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Uchwała Nr XXXI/217/2009 
Rady Gminy  

Goczałkowice Zdrój 
z dnia 14.07.2009 r. 

  
w sprawie: nadania nazwy rondu w 
Goczałkowicach-Zdroju u zbiegu ulic 
Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowino-
wej.  
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, 
art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze 
zmianami) Rada Gminy Goczałkowi-
ce-Zd rój uchwala: 

 
§ 1 

Nadać nowo powstającemu rondu w 
Goczałkowicach-Zdroju u zbiegu ulic 
Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowino-
wej nazwę - „Pod bocianem” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójto-
wi Gminy 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskie-
go. 
 
___________________________ 
 

Uchwała Nr XXXI/218/2009 
Rady Gminy  

Goczałkowice Zdrój 
z dnia 14.07.2009 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia opłat za świadczenia prowa-
dzonych przez Gminę Goczałkowice-
Zd rój publicznych przedszkoli 
 
 Na podstawie art.  7 ust. 1 
pkt8,art.18 ust.2 pkt15, art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 
późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (DZ. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 
2572 z późn. zm.) Rada Gminy Goczał-
kowice-Zdrój uchwala: 
 

§ 1 
Dokonuje się następujących zmian w § 
1 uchwały Nr XX/138/2008 Rady Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój  z dnia 
01.07.2008 r. w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia prowadzonych przez 
Gminę Goczałkowice-Zdrój publicz-
nych przedszkoli: 
1) dotychczasową treść oznacza się jako 
ust.1 
2) dodaje się ust.2 w brzmieniu: 
„2. JeŜeli do przedszkola uczęszcza 
dziecko niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej o niepełnosprawności, 
opłatę o której mowa w ust. 1 pomniej-
sza się o 75%.” 

Sesję otworzyła i prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Gminy Pani Aleksan-
dra Marzec. Nie zgłoszono Ŝadnej pi-
semnej interpelacji. Na sesji podjęto 
uchwały w sprawach: 
a) zmian w budŜecie gminy na 2009 

rok, 
b) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w for-
mie bezprzetargowej nieruchomości 
zapisanej w księdze wieczystej  
nr KA1P/00045738/6, połoŜonej w Go-
czałkowicach-Zdroju przy ul. śerom-
skiego, 
c) ustanowienia słuŜebności przesyłu, 
d)  wyraŜenia zgody na dalszą dzierŜa-
wę nieruchomości połoŜonych w Go-
czałkowicach-Zdroju, 
e)  wyraŜenia zgody na przekazanie 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Go-
czałkowicach-Zdroju w uŜytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, zabudowa-
nej budynkiem tzw. „Górnik”, 
f)  przyjęcia Gminnego programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na lata  
2009-2010, 
g)  nadania nazwy rondu w Goczałkowi-
cach-Zdroju u zbiegu ul. Szkolnej, 
Uzdrowiskowej i Borowinowej, 

h)  zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 
opłat za  świadczenia prowadzonych 
przez Gminę Goczałkowice-Zdrój 
przedszkoli publicznych, 
i)  nadania tytułu „Honorowego Obywa-
tela Goczałkowic-Zdroju”, 
j)  nadania nazwy drodze wewnętrznej 
połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju, 
k)  wyraŜenia zgody na wydzierŜawie-
nie nieruchomości połoŜonej w Goczał-
kowicach-Zdroju przy ul. Powstańców 
Śląskich w drodze przetargu. 

W swoim sprawozdaniu z pracy w 
okresie pomiędzy sesjami Wójt Gminy 
przedstawił informację na temat akcji 
ratowniczej prowadzonej na terenie 
Gminy podczas opadów deszczu w 
dniach 24 - 25 czerwca 2009 r. i dniach 
następnych.  

Wójt podziękował za pomoc w rato-
waniu mienia mieszkańców 538 straŜa-
kom Państwowej i Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych biorących udział w działa-
niach. Szczególnie podziękował człon-
kom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Goczałkowicach-Zdroju i j ej druŜynie 
młodzieŜowej za zaangaŜowanie w akcji 
ratunkowej.  

Ponadto Wójt poinformował m.in., 

Ŝe: 
- odbył się przetarg na budowę wodocią-
gów na ul. Źródlanej, 
- odbył się przetarg na remont Szkoły 
Podstawowej nr 1, 
- ogłoszono przetarg na wybór banku 
obsługującego Urząd Gminy i jednostki 
gminne, 
- ogłoszono przetarg na sprzedaŜ nieru-
chomości na ul. Zimowej, 
- po negocjacjach z Krajową Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pol-
skimi Kolejami Państwowymi zostały 
wprowadzone korekty do Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy, 
- prowadzone są mediacje z wykonawcą 
krytej pływalni dotyczące usterek. Do 
końca lipca powinny się zakończyć 
umową ugodową, 
- od 1 lipca zmieniły się godziny pracy 
Urzędu Gminy, 
- odbyły się „Dni Goczałkowic”. Impre-
zę omówiła Dyrektor GOK, 
- 30 sierpnia odbędą się doŜynki gmin-
ne. 
 

■ 

XXXI Sesja Rady Gminy z 14 lipca 2009 roku 

Uchwały Rady Gminy 
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§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy 

§3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego 

§4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, z 
mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2009 r. 
 
___________________________ 
 

Uchwała Nr XXXI/220/2009 

Rady Gminy  
Goczałkowice Zdrój 

z dnia 14.07.2009 r. 
  

w sprawie: nadania nazwy drod ze we-
wnętrznej połoŜonej w Goczałkowi-
cach-Zdroju 
 
 Na podstawie art.7 ust.1 pkt2, art. 
18 ust. 2, pkt13 i art. 40 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz.1591, z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

1. Drodze wewnęt rznej połoŜonej w 
Goczałkowicach-Zdroju, prowadzą-
cej od ulicy Grzebłowiec w kierunku 
południowym, przebiegającej po 
działce Nr 2781/72, zapisanej w 
k s i ę d z e  w i e c z y s t e j   
Nr KA1P/00035607/6, stanowiącej 
własność Gminy Goczałkowice-
Zdrój nadać nazwę – Azaliowa. 

2. Przebieg ulicy Azaliowej przedsta-
wia mapa stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójto-
wi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

III RAJD ROWEROWY 

„KORONA ZAPORY”  
16 sierpnia 2009r. 

(niedziela) 
 

Towarzystwo Społeczno – Gospodar-
cze „Inicjatywa” zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do wzięcia udziału w 
Rajdzie Rowerowym „Korona Zapory”. 

Tegoroczny Rajd jest organizowany 
po raz trzeci. Uczestnicy będą pokony-
wać ścieŜki rowerowe na terenie Goczał-
kowic oraz Czechowic. Wyjazd rozpocz-
nie się o godz. 14.30, podobnie jak w 
poprzednich latach w tym samym miej-
scu tj. w rejonie korony Zbiornika Go-
czałkowickiego. 

Organizatorzy nie planują zapisów. 
W Rajdzie mogą brać udział osoby, któ-
re zdecydują się w ostatniej chwili sko-
rzystać z naszej propozycji spędzenia 
wolnego czasu.  

Więcej informacji na st ronie 
www.goczalkowicezdroj.pl. 

 
Serdecznie zapraszamy 



W akcji ratunkowej prowadzonej 
podczas opadów deszczu w dniach 24 i 
25 czerwca 2009 r. i dniach następnych 
na terenie Gminy, przez cały czas brała 
udział Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Go-
czałkowic-Zdroju. Współpracując z 
Państwową StraŜą PoŜarną nasi StraŜacy 
odpompowywali wodę z zalanych piw-
nic i obiektów, wspierali jednostki PSP 

z terenu całego województwa przepom-
powujące przy pomocy specjalnych 
pomp nadmiar wody ze stawu Rontok 
do międzywala Wisły oraz brali udział 
w prowizorycznej naprawie uszkodzo-
nych wałów Potoku Goczałkowickiego. 
Stanowisko Kierowania PSP w Pszczy-
nie otrzymało 98 zgłoszeń z terenu Gmi-
ny.  

OSP Goczałkowice-Zdrój wykazała 
się duŜym poświęceniem i zaangaŜowa-
niem, dobrym przygotowaniem i wy-
szkoleniem, sprawnością bojową i tech-
niczną w działaniach ratowniczych oraz 
zdolnością do szybkiego reagowania w 
sytuacjach zagroŜeń. 

Na sesji  Rady Gminy w dniu 14 
lipca 2009 r. Wójt podziękował za po-
moc w ratowaniu mienia mieszkańców 
538 straŜakom Państwowej StraŜy Po-
Ŝarnej, OSP Goczałkowice-Zdrój i in-
nych Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z 
terenu Powiatu Pszczyńskiego. Szcze-
gólnie podziękował członkom druŜyny 
młodzieŜowej Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Goczałkowicach-Zdroju za ich 
zaangaŜowanie w akcji ratunkowej. 
 

