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13 czerwca (sobota)  
godz. 19.30 
TURNIOKI 

 
 Muzycy zespołu „Turnioki” są absol-
wentami wyŜszych szkół muzycznych.  
Zespół Turnioki w ciągu siedmiu lat działal-
ności  zagrał ponad sześćset koncertów w 
kraju i zagranicą, wydał 3 płyty autorskie  
i 2 z innymi wykonawcami. 
Zespół wystąpił w: TVP1, TVP2, TVP3, TV 
POLSAT, TV PULS, TV POLONIA w  
I-szym KANALE TV MEKSYKAŃSKIEJ 
Zespół występował na wspólnej scenie 
min.z: Krystyną Prońko, Kasią Kowalską, 
Michałem Urbaniakiem, Ryszardem Ryn-
kowskim, Kombii, Hey, Lombardem,  
Bajmem, Łzami oraz wielu innymi wyko-
nawcami z czołowych miejsc list przebojów 
w Polsce i zagranicą. 

12 czerwca (piątek)  
godz. 20.30 

Mateusz Krautwurst  
z Zespołem The Positive 

 
 Laureat programu „Fabryka Gwiazd” 
emitowanego przez Telewizję Polsat. Wraz z 
zespołem tworzy mieszankę muzyki funk, 
soul i jazz. Mocna pozycja zespołu na rynku 
nie byłaby moŜliwa bez występu na Debiu-
tach w Opolu w 2008 roku, w programie 
Nowa Generacja w TV4 czy bez GRAND 
PRIX Carpathia Festival 2008. 
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WAśNE DLA WYBORCÓW! 
 
1. Przed przystąpieniem do głosowa-
nia wyborca okazuje obwodowej ko-
misji wyborczej dokument umoŜliwia-
jący stwierdzenie jego toŜsamości. 
2. Wyborca otrzymuje od komisji kartę  
do głosowania, opatrzoną je j pieczęcią. 
Wyborca potwierdza otrzymanie karty 
do głosowania własnym podpisem, w 
przeznaczonej na to rubryce spisu wy-
borców. 
3. Po otrzymaniu karty do głosowania 
wyborca udaje się do miejsca w lokalu  
obwodowej komisji wyborczej zapew-

niającego tajność głosowania. 
Kartę do głosowania wyborca wrzuca 
do urny w taki sposób, aby strona zadru-
kowana była niewidoczna. 
4.  Głosowanie odbywa się w lokalach 
obwodowej komisji wyborczej między 
godziną 800 a 2200. 
5.  Wyborca głosuje tylko na jedną listę 
okręgową, stawiając na karcie do głoso-
wania znak "x"  w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów z 
tej listy, przez co wskazuje jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu. 
Za niewaŜny uznaje się głos, jeŜeli na 
karcie do głosowania postawiono znak 

"x" w kratce z lewej strony obok na-
zwisk dwóch lub więks zej liczby kandy-
datów z róŜnych list okręgowych albo 
nie postawiono tego znaku w kratce z 
lewej strony obok nazwiska Ŝadnego 
kandydata z którejko lwiek z list. 
Za niewaŜny uznaje się głos, jeŜeli na 
karcie do głosowania znak "x" posta-
wiono w kratce z lewej strony wyłącznie 
obok nazwiska kandydata umieszczone-
go na liście okręgowej, która została 
uniewaŜniona. 
JeŜeli na karcie do głosowania znak "x"  
postawiono w kratce z lewej strony wy-
łączn ie obok nazwiska kandydata z jed-
nej tylko listy okręgowej, a nazwisko 
tego kandydata zostało z tej listy skre-
ś lone, to głos taki uznaje się za waŜny i 
oddany na tę listę. 
JeŜeli na karcie do głosowania znak "x"  
postawiono w kratce z lewej strony 
obok nazwisk dwóch lub większej licz-
by kandydatów z tej samej listy okręgo-
wej, to głos taki uwaŜa się  za głos waŜ-
nie oddany na wskazaną  listę okręgową  
z przyznaniem pierwszeństwa do uzy-
skania mandatu temu kandydatowi, któ-
rego nazwisko na tej liście jest umiesz-
czone w p ierwszej kolejności. 
Dopisanie na karcie do głosowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo po-
czynienie innych dopisków poza kratką  
nie wp ływa na waŜność głosu. 
6.  Głosować moŜe tylko wyborca wpi-
sany do spisu wyborców, a takŜe wybor-
ca dopisany do spisu. 
 
Obwodowa komisja wyborcza dopisu-
je w dniu głosowania do s pisu wybor-
ców:  
 
• wyborcę przedstawiającego zaświad-

czenie o prawie do głosowania, załą-
czając zaświadczen ie do spisu;  

• wyborcę pominiętego w spisie, jeŜeli 
udokumentuje, Ŝe stale zamieszkuje 
na terenie danego obwodu głosowa-
nia, a urząd gminy potwierdzi, Ŝe nie 
otrzymał zawiadomien ia o utracie 
przez n iego prawa wybierania lub o  
objęciu spisem wyborców w innym 
obwodzie;  

• wyborcę skreś lonego ze spisu dla 
danego obwodu głosowania w związ-
ku z umieszczeniem w spisie wybor-
ców w szp italu lub zakładzie pomocy 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
zarządzone na dzień 7 czerwca 2009r. 
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 Trwa realizacja projektu partner-
skiego pn. „Przygotowanie jednostek 
samorządu terytorialnego do świadcze-
nia e-usług oraz integracji z SEKAP 
(System Elektronicznej Komunikacji 
Admin istracji Publicznej). Jego liderem 
jest Fundacja Informatyki i Zarządzania 
z Łodzi, zaś partnerami: Gmina Goczał-
kowice-Zdró j, Lędziny, Mierzęcice, 
Psary, Imielin, Miasto Szczyrk oraz 
Powiat Zawierciański. 
Celem głównym pro jektu jest stworze-
nie warunków do rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego w Województwie 
Śląskim realizowanym przez wzrost 
liczby rodzajów oraz jakości usług pu-
blicznych świadczonych drogą elektro-
niczną na działającej Platfo rmie elektro-
nicznych Usług Publicznych. WdroŜone 
oprogramowanie SOD (System Obiegu 
Dokumentów) będzie całkowicie zgod-
ne z systemami wdroŜonymi w projek-
cie SEKAP oraz będzie współpracować 
z Platformą e-Usług Publicznych Woje-
wództwa Śląskiego (PUP), którą admi-

nistruje Śląskie Centrum Społeczeństwa 
Informacyjnego. 
Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacy jnego dla Wojewódz-
twa Śląskiego, w ramach działania 2.2  
Rozwój elektronicznych usług publicz-
nych. Całkowity koszt projektu zamyka 
się kwotą 1 470 654 zł z czego dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej 
wynosi 1 250055 zł (85%). Na Gminę  
Goczałkowice-Zdrój przypada dofinan-
sowanie kosztów kwalifikowanych w 
wysokości 148 158 zł, zaś wkład własny 
wynosi 26 145 zł. 
W ramach projektu zrealizowano nastę-
pujący zakres prac: 
1. Adaptację i wyposaŜenie lokalu pod 
„serwerownię” 
2. Rozbudowę platformy sprzętowej  
3. Zakup i instalację oprogramowania 
systemu obsługi dokumentów 
4. Szko lenia uŜytkowników 
W ramach promocji i informacji o 

projekcie w dniu 16 czerwca 2009r. w 
Sali Gminnego Ośrodka Kul tury, od 
godziny 9.00 organizujemy „drzwi  
otwarte” i bardzo serdecznie zapra-
szamy mieszkańców do zapoznania się 
z nowym systemem, który będzie 
funkcjonował w naszej Gminie. Pre-
zentowane będą e-usługi i metody 
komunikacji z wykorzystaniem e-
formularzy oraz e-podpisu. 
Podczas prezentacji omówione zostaną 
zagadnienia techniczne dotyczące 
aplikacji systemowych, narzędziowych i 
funkcjonalnych oraz sprzętu 
komputerowego pod kątem wdraŜania 
kompleksowego systemu back-office 
oraz front-office obsługującego e-usługi 
publiczne. Zademonstrowana zostanie 
prezentacja platformy SEKAP umoŜli-
wiająca realizację  spraw poprzez 
Internet oraz ś ledzen ia stanów załatwia-
nych spraw. 
 

Gabriela Placha 

SEKAP „drzwi otwarte” 
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społecznej, jeŜeli udokumentuje, Ŝe 
opuścił szpital lub zakład pomocy 
społecznej w przeddzień wyborów; 

• obywatela polskiego stale zamieszku-
jącego za granicą , a głosującego w 

kraju na podstawie waŜnego polskie-
go paszportu. W takim przypadku 
komisja odnotowuje numer paszportu 
oraz miejsce i datę jego wydania w 
rubryce spisu "uwagi" oraz umiesz-
cza w paszporcie na ostatniej wo lnej 

stronie, przeznaczonej na adnotacje 
wizowe, odcisk swojej p ieczęci oraz 
wpisuje datę głosowania. 

 
■ 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

 JuŜ po raz piąty młodzieŜ szkół 
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdro ju i 
Baross Gabor z Parasznyi spotkała się, 
by poznawać wzajemnie kulturę i do-
skonalić język angielski, w ramach part-
nerskiej wymiany młodzieŜy między 
współpracującymi gminami: węgierską  
Parasznya i polską  Goczałkowice-Zdrój. 
W dniach 7-10 maja 2009 udała się na 
Węgry grupa uzdolnionej młodzieŜy z 
naszego gimnazjum. Uczniowie wzięli 

przede wszystkim udział w obchodach 
ŚWIĘTA SZKOŁY, która nosi imię  
węgierskiego działacza i propagatora 
górnictwa w okolicach Miszko lca Ba-
ross Gabora. 
Na uroczystej akademii g imnazjalistki 
zaprezentowały się  w sportowym ukła-
dzie tanecznym, zaś uczniowie szkoły  
pokazali tańce narodowe z róŜnych kan-
tonów w węgierskich strojach regional-
nych. W godzinach popołudniowych 

rozegrano towarzyskie mecze w koszy-
kówce dziewcząt i p iłce noŜnej chłop-
ców, po których nastąpiła tradycyjna 
wymiana oko licznościowych pucharów. 
Sportowym emocjom towarzys zy ły  
wspólne rozmowy W języku angiel-
skim. Piątkową  uroczystość zakończyła 
zabawa pod gołym niebem. 
W sobotę gospodarze zaprosili nas do 
term w Miszkolcu. Przep iękny park, 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju  
i Baross Gabor z Parasznyi 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2 009r 

 
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów  głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybo rczych w 
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 
 Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. 
Nr 25, poz. 219 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą  nr  XLVIII/288/2006 z dnia 30.05.2006r  w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 92, poz. 2555)  
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do wiadomo ści publicznej, informację o 5 obwodach głosowania, w których zostaną 
przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.: 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
zarządzone na dzień 7 czerwca 2009r. 

Nr  
obwodu  

głosowania 
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji  

wyborczej 

1. 
Ulice: Borowinowa, Brzozowa, Dębowa, Graniczna, Jesienna, Kryniczanka, 
Letnia, Parkowa, Rolna, RóŜ, Solankowa, Sołecka, Staropolanka, Stawowa, 

Szkolna od nr 1 do nr 23, Uzdrowiskowa, Wiosenna, Źródlana 

Sanatorium „Wrzos” 
Ul. Uzdrowiskowa 54 

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych  

2. 
Ulice: Boczna, Główna od nr 1 do nr 66b, Górna, Handlowa, Kolejowa,  

Krótka, KrzyŜanowskiego, Lipowa, Poprzeczna, Robotnicza,  
Szkolna od nr 24 do nr 51, Warzywna 

Przedszkole Nr 1 
Ul .Szkolna 15 

3. 

Ulice: Bolesława Prusa, Drobnera, Juliana Tuwima Kopernika, Melioracyjna, 
PCK, Powstańców Śląskich,  Rzemieślnicza, Stefana śeromskiego,  

Wita Stwosza, Wiś lna ,Wojciecha Korfantego 
  

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Ul. Powstańców Śląskich 3 

  

4. Ulice: Bór I, Bór II, Darwina, Główna od nr 67 do nr 136, Polna, Południowa, 
Siedlecka, Szkolna od nr 52 do nr 177, Św. Anny,  Zimowa 

Gimnazjum 
Ul. Powstańców Śląskich 3 

 Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych  

5. Ulice: Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec, Jeziorna,  Wypoczynkowa 
Budynek Administracyjny  
Zakładu Produkcji Wody 

Ul. Jeziorna 5 

Lokale  wyborcze  otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. między  godziną  8.00 a 22.00. 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój (-) Krzysztof Kanik 
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 Lo ka lna  Gru pa Dzia łan ia 
„Ziemia Ps zczyńska” otrzyma wsparcie 
finansowe wynoszące ponad 11 milio-
nów złotych. Tak zdecydował Zarząd 
Województwa Śląskiego zatwierdzając 
6 maja listę Lokalnych Grup Działania 
w ramach Osi IV Leader Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
(PROW 2007-2013) uprawnionych do 
otrzymania dofinansowania. Pszczyń-
skie LGD w liście rankingowej zajęło 3 
miejsce, zdobywając tylko o 2 punkty 
mniej od LGD, które znalazło się na 
szczycie listy. Od zaangaŜowania i po-
mysłowości mieszkańców, organizacji 
społecznych, urzędów gmin i przedsię-
biorców zaleŜy, jak wykorzystamy tę 
szansę.  
 
