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W NUMERZW NUMERZW NUMERZW NUMERZEEEE    

Corocznie z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej przyznawane są nagrody dla nauczy-
cieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wycho-
wawcze. Nagrody wręcza Minister, Kurator 
Oświaty, Dyrektor Szkoły oraz Wójt Gminy. 

W tym roku Nagrody Wójta Gminy 
otrzymało 4 nauczycieli: mgr Beata Smola-
rek - Dyrektor Gimnazjum, mgr Monika 
Młodzik - nauczycielka Gimnazjum, mgr 
Joanna Furczyk - nauczycielka SP nr 1 oraz 
mgr Halina Piszczek - nauczycielka Przed-

szkola nr 1. Podobnie jak w poprzednich 
latach październik jest teŜ miesiącem wrę-
czania nauczycielom aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego. I tak, w bieŜącym 
roku do grona nauczycieli mianowanych 
dołączyła mgr Lucyna Skrudlik-Augustyniak 
– nauczycielka przyrody w SP nr 1. Nauczy-
cielem dyplomowanym została mgr Gabriela 
Wrzoł – nauczycielka muzyki w SP nr 1 oraz 
Gimnazjum.  

Gratulujemy wyró Ŝnień i awansu.  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ    
 

„Gdyby mnie ktoś zapytał, jaki jest główny warunek szczęścia, 
odpowiedziałbym bez wahania, Ŝe praca umiłowana. 

Człowiek, który nie ma celu w Ŝyciu, dla którego praca  
jest nieznośnym cięŜarem, nigdy nie będzie szczęśliwy.” 

/Władysław Biega ński/  
 

Dzień Edukacji Narodowej, to święto skierowane do nauczy-
cieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników oświaty i admi-
nistracji. Z tej okazji pragniemy złoŜyć na ich ręce słowa podzięko-
wania i najlepsze Ŝyczenia wszelkiej pomyś lności, zdrowia, rado-
ści i satysfakcji zawodowej. Niechaj kaŜdy dzień świeci dla Was 
słońcem. Niechaj zawsze otaczają Was dobrzy ludzie. Dziękujemy 
Wam za Waszą Ŝmudną pracę, za ofiarność i poświęcenie oraz za 
umiejętne wprowadzanie naszej młodzieŜy w świat.  

 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój - Krzysztof Kanik  

oraz Przewodnicz ąca Rady - Aleksandra Marzec 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCHNAGRODY DLA NAJLEPSZYCHNAGRODY DLA NAJLEPSZYCHNAGRODY DLA NAJLEPSZYCH    



Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY            AKTUALNO ŚCI 

XXXIII Sesja Rady GminyXXXIII Sesja Rady GminyXXXIII Sesja Rady GminyXXXIII Sesja Rady Gminy    
XXXIII Sesja Rady Gminy odbyła się 
6 października 2009 roku 
 

Sesję otworzył i prowadził Wice-
przewodniczący Rady Gminy Czesław 
Furczyk. Nie zgłoszono Ŝadnej pisemnej 
interpelacji.  

Na sesji podjęto uchwały w spra-
wach: 
a) wystąpienia ze spółki pn. 
„Przedsiębiorstwo InŜynierii Miejskiej”  
spółka z o.o. z siedzibą w Czechowi-
cach-Dziedzicach, 
b) zmian w budŜecie gminy na 2009 
rok, 
c) zmian w budŜecie gminy na 2009 rok, 
d)  zawarcia porozumienia z Powiatem 
Pszczyńskim w sprawie zimowego 
utrzymania dróg powiatowych, 
e)  zmian w budŜecie gminy na 2009 
rok, 

f)  utworzenia Stowarzyszenia – Lo-
kalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. 

W sprawozdaniu ze swojej działalno-
ści pomiędzy sesjami Wójt Gminy poin-
formował m.in., o :  
- ogłoszonych i rozstrzygniętych w tym 
czasie przetargach, 
- złoŜeniu w Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wniosku o dofinansowania kon-
cepcji dotyczącej gospodarki wodami 
odpadowymi na terenie Gminy oraz 
dofinansowanie termomodernizacji 
Przedszko la nr 1, 
- złoŜeniu do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosku o przebudowę ul. Szko lnej i 
Św. Anny, 
- złoŜeniu w Min isterstwie Edukacji 
Narodowej wn iosku o dofinansowanie 
remontu pomieszczeń Szkoły Podstawo-

wej nr 1, 
- spotkaniu Komisji Planu z projektan-
tem w sprawie zmian z Plan ie Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy, 
- pracach nad statutem Uzdrowiska, 
- zwycięstwie Gminy w konkursie na 
„Eco Gminę” przeprowadzonym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska w kategorii gmin  do 20 tys. 
mieszkańców. Nagrodą jest 200 tys. zł. 

Wójt poinformował teŜ, Ŝe 7 paź-
dziernika 2009 r. odbędzie się ko lejne 
spotkanie w sprawie działań w infra-
strukturze melioracyjnej i przeciwpowo-
dziowej na terenie Gminy z przedstawi-
cielami Śląskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, KWK „Silesia-
Brzeszcze”, Starostwa Powiatowego w 
Pszczynie i GPW w Katowicach. 