■ 

Z śYCIA GMINY AKTUALNO ŚCI 

To co wydarzyło się w nocy 
z 24 na 25 czerwca na terenie 
naszej gminy, gwałtowne opa-
dy, wyładowania atmosferycz-
ne, zalania i podtopienia zasko-
czyło wszystkich mieszkańców. 
Takiej nawałnicy nie pamiętają 
nawet najstarsi mieszkańcy. 
Tej nocy niewiele osób mogło 
spać spokojnie. Pilnowali i za-
bezpieczali swoje mienie przed 
wodą, która płynęła wszędzie. 
Zaalarmowana straŜ poŜarna, zarówno 
państwowa jak i ochotnicza pomagała, 
jak tylko mogła. Przed północą zrobiło 
się niebezpiecznie dla rejonu ulic Sta-
wowa, Dębowa, Rolna i Letnia, kiedy to 
w kilku miejscach na wałach Potoku 
Goczałkowickiego wystąpiły wyrwy i 
obsunięcia. Na szczęście udało się za-
bezpieczyć te miejsca workami z pia-
skiem, nazajutrz wzmocnić ziemią. Uru-
chomiono odpompowywanie wody ze 
Stawu Rontok Mały i terenów borowiny 
do Wisły, wspomagane przez jednostki 
państwowej straŜy poŜarnej z terenu 
naszego województwa, a jednostki 
ochotniczej straŜy poŜarnej do wypom-
powania wody z piwnic budynków. Od 
rana 25 czerwca przystąpiono do szaco-
wania szkód. Gminne komisje dokony-

wały oględzin i sporządzały dokumenta-
cje dla szkód w mieniu prywatnym i 
komunalnym. Sporządzono bilans strat, 
który przekazano słuŜbom wojewody w 
celu zapewnienia ś rodków na pomoc 
finansową. Zorganizowano łatwy i szyb-
ki dostęp dla mieszkańców posiadają-
cych ubezpieczenie w PZU do likwida-
torów, a tym samym szybkich wypłat 
odszkodowań. Mieszkańcy ulic Stawo-
wej i Dębowej odczuwali w tych trud-
nych dniach słuszny niepokój o swoje 
mienie, jednak ze strony władz gminy 
zrobiono wszystko co było moŜliwe, 
aby zabezpieczyć ten teren przed wystą-
pieniem dodatkowych szkód. Wiadomo, 
Ŝe na wszystko potrzebne są pieniądze, 
nie wszystkim moŜna obciąŜać budŜet 
gminy, a odpowiedzialnych za poszcze-
gólne urządzenia teŜ trudno zmusić do 
działań. Z naszej strony udzielono po-
mocy rodzinom szczególnie dotkniętym, 
zapewniono mieszkanie dla 1 rodziny, a 
od 05 sierpnia trwa wypłata zapomóg z 
budŜetu państwa i środków Ośrodka 
Pomocy Społecznej dla pierwszej grupy 
objętej pomocą. Co z pozostałymi nie 
wiemy, czekamy na decyzje Wojewody. 
Zorganizowaliśmy wywóz odpadów na 
wysypisko, wystąpiliśmy do Wojewody 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o 
pomoc finansową na usuwanie skutków 

tej powodzi. Miało być odkaŜanie terenu 
przez jednostkę wojskową. Jednak po 
badaniach gleby i terenu, wnioski Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej nie przewidują ko-
nieczności wprowadzania środków che-
micznych na ten teren, a tym samym nie 
ma podstaw do wykonywania tych za-
biegów. 

Natomiast pojawia się pytanie, co 
dalej i jak zabezpieczyć teren Goczałko-
wic-Zdroju przed takim kataklizmem? 
W tym celu odbyło się spotkanie, w 
którym wzięli udział przedstawiciele 
Gminy, Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 
KWK „Brzeszcze-Silesia”, Śląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wod-
nych w Katowicach, Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie i GPW-Zbiornika 
Goczałkowice, na którym ustalono za-
kres działań poszczególnych podmiotów 
w infrastrukturze melioracyjnej i prze-
ciwpowodziowej na najbliŜszy okres. 
Działania te będą weryfikowane przez 
Śląskiego Wojewodę. O efektach prac i 
zakresach realizowanych zadań będzie-
my informować mieszkańców na bieŜą-
co.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

Gwałtowne opady, powódź i co dalej? 

Działania OSP Goczałkowice-Zdrój 
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 W dniu 24.07.2009 r., ofi-
cjalnie oddano do uŜytku 
pierwsze w dziejach Goczałko-
wic-Zdroju, a zarazem pierw-
sze powiatowe rondo.  
Rondo zostało zbudowane ku polepsze-
niu układu komunikacyjnego w tymŜe 
regionie, a nade wszystko ku poprawie 
bezpieczeństwa uŜytkowników drogi, 
zarówno pieszych, jak i przemieszczają-
cych się pojazdami mechanicznymi, za 
przyzwoleniem Starosty Pszczyńskiego 
Józefa Tetli, staraniem Wójta Gminy 
Krzysztofa Kanika i Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg w Pszczynie Piotra 

Jacka, ze  środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie 
ze sztuką budowlaną i z najwyŜsza sta-
rannością przez Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo – Produkcyjne ROL – BUD Sp. i. 
Kazimierz Pastor z Kobielic, wedle pro-
jektu firmy PRO – ZAT Andrzej Zaniat 
z Bystrej, pod nadzorem Wicedyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg q Pszczynie 
Grzegorza Górki. Rondo zostało po-
święcone przez ks. Józefa Knycia, Pro-
boszcza tutejszej Parafii p.w. św. Jerze-
go. 
W dniu 14.07.2009 r. Rada Gminy w 
Goczałkowicach – Zdroju na mocy 
uchwały nr XXXI/217/09 nadała rondu 
wybudowanemu przez Powiat Pszczyń-
ski nazwę: „POD BOCIANEM”. Skąd 
taka nazwa? 
Na obrzeŜach Uzdrowiska, przy skrzy-
Ŝowaniu ul. Szkolnej z ul. Uzdrowisko-
wą do niedawna mieściła się Restaura-
cja Zdrojowa Państwa Smołka, dawniej 
zwana Restauracją „u Stronczka” od 
nazwiska byłego właściciela Wojciecha 

Stronczka, który zakupił ją w 1925 r.  
Naprzeciw restauracji, na posesji Pań-
stwa Grygier stoi ogromny dąb, na któ-
rego szczycie przez wiele lat znajdowa-
ło się bocianie gniazdo. Miejscowa lud-
ność z czasem lokal „u Stronczka” za-
częł a określać jako „pod bocianem”. 
Nazwa ta bardzo szybko weszła do po-
tocznego języka i  chociaŜ nigdy nie 
została oficjalnie zatwierdzona, w ust-
nym przekazie funkcjonowała przez 
wiele lat, nawet kiedy same bociany 
dawno opuściły te tereny. Potwierdze-
niem tego faktu są zdjęcia archiwalne. 
 

Maria OŜarowska 

 W Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Powstańców Śl. trwają prace remon-
towe w 6 salach dydaktycznych. Zakres 
prac remontowych obejmuje połoŜenie 
gładzi gipsowych na ścianach, całkowite 
odmalowanie sal oraz połoŜenie paneli 

podłogowych. Remont przeprowadza 
firma z Oświęcimia THERMO – BUD. 
W Przedszkolu Publicznym nr 2 przy ul. 
Prusa została przeprowadzana naprawa 
dachu poprzez zaizolowanie go na całej 
powierzchni nowym pokryciem bitu-

micznym. Następnym etapem będzie 
odmalowanie pomieszczeń w II budyn-
ku przedszkola. Prace wykonuje firma z 
Goczałkowic-Zdrój DAAN s.c. 
 