Co to jest Lokalna Grupa Działania? 
 
Inicjatywa załoŜenia Lokalnej Grupy 
Działania (LGD) powstała w Pawłowi-
cach w 2007 roku. W programie Leader 
widziano szansę na nowe podejście do 
zagadnień rozwoju lokalnego, polegają-
cego na odpowiedzialnym i aktywnym 
zaangaŜowaniu mieszkańców w jak 
najleps ze wykorzystan ie potencjału  
tkwiącego w ich społeczności. Efektyw-
ne działanie wymagało większej liczby 
partnerów, stąd pojawił się  pomysł, aby 
LGD obję ło swym zasięgiem cały po-
wiat  pszczyński. JuŜ na początku 2008 
w prace nad utworzeniem stowarzysze-
nia włączy ły się wszystkie gminy po-
wiatu wraz ze starostwem, przedsiębior-
cy oraz organizacje społeczne działające 
na terenie całego powiatu pszczyńskie-
go. Stowarzys zen ie LGD „Ziemia 
Pszczyńska” zostało zarejestrowane w 
październ iku 2008 r., a w styczniu 2009 
złoŜy ło wn iosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie swoich 
działań. Obecnie stowarzyszenie liczy  

50 członków. Zarząd Lokalnej Grupy 
Działania pracuje nad stworzeniem od-
powiedn ich struktur organ izacy jnych 
umoŜliwiających sprawne kierowanie 
działalnością. Do najwaŜniejszych nale-
Ŝą : 
- opracowanie strategii promocji i ko-
munikacji do końca czerwca 2009r. 
m.in. powstanie strony internetowej 
LGD, 
- utworzenie b iura LGD, którego celem 
będzie obsługa potencjalnych wniosko-
dawców 
- sprawy administracyjne związane z 
przyznan iem środków przez Zarząd 
Województwa. 
 
Lokalna Grupa Działania oznacza part-
nerstwo, jego idea polega na połączeniu  
potencjału sektora publicznego, prywat-
nego i społecznego, tak, aby najlepiej 
wykorzystać zasoby społeczności lokal-
nej. Oznacza to, Ŝe członkami LGD są 
osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele Gmin i Starostwa, którzy  
razem współdziałają , aby najefektywniej 
wykorzystać pozyskane środki. 
 
Lokalna Grupa Działania oznacza ak-
tywne uczestnictwo, jej fundamentem 
jest zaangaŜowanie społeczności lokal-
nych. Lokalna Grupa Działan ia, została 
załoŜona nie tylko po to, aby pozyskać 
dodatkowe środki, ale takŜe, aby reali-
zować i promować odpowiedzialne i 
twórcze współdziałanie. Sukces LGD 
jest mierzony nie tylko ilością wyda-
nych środków, ale takŜe liczbą inic jatyw 
społecznych, które bezpośrednio przy-
czyniają się do zawiązan ia nowych rela-
cji, nabycia umiejętności i wypracowa-
nia metod pracy wśród róŜnych aktorów 
sceny lokalnej. 
 
Wreszcie, Lokalna Grupa Działan ia 

oznacza wspólny interes. Celem jej 
członków, wywodzących się z róŜnych 
środowisk, sektorów i miejscowości jest 
wspieranie rozwoju lokalnego rozumia-
nego w kontekście całej ziemi pszczyń-
skiej. 
Jak mogą być wydane pieniądze? 
Środki, które pozyskała LGD „Ziemia 
Pszczyńska” zostaną rozdysponowane w 
konkursach, które będą dotyczyły nastę-
pujących obszarów: 
1. róŜnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej  
2. tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw  
3. odnowa i rozwój wsi 
4. małe projekty 
 
Ogólnie rzecz ujmując w ramach pozy-
skanych środków finansowych mogą 
być realizowane następujące przedsię-
wzięcia:  
- projekty mające na celu powstanie i 
rozwój działalności gospodarczych w 
sektorze turystyki, tworzen ie i rozwój 
gospodarstw agroturystycznych, rozwój 
i promocja dań kuchni reg ionalnej, pro-
mocja produktów regionalnych 
- projekty dotyczące rozwijania otocze-
nia turystyki, rekreacji i sportu m.in. 
rozwój s zlaków i ścieŜek łączących 
atrakcje turystyczne, oznakowanie za-
bytków 
- wspieranie działań nakierowanych na 
zachowanie i gospodarcze wykorzysta-
nie tradycyjnych upraw i hodowli m.in. 
przywracania tradycyjnych upraw i ho-
dowli, produkcja Ŝywności eko logicz-
nej, organizacja i udział w targach pro-
mujących lokalne produkty 
- wspierania projektów społeczności 
lokalnych m.in. adaptacja nieuŜytków 
na rzecz tworzenia nowych i atrakcy j-
nych dla mieszkańców przestrzen i pu-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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wijące się  wody w skalnych tunelach i 
inne atrakcje tego kąpieliska wywarły  
na młodzieŜy duŜe wraŜenie. Gościn-
ność Węgrów przejawiła się takŜe w 
przygotowaniu smacznych posiłków, w 
tym tradycyjnych dań węgierskich. 
W niedzielę, w drodze powrotnej, gim-
nazjaliści mieli okazję  zobaczyć naj-
większą  krasową jaskinię  na Węgrzech 

Barad lę, znajdującą się  na terenie Parku 
Narodowego Aggtelek, która ze wzg lę-
du na wspaniałe formy krasowe znajdu-
je się na liście światowego dziedzictwa 
przyrody UNESCO. 
Wizyta na Węgrzech z pewnością zosta-
nie na długo w pamięci jej uczestników. 
 
Uczn iowie Gimnazjum wraz z opieku-
nami dziękują Wójtowi Gminy Goczał-

kowice-Zdró j Panu Krzysztofowi Kan i-
kowi za przygotowanie tego wyjazdu ze 
stroną węgierską i umoŜliwienie przeŜy-
cia n iecodziennej przygody. Była to 
wspaniała nagroda za godne reprezento-
wanie Gimnazjum i Gminy w konkur-
sach, olimpiadach i zawodach sporto-
wych na róŜnych szczeb lach. 
 

B. Smolarek 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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blicznych, doposaŜenia organizacji po-
zarządowych, organizacja spotkań, festi-
wali i przeglądów promujących kulturę i 
artystów lokalnych, budowa lokalnych 
portali internetowych. 
 
To tylko  przykłady, moŜliwości jest 
znaczn ie więcej. Wszystko zaleŜy od 
pomysłowości benefic jentów. A ich  
grono jest bardzo szerokie. Po środki 
mogą sięgnąć zarówno osoby fizyczne, 
jak i prawne m.in. instytucje kultury, 
stowarzyszenia, fundacje, przedsiębior-
cy, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotni-
cze StraŜe PoŜarne. Szczegółowe infor-
macje będę ogłaszane wraz z na bieŜąco 
pojawiającymi się  ogłoszeniami o  kon-
kursach. 

 
Zainteresowane osoby lub instytucje 
będą musiały złoŜyć wniosek w Biurze 
LGD, które zostan ie utworzone w 
Pszczynie. KaŜdy wniosek zostanie oce-
niony przez Radę LGD, w skład której 
wchodzi 13 osób. Reprezentują oni sek-
tor publiczny, prywatny i społeczny 
poszczególnych gmin i zostali wybrani 
spoś ród członków LGD „Z ie mia 
Pszczyńska”. Rada będzie oceniała pro-
pozycje zgodnie z wcześniej przy jętymi 
kryteriami i procedurami. 
 
Kiedy będziemy mogli składać projek-
ty? 
 
Lokalna Grupa Działan ia „Ziemia 
Pszczyńska” planuje ogłosić pierwszy 

konkurs w IV kwartale 2009 roku. Bę-
dzie on dotyczył „małych projektów 
społecznych”, których celem jest wspie-
ranie lokalnych in icjatyw aktywizu ją-
cych mieszkańców i organizacje spo-
łeczne. Efektem ich działań  ma być pro-
mocja i wzmocnien ie wyróŜników 
pszczyńskiej wsi. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o  ś le-
dzenie naszej strony internetowych, na 
których będziemy podawali aktualne 
wiadomości związane z rozwojem dzia-
łalności LGD (zakładka Lokalna Grupa 
Działania „ziemia pszczyńska”). 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Dostępność pacjentów  
do leczenia 
 

Na majowej sesji Rady Powiatu 
Pszczyńskiego omówiono sprawy zwią-
zane ze Szpitalem Powiatowym w 
Pszczynie. Przedstawiono dostępność 
pacjentów do leczen ia oraz p lany i po-
trzeby finansowe naszego szpitala, a 
takŜe realizację kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Głównym zada-
niem Zespołu Opieki Zdrowotnej jest 
realizacja świadczeń w zakresie stacjo-
narnej opieki zdrowotnej, w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
medycyny szkolnej oraz diagnostyki. 
Świadczenia są realizowane w oddzia-
łach, poradniach specjalistycznych i 
pracowniach diagnostycznych. Obszar 
działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Pszczynie obejmuje teren Powiatu 
Pszczyńskiego, zamies zkany przez oko-
ło 106 tys. ludności. DuŜa liczba leczo-
nych w naszym szp italu to równieŜ pa-
cjenci miasta i gminy Czechowice-
Dziedzice, gminy Bestwina oraz miasta 
i gminy Brzeszcze. Ogółem liczba łóŜek 
w oddziałach naszego szpitala w 2009 
roku wynosi 363, która jest uzaleŜniona 
od zapotrzebowania społeczeństwa na 
okreś lony rodzaj usług medycznych, 
wskaźników wykorzystania łóŜek w 
poszczególnych oddziałach, restruktury-
zacji zatrudnienia i poprawą organizacji 
pracy oraz zakresu finansowania usług 

przez NFZ. Ogólna liczba hospitalizacji 
w oddziałach Szp itala Powiatowego w 
Pszczynie w 2008 roku wyniosła 12-
.371, natomiast udzielono 61.919 porad 
w poradniach specjalistycznych. Zna-
czące zmiany w strukturze szpitala na-
stąpiły z końcem 2008 roku i na począt-
ku 2009 roku. Zmniejszy ła się ogólna 
liczba łóŜek z 374 do 363, z dniem 31-
.12.2008 roku zakończy ł funkcjonowa-
nie oddział d la przewlekle chorych, 
zwiększono liczbę łóŜek w Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z 21 do 35. 
RównieŜ uzyskano II poziom referen-
cyjny w oddziałach Neonatologicznym i 
PołoŜniczo-Gineko logicznym, w tym 
celu zakupiono specjalistyczny sprzęt 
oraz utworzono 42-łóŜkowy Oddział 
Geriatryczny, który rozpoczą ł działal-
ność z dniem 01.03.2009 roku. Utwo-
rzen ie Oddziału Geriatrycznego było 
odpowiedzią na b ieŜące zapotrzebowa-
nie lokalnej społeczności wobec progno-
zowanego przyspieszenia starzenia de-
mograficznego. Problemy zdrowotne, 
pielęgnacyjno-opiekuńcze i społeczno-
ekonomiczne osób starszych są coraz 
bardziej powszechne i znaczące. Celem 
geriatrii jest poprawa Ŝycia osób star-
szych wiekiem poprzez przywrócenie 
moŜliwej do uzyskania sprawności i 
samodzielności. Zespól Opieki Zdro-
wotnej udziela świadczeń w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
w ramach następujących poradni: neo-

natologicznej, ch irurgii ogólnej, urolo-
gicznej, neurologicznej, kardio logicznej, 
ginekologicznej, hematologicznej, scho-
rzeń tarczycy, gastrologicznej, leczenia 
bólu, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
wad postawy, rehabilitacyjnej, p reluksa-
cyjnej, gruźlicy i chorób płuc, neurochi-
rurgicznej i chorób piersi. Funkcjonuje 
całodobowe Ambulatorium przy Izbie 
Przyjęć, w którym przy jmowani są pa-
cjenci w stanach nagłych i zagroŜenia 
Ŝycia oraz ze świeŜymi urazami, gdzie 
przyjmuje się  około 11,5 tys. pacjentów 
rocznie. Ponadto w niedzielę i święta 
jak równieŜ w dni ustawowo wolne od 
pracy, a takŜe codziennie od godziny 
18:00 do 8:00 jest zabezp ieczona opieka 
ambulatoryjna d la dorosłych i dzieci w 
ramach świątecznej i nocnej opieki –  
przyjmowanych jest około 10,5 tys. pa-
cjentów rocznie. ZOZ wykonuje teŜ 
szeroki zakres badań diagnostycznych w 
ramach następujących pracowni diagno-
stycznych: Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej – Pracownia Tomografii Kompute-
rowej, Pracownia RTG, Pracownia 
Mammografii, Pracownia USG i UKG, 
Pracownia EEG i EMG, Zakład Diagno-
styki Laboratoryjnej – Laboratorium 
Analityczne, laboratorium Mikrobiolo-
giczne, Pracownia Serologii, Gab inet 
Endoskopii, EKG i Pracownia Nieinwa-
zyjnej Diagnostyki Kardio logicznej, 
Pracownia Cytologii, Pracownia Biopsji 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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 6 maja na stadionie lekkoatle-
tycznym KS Iskra w Pszczynie odbywa-
ły się Powiatowe DruŜynowe Zawody w 
L.A. Po raz pierwszy wzię ła w n ich 
udział reprezentacja chłopców i dziew-
cząt z naszego gimnazjum. Uczniowie 
startowali w konkurencjach biegowych 
na dystansach: 100m, 300m, 600m i 
1000m oraz w skoku w dal, skoku 
wzwyŜ i pchnięciu kulą . 
W zawodach zwycięŜyła reprezentacja 
Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczy-

nie przed Publicznym Gimnazjum nr 4 z 
Pszczyny. Trzecie miejsce wywalczyli 
uczniowie  
z Goczałkowic tracąc tylko 8pkt do dru-
giego zespołu z PG 4.  
Goczałkowickie Gimnazjum było repre-
zentowane przez 24 uczniów. 
 
