 15.40 na ul. Pszczyńskiej na wysokości ul. Polnej w Górze, 
gdzie n/n kierujący samochodem osobowym m-ki Citroen, koloru 
srebrnego, jadący w kierunku Pszczyny, zjechał częściowo na prze-
ciwny pas ruchu i uszkodził lewe zewnętrzne lusterko oraz szybę le-
wych drzwi samochodu m-ki Fiat Punto, Sekcja Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zwraca się do świadków 
zdarzenia o wszelkie informacje i kontakt z KPP- Pszczyna ul. Boge-
daina nr 18, pok. 20, tel. 4493290, 4493291, 4493292, 4493293 w 
godz. 8.00 do 15.00 i całodobowo nr 997. 
 
 W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w 
sprawie zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 19.03.2008r około 
godz. 2.30 na Rynku w Pszczynie, gdzie n/n kierujący samochodem 
osobowym koloru czerwonego potrącił pieszego męŜczyznę lat 59, 
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
zwraca się do świadków zdarzenia o wszelkie informacje i kontakt z 
KPP- Pszczyna ul. Bogedaina nr 18, pok. 20, tel. 4493290, 4493291, 
4493292, 4493293 w godz. 8.00 do 15.00 i całodobowo nr 997. 
 
 Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Pszczynie zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o prowa-
dzonych na terenie powiatu pszczyńskiego w okresie od 15.04.2008 r. 
do 21.04.2008 r. działaniach policyjnych o nazwie „BEZPIECZNE 
TRASY", w ramach których prowadzone będą wzmoŜone kontrole 
prędkości pojazdów przy uŜyciu fotoradaru, videorejestratorów oraz 
ręcznych mierników prędkości. W trakcie kontroli sprawdzana będzie 
trzeźwość kierujących oraz egzekwowane stosowanie pasów bezpie-
czeństwa i fotelików do przewozu dzieci. 
 
 Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Pszczynie zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o planowa-
nych na najbliŜszy weekend działaniach policyjnych pod nazwą 
„NARKOTYKI l ALKOHOL". Celem działań będzie ujawnianie i elimi-
nowanie z ruchu' kierujących pojazdami będących pod wpływem alko-
holu lub podobnie działających środków oraz' pieszych stwarzających 
zagroŜenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie działań1 

kontrolowane będzie stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierują-
cych i pasaŜerów ora/ zgodne / przepisami uŜycie fotelików do prze-
wozu dzieci. 
 
 W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w 
sprawie zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 19.01.2008r około 

godz. 10.15 na ul. Korfantego w Pszczynie, gdzie kierujący samocho-
dem osobowy m-ki Opel Corsa jadąc od kierunku ronda z ul. Boege-
daina na oznakowanym przejściu dla pieszych na wysokości budynku 
Sądu Rejonowego potrącił pieszą idącą od kierunku budynku PKO, 
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
zwraca się do świadków zdarzenia, o wszelkie informacje i kontakt z 
KPP- Pszczyna ul. Bogedaina nr 18, pok. 20, tel. 4493290, 4493291, 
4493292, 4493293 w godz. 8.00 do 15.00 i całodobowo nr 997. 
 
 Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Pszczynie zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o planowa-
nych w miesiącu maju na terenie powiatu pszczyńskiego działaniach 
policyjnych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym: 
1) w dniu 06.05. br. pod nazwą „ALKOHOL" Celem działań policyjnych 
będzie ujawnianie i eliminowanie z ruchu będących pod wpływem 
alkoholu i podobnie działających środków kierujących pojazdami oraz 
pieszych stwarzających zagroŜenie w ruchu drogowym. 
2) w dniu 07.05. br. pod nazwą „BEZPIECZNY PIESZY". Celem dzia-
łań policyjnych będzie poprawa stanu bezpieczeństwa najsłabiej chro-
nionych uczestników ruchu drogowego - pieszych m.in. poprzez ujaw-
nianie i represję wykroczeń rzutujących bezpośrednio na ich bezpie-
czeństwo. 
3) w dniu 09.05. br pod nazwą „N1ECHRONIENI UCZESTNICY RU-
CHU DROGOWEGO". Celem działań będzie poprawa stanu bezpie-
czeństwa najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego (piesi, 
rowerzyści), m.in. poprzez ujawnianie wykroczeń rzutujących bezpo-
średnio na ich bezpieczeństwo. 
4) w dniu 13.05. br. pod nazwą „ALKOHOL". Celem działań policyj-
nych będzie ujawnianie i eliminowanie z ruchu będących pod wpły-
wem alkoholu i podobnie działających środków kierujących pojazdami 
oraz pieszych stwarzających zagroŜenie w ruchu drogowym. 
5) w okresie od 13.05 do 19.05. br. w ramach działań pod nazwą 
„BEZPIECZNE TRASY" prowadzone będą wzmoŜone kontrole pręd-
kości pojazdów przy uŜyciu fotoradaru oraz ręcznych mierników pręd-
kości, 
6) w dniu 16.05. br. pod nazwą „NARKOTYKI l ALKOHOL". Celem 
działań będzie ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazda-
mi będących pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środ-
ków, 
7) w dniach od 21.05. do 25.05. br. pod nazwą,, BEZPIECZNY WEEK-
END". Głównym celem działań będzie ograniczenie liczby zdarzeń 
drogowych i minimalizacja ich skutków, poprzez wzmoŜone kontrole 
prędkości pojazdów przy uŜyciu ręcznych mierników prędkości, egze-
kwowanie obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików do 
przewozu dzieci oraz eliminowanie z ruchu jego uczestników będą-
cych pod wpływem alkoholu 