■ 

Otwarcie ronda „POD BOCIANEM” 

Remonty w placówkach oświatowych 
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Za trzy miesiące, w listopadzie pani 
Łucja Głąb ukończy 90 lat. Mieszkań-
com Goczałkowic znana jest głównie ze 
swej działalności społecznej, której po-
święciła niemal całe swoje Ŝycie. Za 
zasługi, w trakcie tegorocznych Gmin-
nych DoŜynek zostanie jej wręczony 
tytuł „Honorowego Obywatela Goczał-
kowic”. 
Jak sama wspomina, swe zamiłowanie 

do folkloru, tańca i śpiewu wyniosła z 
domu rodzinnego, w którym kultywo-
wano lokalne tradycje. Szczególnie cie-
pło mówi o ojcu, który przekazał jej 
swoje pasje. Po ślubie w 1948 r. swym 
entuzjazmem zaraziła męŜa, który wraz 
z nią brał czynny udział w Ŝyciu spo-
łecznym. Dzięki swej wytrwałej pracy 
udało im się odtworzyć dawny taniec 
„Sroka”, z którym zagościli na duŜym 
ekranie w trakcie ekranizacji filmu 
„Magnat” i serialu „Biała wizytówka”, 
których scenariusz powstał na podstawie 
historycznych przekazów związanych z 
rodem ksiąŜąt pszczyńskich von Pless. 
Swoją największą przygodę z folklorem 
rozpoczęła końcem lat 40 – tych, kiedy 
to z panią Wróbel zainicjowały powsta-
nie Koła Gospodyń Wiejskich, którego 
członkinią Pani Łucja, pomimo wieku 
pozostawała do zeszłego roku. W trak-
cie rozmowy zdradziła, iŜ do dziś tęskni 
za Zespołem Goczałkowice i gdyby 
tylko dopisywało jej zdrowie, to z chę-
cią powróciłaby w jego szeregi.  
Pomimo licznej rodziny zawsze chętnie 
słuŜyła innym pomocom i udzielała się 
na rzecz lokalnej społeczności. Pamięta, 
Ŝe nie zawsze lekko było jej sprostać 
codziennym obowiązkom, ale jak sama 
twierdzi, miała do swej pracy tyle serce, 
iŜ niejednokrotnie „wolała nie iść spać, 

tylko coś robić”, gdyŜ praca na rzecz 
innych zawsze stanowiła sedno jej Ŝy-
cia.  
Dziś, w przeddzień swego jubileuszu 
wciąŜ tryska radością i humorem. Cie-
szy ją, Ŝe ktoś jeszcze  zwraca uwagę na 
jej działalność i interesuje się historią jej 
Ŝycia. Jest to dla niej największa nagro-
da za trud jaki włoŜyła w rozwój spo-
łeczno-kulturalny naszej miejscowości. 
Pani Łucja zawsze wierzyła w to, Ŝe 
największą wartością dla człowieka jest 
uznanie i zaufanie innych ludzi. 
Jedyną rzeczą jakiej Ŝałuje i która napa-
wa ją smutkiem jest przeświadczenie, Ŝe 
coraz trudniej zachęcić „młodych” do 
kultywowania dawnych tradycji. Zdaje 
sobie sprawę, Ŝe jak „starsi” odejdą wie-
le cennych dla niej wartości zostanie 
zarzuconych. Pomimo to „dziękuje Bo-
gu za wszystkie przeŜyte lata i z wiarą 
patrzy w nadchodzącą przyszłość”. 
 
 

Ewelina Sowa 

Szanownej Pani Łucji Głąb zamieszka-
łej przy ulicy PCK 6. 
 
Pani Łucja Głąb swą działalność spo-
łeczną rozpoczęł a w latach 50 – tych, 
udzielając się w Towarzystwie Matek 
Polek działającym wówczas w naszej 
miejscowości. 
Osobiste zaangaŜowanie wniosła w or-
ganizację Koła Gospodyń Wiejskich, 
którego członkiniami zostały młode 
kobiety, gospodynie. 
Poświęcając im wolny czas, organizo-
wała konkursy dokształcające, ucząc 
szycia, gotowania i wiele innych prac 
związanych z obrządkiem własnego 
gospodarstwa. Udało się  - Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Goczałkowicach za-
częło pręŜnie działać ku satysfakcji za-
łoŜycieli. 
Pomysł i jego realizacja  przyniosły 
ogromne efekty poprzez organizację 
festynów, biesiad, zabaw karnawało-
wych, wyjazdów pielgrzymkowych, 
wycieczek krajowych i zagranicznych. 
Zaczęło tętnić Ŝycie kulturalne w naszej 
miejscowości.  
Pani Łucja, wykorzystując talenty mu-
zyczne miejscowych kobiet, zapraszała 
ich do swojego domu, gdzie odbywały 
się spotkania, podczas których śpiewano 
pieśni naboŜne, okolicznościowe i bie-
siadne. Na akordeonie przygrywał Jan 
Szema (członek rodziny). 

W krótkim czasie powstał zespół śpie-
waczy  Koła Gospodyń Wiejskich – i 
zaczęły się wyjazdy. Zespół chętnie 
odpowiadał na zaproszenia udziału w 
konkursach, spotkań z folklorem i im-
prez okolicznościowych organizowa-
nych na terenie Ziemi Pszczyńskiej. 
W 1983 r. na Ogólnopolskim Konkursie 
Tańca Ludowego Pani Łucja wraz z 
męŜem Ryszardem wytańczyli główną 
nagrodę, tańcząc „srokę” (starodawny 
taniec Ziemi Pszczyńskiej), który prze-
trwał do dziś i prezentowany jest przez 
zespoły folklorystyczne młodego poko-
lenia. 
Następnym znaczącym wydarzeniem w 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

HONOROWY OBYWATEL  
GOCZAŁKOWIC-ZDROJU 

Uzasadnienie do wniosku w sprawie  

nadania „Honorowego Obywatela Goczałkowic” 

Pani Łucja Głąb - Honorowy Obywatel 

Kadr z filmu „Magnat” - na zdjęciu 
Pani Łucja z męŜem 
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historii zespołu było przyjęcie zaprosze-
nia do udziału w nagraniu filmu 
„Magnat”, kręconym na terenie zamku 
pszczyńskiego, gdzie ponownie odtań-
czono pradawny taniec „sroka”. 
Parafia goczałkowicka była kolejnym 
wielkim poświ ęceniem Pani Łucji. 
Przez dziesiątki lat oddawała swój cen-
ny czas upiększaniu kościoła, poprzez 
samodzielne wyplatanie setek metrów 
wieńców, ukwiecając ołtarze podczas 
uroczystości „BoŜego Ciała”, komunii, 
odpustów i doŜynek. 
Pani Łucja zawsze pomocna, zaangaŜo-
wana w swoją rolę działaczki społecz-
nej, wspierała i pomagała naszym miej-
scowym rolnikom za co została odzna-
czona przez Zarząd Centralnego Związ-
ku Kółek Rolniczych w Warszawie me-
dalem „Order Serca – Matkom Wsi”. 
Symbol uznania za matczyny trud wło-
Ŝony w wychowanie młodego pokolenia 
Polaków – patriotów, za kształtowanie 
w rodzinnym domu i środowisku huma-
nistycznych postaw moralnych, za nie-

strudzoną pracę w przeobraŜaniu Ŝycia 
wsi i rodziny wiejskiej w nowoczesną, 
zamoŜną, korzystającą ze zdobyczy 
współczesnej cywilizacji, za serdeczne 
zaangaŜowanie w upowszechnienie cnót 
obywatelskich, za aktywność społeczną 
i umiłowanie Ojczyzny. 
Odznaczona została równieŜ przez: 
• Krajowy Związek Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Warszawie 
medalem za „Zasługi dla Kółek Rolni-
czych” 
• Bank Gospodarki śywnościowej w 
Warszawie „Złotą Odznaką” za „Zasługi 
dla Banków Spółdzielczych” 
• Krajową Radę Spółdzielczą w Warsza-
wie medalem „ZasłuŜony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego” 
 W latach 1996 – 2007 Sz. P. Łu-
cja oddana była swoją pomocą na po-
trzeby działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury przy UG Goczałkowice-Zdrój. 
Jej inwencja twórcza została wykorzy-
stywana praktycznie m.in. podczas ta-
kich uroczystości jak doŜynki gminne 
(samodzielne wykonanie korony doŜyn-

kowej), festyny, biesiady, konkursy (np. 
plastyczne na najciekawszą pisankę 
wielkanocną, gwarowe „pogodejmy po 
naszymu”). 
Silnie związana z zespołem, uczestni-
czyła we wszystkich wyjazdach o cha-
rakterze folklorystycznym. 
Często uświetniała występy zespołu, 
opowiadając śmieszne do łez anegdoty 
ze swoich osobistych przeŜyć. 
Pomimo swego sędziwego wieku, Pani 
Łucja wraz z członkiniami KGW nadal 
przyjmuje zaproszenia do szkół i przed-
szkoli w naszej gminie na uroczystości 
okolicznościowe, na których prezento-
wane są rodzime tradycje. 
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich Go-
czałkowice w pełni popiera wniosek o 
nadanie „Honorowego Obywatela Go-
czałkowic” za zasługi jakie wniosła Pani 
Łucja Głąb w całokształt swojej działal-
ności społecznej. 
 