Skład druŜyn: 
dziewczyny: Waliczek A leksandra, 
Gawlak Ewelina, Kozik Iga, Milcza-
nowska Monika, Ziebura Barbara, Ma-

tonog Klaud ia, Buczak Katarzyna, 
DruŜbicka Agnieszka, Sobina Dagmara, 
Szweda Magdalena, Guzik Martyna, 
Kowcz Estera  
chłopcy: śymańczyk Mateusz, Figo-
łuszka Patryk, Sławski Marcin, Młodzik 
Jakub, Zebrowski Maksymilian, Wali-
czek Szymon, Młodzik Bartosz, Kosiba 
Michał, Prasek Kacper, Sobiech Michał, 
ZuŜałek Marek, Przygoda Kamil. 
 

■ 

Podium dla Gimnazjalistów 

Dnia 18 maja 2009 r. odbyła się zorgani-
zowana przez Gminny Ośrodek Kultury  
wycieczka uczestn ików Wars ztatów 
Terapeutycznych do Parku Min iatur w 
Inwałdzie i Wadowic. Grupa pod opieką  
kierownika i p racowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej zwiedziała Park 
Rozrywki w Inwałdzie a następnie od-
wiedziła Wadowice, rodzinne miasto 
Jana Pawła II. 

            ■ 

Cienkoig łowych. Ponadto w strukturach 
ZOZ w Pszczynie działa Zakład Rehabi-
litacji, który udziela świadczeń pacjen-
tom kierowanym z poradni specjali-
stycznych i przebywających w szpitalu. 
Natomiast w zakresie medycyny szkol-
nej pielęgniarki i higien istki szko lne 
sprawują opiekę nad około 9,2 tys. 
uczniów w 29 p lacówkach oświatowo-
wychowawczych na terenie miasta i 
gminy Pszczyna oraz gminy Goczałko-
wice-Zdrój. Pielęgniarki i hig ienistki 
szkolne sprawują opiekę nad dziećmi i 
młodzieŜą od 6 roku Ŝycia do lat 18-
19.Oprócz udzielania pierwszej pomocy 

wykonują szereg innych zadań jak 
udział w planowaniu, realizacji i ocenie 
szkolnego programu edukacji zdrowot-
nej, podejmowanie działań z zakresu 
promocji zdrowia, doradztwo dla dyrek-
torów szkół w sprawie bezpieczeństwa, 
organizacji posiłków i warunków sani-
tarno-higienicznych, współpraca z na-
uczycielami WF – przekazywanie in for-
macji dotyczących problemów zdrowot-
nych u uczniów oraz kwalifikacji 
uczniów do ćwiczeń korekcyjnych w 
przypadku zdiagnozowanej wady posta-
wy. W 2006 roku ZOZ rozpoczął reali-
zację  programu badań posiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka jelita gru-

bego w zakresie wykonywania ko lono-
skopii finansowanego przez Minister-
stwo Zdrowia. Zespół Opieki Zdrowot-
nej w dalszym ciągu podejmuje działa-
nia zmierzające do poprawy organizacji 
pracy, poprawy jakości i dostępności do 
usług, wzrostu satysfakcji i zadowolenia 
pacjenta, poprawy stanu bezpieczeństwa 
pacjenta w szpitalu, skrócenie czasu 
hospitalizacji, poszerzenia oferty świad-
czeń zdrowotnych oraz podniesienie 
standardu świadczonych usług i wypo-
saŜenia szpitala w nowoczesną aparaturę 
medyczną. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

WIADOMOŚCI Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie i Wadowic 

ZAPROSZENIE 
 

Szkolny Zespół Muzyczno-Teatralny zaprasza na musical pt.: „Szkoła naszym Ŝyciem jest”. 
Przedstawienie odbędzie się 16 czerwca o godz. 18.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury. 
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W dniu 29.04.2009r. w Bielsku-
Białej odbyły się V Finały  Wojewódz-
kie Gimnazjady w Piłkę Ręczną Chłop-
ców. Droga do finału była bardzo d ługa 
i cięŜka, jednak chłopcom z klasy III a 
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju  
udało się ją przejść wygrywając kolejno 
zawody powiatowe, rejonowe i półfina-
ły wojewódzkie. W finale spotkały się 
druŜyny z Zawiercia, Piekar Śląskich, 
Bielska-Białej i Goczałkowic.  
Mecze rozegrano w dwóch grupach: 
Goczałkowice – Zawiercie, oraz Biel-
sko-Biała – Piekary Śląskie. Niestety to 
losowanie dla nas nie było korzystne 
gdyŜ Zawiercie było faworytem zawo-
dów i goczałkowiccy szczypiorniści 
przegrali 2 bramkami wynikiem 18:20. 
W wyniku przegranej z Zawierciem 
druŜyna walczy ła o III miejsce z druŜy-
ną przegraną z drugiej grupy z Gimna-
zjum z Bielska wygrywając 27:23. 
I miejsce – Gimnazjum Zawiercie 
II miejsce – Gimnazjum Piekary Śląskie 
III miejsce – Gimnazjum Goczałkowice-
Zdrój 
IV miejsce – Gimnazjum Bielsko-Biała 

W II klasie w rozgrywkach szko l-
nych druŜyna dostała się do półfinałów 
wojewódzkich zajmując II miejsce. 
Chłopcy przez 3 lata brali udział w roz-
grywkach w Śląskim Związku Piłki 
Ręcznej.  
Brali równieŜ udział w Turniejach Ogól-
nopolskich w Zabrzu, w Zawadzkim, 

zajmując ko lejno II i III miejsce. 
Dwa lata pod rząd zdobyli Puchar Kie-
rownika MOSiR w Pawłowicach. 
W czasie wakacji wy jeŜdŜali na obozy 
sportowe do Kępna i Szczytna. 
 W styczn iu 2009 r. dwóch 
uczniów Mateusz Obetkon i Bartosz 
Młodzik otrzymali zaproszen ie od trene-
ra druŜyny ASPR Zawadzkie do wzięcia 
udziału w Międzynarodowym Turn ieju  
w Czechach, chcąc ich zachęcić  do 
przyjścia po Gimnazjum do ich  Klubu i 

tamtejszej s zko ły. 
Natomiast w kwietniu trener druŜyny 
Viret Zawiercie  Mariusz Szczygieł za-
prosił Mateusza Obetkona, Damiana 
Wawrzyczka i Bartosza Młodzik do 
udziału w Turnieju „Lajkonik” w Kra-
kowie, równieŜ Międzynarodowym. 
Równoleg le z występami gościnnymi w 
składzie druŜyny klubowej prowadzone 
były rozmowy z zawodnikami na temat 
wyboru tego klubu i kontynuowania 
kariery sportowej oraz wyboru Techni-
kum w Zawierciu. 
 
W dniu 10.05.2009 r. na Hali POSiR w 
Pszczynie odbył się II Otwarty Turniej 
Piłki Ręcznej w którym wzięło udział 5 
druŜyn. Mecze zostały rozegrane meto-
dą „kaŜdy z kaŜdym” 2x12 minut. 
Zawodnicy z III a Gimnazjum w Go-
czałkowicach-Zdro ju (najmłodsi w tur-
nieju) zajęli III miejsce, do I miejsca 
zabrakły 2 bramki po jednej w kaŜdym 
przegranym meczu. 

 
Jestem bardzo dumna z gry i posta-

wy moich chłopców oraz ich osiągnięć. 
KaŜdemu t renerowi Ŝyczę tak wspania-
łej druŜyny. 

Teraz trzymamy kciuki i Ŝyczymy 
powodzenia w Szwecji na Międzynaro-
dowym Turnieju Eken Cup 2009. 

 
Monika Młodzik 

Brąz dla Gimnazjalistów 



 W ramach tygodnia Bib liotek 15 
maja 2009 r. w Gimnazjum w Goczał-
kowicach-Zdroju (przy współpracy z 
Biblioteką Publiczną) odbyło się spotka-
nie autorskie ze znanym i lubianym po-
etą - Wacławem Kostrzewą. 
Po wprowadzeniu, które przygotowała 
młodzieŜ z Koła Bibliotecznego, recyta-
cji wybranych utworów gościa, pan Wa-
cław sam juŜ opowiadał o  swoim Ŝyciu  
literackim, podróŜach, trochę o spra-
wach osobistych. Autor zachwycił jed-
nak przede wszystkim swoją twórczo-
ścią - sam czytał własne wiersze, opo-
wiadając o ich genezie, bohaterach bądź 

historiach z nimi związanych. Robił to 
w sposób niezwykle ciekawy. Dowie-
dzieliśmy się wiele interesujących rze-
czy.  
Później przyszedł czas na pytania. Było  
ich wiele. Uczn iowie zainteresowani 
byli s zczegó ln ie doborem tematyki 
utworów. Czy autor identyfikuje się z 
podmiotem lirycznym, skąd czerpie 
inspiracje, którego z krytyków najbar-
dziej ceni? MłodzieŜ chciała teŜ wie-
dzieć, co znany twórca sądzi o bardzo 
powaŜnych kwestiach - paleniu papiero-
sów oraz o eutanazji? Na te i inne pyta-
nia p. Wacław odpowiadał bardzo wy-
czerpująco i chętnie. 
Impreza upłynęła w przemiłej atmosfe-
rze. Wszyscy uczestnicy spotkania byli 
usatysfakcjonowani moŜliwością bezpo-
średniego kontaktu z popularną i nie-
zwykłą osobą. Autor zachwycił przede 
wszystkim łatwością nawiązania kon-
taktu z publicznością oraz poczuciem 
humoru. 

Kończąc spotkanie nasz bohater zaprosił 
wszystkich do pamiątkowego zdjęcia a 
młodych początkujących pisarzy” do 
biblioteki szkolnej. Tam, czerp iąc ze 
swego doświadczenia, udzielał im cen-
nych wskazówek m. in. jak pisać, jak 
zdobyć wydawcę. Zdradził równieŜ jak 
pisze swoje wiersze- n iektóre powstają 
w kilka dni a inne przez wiele lat. 
Uczn iowie otrzymali od p. Kostrzewy 
tomiki wierszy z dedykacją autora. 
Zbiory biblioteki wzbogaciły się rów-
nieŜ, poniewaŜ autor podarował nam 
wydania swojej twórczości (łącznie z 
najnowszą powieścią „Gorące lato”). 
Spotkan ie dos tarczy ło  ws zys tkim 
uczestnikom niezapomnianych wraŜeń. 
Pan Wacław Kostrzewa jest osobą nie-
zwykle otwartą, bardzo łatwo nawiązuje 
kontakt ze słuchaczami. Jego opowieści 
oraz twórczość zaciekawiły uczn iów 
naszego gimnazjum. 
 

Honorata Malicka 

Spotkanie z poetą 

OŚWIATA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

Problem ochrony przyrody, środowi-
ska jest bardzo waŜny dla człowieka, 
takŜe tego „małego”, dlatego od naj-
młodszych lat powinniśmy uczyć dzieci 
szacunku do otaczającej nas przyrody. 
To właśnie u dzieci łatwo i warto wyro-
bić pewne nawyki oraz postawy proeko-
logiczne poprzez bezpośredni kontakt z 

naturą. 
To poprzez kontakt z przyrodą wdra-

Ŝamy je do poprawnych zachowań ta-
kich jak: ochrony dóbr naszej planety, 
segregowania śmieci, wykorzystania 
odpadów. Tym samym rozbudzimy w 
dzieciach uczucia opiekuńcze, zamiło-
wanie do pielęgnowania roś lin i zwie-
rząt, do przebywania w czystym, przy ja-
znym d la zdrowia i Ŝycia otoczeniu, do 
aktywnego działania, zadawania  pytań i 
szukania odpowiedzi. 