OGŁOSZENIE 
  
 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadań pu-
blicznych nast ępuj ących obszarach: 
1. Ochrona i promocja zdrowia  
2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i 

młodzie Ŝy 
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tra-

dycji.  
 
 
I. Zakres rzeczowy zadania 
 
W obszarze: ochrona i promocja zdrowia: 
1. Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chory-
mi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, 
2. Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
oraz osób z upośledzeniem umysłowym. 
 
W obszarze: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzie Ŝy: 
1. Organizacja kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy szkolnej 
 
W obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i  tradycji:  
1. Działania związane z pielęgnowaniem tradycji narodowych, regio-
nalnych i lokalnych,  
2. Organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć słuŜących 
zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 
 
II. Wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę zadania – 
40.500 zł, w tym: 
- na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 12.000 zł 
- na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa ora wypoczynku dzie-
ci i młodzieŜy - 20.000 zł 
- na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji - 8.500 zł 
 
III. Podmiotami uprawnionymi do zło Ŝenia oferty s ą: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
2. podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane 
4. spółdzielnie socjalne. 
 
IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty w Sekre-
tariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, adres: 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój ul. Szkolna 13. 
2. Oferty naleŜy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). 
3. Do oferty naleŜy dołączyć następujące załączniki: 
1) odpis z rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
2) statut 
3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących 
oferenta 
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007r. 
5) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT 
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozu-
mieniu art. 9 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty 
7) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wska-
zania partnera w pkt. V.1. oferty) 
4. W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest 
potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez osoby upowaŜnione 
do reprezentacji.  
 
5. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
6. Kwota przyznanej dotacji moŜe być mniejsza od wnioskowanej. 

 
7. Wójt Gminy zastrzega sobie moŜliwość nierozstrzygnięcia konkur-
su. 
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Realizacja zadania nastąpi w 2008r.  
2. Z budŜetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na tere-
nie Gminy Goczałkowice-Zdrój lub zadania realizowane z udziałem 
osób zamieszkałych na terenie Gminy 
3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów lokalowych i 
organizacyjnych, a takŜe kadrowych 
4. Finansowy wkład własny na realizację zadania publicznego. 
 
VI. Terminy składania ofert 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs 
na realizację zadań publicznych z zakresu – wpisać odpowiednio z 
zakresu rzeczowego określonego w pkt. I” , 
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 
13, w terminie do dnia 13 czerwca 2008r.  
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonyw aniu wyboru 
ofert: 
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie 
terminu ich złoŜenia 
 
2. Oferty niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo albo złoŜone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 
 
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 
1) wartość merytoryczna projektu: 0-5 pkt 
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, trwa-
łość, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne: 0-4 
pkt 
3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe: 0-4 pkt 
4) kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania, inne źródła 
finansowania: 0-5 pkt 
5) inne - doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, 
udział partnerów: 0-2 pkt. 
 
4. Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołana przez 
Wójta Gminy. 
 
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarzą-
dzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
 
7. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
8. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisemnie.  
 
9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1) złoŜenie oświadczenia w sprawie zobowiązania do prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z zasada-
mi określonymi w § 5 ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego  
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niŜ wnioskowana 
- korekta kosztorysu projektu. 
 
IX. Warunki przekazania dotacji: 
- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z 
zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). 
 
X. Pozostałe informacje  
1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania jest zobowią-
zany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytoryczne-
go i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określo-
nym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. IX, w terminie 30 dni 
po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację za-
dań publicznych w w/w obszarach 2007r. wyniosła 61.000 zł. 