Wnioskodawca: 
Zarząd KGW Goczałkowice 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Uzasadnienie do wniosku w sprawie nadania „Honorowego Obywatela Goczałkowic” 

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju 

ORGANIZUJE 2-DNIOWĄ WYCIECZKĘ DO CZECH  
- ŚWIĘTO WINA 

UHERSKE HRADISTE K/BRNA 
 

12-13 WRZEŚNIA 2009 
 

Program wycieczki: 
 

Sobota: 
• Zwiedzanie Katedry w Velehrade 
• Udział w Święcie wina (koncerty kapel ludowych - dechovka, jarmark, degustacja 

win,  wystawy rzemiosł regionalnych itp.) 
 

Niedziela: 
• Zwiedzanie Zamku w Buchlovicach 
• Koncert Musica Dolce Vita w kościele Zwiastowania Marii Panny 
• Udział w Święcie wina 
• Powrót około 22.00 
 
Koszt: 240 zł. od osoby (Cena obejmuje: przejazd autokarem, nocleg w hotelu,  
obiadokolacja, śniadanie, ubezpieczenie, opiekę przewodnika). 
Zbiórka: 12.09.2009 o godz. 7.00, Plac Urzędu Gminy ul. Szkolna 13 
Zapisy przyjmuje się w kaŜdy wtorek w godz. 14 - 17 w Sali GOK-u do dnia 15.08.2009 r.  

 
SERDECZNIE ZAPRASZA ZARZ ĄD KOŁA 



Szanowny  
Panie Wójcie, 
 
1 sierpnia 1944 
roku jest jedną z 
najwaŜniejszy ch 

dat w historii Polski. Wybuch Powstania 
Warszawskiego był wyrazem dąŜenia do 
odzyskania wolności całego Narodu 
udręczonego pięcioletnią okupacją hitle-
rowską. 
 
Wspominając Sierpień 1944 roku pa-
miętamy nie tylko o tych, którzy polegli 
z bronią w ręku, ale teŜ o cywilnych 
ofiarach terroru i tragedii mieszkańców 
Warszawy wypędzonych z miasta, które 
zostało skazane na fizyczną zagładę i 
metodycznie zniszczone. 

 
Około 400 tysięcy warszawiaków, po-
zbawionych dobytku i wypędzonych ze 
swojego miasta po upadku Powstania, 
przetrwało dzięki pomocy i Ŝyczliwości 
ze strony mieszkańców Polski, którzy 
przyjęli ich pod swój dach. 
 
Za to wszystko, za tę jedyną w swoim 
rodzaju pomoc, której miarą moŜe być 
jedynie ogromna wdzięczność, w imie-
niu mieszkańców Warszawy pragnę 
serdecznie podziękować mieszkańcom 
gminy Goczałkowice-Zdrój. 
 
Pragniemy, aby tegoroczna rocznica 
Powstania Warszawskiego stała się oka-
zją do podjęcia próby dotarcia do nie-
znanych informacji o losach warszaw-

skich uchodźców. Pragniemy udoku-
mentować i uchronić przed zapomnie-
niem świadectwo ducha i ofiarności 
polskiego społeczeństwa. Dlatego zwra-
cam się z prośbą o przekazanie nam 
informacji o nieznanym bądź zapomnia-
nym wkładzie i zasługach mieszkańców 
gminy Goczałkowice-Zdrój – o wszel-
k ich formach pomocy udzielonej 
uchodźcom z Warszawy. ZaleŜy nam na 
tyle, aby te świadectwa utrwalić i zacho-
wać w pamięci dla przyszłych pokoleń. 
 
Pozostaję z szacunkiem i nadzieją na 
Pana pomoc i zrozumienie. 
 

Prezydent miasta  
stołecznego Warszawy 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

List Prezydenta Warszawy 
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Nie damy Śląska oto śpiew, 
co dziś przez Polskę leci, 

za Górny Śląsk przelejem krew, 
my Polski wolne dzieci. 

Z Górnego Śląska pójdzie wróg. 
Tak nam dopomóŜ Bóg! 
Tak nam dopomóŜ Bóg! 

 
90 lat temu wybuchło I Powstanie 

Śląskie, którego celem było włączenie w 
granice nowopowstałego państwa pol-
skiego terenów śląskich, wchodzących 
w skład pruskiego zaboru. W trakcie 
walk powstańczych wielu mieszkańców 
Górnego Śląska  poniosło śmierć, a 

znaczna ich liczba zmuszona została do 
przymusowej emigracji przed władzami  
zaborczymi na tereny niepodległego 
państwa. 

W trakcie walk jakie miały miejsce 
na terenie Goczałkowic ofiarę ze swego  
Ŝycia złoŜyli Paweł Młodzik i Franci -
szek Kołoczek. 

Historia ich bohaterskiej śmierci  
wiąŜe się bezpośrednio z wydarzeniami  
rozgrywającymi się 17 VIII 1919 r. Go-
czałkowiccy członkowie Polskiej Orga-
nizacji Wojska Górnego Śląska mieli za 
zadanie rozbrojenie placówki Grenz-
schutzu, strzegącej  przejścia graniczne-
go na moście na Wiśle. Akcja zbrojna 
niestety nie powiodła się. Niemcy po 
wcześniejszym ostrzeŜeniu otworzyli  
ogień. W trakcie ostrzału zginął  Franci -
szek Kopeć z Ćwiklic oraz wspomniani:  
38 letni Paweł Młodzik oraz 30 letni  
Franciszek Kołoczek. Ich zbiorowa mo-
giła znajduje się na miejscowym cmen-
tarzu, przy kościele parafialnym św.  
Jerzego. Pozostali jej uczestnicy rozpro-
szyli się, chroniąc się u znajomych w 
Goczałkowicach i Czechowicach-
Dziedzicach, skąd raz po raz organizo-
wali nocne wypady na staŜe pogranicza.  
Część z nich przeniosła się na pozostałe 
tereny powiatu pszczyńskiego, gdzie 
toczyły się walki do dnia 24 sierpnia 
1919r. tj. aŜ do wydania rozkazu przez 

komendanta Pawła Zgrzebnioka o za-
kończeniu tego zrywu zbrojnego na 
Górnym Śląsku. 

Wskutek złego przygotowania, nie-
odpowiedniego terminu wybuchu oraz 
zdecydowanej przewagi liczebnej Niem-
ców powstanie upadło. Pomimo to od-
waga i chart ducha z jakim walczyli  
powstańcy na zawsze zapisała się w 
dziejach historii Polski. 

■ 

PIERWSZE POWSTANIE ŚLĄSKIE 1919 

Tablica pamiątkowa przy Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 

Mogiła Powstańców na cmentarzu  
parafialnym 



Goczałkowickie uzdrowisko jest  
bogatsze o nową atrakcję kulturalną. W 
sali wystawowej  pawilonu „Wrzos” 11 
sierpnia 2009 r. otwarto GALERIĘ OB-
RAZÓW I WYSTROJU WNĘTRZ  
Anny Duczemińskiej. 

Pani Duczemińska od roku zamiesz-
kuje Pszczynę, do której przyjechała 
wprost z Krynicy Górskiej, gdzie przez 
wiele lat zajmowała się prowadzeniem 
pensjonatu. Za namową przyjaciół po-
stanowiła osiąść na Śląsku. Tu bez resz-
ty poświęciła się swojej Ŝyciowej pasji, 
jaką jest sztuka. Jak sama twierdzi tutej-
sze okolice stanowią niezwykłe 
„zagłębie”, w którym moŜna zająć się 
działalnością kulturalnej. 

Pawilon „Wrzos” został siedzibą filii  
galerii pszczyńskiej, która mieści  się na 
ulicy StraŜackiej. Galeria w Goczałko-
wicach jest więc „córką swej pszczyń -
skiej matki”.  Z załoŜenia właścicielki  
będzie moŜna podziwiać w niej olejne 
obrazy i akwarele, grafiki, hafty ręczne i  
komputerowe, a takŜe przedmioty co-
dziennego uŜytku. Wszystkie przedsta-
wione prace zostaną wystawione na 
sprzedaŜ. 

Ciepła atmosfera i piękne prace z 
pewnością przyciągną licznych zwie-
dzających i kupujący, zarówno spoś ród 
naszych mieszkańców jak i przyjezd-
nych gości, toteŜ serdecznie zachęcamy 
wszystkich Państwa do odwiedzenia  tej  

uroczej wystawy. 
Na dzień dzisiejszy w galerii została 

zaprezentowana martwa natura  Małgo-
rzaty Lehmann, hafty autorstwa  BoŜen-
ny Głowickiej, prace Lesława Kuźmy 
oraz pastele Marii Gawędy. Organizato-
rzy pragną zaprosić wszystkich chęt -
nych artystów, zarówno tych profesjo-
nalnych, jak i amatorów do podjęcia 
współpracy. Maja nadzieję, iŜ uda im się 
pozyskać cenne prace, dzięki którym ich 
wystawy będą coraz chętniej i częściej  
odwiedzane. 
 