Kiedy „mały człowiek” zobaczy i 
nauczy się jak s zanować, chronić przy-
rodę, jak dostrzeŜe, Ŝe , Ŝe śmieci- odpa-
dy moŜna w róŜny sposób wykorzystać, 
gdyŜ nie muszą one zaśmiecać naszego 
najbliŜszego otoczenia, to poczu je się  
wtedy częściowo odpowiedzialny za 

naszą Ziemię . Mając taką wiedzę będzie 
przestrzegał wspóln ie z doros łymi 
„Kodeksu Małego Ekologa” 
• Dbam o czystość otoczenia; 
• Segreguję śmieci 
• Szanuję  przyrodę 
• Nie łamię  gałęzi 
• Nie niszczę kory drzew 
• Nie niszczę roś lin 
• Umiem zachowywać się w lesie- nie 

płoszę zwierząt krzykami 
• Pomagam zwierzętom przetrwać zi-

mę; 
• Oszczędzam i dbam o wodę. 

 
Halina Piszczek 

Nauczycielka Publicznego  
Przedszkola nr 1 

Świadomość ekologiczna przedszkolaków 
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 Pod takim hasłem odbył się kon-
kurs plastyczny, ogłoszony przez Dział 
Naukowo-Oświatowy Muzeum Górn ic-
twa Węglowego w Zabrzu, w którym to 
dzieci grup średniej 
i młodszej wzięły udział w kwietniu  
tego roku. 
 „Czym skorupka za młodu...”, to 
znane powiedzenie wcale nie jest takim 
przeŜytkiem, jak by się nam wydawało. 
MoŜe pojęcie „eko logia” jest dla przed-
szkolaka jakąś abstrakcją, ale „ochrona 

przyrody” kojarzy mu się z jednym – 
naleŜy chronić przyrodę. Cytując za 
maluszkami „kwiatki, drzewa, ptaszki i 
mrówki i pająki”. Wydaje się śmies zne? 
MoŜe, ale to pająki łap ią te bzyczące, 
natrętne muchy.  
 Jednak nie tylko o tego typu 
ochronie mogą dowiedzieć się dzieci w 
naszym przedszko lu. Coroczna zbiórka 
zuŜytych baterii, makulatury – to nie 
tylko chwilowe zrywy, ale p lanowa dłu-
gofalowa akcja na rzecz pozyskiwania 
surowców wtórnych, segregacji odpa-
dów, uświadamiania konieczności ro-
zumnego wykorzystywania wody, czy 
energii. 
 Bardzo bliskie dzieciom i pozwa-
lające na wyraŜenie własnej ekspresji 
twórczej są zajęcia plastyczne. Dlatego 
teŜ bardzo spodobał się nam pomysł 
tego konkursu, gdyŜ dzieci zarówno 
mogły wykazać się wiedzą z zakresu 
ochrony środowiska, jak równieŜ przed-

stawić bogactwo form plastycznych.  
 Zadaniem uczestników było za-
uwaŜenie zagroŜeń dla Ŝycia na naszej 
planecie, 
a jednocześnie wskazanie na działan ia, 
które moŜe podjąć równieŜ kaŜdy z nas, 
by chronić środowisko naturalne i pięk-
no Ziemi. Prace poruszyły między inny-
mi problem oszczędzania energ ii, korzy-
stania z ekologicznych opakowań, czy 
segregacji odpadów. 
 I choć prace przeszły na wła-
sność Muzeum, bardzo ucieszy ła nas 
wiadomość, Ŝe Jury konkursowe, po 
zapoznaniu się z n iniejszymi pracami, 
przyznało naszej placówce dyplom 
i nagrodę rzeczową , uznając tym sa-
mym, iŜ świadczą one o aktywnym i 
wszechstronnym podejściu do proekolo-
gicznych zagadnień.        
 

mgr Anna Czernecka-Mac  
nauczyciel Publicznego  

Przedszkola Nr2 

ZAWSZE NIECH BĘDZIE ZIEMIA 

 śy jemy w wieloku ltu rowym 
świecie. Te kultury wzajemnie się  prze-
nikają, stąd w wielu  zakątkach świata 
moŜemy spotkać współistniejące obok 
siebie róŜne grupy ludzi, róŜniące się  od 
siebie kolorem skóry, relig ią czy stylem 
bycia. Są wśród nas osoby mniej czy  
bardziej zdolne, niepełnosprawne inte-
lektualn ie czy fizyczn ie, wyznające inną 
religię, o róŜnym statusie materialnym. 
Jednocześnie funkcjonujemy w świecie 
pełnym stereotypów, które etykietują  
ludzi i wrzucają do wspólnego worka 
tylko na podstawie jednej cechy, np. 
koloru włosów, niepełnosprawności czy  
narodowości.  
PoniewaŜ, w bieŜącym roku szkolnym, 
jednym z zagadnień planu rocznego jest 
hasło „Jestem obywatelem świata”, sta-
ramy się jak najlepiej pokazać przed-

szkolakom, Ŝe kaŜdy z nas ma swoją  
wartość. KaŜdy z nas jest inny. KaŜde 
dziecko jest inne. Jest to rzecz n iesamo-
wita i fascynująca, Ŝe inaczej wygląda-
my, mamy róŜne charaktery, róŜne zain-
teresowania, posiadamy róŜne umiejęt-
ności. Uczymy więc tolerancji czyli 
kształtujemy takie cechy jak: zrozumie-
nie, empatia czy szacunek. ZaląŜki tych 
cech powinny być pielęgnowane przez 
rodziców, opiekunów i nauczycieli po-
przez odpowiedzialne działan ie i właści-
wą postawę. Istotne jest, by pamiętać, Ŝe 
rozwój tych cech postępuje z natury 
rzeczy powoli i stopniowo, równocze-
śnie z innymi. Nie moŜna się tego na-
uczyć w konkretnym czasie ani na Ŝad-
nym szczególnym etapie Ŝycia. Udaje 
się je posiąść dzięki rozumnemu spoj-
rzen iu na codzienne zdarzenia i sytu-
acje, kształtują  się bowiem w rutynie 
dnia powszedniego. 
 
Do ks ztałtowania postaw prospołecz-
nych wykorzystujemy róŜne metody i 
formy. Jedną z nich były warsztaty  et-
nologiczne „DZIECI NA ŚWIECIE”, w 
których udział wzię ły wszystkie grupy 
przedszko lne. Dzieci miały moŜliwość 
poznać Ŝycie swoich rówieśników na 
całym świecie. Dowiedziały się m.in. 

.jak wiązać turbany, skosztowały maro-
kańskiej herbaty i nauczyły się jeść pa-
łeczkami, co n ie jest takie łatwe. A  
przede ws zystkim świetnie się bawiły i 
miło spędziły ko lejny dzień w przed-
szkolu. 
 

Beata Migacz 
Publiczne Przedszkole nr 2  

Warsztaty etnologiczne „Dzieci na świecie” 
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Nasze przedszko le w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom, co roku 
organizuje cały tydzień poświęcony 
tematowi ksiąŜek, bajek i baśni. 
 Dzień dziecka wypadł właśnie podczas 
rozpoczynającego się w naszym przed-
szkolu Tygodnia Czytania Dzieciom. Z 

tej okazji 1 czerwca, w poniedziałek 
przygotowaliśmy dla naszych najmłod-
szych wiele ciekawych niespodzianek. 
Na samym początku wszystkie grupy 
wspólnie odśpiewały dobrze im znaną 
piosenkę „Bajeczki, ksiąŜeczki…”, aby 
uroczyście rozpocząć ten tydzień. 

Nauczycielki przedszkola razem z Panią  
dyrektor wyrecytowały  dla dzieci 
„Lokomotywę” J. Tuwima. Staje się to 
juŜ powoli tradycją  w naszym przed-
szkolu. 
Następnie Panie z kaŜdej grupy wieko-
wej przygotowały róŜnorakie konkursy i 
zawody. Dzieci miały moŜliwość wyka-
zania się wiedzą w zakresie znajomości 
przeczytanych bajek i baśni. Odgadywa-
ły ciekawe zagadki, rozpoznawały atry-
buty bohaterów bajek poprzez dotyk. 
Przypomniały sobie równieŜ piosenki i 
melodie z wszystkim dobrze znanych 
wieczorynek i kreskówek. Bardzo duŜo 
emocji dostarczyły wszystkim zawody 
rycerzy pędzących na pomoc królewnie 
uwięzionej w zamku. Dzieci dzielnie 
współzawodniczyły w rywalizacjach 
oraz gorąco kib icowały ko legom i ko le-
Ŝankom ze swoich grup. Przedszko laki 
pomogły równieŜ Kopciuszkowi w od-
dzielaniu koralików od ziaren grochu. 
Całej zabawie towarzyszyła miła i rado-
sna atmosfera. Na zakończenie wszyst-
kie dzieci zostały nagrodzone słodkimi 
niespodziankami i upominkami. 
 

Nauczycielka Publicznego  
Przedszkola Nr 1 - Ewelina Rolska 

Dzień Dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 1 

 Takie chwile, jak spotkanie w 
przedszko lu z okazji dnia matki, naleŜą  
do najpiękn iejszych i pełne są wzruszeń, 
czułości i szczęścia. Zazwyczaj to mama 
tuli w ramionach dziecko, czytając mu 
bajki, śpiewając, snując opowiadania, 
prowadzi przez świat  wyobraźni, uczy  
rozumieć świat, ludzi, ich tajemnice. 
Tym razem było inaczej… 
Podekscytowane zamianą ról przedszko-
laki podały ręce swoim mamom i zabra-
ły je w podróŜ po świecie. „Jestem oby-
watelem świata” – tak nazywał się  pro-

jekt realizowany w tym roku w Publicz-
nym Przedszko lu nr 2 . Fantastycznym 
podsumowaniem był program artystycz-
ny przygotowany przez nauczycielki 
grup na ten dzień. Stro je , muzyka, re-
kwizyty, muzyka pozwoliły stworzyć 
atmos ferę  chara kterys tyczną  d la 
„Odwiedzanego” lądu.  
Na Gren landii ubieraliśmy czapki, roz-
grzewaliśmy sobie dłonie i tupaliśmy z 
zimna stopami. 
Na Hawajach dostaliśmy od tubylców 
kolorowe naszyjn iki i kwiaty do wło-
sów. W Ameryce Płd. tańczyliśmy  sam-
bę, w Afryce murzyński taniec i pieśni: 
„podroŜ do Afryki to jest wszystko o 
czym marzę, poznać ten ląd dziki, kie-
dyś na pewno się odwaŜę”. Wspólne 
polowanie, podroŜ łodzią, noc pod 
gwiazdami, dmuchanie pontonu, obser-
wowanie egzotycznych zwierząt –  to 
wszystko stało się udziałem Mam tego 
dnia za sprawą ich pociech. Jak po ta-
kich przygodach wrócić do codziennych 

obowiązków? Z n iecierpliwością czeka-
my na następne podróŜe „Palcem po 
mapie”, które, jeś li cos kosztują , to tyle 
co trochę czasu, dobre chęci, otwarty 
umysł i serce. Za to wszystko dzięku je-
my naszym dzieciom i ich nauczyciel-
kom oraz Pani Dyrektor Publicznego 
Przedszko la nr 2 Beacie Migacz. 
 