 O co chodzi - pytają 
mieszkańcy, którym mówię o 
akcji prowadzonej przez TSG 
„INICJATYWA”. MASZ 
GŁOS! MASZ WYBÓR to 
akcja zainicjowana w ubie-
głym roku przez Fundację im. 
S. Batorego z Warszawy i 
Stowarzyszenie Szkoła Lide-
rów. Celem jej jest przepro-
wadzenie publicznych debat o 
sprawach waŜnych dla lokal-
nych społeczności, podniesie-
nie rangi, jaką w codziennym 
Ŝyciu mieszkańców odgrywa-
ją decyzje podejmowane na 
szczeblu gminy. W tegorocz-
nej edycji bierze udział ok. 
250 organizacji na terenie 
całego kraju, w tym: 27 orga-
nizacji w województwie ślą-
skim, a wśród nich TSG 
„Inicjatywa”. W ramach akcji 
organizowane są m.in. spotka-
nia i debaty z udziałem przed-
stawicieli róŜnych środowisk, 
zbierane są wypowiedzi, opi-
nie i postulaty róŜnych grup 
mieszkańców. Debaty są fo-
rum dla wymiany opinii mię-
dzy mieszkańcami a samorzą-
dem. Potem ustalana jest tzw. 

lista problemów. Dalej ma być 
podpisanie deklaracji rozwią-
zania konkretnych proble-
mów. W listopadzie planowa-
ne jest podsumowanie. Będzie 
równieŜ prowadzony monito-
ring realizacji zobowiązań. 
Akcja nie moŜe być płaszczy-
zną promocji kogokolwiek. 
Nie moŜe być kampanią pro-
mocyjną np. partii. Ma słuŜyć 
rozwojowi idei samorządności 
oraz budowaniu dialogu po-
między społeczeństwem a 
władzami samorządowymi. 
Nie mamy gotowych wzorców 
ale uwaŜamy, Ŝe akcja moŜe 
przysłuŜyć się na rzecz miesz-
kańców Goczałkowic-Zdroju. 
Dlatego zapraszam w nie-
dzielne popołudnie 11 maja 
br. na Majówkę połączoną z 
debatą z udziałem Wójta Gmi-
ny Pana Krzysztofa Kanika. 
Majówka będzie zorganizo-
wana w okolicach stawu 
RONTOK. Tam równieŜ są 
ładne miejsca do wypoczynku 
i rekreacji. 
 

Marian Waliczek  
Prezes TSG 

NI E !  D la  A l ko ho l u  
 
 Począwszy od marca br. Punkt Konsultacyjno-
Terapeutyczny dla Osób UzaleŜnionych Członków Ich Ro-
dzin działający w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wiślnej, 
rozszerza zakres świadczonych usług.  Terapia prowadzona 
przez certyfikowanego specjalistę obejmuje następujące for-
my pomocy: 
� konsultacje indywidualne dla wszystkich zgłaszających się 

oraz rozpoznanie problemów i poradnictwo 
� terapia indywidualna dla osób uzaleŜnionych 
� terapia indywidualna dl Dorosłych Dzieci Alkoholików 
� terapia indywidualna dla osób współuzaleŜnionych 
� terapia grupowa dla uzaleŜnionych 
� terapia grupowa dla współuzaleŜnionych. 

 
Jeś li masz proble m ze sobą ,  
je ś li proble m ma kto ś  bliski 

lub po prostu chcesz po rozmawiać  –  P RZYJDŹ. 
TU OTRZYMAS Z  P OMOC 

 
 W kaŜdy poniedziałek w godz. 16.30 - 20.30. oraz w 
środy w godz. 13.30 - 15.30 czeka na Ciebie Certyfikowany 
Terapeuta UzaleŜnień – Maria StróŜniak 
MoŜna teŜ skontaktować się telefonicznie – 0661 270 473 
 

Maria OŜarowska 

M A S Z  G Ł O S  

 Informuję, Ŝe istnieje 
moŜliwość uzyskania dotacji na 
likwidację odpadów azbestowych 
powstałych przy likwidacji pokryć 
dachowych i elewacji.  
Przed przystąpieniem do inwe-
stycji naleŜy zapoznać się z za-
sadami przyznawania dotacji 
oraz dopełnić wszystkich formal-
ności z tym związanych. 
Niedopełnienie formalności wy-
maganych przy ubieganiu się o 
dotację równoznaczne jest z 
odmową udzielenia dotacji. 
Przypominam jednocześnie, Ŝe 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 2 
kwietnia 2004r. w sprawie sposo-
bów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest  (Dz.U. z 
2004r. Nr 71 poz. 649) prace 
polegające na zabezpieczeniu i 

usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest w obiektach i urzą-
dzeniach budowlanych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez 
wykonawców posiadających 
odpowiednie zezwolenia. 
 Właściciel, uŜytkownik 
wieczysty lub zarządca nierucho-
mości obowiązany jest przed 
rozpoczęciem inwestycji zgłosić 
prace polegające na zabezpie-
czeniu lub usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest do właści-
wego organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.  
  