■ 

KULTURA  

NOWA GALERIA W PAWILONIE „WRZOS” 

Mieszkańcy Goczałkowic i przeby-
wający w uzdrowisku kuracjusze w 
dniach 18 – 31 lipca mieli moŜliwość w 
sali wystawowej pawilonu „Wrzos” 
oglądać wystawę malarstwa zatytułowa-
ną „Ciche Ŝycie”. 

Autorka prac, Małgorzata Lehmann 
od kilkunastu lat mieszka w Pszczynie.  
Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła 
poprzez udział w IV Przeglądzie Sztuki 
Nieprofesjonalnej w Mikołowie  
w 2005 r. 

Edukację artystyczną zaczęła na 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach na Wydziale Grafiki. Obecnie stu-
diuje na Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie na Wydziale 
Malarstwa. Na co dzień zajmuje się ma-
larstwem sztalugowym i grafiką warsz-
tatową. Inspiracje do swych prac czerpie 
z licznych podróŜy. Inspiruje ją czło-
wiek i otoczenie w jakim przebywa. 

 
■ 

WYSTAWA MALARSTWA  

MAŁGORZATY LEHMANN  
„CICHE śYCIE” 



KULTURA  



KULTURA  

Jak co roku, 26 lipca obchodziliśmy 
w naszej parafii uroczystości odpustowe 
ku czci św. Anny. Z tej okazji warto 
przybliŜyć historię i znaczenie tego 
pięknego zwyczaju. 

Tradycja odprawiania uroczystych 
sum odpustowych ku czci patrona dane-
go kościoła sięga odległych wieków, 
kiedy to pierwsi chrześcijanie zaczęli 
budować swe świątynie na miejscach 
męczeńskiej śmierci swych braci w wie-
rze, czyli w miejscach kultu świętych. Z 
czasem, gdy przestało być to moŜliwe 
starano się, aby w kaŜdym kościele 
znajdowała się relikwia, przez co pozy-
skiwał on swego patrona. Dzień, kiedy 
to obchodzono w liturgii jego święto 
wraz z rozwojem nauki o „odpustach” 
zaczęto określać mianem odpustu para-
fialnego, czyli święta danego kościoła. 

Pierwsze kościoły przyjmowały za 
swoich patronów głównie Apostołów i 
męczenników. Potem poświęcano nowe 
kościoły Najświętszej Maryi Pannie, a w 
wiekach późniejszych takŜe Jezusowi 
Chrystusowi, Duchowi Świętemu, 
Opatrzności BoŜej itp.  

Tradycyjne odpusty parafialne bar-
dzo szybko, oprócz swej funkcji pier-
wotnej, religijnej, która kładła nacisk na 
konieczność pokuty i nawrócenia pozy-
skały zupełnie nowe, łączące się bezpo-
średnio z tradycyjną kulturą ludową 
polskiej wsi. Na pierwszy plan wysuną 
się ich charakter ludyczny.  

Odpusty były istotnym 
wydarzeniem społecznym 
w Ŝyciu wsi. Pełniły waŜną 
funkcję jednoczącą, a zara-
zem integrującą daną grupę 
społeczną. To tam raz w 
roku skupiali się wszyscy 
mieszkańcy, moŜna było 
się zobaczyć, porozma-
wiać. Tam teŜ moŜna było 
się wywiedzieć co dzieje 
się w świecie i okolicach. 
Najlepszym źródłem infor-
macji pozostawali zawsze 
wędrowni „dziadowie”, 
którzy wędrując od miasta 
do miasta, od wsi do wsi 
zawsze wiedzieli co, gdzie i 
kiedy miało miejsce. Byli 
oni poŜądanym i tolerowa-
nym elementem odpustu, 
gdyŜ stanowili jedyne, al-
ternatywne „okno na świat”. 

Idąc dalej, warto podkreśli ć funkcję 
towarzyską odpustu. To tam młodzi 
ludzie mieli moŜliwość zawrzeć nowe 
znajomości. Dawniej, gdy świat ograni-
czał się do ram własnej wsi i najbliŜszej 
okolicy nie wiele pozostawało okazji, 
aby poznać chłopca bądź dziewczynę. 
Odpust dawał taką moŜliwość. Nic więc 
dziwnego, Ŝe młodzieŜ z takim zapałem 
wykorzystywała kaŜdą sposobność, aby 
wziąć w nim udział. Bardzo często wę-
drowano nawet do odległych o wiele 
kilometrów wsi, aby zaznać trochę roz-
rywki.  

Na parafialnych odpustach nigdy nie 
mogło zabraknąć barwnych straganów i 
kramików, które przyciągały oko ni-
czym kolorowe motyle i wabiły swym 
pięknem, tak niecodziennym pośród 
szarej codzienności. Tam to moŜna był 
zakupić róŜnego typu dewocjonalia w 
postaci obrazków, medalików, róŜań-
ców itp. Były nawet w Polsce miejsco-
wości, w których specjalizowano się w 
wytwarzaniu przedmiotów „odpus-
towych”, Z czasem, gdy i ch asortyment 
powiększył się o dziecięce zabawki i 
inne przedmioty, miano „odpustowych” 
zaczęło kojarzyć się z czymś tandetnym 
i złej jakości. . Jednak, zapewne nikt z 
nas nie wyobraŜa sobie, aby któregoś 
dnia mogło zabraknąć tych: „blaszanych 
zegarków, pierzastych kogucików, balo-
ników na druciku… itp.”  

W skład odpustowego handlu wcho-
dziły równieŜ róŜnego typu słodycze, 
ciastka, cukierki i łakocie. KaŜdy szanu-
jący się młodzieniec chcąc zwrócić na 
siebie uwagę j akiejś dziewczyny wrę-
czał jej serce z piernika, piękne zdobio-
ne kolorowym lukrem. Serca te po dziś 
dzień z wdziękiem łopoczą się na wie-
trze, pozawieszane na dachach kramów 
ciesząc „serca” obdarowanych nimi 
dziewcząt. 

Funkcja ludyczna, która z pewnością 
towarzyszyła odpustowym obchodom 
została poszerzona po II wojnie świato-
wej, kiedy to obok elementów tradycyj-
nych zaczęły pojawiać się nowe. TuŜ 
przy kramach stanęły karuzele i strzelni-
ce, a po uroczystej sumie organizowano  
festyny i zabawy.  

Na dzień dzisiejszy, zwłaszcza w 
duŜych miastach obserwuje się zanik 
wielu z  tych tradycji. Uroczystości od-
pustowe nie wzbudzają juŜ tylu emocji 
co dawniej, dlatego waŜne jest aby w 
mniejszych środowiskach te wartości 
nie zostały zapomniane. Tym bardziej 
cieszy fakt, Ŝe goczałkowicki odpust ku 
czci św. Anny ze swą piękną „letnią „ 
oprawą na wolnym powietrzu, pomimo 
zachodzących wokół zmian wciąŜ cie-
szy się tak duŜym zainteresowaniem i 
pozostaje waŜnym wydarzeniem w Ŝy-
ciu parafii. 

 
Ewelina Sowa 

 

ODPUST ŚW. ANNY 
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Niegdyś po ziemi, na której znajdu-
je się nasza miejscowość, przechadzał 
się ksiąŜę Goczał, który właśnie tu po-
stanowił załoŜyć osadę. Później grodem 
władał rycerz Goczałkowski, a jego 
Ŝoną została Genowefa. Kapliczka p.w. 
Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych teŜ 
ma swoją historię. Czy wszyscy wiedzą, 
Ŝe w budynku przedszkola podobno 
straszyły duchy?  
Dzieci uczestniczące w półkoloniach 
znają wszystkie legendy i baśnie zwią-
zane z Goczałkowicami. W ciągu pięciu 
dni, od 13 do 17 lipca odkrywaliśmy 
wspólnie miejscowe podania. Nie ko-

rzystaliśmy z ksiąŜek ani internetu; 
dzieci poznawały lokalne historie pod-
czas licznych zabaw, warsztatów pla-
stycznych i teatralnych, pieszego rajdu 
oraz wycieczek. Przez tydzień uczestni-
cy zdobywali punkty, które pozwoliły 
najlepszym otrzymać tarczę, miecz, 
hełm i koronę Goczałka oraz bransoletę 
Genowefy. Dzieci brały udział  
w wiśniowej sztafecie, tworzyły „Ŝywe 
rzeźby”, uczestniczyły w zabawie „góra 
trzewików”, konkurowały z błędnym 
rycerzem. DruŜyna półkolonistów poko-
nała całą trasę „Marszu Poszukiwaczy 
Przygód”. Posługując się mapą, spacero-