W imieniu mam przedszkolaków 
Publicznego Przedszkola nr 2 

Barbara Szermańska 

Majowe Święto w Przedszkolu 
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 KaŜde społeczeństwo Ŝy jące w 
XXI wieku powinno odczuwać potrzebę 
działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Wynikać to moŜe ty lko z 
prawid łowo ukształtowanej świadomo-
ści ekologicznej, na którą powinno się 
wpływać  u kaŜdego wychowanka juŜ od 
najmłodszych lat. Świadomość ekolo-
giczna to –  oprócz wiedzy – odpowied-
nia postawa, która prowadzić winna do 
przestrzegan ia praw wyznaczonych 
przez przyrodę oraz poczucie ogromnej 
odpowiedzialności za stan obecny i 
przyszły naszego środowiska. 
W naszym przedszkolu od wielu juŜ lat, 
na szeroką  skalę, prowadzone są róŜne 
działania zbliŜające dzieci do  natury i 
zaznajamiające z pięknem polskiej przy-
rody. Pamiętamy o tym, iŜ kontakt z 
przyrodą  wywołuje u dzieci bardzo 
mocne odczucia, a tym samym chęć  je j 
poznania i ochrony. 
Dlatego teŜ podję liśmy  decyzję o przy-
stąpieniu do programu „Przyjaciele Na-
tury”. Jest on wspólną in icjatywą  Fun-
dacji Nasza Ziemia oraz firmy Tymbark 
– producenta soków KUBUŚ. Program 
ma charakter pilotaŜowy i realizowany 
był od września 2008 roku do 30 kwiet-
nia 2009 roku w czterech wojewódz-
twach: lubelskim, małopolskim, ś ląskim 
i warmińsko-mazurskim. Zgodnie z za-
sadami programu od 29 września 2008 
roku prowadziliśmy wybrane działan ia, 
które po zakończeniu opisaliśmy  w 

raporcie sprawozdawczym. Działan ia te 
obejmowały przeprowadzenie wybra-
nych tematów: 
1. Obchody pierwszego Dnia Wiosny  
2. Obchody Zielonego Dnia  
3. Obchody Dnia Marchewki  
4. Organizacja balu ekologicznego  
5. Przedstawienie teatralne dla rodziców 
związane z ochroną przyrody  
6. Spotkanie z ekologiem, leśnikiem lub 
nauczycielem przyrody  
7. Organizacja zbiórki makulatury na 

terenie przedszkola  
8. Segregacja śmieci w przedszkolu  
9. Organizacja patrolu ekologicznego  
10. Zbudowanie karmników dla ptaków  
11. Wizyta w lesie, parku lub na łące  
12. Wizyta w parku narodowym lub w 
parku krajobrazowym  
13. Kącik przyrody w przedszkolu  
14. Ankieta eko logiczna d la rodziców  
15. Zajęcia p las tyczne –  Jestem 
„Przyjacielem Natury”  
16. Konkurs na piosenkę lub wierszyk –  
Jestem „Przy jacielem Natury”  
17. Konkurs plastyczny na projekt torby 
wielokrotnego uŜytku  
18. Konkurs na zrobien ie postaci z kasz-
tanów i Ŝołędzi  
19. Konkurs na obrazy wykonane z liści 
 
Oprócz tego przedszkole zrealizowało  
obowiązkowo 9 scenariuszy zajęć. KaŜ-
demu z tych działań przypisana była 
odpowiednia liczba punktów. Udało  
nam się zgromadzić 150 punktów i wła-
ściwie udokumentować to w raporcie. 
Dlatego otrzymaliśmy zas zczytny tytuł 
„Przy jaciela Natury”  potwierdzony 
certyfikatem. . Jesteśmy z tego powodu 
bardzo dumni. A  dalsze działania ekolo-
giczne towarzyszyć nam będą  w kolej-
nych latach naszej pracy. 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 

Beata Migacz 

Program „Przyjaciele Natury” 
w naszym przedszkolu 
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W sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Goczałkowicach-Zdroju, 22 maja odbył się 

Dzień Matki i Dziecka 
 
W piątkowe popołudnie GOK zaprosił Dzieci wraz z swoimi Mamami na Dzień Matki i Dziecka. Dzieci 
z  warsztatów tanecznych, a takŜe z warsztatów muzycznych zaprezentowały wspaniałe występy arty-
styczne. Podczas Dnia Matki i Dziecka zostały rozdane nagrody i wyróŜnienia w konkursie p lastycznym 
„Port ret Mojej Mamy”.  

 Na konkurs nadesłano 156 prac. 
Jury w składzie: 
• Krzysztof Kanik – Wójt Gminy 
• Gabriela Placha – Z – ca Wójta Gmi-

ny 
• Barbara Kwiatoń – Skarbnik Gminy 
• Tomasz Kloc - Inspektor 
• Mirela Nikiel – Morcin iec - GOK 
• Katarzyna Mizera – Wydział Organi-

zacyjny 
• Anna Wawrzyczek –  Wydział Organi-

zacyjny 
• Alicja Guzik – Wydział Spraw Oby-

watelskich 
• Marcelina Masny – Wydział Finanso-

wo - BudŜetowy 
• Maria Hofman - Księgowość 
• Gabriela Zipser – Wydział Roln ictwa 
• Zofia Szołdra – Dyrektor GOK 
wybrało i oceniło prace, przyznając na-
stępujące nagrody i wyróŜnienia: 
 

Nagrody: 
1. Karolina Kempka kl. VI – SP im. 

Stanisława Hadyny Frydek 
2. Kinga Konieczny kl. I – SP nr 2 

Pszczyna 
3. Miłosz Maćkowski kl. I – SP nr 1  

Goczałkowice – Zdrój 
4. Marek Morkis z kl. IV – SP Frydek 
5. Nikodem Sarna  lat 6 – MłodzieŜowy 

Dom Kultury w Rybniku 
6. Weronika Fuchs kl. III – SP nr 1 Go-

czałkowice – Zdrój 
7. Katarzyna Caban kl.I – SP nr 1 Go-

czałkowice – Zdrój 
8. Ola Waloszek kl. I -  SP w Górze 
9. Magdalena Mynarska kl. I – SP w 

Górze 
 
WyróŜnienia: 
1. Ewelina Gawlak kl. II – Gimnazjum 

Goczałkowice – Zdrój 
2. Monika Szpyrka  kl. II – SP nr 2 

Pszczyna 
3. Wiktoria Wojciechowska kl. I – SP 

nr 2 Pszczyna 
4. Klaudia Ku lesza lat 6 – MłodzieŜo-

wy Dom w Rybniku 
5. Julia Hudziak lat 8 – MłodzieŜowy 

Dom Kultury w Rybniku 
6. Julia Kania kl. IV – Zespół Szko lno 

– Przedszko lny SP 16 Studzienice 
7. Nico la Rajda kl. II – SP nr 1 Goczał-

kowice – Zdrój 
8. Artur Morkisz kl. I – Gimnazjum w 

Miedźnej 
9. Jakub Puda kl. I – SP w Górze 
10. Kinga Szema kl. I – SP nr Goczałko-

wice – Zdrój 
11. Bart łomiej Caban kl. V – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
12. Martyna Kopeć lat 6 – PP nr 2 Go-

czałkowice - Zdró j 
 

■ 

KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET MOJEJ MAMY” 

Portret Mamy wykonany przez  
Miłosza Maćkowskiego 7 lat  
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Z DZIEJÓW GOCZAŁKOWIC 
 

KARCZMY i GOSPODY - FUNKCJE  
I ZNACZENIE W LOKALNEJ TRADYCJI 

Wszystkich czytelników n iniejszego 
artykułu, na wstępie pragnę poinformo-
wać, Ŝe moim zamiarem nie jest propa-
gowanie niektórych niezdrowych nawy-
ków, czy teŜ reklamowanie pewnych 
miejsc. Pisząc o  goczałkowickiej karcz-
mie, zarówno w dawnym znaczeniu tego 
słowa, czy teŜ o współczesnych lokalach 
pragną Państwu przedstawić jeden z 
elementów składowych z jakich składa 
się niewielka społeczność lokalna, jaką   
są Goczałkowice-Zdró j. 

Tym, co zainteresowało mnie w tym 
temacie najbardziej jest to, Ŝe zapewne 
nikt z nas nie wyobraŜa sobie Ŝadnej 
miejscowości, choćby tej najmniejszej 
bez tego typu instytucji. W tym momen-
cie nasuwa się pytanie. Co stanowi o 
fenomenie tych miejsc? Dlaczego w 
okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego w Goczałkowicach, w czasach 
wielkiego bezrobocia było kilka dobrze 
prosperujących karczm i lokali? Odpo-
wiedz na te pytania nie sprowadza się 
tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, o  
której w tym momencie zapewne wszy-
scy pomyś leliśmy, lecz jest o wiele bar-
dziej złoŜona. Jak pisał p rzed laty Józef 
Ignacy Kraszewski: GdzieŜ jest wieś bez 
karczmy? Byłoby to stworzenie bez gło-
wy. Karczma jest bowiem miejscem 
schadzki, rady i wesela, w niej wszystko 
się nawiązuje i rozwiązuje, w niej Ŝal 
jeden drugiemu wylewa, w niej się k łócą 
i biją, i swarzą, i godzą, i kochają. 
Karczma to serce wsi tak, jak cerkiew 
jest głową, a Ŝołądkiem dwór, ręce i  
nogi tego ciała to chaty wieśniacze... 

Im bliŜej czasów współczesnych, 
tym ściś lej wszelkiego typu gospody i 
zajazdy zrastały się z Ŝyciem obyczajo-

wym wsi. Tam odbywały się wesela, 
chrzciny i stypy pogrzebowe. Tam za-
wierało się interesy, mówiło się o poli-
tyce i innych istotnych dla Ŝycia wsi 
sprawach. W karczmach miały miejsce 
niedzielne tańce i zapustne zabawy. 

W końcu miejsca te były swo-
istym ,,oknem na świat” gdzie moŜna 
było się wywiedzieć co, gdzie i kiedy 
wydarzy ło się w okolicznych miastach i 
kraju. JednakŜe co najwaŜniejsze, w 
myś l dawnego powiedzenia: W karczmie 
nie masz pana, były to jedyne miejsca 
prawdziwie demokratyczne, gdzie kaŜdy 
bez względu na status społeczny, boga-
ty, czy biedny był sobie równy. 

W Goczałkowicach nazwisko karcz-
marzy związane było g łównie z rodziną  
Kołoczków. Jak podaje miejscowa mo-
nografia przywilej posiadania karczmy 
był w tej rodzinie przekazywany z poko-
lenia na poko lenie, z ojca na syna po-
cząws zy od XVI w. W dawnej gospo-
dzie Ko łoczków mieściła się  niegdyś 
jedyna w historii Goczałkowic dyskote-
ka ,,Bowling”, zamknięta w latach 90 - 
tych, a obecnie znajduje się  tam dom 
weselny ,,Złota Podkowa”. 

W materiałach źródłowych odnaleźć  
moŜna, iŜ oprócz karczmy Ko łoczków 
w Goczałkowicach funkcjonowała jesz-
cze gospoda Jana Maśki. Ponadto pro-
wa d zo n o  ró wn ieŜ  n a  t e re n ie 
wsi ,,n iedziedziczny” wyszynk alkoholu 
i piwa. W Goczałkowicach Dolnych 
czynny był równieŜ, zbudowany w 1803 
r. zajazd zwany potocznie ,,Siejawa” 
będący własnością Wawrzyna CzyŜa. 
Zajazd ten leŜał w sąsiedztwie stawu 
Maćkowskiego, który to do lat  40 – 
tych XIX w. miała zupełnie inną linię  
brzegową, zmien ioną wraz z budową 
drogi i lin ii kolejowej. Funkcja zajazdu 
była bezpośrednio związana z znajdują-
cym się tam punktem odprawy celnej. 
Na znaczen iu  budynek stracił wraz z 
wybudowaniem nowej drogi z Pszczyny 
do Bielska i zbudowaniem mostu na 
Wiś le. ,,Siejawa” jest przez to doskona-
łym przykładem tego, iŜ karczma, czy  
teŜ gospoda nigdy nie była tylko miej-
scem przeznaczonym do picia i zabawy. 
Jej funkcja i znaczenie zawsze pozosta-

wało złoŜone, a ten element był tylko  
jednym z wielu. W momencie gdy za-
brakło  jednego, istnienie danego obiektu 
przestawało mieć sens. 

Miejscowe podan ia wspominają  
jeszcze o karczmie, której właścicielem 
miał być Jan Janosz. Podobno miała się  
mieścić w budynku połoŜonym na za-
chód od mo krad e ł n a leŜących 
do ,,Lapczykowego zapłocia”, które 
biegły wzd łuŜ drogi prowadzącej do 
kościółka św. Anny. 

Mówiąc o  podaniach warto zwrócić  
uwagę, Ŝe najwięcej z nich opowiada o 
zapadniętych lub zniszczonych przez 
Ŝywioł karczmach, które spotkał taki los 
ze względu na niepoprawne zachowanie 
bawiących się w n iej ludzi. Przykładem 
moŜe być legenda związana z drewnia-
nym krzyŜem przy u l. Siedleckiej. 

Legendy te ukazują w pewny sposób 
atmosferę karczemnych zabaw. Kara 
spadła na bawiących się w karczmie nie 
ze względu na ich niemoralne zachowa-
nie czy p ijaństwo, a za obrazę wiary, 
księdza bądź Świętego Sakramentu. 

Warto podkreś lić, iŜ Goczałkowice 
wraz z odkryciem na ich terenie w 1856 
r. złóŜ solanki bardzo szybko zaczęły  
zmieniać swój status z miejscowości 
typowo wiejskiej, ro lniczej na status 
miejscowości uzdrowiskowej. 