Szczegółowe informacje: 
Urząd Gminy Goczałkowice-
Zdrój pokój Nr 205,   
tel. 0/32  738 70 38 w. 205.          
 

Wójt Gminy  - Krzysztof Kanik 

AZBEST 

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

Maria OŜarowska 

Jeśli zechce (…mogę wszystko!) 
 

Pomyśleć kaŜdy moŜe,  
Teraz i o kaŜdej porze, 
O wszystkim - …w codzienności, 
I więcej - …o losu pomyślności, 
Ale gubią się najczęściej te z nas wysyłane sygnały, 
Bez wiary kaŜde marzenie, kaŜdy pomysł zbyt mały, 
I zamiast rozkwitu wyŜszej świadomości, 
Ciągle nam bliŜej do skraju nicości, 
Chłodne, bez uczuć kalkulację, 
Gubią nas samych i Ŝycia afirmację! 
Kiedy spojrzę prosto bez podstępu cienia, 
Mogę dalej Ŝyć - …i nie od nie chcenia, 
Ale  kiedy spojrzę na kaŜdego-człowieka  iskrą Ŝyczliwości w 
oku, 
Mogę dalej iść - … topiąc  zmartwienia w szczęścia potoku! 

________________________________________ 
Wiersz ekologiczny 

 

Pachnie dziś róŜą w ogrodach codzienności, 
Tam chce bywać, tam duch mój rad gości, 
Tam gdzie pachnie dziś wyłącznie Tobą, 
Gdzie kwiat jedynie lichą ozdobą! 
Zerwałbym Twej urody wszystkie jej pączki, 
Z oczu uśmiech i ciepły dotyk przyjaznej rączki, 
Jak owoc z drzewa, jak na łące kwiaty, 
Zerwałbym szczęście i poleciał w niebo - …tak bogaty! 
 

Paweł Nemojewski 



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,  
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy ulicy Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 

Środa - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

CZASOPISMO SAMORZĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, FAX: 2107306. E-MAIL: 
GMINA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL REDAGUJE ZESPÓŁ. ADRES R EDAKCJI  
I WYDAWCY: 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 1 3. OPRACOWANIE 
GRAFICZNE: MARIA O śAROWSKA, SKŁAD I ŁAMANIE: TECHNOGRAF,  
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SKRACANIA I OPRACOWYWANIA NADESŁANYCH TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY. 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmuje interesan-
tów w budynku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy ulicy Uzdrowiskowej, za Dyrekcją WORR. 
 

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

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

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

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

� WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków 
we wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 
15.00. 

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

� GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w dniach: Poniedziałek - 7.30 - 18.00, Wtorek - 9.00 - 
18.00, Środa - 7.30 - 15.30, Czwartek - 7.30 - 15.30, Piątek - 7.30 - 
15.30. 

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

� POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 
� STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
� POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
� POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
� POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 

992. 
� APTEKA „Pod Eskulapem”  - tel. 2107394, czynna  

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

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

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

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

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

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

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

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

� POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  
• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, 

ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 
• Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  

ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 
• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 

Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 
• Eko-Plus, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./fax: 

0322159055 
� AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy 

Marcin Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

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

UWAGA 
 
 Z DNIEM 30.06.2008 R. ZOSTANIE ZAKOŃCZO-
NY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  
W GMINIE GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. 
 
 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, śE DO DNIA  
15.05.2008 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA  
O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU Z WYMIANĄ  
DO 30 CZERWCA 2008R. 
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT  
Z OPERATOREM PROGRAMU, PANEM KRZYSZTO-
FEM BIAŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄKU W GODZ. 
15.30 DO 19.00, TEL. 032/2127526. 

 
WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK 

T.S.G. „INICJATYWA”  
serdecznie zaprasza  

na MAJÓWK Ę ,   
która odbędzie s ię 11.05.2008 r.  
na Borkach przy stawie Rontok. 

Majówkę poprzedzi debata  
z wójtem naszej gminy. 

Zapewniamy dobrą zabawę przy muzyce  
oraz wiele atrakcji między innymi:  

jazda konna, pieczenie kiełbasy, występy  
artystyczne, kuchnia polowa, stoisko medyczne 

i wiele innych. 
 

Startujemy o godz. 15.00. Do zobaczenia! 