waliśmy po Goczałkowicach. Lecz  
to nie wszystko! Dzieci musiały wyko-
nywać róŜne zadania, odpowiadać na 
liczne pytania, aby móc przedostać się 
do kolejnego etapu szlaku. Układanie 
specjalnych puzzli, odczytywanie opo-
wieści o utopcach w gwarze śląskiej, 
szukanie listu ukrytego w butelce, otrzy-
manie „biletów na uśmiech”, list rusałek 
to tylko niektóre atrakcje. Stworzyliśmy 
teŜ mały teat r. KaŜdy aktor wykonał 
swoją kukłę, wykorzystując stelaŜ z 
masy papierowej, materiały i farby. Le-
gendy zostały wystawione na prawdzi-
wej scenie. Największe zaangaŜowanie 
dzieci było widać podczas tworzenia 
wehikułu czasu. „Przenosiliśmy się”  
w czasie do krain wykreowanych przez 
wyobraźnię dzieci. Odbyliśmy podróŜ 
do krainy robotów, gwiazd, świata dzie-
ciaków i spidermenów. W piątkowe 
południe zamiast uczestników półkolo-
nii w sali Gok-u moŜna było spotkać 
mieszkańców wymyślonych krain. Prze-
brania, pomalowane twarze, śpiewane 
hymny przy akompaniamencie własno-
ręcznie zrobionych instrumentów spra-
wiły, Ŝe uwierzyliśmy w moŜliwości 
wehikułu. Odwiedziliśmy teŜ Górnoślą-
ski Park Etnograficzny w Chorzowie, 
Zagrodę śubrów oraz Skansen  
w Pszczynie. Dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz ksiąŜki. Korzystały  
teŜ z moŜliwości zrobienia sobie zdjęcia 
w stroju księcia Goczałka. Najbardziej 
cieszy fakt,  Ŝe uczestnicy byli chętni do 
poznawania historii związanych z Go-
czałkowickimi terenami, a na ich twa-
rzach codziennie gościł uśmiech. 

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które brały udział w półkoloniach. 

 
Hanna i Marcelina Ścipniak 

Półkolonie 

PodróŜ w czasie z legendą w tle 
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Z kaŜdym upływającym dniem, z 
kaŜdą kartką wyrwaną z kalendarza co-
raz bliŜej do nowego roku szkolnego. 
Większość z nas wczasy, urlopy i wypo-
czynek ma juŜ za sobą, a zwłaszcza Ci 
najmłodsi, którzy przygotowują się do 
pierwszego dzwonka. Powoli zamyka 
się równieŜ wakacyjny program Gmin-
nego Ośrodka Kultury. 

W tym roku wraz z naszymi naj-
młodszymi mieszkańcami odwiedzili-
śmy min: Studio Filmów Rysunkowych 
i Kinoplex w Bielsku-Białej, chorzow-
skie ZOO, okolice WyŜyny Krakowsko-
Częstochowskiej,  dawną siedzibę Pia-
stów i miasto Trzech Braci – Cieszyn, a 
takŜe górskie szlaki Beskidu Śląskiego. 

PoniŜej prezentujemy relację z wy-
jazdu na WyŜynę Krakowsko-
Częstochowską, który miał miejsce 07 
lipca 2009 r. 

W okolicach Krakowa, rozciąga się 
niezwykły świat Ojcowskiego Parku 
Narodowego, który przyciąga licznych 
turystów pięknem swej flory i fauny, 
podziemnym światem jaskiń oraz archi-
tekturą, z czasów kiedy to te tereny, za 
panowania Piastów były centrum pań-
stwowości. 

Trasa naszej 50 – osobowej wyciecz-
ki swój początek miała przy Pieskowej 
Skale, jedynym zamku z jurajskiego szla-
ku orlich gniazd, który po dzień  dzisiej-
szy zachował się w niemalŜe nie zmie-
nionej postaci. Jak podają źródła histo-
ryczne jest to jedna z najpiękniejszych 
budowli renesansowych, która swym 
ogromem i rozmachem moŜe stanąć w 
konkury z  Zamkiem Królewskim na Wa-
welu.  

Po zwiedzeniu zamkowego dziedziń-
ca, cała grupa udała się na taras wido-
kowy, z którego mogliśmy podziwiać, 
załoŜony przez Stanisława Szafrańca 
piękny renesansowy ogród włoski. Dal-
sze kroki skierowaliśmy w stronę nie-
wątpliwie największego fenomenu przy-
rody WyŜyny Krokowsko – Częstochow-
skiej, Maczugi Herkulesa. Ta 25 metro-
wa wapienna skała według legendy mia-
ła powstać w wyniku zakładu jaki za-
warł Twardowski z diabłem. Ten ostatni 
miał za zadanie postawić skałę cieńszym 
końcem do ziemi.  

Kolejny etap wędrówki prowadził do 
Groty Łokietka, dawniej zwanej 
„Jaskinią Królewską”. Szlakiem prowa-

dzącym przez Ojcowski Park, pośród 
wapiennych skał, po krótkiej wspinaczce 
dotarliśmy do wejścia jaskini, które za-
myka kuta krata w kształcie pajęczyny. 
Jest ona nawiązaniem do miejscowego 
podania, które opowiada o pobycie, 
wówczas jeszcze księcia Władysława 
Łokietka w Ojcowie. Szukał on tam zwo-
lenników po swej ucieczce z Krakowa 
przed czeskim królem Wacławem II. 
Podobno miejscowa ludność chcąc 
ochronić przyszłego króla przed pości-
giem ukryła go w jaskini, gdzie władca 
miał spędzić kilka tygodni. śołnierze 
nigdy nie odnaleźli kryjówki Łokietka, 
poniewaŜ wejście miało być zasłonięte 
pajęczyną, co zmyliło pogoń. 

Schodząc niebieskim szlakiem do 
Doliny Prądnika doszliśmy do Bramy 
Krakowskiej, która swą nazwę wywodzi 
od handlowego traktu, który dawniej 
prowadził z Krakowa na Śląsk. Dalej 
przyszła kolej na krótki odpoczynek, 
który pozwolił zregenerować nam siły 
potrzebne do zwiedzenia Ojcowskiego 
Zamku.        

I tak dotarliśmy pod malownicze 
ruiny budowli wzniesionej przez Kazi-
mierza Wielkiego, będącej niegdyś 
pierwszym murowanym zamkiem. Na-
zwał go „Ociec u skały”, skąd wywodzi 
się nazwa wsi. Według ludowego poda-
nia w XII w., ówczesny jego właściciel, 
wojewoda krakowski Skarbimir więził w 
zamku swą siostrzenicę wraz z narzeczo-
nym, w której był zakochany. Na wieść o 
tych niecnym postępku ksiąŜę Bolesław 
Krzywousty ruszył młodym z odsieczą. 
Pojmanemu wojewodzie kazał wyłupić 
oczy, a pięknej Wietysławie, jako za-
dośćuczynienie podarował Ojcowski 
Zamek w prezencie ślubnym. Na zakoń-
czenie, zatrzymaliśmy się przy pięknej 
„Kapliczce na Wodzie” pod wezwanie 
św. Józefa Robotnika z 1901 r. Jej nie-
zwykła lokalizacja związana jest z zaka-
zem budowania „ na ojcowskiej ziemi” 
jaki swego czasu wydał car Mikołaj II.  

Do Goczałkowic wróciliśmy zmęcze-
ni, ale pełni zachwytu dla tej niezwykłej 
krainy, która bogactwem swego piękna 
niezaprzeczalnie urzekła nas wszystkich. 
Jest to miejsce godne polecenia na wa-
kacyjne wyjazdy zarówno dla duŜych, 
jak  i małych.  

 
Ewelina Sowa 

Wakacje z GOK-iem 
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PIONOWO: 
1. Królowa polskich rzek. 
2. Budowla na krakowskim rynku. 
3. Pierwsza stolica Polski. 
4. Kraina 1000 jezior. 
5. Mieszkaniec pszczyńskich lasów. 
6. Słynie z niej Koniaków. 
7. Jest nią Wieliczka. 
8. Góry, jak jeden z domowych mebli. 
9. Herbem tego miasta są koziołki. 
10. Np. halny. 
11. Stoi w Gdańsku z trójzębem. 

 
POZIOMO: 
1. Najstarsza osada słowiańska. 
2. Tam wybierzesz się do ZOO i weso-

łego miasteczka. 
3. MoŜna nim urządzić spływ po rzece. 
4. Symbolem tego miasta jest syrenka. 
5. Polska wyspa na Bałtyku. 
6. Stolica Tatr. 
7. Polski półwysep. 
8. Znajduje się w Ojcowskim Parku 

Narodowym, jest atrybutem jednego 
z mitycznych bohaterów. 