Dynamiczny rozwój uzdrowis ka 
przyczynił się do pojawien ia się coraz to 
nowych obiektów uŜyteczności publicz-
nej i róŜnego typu lokali gastronomicz-
nych, których obecność w tradycyjnej 
kulturze ludowej nigdy wcześniej nie 
była znana. Nowe restauracje i hotele  
bardzo szybko zostały zaakceptowane 
przez lokalne społeczeństwo, zastępując 
tradycyjne karczmy i gospody. Zdrój 
stał się miejscem reprezentującym inny, 
nieznany świat, miejscem reprezentują-
cym prestiŜ i wielkomiejski zbytek na 
tle szarej codzienności. Tam moŜna było  
się ,,pokazać”, a zarazem zobaczyć skra-
wek modnego świata. Tam teŜ znajdo-
wał się najbardziej atrakcyjny, zbudo-
wany w 1893 r. budynek całej wsi, daw-
ny ,,Kaiserhofhotel”, późniejszy Hotel 
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Dawna restauracja ,,u Stronczka” 



Prezydent, którego właścicielem od 
1923 r. był Jan Burek. Dziś w obiekcie 
tym mieści się Restauracja Uzdrowisko-
wa. Oprócz n iego funkcjonowała na 
obrzeŜach uzdrowis ka Restauracja 
Zdrojowa Wojciecha Stronczka zaku-
piona przez niego w 1925 r. od Mischu-
dy, dawniej połoŜona w p iękn ie zalesio-

nej części wsi. W lokalnym ustnym 
przekazie nazywano ją gospodą „Pod 
bocianem” ze wzg lędu na istniejące tam 
przez lata bocianie gniazdo. Przez cały  
okres PRL-u odbywały się w niej liczne 
dancingi i zabawy. Do niedawna znajdo-
wał się tam miejscowy bar, jednak po 
śmierci właściciela lokalu ten świeci 
pustkami i czeka na nowe inwestycje. 
Na przypomnienie zasługuje równieŜ 
dawny hotel ,,Pod Pocztą”, którego wła-
ścicielem był pochodzący z Bielska 
śyd, Ignacy Korbel, a w którym obecnie 
mieści się Zakon Sióstr Salwatorianek. 

Nie są to oczywiście wszystkie re-
stauracje i lokale, jakie powstały na te-
renie uzdrowiska. JednakŜe te trzy wy-
warły największy ś lad w pamięci mies z-
kańców Goczałkowic. Ja sama niejedno-
krotnie słuchałam licznych opowieści, 
zarówno tych autentycznych jak i mniej 
prawdopodobnych związanych z tymi 
miejscami. Jestem przekonana, Ŝe pra-

wie kaŜdy z nas posiada jakąś własną 
historię z nimi związaną.  

Pewne elementy dawnego krajobrazu 
Goczałkowic zostały wyparte i dziś sta-
nowią jedynie sentymentalne wspo-
mnienie min ionych dziejów. Nowo po-
wstałe obiekty, które zastąpiły dawne 
karczmy i p rzedwojenne lokalne dopiero  
tworzą  swoją historię. Miejmy nadzieję, 
Ŝe po latach ktoś będzie mógł powie-
dzieć, Ŝe stanowią one waŜny element 
naszej społeczności, a nie, Ŝe są jedynie 
lokalną zmorą i utrapien iem.  

A tych z Państwa, którzy spoglądają 
na Goczałkowice z pewną nutką nostal-
gii odsyłam do ksiązki Grzegorza Fur-
czyka „Goczałkowice-Zdrój na pocz-
tówkach, pamiątkach, zdjęciach”. Warto 
sprawdzić  jak zmieniała się  nasza miej-
scowość na przestrzeni 150 lat. 

 
Ewelina Sowa 
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KARCZMY i GOSPODY - FUNKCJE I ZNACZENIE W LOKALNEJ TRADYCJI 

 W dniach 28 – 31  maja 2009 r. 
odbyła się zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Ku ltury  wycieczka do Malbor-
ka, Trójmiasta,  na Pó łwysep Helski 
oraz Torunia. Uczestnicy pierwszego 
dnia mieli okazję zwiedzić : Zamek 
Wielkich Mistrzów KrzyŜackich z XIV- 
XVw. otoczony murami obronnymi z 
bramami i basztami, składający się z 
trzech oddzielnych zamków: Zamku 
Wysokiego, Zamku Średniego oraz 
Zamku Niskiego zwanego Podzamczem. 
Prawie 3,5 godzinne zwiedzan ie z do-

skonałym przewodnikiem dostarczyło 
wszystkim wiele wraŜeń i  c iekawych 
informacji. Drugiego dnia zobaczyliśmy 
Gdańsk uchodzący za najbogatsze w 
zabytki miasto “Bałtyckiej Europy”. 
Zwiedzanie Gdańska rozpoczę liśmy od 
Westerplatte, miejsca gdzie rozpoczęła 
się II wo jna światowa, następnie stat-
kiem popłynęliśmy na stare miasto. Tam 
przeszliśmy urokliwą ulicą Mariacką do 
największego gotyckiego kościoła ce-
glanego w Europ ie, Kościoła Mariackie-
go. Następnie zatrzymaliśmy się pod 

Fontanną Neptuna, gdzie pomachała do 
nas Gdańska Panienka z okienka. Wizy-
ta pod Pomnikiem  Po ległych Stocz-
niowców dostarczyła nam porcję  emo-
cji i wzruszeń. Ko lejny dzień to wizyta 
w Katedrze Oliwskiej gdzie wysłuchali-
śmy koncertu organowego, spacer po 
Sopockim molo oraz pobyt na pokładzie 
„Daru Pomorza”, który zacumowany 
jest w porcie Gdyńskim. Późne popołu-
dnie spędziliśmy w Helu, gdzie atrakcją  
było Fokarium. Ostatniego dnia, w  dro-
dze powrotnej do domu zatrzymaliśmy 
się w Toruniu. Zespół staromiejski To-
runia jest jednym z najcenniejs zych ze-
społów zabytkowych w Polsce. W 1997 
roku został wpisany na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO. Mia-
sto Mikołaja Kopernika i Toruńskich 
Piern ików zachwyciło uczestników wy-
cieczki. 

■ 

Z GOK-iem zwiedzamy Polskę 

Malbork Toruń 
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Przestrzen ie sacrum okazjonalne 
powstają w sytuacjach szczególnych, 
przez przystrojenie w przedmioty o cha-
rakterze religijnym i estetycznym, w 
intencji nadania danej przestrzen i cha-
rakteru uświęconego. Wśród takich  
przestrzen i, najbardziej typową na tere-
nie Polski, a takŜe Goczałkowic, są 
miejsca ,,uświęcone” przez zachowania 
religijne. NaleŜą do nich przede wszyst-
kim trasy procesji z okazji BoŜego Ciała 

BoŜe Ciało, święto Ciała i Krwi 
Chrystusa, to święto ruchome, przypada 
ono na jedenasty dzień po Zielonych 
Świątkach. Uroczystości tego dnia, a 
takŜe następnych osiem dni (oktawa) to 
najwspanialsze ze wszystkich wspania-
łości kościelnych, obchodzone uroczy-
ście w całej Polsce – zarówno w mia-
stach, jak i wsiach.  

Świę to  us tanowione zos tało   
11 sierpnia 1264 roku przez papieŜa 
Urbana IV, a zatwierdzone w 1314 roku 
przez Klemensa V, który nadał mu jed-
nocześnie nazwę. Stało się przedłuŜe-
niem Wielkiego Czwartku, pamiątką  
ustanowienia Eucharystii, a z tego wyni-
ka, Ŝe uroczystość ta bezpośrednio wią-
Ŝe się z misterium Męki i Śmierci Jezu-
sa. Przez to miało przyb liŜyć wiernym 
róŜne aspekty obecności Chrystusa w 
Eucharystii.  

Jego geneza związana jest z dwoma 
cudownymi wydarzen iami. Pierwsze 
związane jest z klasztorem w Mont Cor-
nilli we Francji, gdzie mieszkała zakon-
nica Joanna, która wielokrotnie miała 
wizję koła na wzór księŜyca, a na n im 
plamę ko loru czarnego. Pewnego dnia, 
w trakcie modlitwy usłyszała głos, który 
przekazał jej, iŜ czarny pas na tarczy 

księŜyca ma oznaczać brak osobnego 
święta ku czci Eucharystii. Ko lejne n ie-
zwykłe wydarzenie związane z ustano-
wien iem BoŜego Ciała miało miejsce w 
Bo lsenie. Tam ksiądz odprawiający 
mszę  św. zaczą ł wątpić w to, Ŝe kruchy 
opłatek jest Ciałem Zbawiciela. W mo-
mencie przełamania hostii miała zacząć  
sączyć się z n iej krew. Cud ten ostatecz-
nie przekonał papieŜa o potrzebie usta-
nowienia tego święta.    

W Polsce po raz p ierwszy obcho-
dzono je w diecezji krakowskiej w 1320 
roku, a juŜ od połowy XV wieku znane 
było w całym kraju. Pierws zy źródłowy 
opis procesji BoŜego Ciała pochodzi z 
Płocka i dotyczy uroczystości obcho-
dzonych w katedrze w XIV wieku. JuŜ 
pod koniec XVI wieku barwne, roz-
brzmiewające śpiewem procesje liczyły  
po kilka tysięcy osób. 

Jak powszechnie wiadomo, w świę-
to BoŜego Ciała buduje się cztery ołta-
rze ustawione pod gołym n iebem, ubie-
rane zielonymi drzewkami, najczęściej 
brzózkami i kwiatami, dekoruje się ulice 
i domy i we wszystkich wsiach i mia-
stach odbywa się uroczysta procesja. 
Prowadzony przez męŜczyzn ksiądz, 
niesie pod baldachimem monstrancję, w 
powietrzu unosi się zapach kadzid ła, 
dzieci posypują drogę płatkami kwia-
tów, a przy kaŜdym o łtarzu odczytuje 
się ewangelię  i odmawia modlitwy.   

Procesje, ale juŜ ty lko wokół ko-
ścioła, odbywały się takŜe w czasie całej 
oktawy BoŜego Ciała.  

W Goczałkowicach Zdroju corocz-
na procesja BoŜego Ciała skupia n ie-
malŜe wszystkich  mieszkańców wsi. 
Wierni, w święto gromadzą się w ko-

ściele o  godzin ie 9.00 na mszę  św. po 
której następuje procesja. Jej trasa sku-
pia się od pewnego czasu wokół ulicy  
Szkolnej, Głównej i ulicy św. Anny. 

Od lat przy jęło się , Ŝe drugi ołtarz 
jest zawsze stawiany przy kościółku św. 
Anny. Miejsce to jest bardzo dogodne, 
ze względu na znajdujący się tam polo-
wy ołtarz, czwarty, ostatni jest przygo-
towywany przy probostwie, przez rodzi-
ców dzieci I Komunijnych. Miejsca 
usytuowania dwóch pozostałych bywają 
róŜne. 

Procesja BoŜego Ciała ma zazwy-
czaj ustalony schemat. W pierwszej 
kolejności idą dzieci I Komunijne, które 
sypią kwiaty, następnie reszta dzieci. Za 
nimi samotni męŜczyźni, orkiestra i 
poczty s ztandarowe. Dalej podąŜa 
ksiądz z Najświętszym Sakramentem, 
następnie pary małŜeńskie i narzeczeń-
skie, a całą procesję zamykają  samotne 
kobiety. 

Z biegiem lat  w Goczałkowicach 
zakorzenił się zwyczaj przyozdabiania 
domów na czas procesji. KaŜdy dba o 
to, by w oknie n ie zabrakło religijnych 
ozdób. Ich zmienność i róŜnorodność 
jest ogromna. Po jawiają  się  stare, przed-
wojenne obrazy, które niegdyś zawie-
szano w sypialniach, reprodukcje współ-
czesne, obrazy tkane w postaci makatek, 
kolorowe wstąŜki z bibuły i materiału, 
krzyŜe i świeczniki, ale nader często 
papierowe szablony o szerokiej symbo-
lice relig ijnej np. w postaci hostii, kieli-
cha z winną latoroś lą, ,,IHS – u” itp.  

KaŜdy wierny w trakcie procesji 
BoŜego Ciała dba o to, aby zabrać ze 
sobą do domu gałązkę brzózki o raz roz-
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Święto BoŜego Ciała  
– okazjonalna przestrzeń sacrum 

Po d  b a ld a ch i m e m  z g o rące j  m g ły  i  z ło ta  
( n a  w ys o k ich  d rą Ŝk a ch  n io są  g o  a n ie l i )  

S ło n ec zn a  m o n st ra n c ja  r zę siś c ie  mig o ta . 
Zło c iś c ie  się  we se l i . 

P ła tk i , k w ia tk i , b ł a wa tk i  l ecą  u  d r óŜ ek  
D z wo n ią  świ er sz cz e d z wo n k a mi  dźwi ęc zn e j  k a p e l i , 

Mo n st ra n c ja  świet l i st a ,  p r o mie n ista  w  g ó r ze  
Zło c iś c ie  się  we se l i . 

A w  d o le  c h w i e ją  s ię , ch w ie ją  a Ŝ  d o  zie m i  
K ło s y  zb oŜn e,  p o b oŜn e,  k o rn i e ,  n ieśmi a ło , 

W ch rzęś c ie  n ie  sł ys zą , j a k  w  n ich  c i ch o  ta je m n ie   
Rośn ie  ch l eb  –  BoŜe  C ia ło . 

 
(T.  Mak o wiecki N a  d zień  B o Ŝe g o  C ia ł a ) 
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sypywanego na ziemi tataraku. Dziś 
większość z nas nie zna przyczyny tego 
zachowania, u znając powszechnie, Ŝe 
gałązki zbiera się  po prostu na szczę-
ście, jednak dawn iej przypisywano im 
niezwykłą, magiczną, wręcz cudowną 
moc. 

Wierzono, Ŝe kładzione pod strze-
chy chroniły dom i zabudowania gospo-
darskie przed poŜarem, a wtykane na 
granicach pola mia ły chronić  plony 
przed chorobą i szkodnikami. 

Święcono równieŜ wianki plec ione 
z ziół: mac ierzan ki, mięty, ro zmarynu, 
wrotycza, lubczy ka, bławatków itp., 
które chroniły bydło, obejście i jego 
mieszkańców.  

Warto pamiętać, Ŝe świętu BoŜego 
Ciała  od zawsze towarzyszyły róŜnora-
kie zakazy , przepowiedn ie, wróŜby. 
Choć na dzień dzisiejszy nie przywiązu-
je się do nich zbyt wie lkie j wagi, to 
nadal one funkcjonują i są dosyć po-
wszechne. Jak twierdzą  osoby starsze 
zakazy  główn ie tyczyły się  wsze lkich  

prac, zaró wno tych domowych jak i w 
polu. Nie wo lno było prać, sprzątać, 
orać w polu itp. BoŜe Ciało by ło czasem 
odpoczynku i zadu my. Wie lką u wagę 
przywiązywano wó wczas do chleba, 
który był jego symbolem. Otaczano go 
najwyŜszą czcią  i traktowano go niemal-
Ŝe jak świętość. To od obchodów BoŜe-
go Cia ła wywiązał się zwycza j cało wa-
nia chleba. Jednak najbard zie j rozpo-
wszechnione do tej pory są wszelkiego 
rodzaju  powied zenia  i porzekad ła takie  
jak: „W BoŜe Ciało z Boską chwałą sło-
wo nam się  chlebem stało, nie tnij zboŜa 
ni kapusty, bo odnajdziesz w niej rdzeń 
pusty”, „Na BoŜe Ciało siej proso śmia-
ło”, „O Bo Ŝym Ciele siej tatarkę śmie-
le” lub „W BoŜe Ciało skocz do wody 
śmiało” itp.  

Choć mówi się o zeświedczeniu  
społeczeństwa, a zwłaszcza młod zieŜy  
procesje BoŜego Cia ła wciąŜ i n ieprze-
rwanie przyciąga ją całe rzesze ludzi. 
Pomimo  tego, iŜ pewne tradycyjne zwy-
czaje  odeszły w zapo mnienie i zostały 
zastąpione nowymi, co roku biorą w 

nich udzia ł całe rzesze wiernych. Istnie-
je ponadto niepisana zasada, która pięt-
nuje tych którzy byli nieobecni, kaŜdy 
bowiem wie, Ŝe ,,być wypada i naleŜy”.     
 

Ewelina Sowa 
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ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI GOK-u nr 4(171) 
 
Hasło: Majówka 
Nagrody wylosowali: Ewelina Pastuszka i Łukasz Pastuszka. Nagrody moŜna odebrać w b iurze GOK pok. 213 (budynek Urzędu 
Gminy). 

KRZYśÓWKA 
Pytania: 
1. Kaczo r… 
2. W czarnej masce 
3. RóŜo wy i jest przyjac ielem Kubusia 

Puchatka i Tygryska 
4. … i Lolek 
5. … Trąbalski 
6. … z Notre Dame 
7. Zgubiła pantofelek na ba lu - Cin-

drella 
8. Człowiek pa jąk, postać z ko miksów 
9. Mówi Ahoj i jest czarny, postać z 

czeskie j ba jki 
10. Kubuś … i przyjac iele 
11. … Bugs 
12. Pszczó łka  … i Gucio 

 Prawidło we ro związanie krzy-
Ŝówki naleŜy przesłać lub dostarczyć 
osobiście do dnia 31 czerwca 2009 r. do 
biura Gminnego Ośrodka Kultury, ul. 
Szkolna 13 43-230 Gocza łko wice-Zdrój, 
UG II piętro, pokój 213. 



Organizatorzy: Gmina Goczałkowice-Zdrój oraz Gminny Ośrodek Kultury 
 

Czwartek – 11.06.2009 – Festyn Rodzinny 
 
Godz. 16.00   Uroczyste otwarcie XIV Dn i Gocza łko wic 
Godz. 16.15   Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

  - program artystyczny dla dziec i „Fizio Pończoszka i jej ko leŜanka” 
  - zabawa taneczna z zespołem „Alibi” 

 

Piątek – 12.06.2009 – Dzień MłodzieŜowy 
 
Godz. 16.00   Prezentacja dorobku i twórczości dziec i i młodzieŜy z Gocza łkowic-Zdro ju (GOK, SP1, PG) 
Godz. 17.00   Podsumowanie konkursu fotograficznego „To, co piękne wo kół nas” oraz mu ltimed ialnego 
                       „Gmina Goczałkowice-mie jsce, które warto odwiedzić” 
Godz. 17.15   Prezentacja dorobku i twórczości dziec i i młodzieŜy z Gocza łkowic-Zdro ju (POPP) 
Godz. 18.00   Rodzinne muzykowanie – Rod zina To mŜa, Rodzina Król, Rodzina Mazur, Rodzina Nikiel 
Godz. 19.00   Występ zespołu młod zieŜowego – „Pomau”  
Godz. 20.30   Występ zespołu „The Positive” z ud zia łem Mateusza Krautwursta– uczestnika programu 
                       „Fabry ka Gwiazd” 
 

Sobota – 13.06.2009 – W folkowym rytmie 
 
Godz. 14.30   Parada ulicami Gocza łko wic  Młod zieŜowej Orkiestry Dętej z Ligoty 
                        /deptak w Uzdro wisku-u l. Szko lna – boisko przy SP1/ 
Godz. 16.00   XIV Regionalne Spotkanie z Folklorem 
                   - występ zespołu folklorystycznego „Goczałkowice” 
                       - występ Kółka Regionalnego z SP1 
                    - występ zespołu Jedynka z Pszczyny 
                       - wspólny program artystyczny zespołu „Ćwiklice” wraz z „Do lanami” 
                       - koncert góra lskiego zespołu folklorystycznego „Lipniczanie” 
Godz. 18.00    Muzyka Świata - koncert zespołu z h iszpańskim temperamentem – „De Nuevo” 
Godz. 19.30    Podsumowanie konkursu II Gocza łkowickie Potyczki Rodzinne 
Godz. 19.45   Wspólna zabawa z ud zia łem folkowej grupy „Turnioki”  i chóru „Semper Co mmun io” 
Godz. 22.30   Uroczyste zakończenie 
 

Imprezy towarzyszące: 
• Konkurs recytatorski „Jesteśmy jedną rodziną” /sala GOK/ (3.06) 
• Turnieje  sportowe organizowane przez GOSiR /hala „Goczuś”, LKS/ (3-13.06) 
• Wystawa twórczości Joanny Rabaszowskiej-Grzyb /Pawilon Wrzos/ (10-21.06) 
• Konkurs II Goczałkowickie  Potyczki Rod zinne /boisko przy SP 1/  (12-13.06) 
• Wystawa prac plastycznych młod zieŜy g imnazja lnej /boisko przy SP 1/ (12-13.06) 
• Plac zabaw dla d zieci /boisko przy SP1/ (11-13.06) 
• Samorządowy „Pikn ik Wędkarski” /Staw Rontok/ (14.06) 

 
Współorganizatorzy: 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreac ji, Szko ły Podstawowe, Gimnazju m, Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolne j, Stowarzyszenie Wędkarskie „Rontok”, Ośrodek Po mocy Społecznej 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 



INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

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

Projekt ws półfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Ośrodek Po mocy Społecznej w 
Gocza łko wicach-Zd roju w ramach Pro-
gramu  Operacy jnego Kapita ł Lud zki 
Priorytet VII Pro moc ja integracji spo-
łeczne j, Dzia łanie 7.1 Ro zwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji; Pod-
dzia łanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej w miesiącu kwietniu  
i maju  2009r. realizował wcześniej za-
planowane dzia łania . 
Odbyły się konsultacje indywidualne z 
uczestnikami projektu oraz warsztaty – 
trening kompetencji i u miejętności spo-
łecznych z doradztwem  zawodowy m. 
 Dla uczestników szkolenia zosta-
ły zakupione posiłki w formie cateringu 
z Restauracji „Pro menada” w Goczałko-
wicach-Zdro ju, gd zie  spotkała nas miła i 

sprawna obsługa. 
W związku z powyŜszy m pragniemy  
złoŜyć serdeczn ie podziękowan ia na 
ręce właścicie la restauracji. 
 Dodatkowo w kwietniu 2009r. 
został zakupiony telefon ko mó rko wy  
 (nr tel. 796 102 816) na potrzeby pro-
jektu oraz za łoŜono stronę internetową  
Ośrodka Po mocy Społecznej (adres stro-
ny: www.ops.go cza lko wicezd ro j.p l), 
której koszty zostały sfinansowane ze 
środków Unijnych. 
Na kole jne miesiące rea lizacji projektu 
planuje się zakup niszczarki o raz apara-
tu cyfrowego do celów pro mocyjnych. 
Dla  uczestnikó w organizo wane będą 
szkolenia  według wcześniej zadeklaro-
wanych za interesowań oraz dostosowa-
ne do  indywidualnych  potrzeb uczest-

ników. 
 Wszystkim uczestniko m pro jektu Ośro-
dek Po mocy Społeczne j udzielił wspar-
cia finansowego, są oni takŜe objęc i 
ubezpieczen iem NW finansowanym ze 
środków unijnych. 
Kontakt: 
Ośrodek Po mocy Społecznej 
Gocza łko wice-Zdrój 
ul. Szkolna 13 
Tel. 32/210 70 90, 796 102 816 
ops@goczalko wicezdro j.pl 
www.ops.goczalkowicezdro j.p l 
Osoby do kontaktu:  
Joanna Kotas – Kierownik OPS 
Aleksandra Machalica – Koordynator 
projektu 
 

OPS Goczałkowice-Zdrój 

PODZIĘKOWANIE 
 

OŚRODEK POM OCY SPOŁECZNEJ W GOCZAŁKOWICA CH-ZDROJU SKŁA DA NA RĘCE  
WŁA ŚCICIELA  RESTA URACJI ”PROM ENADA” W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  

ZA PRZYGOTOWANIE, TERMINOW E DOSTA RCZENIE ORAZ W YSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH  
USŁUG CATERINGOW YCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAM U OPERA CYJNEGO  

KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII, PROM OCJA INTEGRA CJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ  
I UPOWSZECHNIA NIE AKTYW NEJ INTEGRA CJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE  

AKTYWNEJ INTEGRA CJI PRZEZ OŚRODKI POM OCY SPOŁECZNEJ TYTUŁ PROJEKTU: „A KTYWIZACJA  
SPOŁECZNA I ZAWODOWA NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ” 

 
OPS Goczałkowice-Zdrój 

INFORMACJA WÓJTA GMINY 
 
 Dzia ła jąc na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 
2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXVII/187/09 Rady Gminy Gocza łkowice-Zdró j z dnia 
24 lutego 2009r. podaje się  do publicznej wiadomości informac ję o wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gmin y 
Gocza łko wice-Zdrój, ul. Szko lna 13 oraz w biuletynie zamó wień publicznych pod adresem http://bip.goczalkowicezdroj.pl n a 
okres 21dni tj. 

od 8 czerwca 2009r.  do 30 czerwca  2009r. 
 
wykazów n ierucho mości przeznaczonych do sprzedaŜy, stanowiących loka le mieszka lne, połoŜone w Goczałkowicach-Zdroju 
przy ul. Z imo wej 16, w drodze bezprzetargowej, na rzecz na jemców. 

■ 



Zgodnie z regulaminem:  
1.   Uczestnikiem konkursu  moŜe  być 

kaŜdy mieszkaniec Gminy Gocza ł-
kowice-Zdrój posiadający  estetycz-
nie  zagospodarowane obejście  lub 
ogród  przydomo wy.  W  konkursie 
moŜna uczestniczyć co 2 lata.  

2.  Konkurs odbędzie się w 2 katego-
riach: 
-  ogrody  przydomo we  małe  na 

dzia łkach  siedliskowych  do  10 
arów, 

-  ogrody  przydo mowe  duŜe  na 
dzia łkach siedliskowych powyŜe j 
10 arów. 

3. Uczestnicy, którzy przystąpili do kon-
kursu  potwierdza ją  zgłoszenie  wła-
snoręcznym podpisem  na  „Karc ie  
zgłoszenia” . 

4. Ocenę zg łoszonych ogrodów przepro-
wadzi Ko misja w skład zie : 
- 2 przedstawicie li Ko misji Roln ictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Gmi-
ny, 

- 2 przedstawicie li Urzędu Gminy, 
- specjalista ODR. 