9.  W mieście tym znajduje się naj-
większe molo w Polsce. 

10. .…. Krakowsko – Częstochowska. 
11. Znajdziesz go na plaŜy po sztormie. 
12. Największe polskie jezioro. 
13. Na górze tej śpią zaklęci rycerze. 
 

 Prawidłowe rozwiązanie krzy-
Ŝówki naleŜy ułoŜyć z kolejno ponume-
rowanych pól i przesłać lub dostarczyć 

osobiście do biura GOK, UG II piętro, 
pok. 213.  
 

■ 

KRZYśÓWKA 

18 lipca 2009 r. na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Tur-
niej Siatkówki PlaŜowej. Do zawodów, 
łącznie zgłosiło się 12 par, które rywali-
zowały ze sobą w systemie 
„brazylijskim”, bez rundy eliminacyjnej. 

Największe emocje zarówno wi-
dzom, jak i uczestnikom przyniosły roz-
grywki w trakcie meczów pół finało-
wych. Niestety Ŝadnej z dwóch goczał-
kowickich druŜyn (pary: Kubański - 
Mola oraz Figołuszka - Wiśniewski) nie 
udało się wejść do finału. Przegrali oni 
równieŜ walkę o t rzecie i czwarte miej-
sce. 

Finał został rozegrany pomiędzy 
ekipami z Brzeszcz (Pochopień – Gąsio-

rek) i Pszczyny (Skrzypiec – Bogocz). 
W efekcie, po zaciętej rywalizacji, 
pierwsze miejsce przypadło brzeszcza-
nom. 

Zwycięscy, którzy zdobyli trzy 
pierwsze miejsca otrzymali nagrody 
rzeczowe, a pozostałym uczestnikom 
wręczono pamiątkowe koszulki. 

Organizatorzy dziękują fi rmie Arti-
sco oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji za ufundowanie nagród.  

JuŜ dziś zapraszamy wszystkich 
chętnych na kolejne zawody, które od-
będą się w przyszłym roku. 

■ 
 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAśOWEJ 

SPORT 
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
wszystkie dzieci do udziału w konkursie 

na najciekawsze wakacyjne  
opowiadanie. 

 
TEMATYKA: 

Treść opowiadań ma być związana  

z ciekawą, niezwykłą bądź śmieszną  
przygodą z wakacji. Pamiętajcie, Ŝe nie  
musiała się ona wydarzyć  na koloniach  
lub wyjeździe z rodzicami. Z pewnością  
dla wielu z Was wakacje w domu były  

równie ciekawe i obfitowały  
w liczne przygody. A te dzieci, które 
są przekonane, Ŝe nie mają ciekawego  
tematu, zachęcamy do posłuŜenia się  

własną wyobraźnią.  
 

REGULAMIN  
KONKURSU:  

• W konkursie mogą brać udział dzieci  
uczęszczające do szkół podstawowych 
oraz młodzieŜ gimnazjalna. 

• Prace nie powinny być dłuŜsze niŜ 2 
str. A4 druku (czcionka 12) lub 4 str. 
A4 pisma odręcznego. 

• Prace naleŜy podpisać: 

- imię i nazwisko, 
- adres domowy, 
- klasa i szkoła, 
- telefon kontaktowy. 

• T ermin składania prac upływa  
10 września 2009 ! 

• Prace naleŜy składać w biurze Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Urząd Gminy 
II piętro, p. 213. 

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 
trzech kategoriach:  
 - klasy I – III, 
 - klasy IV – VI, 
- gimnazjum. 

• Dla autorów najlepszych prac przewi-
dziano atrakcyjne nagrody. 

• Zwycięskie opowiadania zostaną opu-
b l i k o w a n e  n a  ł a m a c h 
„Wiadomości Goczałkowickich”. 

KONKURS NA WAKACYJNE OPOWIADANIE ! 

G m in n a  B i bl io t ek a  P ub l i c z -
na zachęca dzieci i młodzieŜ w wieku 
od 7-16 lat do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym pt.  

„NA DESER - KSIĄśKA".  
 
Tematem prac jest promowanie mody 
na czytanie ksiąŜek - interpretacja  oraz 
technika wykonania dowolna. Wszelkie 
informacje na temat konkursu moŜna 

uzyskać w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej ul. Uzdrowiskowa 61, a tak-
Ŝe  p o d  n u m e r e m  t e l e fo n u  
(32) 210 77 39. 
Prace naleŜy składać do 15 września 
2009r.  
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręcze-
nie nagród odbędzie się 18.09.2009r. 
 

Serdecznie zapraszamy  

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE 

 Gminny  Zespół Oświaty  w Go-
czałkowicach Zdroju informuje rodziców 
uczniów rozpoczy nający ch naukę w 
klasach I, II i III Szkoły Podstawowej  
oraz klasie I Gimnazjum w roku szkol-
nym 2009/2010  o moŜliwości uzy skania 
dof inansowania do zakupu podręczni-
ków dla uczniów.  
O dof inansowanie mogą ubiegać się 
osoby  który ch dochód miesięczny   netto 
na osobę nie przekracza kwoty 351 zło-
ty ch a takŜe osoby który ch dochód prze-
kracza w/w kwotę a znajdują się w sytu-
acji która wy maga udzielenia dof inanso-
wania (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z 

późn. zm.). 
Wartość pomocy nie moŜe przekroczy ć 
kwoty : 
1)  150 zł - dla ucznia klasy I szkoły pod-
stawowej oraz dla ucznia klasy  I ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
2)  150 zł - dla ucznia klasy  II szkoły 
podstawowej oraz dla ucznia klasy II 
ogólnokształcącej szkoły  muzycznej I 
stopnia; 
3) 170 zł - dla ucznia klasy  III szkoły 
podstawowej oraz dla ucznia klasy III 
ogólnokształcącej szkoły  muzycznej I 
stopnia; 
4)  280 zł - dla ucznia klasy  I gimna-
zjum, dla ucznia klasy I ogólnokształcą-
cej szkoły  muzy cznej II stopnia, dla 

ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły 
sztuk piękny ch. 
 
Wnioski o udzielenie dof inansowania 
moŜna pobrać w sekretariatach Szkoły 
Podstawowej  nr 1, Gimnazjum w Go-
czałkowicach, Gminny m Zespole Oświa-
ty  w Goczałkowicach a takŜe ze strony 
www.goczalkowicezdroj.pl.  
Wy pełnione wnioski wraz z załącznikami 
naleŜy  złoŜyć w sekretariatach szkół do 
dnia 25 września 2009r.  
Przy pominamy Ŝe niezbędne jest posia-
danie rachunków za kupione podręczni-
ki wy stawione na ucznia lub rodzica. 
 

Gminny Zespół O światy 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

Wyprawka szkolna 

Dofinansowanie zakupu podręczników 



INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

 Okręgowa Stacja Chemiczno-
Rolnicza w Gliwicach zwróciła się do 
Gminy z ofertą dla rolników na 
„wykonanie kompleksowych działań w 
zakresie oceny stanu uŜytków rolnych 
zalanych wodą z zanieczyszczeniami w 
czasie tegorocznej powodzi” w zakresie:  
oceny stanu uŜytków rolnych między 
innymi w zakresie skaŜenia gleb metala-
mi cięŜkimi, odczynu gleby i jej zasob-

ności w makro- i mikroelementy.  
Wszystkich zainteresowanych w/w ba-
daniami zapraszam do Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej  
13 w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 
205) w celu zapoznania się z ofertą i  
cennikiem.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

sztuk / 
próbek 

Opłata za  
1 sztukę / zł 

1 Pobór próbek 1 13,40 zł 

2 
Oznaczenie odczynu gleby, zawartości 

i makroskładników 
1 9,40 zł 

3 Oznaczenie zawartości metali cięŜkich 1 244,00 zł 

4 
Oznaczenie zawartości mikroelemen-

tów 
1 37,60 zł 

5 
Opracowanie wyników przeprowadzo-

nych analiz i badań 
1 2,70 zł 

6 
Przygotowanie map i naniesienia wy-

ników na mapę 
1 3,40 zł 

7 
Określenie przydatności gruntów w 
zakresie rolniczego ich zagospod. 

1 1,90 zł 

1 312,40 zł   Razem opłata w zł 

 Gmina Goczałkowice-Zdrój 
zaprasza do współpracy  zaintere-
sowanych wynajmem i zagospo-
darowaniem  lokalu uŜytkowego 
w budynku „Górnik” przy ul. 
Uzdrowiskowej 61. Pomieszcze-
nia przeznaczone do wynajęcia 
(154 m2) znajdują się na parterze 
i  posiadają niezaleŜne wejście.   
BliŜszych informacji udzielają: 
Gabriela Placha - Zastępca Wój-
ta, Gabriela Zipser - inspektor ds. 
gospodarki gruntami i gospodarki 

komunalnej, tel. 032/2107185; 
032/7387038. 