5. Przeglądu ogrodów i zagród Ko misja  
dokona od 6 - 10 lipca 2009 r.  

6. W czasie przeg lądu ko misja dokonuje  
oceny według niŜe j podanych kryte-
riów: 
- koncepcja za łoŜen ia ogrodu, 
- prawid łowe pro wadzenie  ogrodu, 

zróŜnico wanie i rodzaj roś linności 
ozdobnej 

- estetyka otoczenia , ład  i porządek 
na posesji oraz wo kół n iej 

7. Organizator funduje nagrody i wyróŜ-
nienia.  

8. Karty zgłoszenia  uczestnictwa w kon-
kursie  moŜna  uzyskać  w  Urzędzie  
Gminy  Gocza łkowice-Zdró j –  pokój 
nr 205 (II p iętro). 

9.  Zgłoszenia  przyjmo wane  będą  do 
dnia 30 czerwca 2009 ro ku. 

10.  Decy zje  Ko misji  Konkursowej  są 
ostateczne i nie  podlegają odwo ła-
niu. 

11. Wsze lkie sprawy sporne ro zstrzyga 
Ko misja  Konkursowa.  

12. Podsumowan ie  i wręczenie  nagród 
odbędzie  się  w  trakcie  trwania  
gminnych doŜynek, które odbędą s ię 
w dniu 30.08.2009 r.  

 
■ 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza konkurs na 

„NAJŁADNIEJ ZAGOSPODAROWANY  
OGRÓD  PRZYDOMOWY” 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Ogłasza II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzeda Ŝ nieruchomo ści 
n i e z a b u d o w a n e j ,  p o ł o Ŝ o n e j  
w Goczałkowicach-Zdroju przy dro-
dze zbiorczej drogi krajowej Nr 1  
 
1.  Nieruchomość zapisana jest w księ-

dze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Pszczynie pod 
oznaczeniem  nr KA1P/00048907/3. 

2.  W katastrze nieruchomości dla obrę-
bu Goczałkowice Dolne arkusz 1 
dodatek 4, nieruchomość oznaczo-
na jest jako działki nr 2642/1, 2644-
/1, 2646/1, 2648/1, 2650/1 i 2652/1  
o łącznej powierzchni 2,8744 ha  
(grunt orny – R IVa, Ł III). 

3. Nieruchomość połoŜona jest w Go-
czałkowicach-Zdroju przy drodze 
zbiorczej drogi krajowej nr 1. Stano-
wi teren płaski, niezabudowany, 
nieuzbrojony z bezpośrednim dostę-
pem do drogi zbiorczej, równoległej 
do trasy krajowej Gdańsk-Cieszyn 
posiadającej dogodne włączenie do 
w/w trasy. W części południowej 
nieruchomości przebiega linia wyso-
kiego napięcia 15 KV. 

4. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego terenów gór-
niczych znajdujących się w grani-
cach administracyjnych gminy Go-
czałkowice-Zdrój zatwierdzonym 

uchwałą Rady Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju nr XLIX/293/2006 z 
dnia 6.06.2006r- ogłoszonego w Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2006r Nr 97, 
poz.2643  nieruchomość przezna-
czona jest pod tereny obiektów pro-
dukcyjnych (przemysł, rzemiosło 
produkcyjne, usługi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca, 
infrastruktura techniczna) oraz tere-
ny składów i magazynów (bazy, 
hurtownie, składy, magazyny, usłu-
gi, komunikacja wewnętrzna, zieleń 
towarzysząca, infrastruktura tech-
niczna) - oznaczone symbolem 
II/4P2/P3 P2/P3. 

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

6. Nieruchomość zostanie sprzedana 
w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego /licytacji/. 

7. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 
15 maja 2009r. i zakończył  się wyni-
kiem negatywnym. 

8. Przetarg odbędzie się w dniu 12 
sierpnia 2009r. o godzinie 10 00 w 
Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój przy ul. Szkolnej 13 

9. Wadium w wysoko ści 5% ceny 
w yw oławczej 350 000,00 zł 
(trzysta pi ęćdziesi ąt tysi ęcy zło-
tych) nale Ŝy wpłaci ć do dnia 5 
sierpnia 2009r. przelewem na ra-
chunek bankowy Urz ędu Gminy 

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

10. Wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, nie później niŜ 
przed upływem 3 dni na wskazany 
rachunek bankowy. 

11. Wadium wniesione przez uczestni-
ka, który wygrał przetarg zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. 

12. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetar-
gu moŜe odstąpić od zawarcia umo-
wy a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.  

13. Cena nieruchomości osiągnięta w 
przetargu płatna jest w całości, nie 
później niŜ na 3 dni przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Koszty 
zawarcia umowy notarialnej ponosi 
nabywca. 

14. Organizator przetargu zastrzega 
sobie prawo odwołania lub uniewaŜ-
nienia przetargu bez podania przy-
czyny. 

 
Uczestnicy przetargu winni przedło-
Ŝyć komisji przetargowej: 
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)  

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
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-  dokument toŜsamości,  
- aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest podmiot gospodarczy, wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed ter-
minem przetargu, 
- osoby reprezentujące w/w uczestników 
przetargu, udzielone im potwierdzone 
notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia 
udziału w przetargu, 
- oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się 
z warunkami przetargu i dokumentacją 
przedmiotowej nieruchomości i przyjmu-

je ją bez zastrzeŜeń,  
- oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się 
ze stanem faktycznym i prawnym nieru-
chomości i nie wnosi zastrzeŜeń. 
Cudzoziemców nabywających nierucho-
mości wiąŜą przepisy ustawy z dnia  24 
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 
2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami). 
 
Wszelkich informacji związanych z prze-
targiem udziela Pani Gabriela Zipser, tel. 
0327387054 wew. 205 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 Sekc ja Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Po lic ji w Pszczynie  
zwraca się z prośbą o zamieszczenie  
informac ji o planowanych w miesiącu 
czerwcu na teren ie powiatu pszczyń-
skiego działan iach policyjnych, mają-
cych na celu poprawę stanu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym: 
1) „BEZPIECZNE TRASY” , w ramach 
których prowadzone będą wzmoŜone 
kontrole pręd kości pojazdów przy  uŜy-
ciu fotoradaru, videorejestratorów oraz 
ręcznych miern ikó w prędkości. W trak-
cie kontroli sprawd zana będzie trzeź-
wość kieru jących oraz egzekwowane   
stosowanie pasów bezpieczeństwa i 
fotelików do przewozu dzieci. 
2) „BEZPIECZNY PIESZY”. Ce lem 
działań po licy jnych będzie poprawa 
stanu bezpieczeństwa najsłabie j chronio-
nych uczestników ruchu drogowego - 
pieszych m.in. poprzez u jawnian ie i 
represję wy kroczeń rzutujących bezpo-
średnio na ich bezpieczeństwo 
3) „A LKOHOL I NA RKOTYKI”. Ce-
lem dzia łań policyjnych będzie  ujawnia-
nie i eliminowanie  z ruchu będących 
pod wpływem a lkoholu i podobnie dzia-
łających środków kierujących pojazdami 
oraz pieszych stwarzających zagroŜenie  
w ruchu drogowym 
4) „ROWEREM BEZPIECZNIE DO 
CELU”. Celem działań policyjnych 
będzie poprawa stanu bezpieczeństwa 
kieruj ących rowerami m.in. poprzez 
ujawnianie i represjonowanie wykro-
czeń rzutujących bezpośrednio na ich 
bezpieczeństwo, w relacji ro werzysta - 
kieruj ący, kieruj ący - rowerzysta, 
promowan ie uŜyc ia elementów odbla-
skowych 

5) „BEZPIECZNY W EEKEND”. Głó w-
nym ce lem policyjnych działań będ zie  
ograniczenie  liczby zdarzeń drogowych 
i minimalizacja ich skutków, poprzez 
wzmoŜone kontrole prędkości pojazdów 
przy uŜyciu miern ikó w prędkości, eg ze-
kwo wanie obowiązku stosowania pasów 
bezpieczeństwa oraz fotelików i urzą-
dzeń do przewozu d ziec i, kontrolowana 
będzie takŜe trzeźwość kierowcó w. 
6) „NIECHRONIENI UCZESTNICY 
RUCHU DROGOW EGO”. Ce lem dzia-
łań będzie poprawa stanu bezpieczeń-
stwa najsłabiej chronionych uczestni-
ków ruchu drogowego (piesi, rowerzy-
ści), m.in. poprzez ujawnian ie wy kro-
czeń rzutujących bezpośrednio na ich 
bezpieczeństwo. 
7) „BEZPIECZNY W YPOCZYNEK 
DZIECI I MŁODZIEśY”. Głó wnym 
celem d zia łań będzie min imalizac ja za-
groŜeń w ruch drogowym i poprawa 
bezpieczeństwa jego uczestników oraz 
dyscyplinowanie przewoźników prze-
woŜących dziec i do i z mie jsc ich wypo-
czynku, a w s zczególności: 
- kontrola  stanu trzeźwości kieru jących; 
- kontrola właściwego stanu techniczne-
go i wyposaŜenia obowiązkowego  po-
jazdów, właściwego za ładunku sprzętu i 
bagaŜy oraz doboru mie jsc postoju po-
jazdów w czasie podróŜy: 
- kontrola sposobu przewoŜenia i za-
bezpieczenia d ziec i w pojazdach samo-
chodowych w ty m uŜycia pasów bez-
pieczeństwa i  fotelików; 
- utrzy mywanie  płynności i bezp ieczeń-
stwa ruchu na głównych c iągach  ko mu-
nikacyjnych powiatu pszczyńskiego. 
 

Podkom. mgr Tomasz Fojcik 

KOMUNIKAT POLICJI 

XIV DNI GOCZAŁKOWIC 
NA SPORTOWO 

 
- 03.06.2009 (środa) 

Hala  Sportowa 9.00 
Turniej Piłki Ręcznej Ch łopców 
o Puchar Wójta Gminy Goczałkowice-
Zdrój 
 
DRUśYNY: 
KS VIRET CM C ZAWIERCIE 
GIM. NR 1 PSZCZYNA 
GIM. STUDZIONKA 
UKS GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ 
 

- 05.06.2009r. (piątek) 
Hala  Sportowa 17.00 
Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Kierown ika  GOSiR 
DruŜyny: 
• radni + pracownicy g miny 
• mieszkańcy 
• nauczyciele 
• uczniowie 
 

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

- 12.06.20009r.(piątek) 
Boisko LKS 14.00 
Mecze piłki noŜnej o Puchar Wójta 
Gminy Goczałkowice – Zdró j 
 
Oldboje Gocza łkowice – Oldboje Ligota 
Ministranci Gocza łko wice – StraŜacy 
Gocza łko wice 
 

- 13.06.2009r. (sobota) 
Hala  Sportowa 
 
Finał VII Edycji Gocza łko wickiej  
Amatorskie j Lig i Koszy kówki 
 
13.00 BARAś O I LIGĘ 
14.45 KONKURS RZUTÓW ZA 3 

PUNKTY 
15.30 FINAŁ II LIGI 
17.30 KONKURS WSADÓW 
18.00 FINAŁ I LIGI 
20.00 ZAKOŃCZENIE VII EDYCJI 

GA LK 

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

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

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

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

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

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

� POLICJA  - w  Pszczynie: tel. 2104091 
� STRAś POśARNA  - w  Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
� POGOTOWIE RATUNKOWE - w  Pszczynie - tel. 2103715 lub 

999. 
� POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
� POGOTOWIE GAZOWE - w  Pszczynie - tel. 2103314, 

2105051, 992. 
� APTEKA „Pod Eskulapem”  - tel. 2107394, czynna  

od poniedz iałku do piątku w  godz. 8.00 do 17.00, w  sobotę od 
8.00 do 14.00. 

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

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

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

czynna w  poniedziałek: 10.00 -17.00, w torek: 9.00 - 19.00, 
środa: 10.00 - 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

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

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

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

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

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

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

� AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniow y 
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkow ice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. 
kom. 0603779645. 

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

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

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

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

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

Kontakt telefoniczny - 032/4493263  

PODZIĘKOWANIE 
 
 Składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy wsparli finansowo leczenie i 
rehabilitację Pawełka Koczor, przekazując 1% 
swojego podatku dla Fundacji „Dar Serca”. 
Dzięki Państwa pomocy nasz syn będzie mógł sko-
rzystać ze specjalistycznego turnusu rehabilitacyj-
nego, jak równieŜ kontynuować rehabilitację ru-
chową we wrocławskiej klinice, wizyty u logope-
dy, psychologa i dietetyka. 
 

Wdzięczni za Państwa pomoc 
Rodzice Urszula i Dawid Koczor 

OFERTA WSPÓŁPRACY 
 

Gmina Goczałkowice-Zdrój zaprasza do ws półpracy  
zainteresowanych zagospodarowaniem lokali uŜytkowych  

w centrum Uzdrowiska. 
Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się  

w zabytkowym budynku „Górnik” przy  
ul. Uzdrowiskowej 61. 

 
Bli Ŝszych informacji udzielają: 

Gabriela Placha- Zastępca Wójta 
Gabriela Zipser- inspektor ds. gospodarki gruntami  

i gospodarki komunalnej 
Tel.032 7387054 