Informacja dla rolników Odwołanie  
konkursu 
 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój infor-
muje, Ŝe konkurs na:  

„NAJŁADNIEJ   
ZAGOSPODAROWANY  

OGRÓD  PRZYDOMOWY” 
został w tym roku odwołany z powodu 
klęski Ŝywiołowej, jaką była ulewa w 
dniu 24 - 25.06.2009 r. i wynikłymi z 
tego powodu stratami oraz zbyt małej  
ilości chętnych do uczestnictwa w tym 
konkursie.  
Zapraszam mieszkańców do uczestnic-
twa w konkursie w latach następnych.  
 
Krzysztof Kanik  
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Przypominamy  

o wymianie  
ksiąŜeczkowych  
dowodów  

osobistych! 
 

Wszystkim mieszkańcom,  którzy 
dotychczas nie wymienili ksiąŜeczko-

wego dowodu osobistego przypomina-
my o obowiązku posługiwania się waŜ-

nym dokumentem.  
Dowód osobisty jest dokumentem 

potwierdzającym toŜsamość, poświad-
czającym obywatelstwo polskie oraz 

uprawniającym obywateli polskich do 
przekraczania granic między państwami  

wielu europejskich państw.  
Brak waŜnego dokumentu moŜe 

skutkować niemoŜnością załatwienia 
licznych spraw w urzędach, bankach i 

innych instytucjach. 
Wnioski o wydanie dowodu naleŜy 

składać w Urzędzie Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, ul. Szkolna 13, pokój nr 2, 

parter.  
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Zaproszenie do współpracy 

INFORMACJA 
 
 KaŜdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych na olej  
napędowy uŜywany do produkcji rolnej 
powinien w terminie od 1 września  
2009 r. do 30 września 2009 r. złoŜyć 
odpowiedni wniosek na odpowiednich 
drukach w pokoju nr 205 II piętro w 

Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-
Zdrój. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 
2009 r. wynosi: 73,10 zł * ilość ha uŜyt-
ków rolnych. 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 30 listopada 2009 r. 
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 
2 - 30 listopada 2009 r. 



INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

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

 W związku z realizacją projektu 
od dnia 01.01.2009r. pt. “Aktywizacja 
społeczna i zawodowa na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój ” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Priorytet VII Promocja integracji  
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji;  
P oddz iał ani e 7. 1. 1 Roz wój  i  
upowszechnienie aktywnej integracji  
przez oś rodki pomocy społecznej,  
Oś rodek P omocy Społecznej  w 
Goczałkowicach-Zdroju przeprowadził  
kolejne działania zmierzające do 
podniesienia aktywności zawodowej i 
społecznej osób biorących udział w w/w 
projekcie. 
W obecnej chwili jeden z uczestników 
kontynuuje rozpoczęte w maju 2009 
szkolenie pt.:  Kierowca wózków 
jezdniowych z napędem silnikowy.  
Dodatkowo zostanie skierowany na 
szkolenie pt.: Bezpieczna wymiana butli  
gazowej w wózkach wyposaŜonych w te 
urządzenia, mające na celu podniesienie 
kwali fikacji oraz ułatwienie znalezienia 
pracy dla w/w uczestnika projektu. 
 Kolejny uczestnik rozpoczął  
szkolenie pt: Krój i szycie, które potrwa 

od 26. 06. 2009r. do 24.09.2009r. 
Podczas w/w szkolenia osoba ta 
nabędzie umiejętności szycia, co 
podniesie jej szanse na znalezienia 
pracy , a tym samym umoŜliwi jej 
poprawę sytuacji bytowej.  
 TakŜe dwie kolejne osoby będące 
uczestnikami projektu biorą udział w 
szkoleniu z zakresu Bukieciarstwo z 
aranŜacją wnęt rz,  które t rwa od 
29.06.2009r. do 18.09.2009r. i odbywa 
s i ę  w  Oś r od k u K s zt a ł c e ni a 
Zawodowego w Pszczynie. Dzięki tym 
zaję ciom uc z estni cz ki  nabęd ą 
doświadczenia m.in.  w wykonywaniu 
r ó Ŝ n e g o  t y p u  w ią z a n e k 
okolicznościowych, oraz wykorzystania 
bukieciarstwa w dekoracji wnętrz i 
stołów, co niejednokrotnie zostanie 
wykorzystane w Ŝyciu społecznym, a 
takŜe – co waŜne – w Ŝyciu 
zawodowym. 
 Dla pozostałych uczestników w 
najbliŜszym czasie planuje się szkolenia 
o następującej tematyce: Kucharz,  
Obsługa magazynu oraz WizaŜ i  
stylizacja. 
 Osoby biorące udział w projekcie 
systemowym systematyczne otrzymują 

wsparcie finansowe z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. 
 
__________________________ 
 

Trwa realizowany od 01.01.2009 r. 
projekt pt. „Aktywizacja społeczna i  
zawodowa na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja integracji  
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej  integracji; 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji  
przez ośrodki pomocy społecznej, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach-Zdroju przeprowadził  
kolejne działania zmierzające do 
podniesienia aktywności zawodowej i  
społecznej osób biorących udział w w/w 
projekcie. 

Uczestnicy projektu korzystają z 
moŜliwości wsparcia zarówno 
finansowego jak i moŜliwości  
uczestniczenia w szkoleniach 
zawodowych ułatwiających powrót lub 
zaistnienie na rynku pracy.  

Większość uczestników jest w 
trakcie bądź teŜ kończy szkolenia 
zawodowe. Kolejna osoba w dniu 
05.07.2009 r. rozpocznie kurs  pt.: 
,,Manicure - przedłuŜanie i stylizacja 
paznokci”. 

Postępy uczestników projektu 
moŜna zobaczyć na zdjęciach 
umieszczonych na naszej stronie w 
zakładce Galeria. 
 
Osoby do kontaktu:  
Joanna Kotas - Kierownik OPS 
Aleksandra Machalica - Koordynator 
projektu 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Szkolna 13 
43-230 Goczałkowice-Zdrój 
Tel. 32/210 70 90, 796 102 816 
ops@goczalkowicezdroj.pl 
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 

Projekt współf inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 W związku ze zmianą przepisów 
dotyczących czasu pracy pracowników 
samorządowych informujemy, iŜ zmie-
niły się godziny urzędowania w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Goczałkowi -
cach-Zdroju. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał -
kowicach-Zdroju od 01 lipca 2009r.  

czynny jest w następujących godzinach: 
 
PONIEDZIAŁEK:  7.00 – 15.00 
WTOREK:   7.00 – 17.00 
ŚRODA:   7.00 – 15.00 
CZWARTEK:  7.00 – 15.00 
PIĄTEK:   7.00 – 15.00 
 

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA OPS-u 

INFORMACJA OPS-u 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju informuje, Ŝe wnioski  
na nowy okres zasiłkowy dotyczące 
świadczeń rodzinnych będą przyjmowa-
ne od dnia 1 wrzesień 2009 r. wraz z 
kompletem dokumentów.  

Wnioski dotyczące funduszu alimenta-
cyjnego moŜna składać od dnia 1 sier-
pień 2009 r.  
Druki moŜna pobierać od dnia 10 sier-
pień 2009 w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. 
Szkolnej 13 
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� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387109, fax 
2107306. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 - 15.30, 
wtorek: 7.30 - 17.00, od środy do  piątku od godz. 7.30 do 
15.00. W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00. 

� KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W 
BUDYNKU URZĘDU GMINY – czy nna 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 13, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 17.00. 

� GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 
do 15.00. 

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

999. 
� POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991 lub 032/3030303. 
� 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. Uzdrowiskowa 61 

czy nna w poniedziałek,  wtorek, środa: 9.00 - 17.00, czwartek: 
8.00 - 15.00 piątek: 7.00 -15.00 - tel. 2107739. 

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 

 
ZGŁASZANIE AWARII: 

 
� AW ARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy i 

numeru posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 lub 
032/3030303 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 
• 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 
� AW ARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy 

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

� AW ARIE 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 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudni a br. Dziel nicowy mł. ASP. T adeusz Pniok,  
st. asp., T adeusz Dubrawski przyjmują interesantów  

w budynku, któr y znajduje się w Goczał kowicach-Zdroju  
przy ulicy Wiślnej 13. 

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

Kontakt telefoniczn y - 032/4493263  

POWIATOWY PUNKT  
ZBIÓRKI OPON 

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

Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
 

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 
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. 