 
■ 

 W styczniu br. Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił nabór wniosków na konkurs pn. 
„EKOGMINA 2009” Województwa 
Śląskiego. Wypełniony wniosek musiał 
spełniać wymogi konkursowe i dokład-
nie opisywać potwierdzone działania 
gminy w zakresie ochrony przyrody i 
środowiska realizowane w latach 2006 – 
2008. Nasza gmina startowała w katego-
rii gmin mniejszych, do 20 tys. miesz-
kańców. Jury, po szczegółowej ocenie 
postanowiło przyznać tego swoistego 
„OSKARA EKOGMINY-2009” dla 
naszej miejscowości.  
28 września, razem z Panią A leksandrą 
Marzec Przewodniczącą Rady Gminy 
odebraliśmy ten tytuł. Jest to dla nas 
wielki zaszczyt. Kolejny juŜ raz, nasze 
starania i podejmowane decyzje inwe-
stycyjne zostały tak wysoko ocenione. 
Jest to wynik naszej wspólnej troski o 
środowisko, w którym Ŝyjemy, uczymy 
się i pracujemy. Chciałbym naszym 
mieszkańcom przybliŜyć opisane we 
wniosku zadania. 
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     
budowy wodociągówbudowy wodociągówbudowy wodociągówbudowy wodociągów    
W roku 2001 gmina przeję ła od RPWiK 
w Tychach całą sieć wodociągową. Jej 

stan był opłakany. W pierwszym roku 
straty na wodzie wyniosły 130%. Nale-
Ŝało szybko wymieniać poszczególne 
odcinki sieci wraz z przyłączami. Do 
roku 2006 zmniejszyliśmy straty do 
70%, a po wykonaniu w 2006r. sieci w 
ul. Jeziornej i w 2008r w ul. Poprzecz-
nej, Górnej, KrzyŜanowskiego i Uzdro-
wiskowej do 30%. Obecnie realizujemy 
wymianę w ul. Źródlanej, razem z woje-
wódzkim funduszem. Pozostaje tylko ul. 
Szkolna i Brzozowa i zakończymy tę  
inwestycję. Łączn ie w latach 2001-2005 
wymien iliśmy 7,397 km sieci, w roku 
2006 1,822 km, a w 2008 4,074 km sieci 
i nowych przyłączy odpowiednio 566, 
50, 79. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gdyby nie 
środki z wo jewódzkiego funduszu nie 
moglibyśmy wykonać takiego zakresu. 
Innego źródła pomocowego nie ma. 
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     

ochrony przyrodyochrony przyrodyochrony przyrodyochrony przyrody    
Na terenie gminy jest wytyczona, opisa-
na i oznakowana ścieŜka przyrodniczo-
edukacyjna. W ostatnich latach wzboga-
cona o punkty informacy jne i wypo-
czynkowe. PoniewaŜ częściowo obszar 
gminy znajduje się w strefie ochrony 
czynnej w obszarach chronionych przy-
rodniczo „Do lina Górnej Wisły” w ra-
mach sieci Natura 2000 mamy wytyczo-

ne i oznakowane ścieŜki rowerowe 
„Szlak rowerowy Wiedeń Kraków Gre-
enway – na naszym terenie 9,1 km i 
Wiś lana trasa rowerowa o długości 7,58 
km. ŚcieŜki te są chętnie odwiedzane i 
wykorzystywane przez mies zkańców 
Śląska, jak równieŜ przy okazji rajdów 
rowerowych i przez róŜne grupy zorga-
nizowane. Dodatkową atrakcją  jest prze-
jazd lub spacer 3 km koroną zapory go-
czałkowickiej otwartej z in icjatywy 
gminy dla turystów.  
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     

gospodarki odpadamigospodarki odpadamigospodarki odpadamigospodarki odpadami    
Cała nasza gmina objęta jest odbiorem 
odpadów. Stopniowo zwiększa się licz-
ba mieszkańców, którzy podpisują umo-
wy na wywóz odpadów z firmami kon-
cesjonowanymi. Gmina prowadzi i fi-
nansuje selektywną zbiórkę odpadów u 
źródła. Systematyczn ie zwiększa się  
liczba mieszkańców objęta segregacją. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Zbiórka od mieszkańca odbywa się sys-
temem workowym (s zkło białe, ko loro-
we, plastik, metal i papier). Natomiast 
tzw. dzwony słuŜą do segregacji odpa-
dów przy p lacówkach oświatowych i 
jednostkach organizacyjnych gminy. 
Prócz tego 1 raz w roku organizujemy 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.  
To w naszej gminie funkcjonuje powia-
towy punkt zbiórki opon, a jest on finan-
sowany przez powiatowy fundusz 
ochrony środowiska. JeŜeli chodzi o  
odpady niebezpieczne to prowadzimy: 
• usuwanie odpadów azbestowych, 

wspólnie z powiatowym funduszem, 
• zbiórkę baterii w p lacówkach oświa-

towych, 
• zbiórkę świetlówek i jarzeniówek w 

jednostkach organizacyjnych gminy. 
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     

budowy kanalizacji budowy kanalizacji budowy kanalizacji budowy kanalizacji     

sanitarnejsanitarnejsanitarnejsanitarnej    
To zadanie realizowaliśmy przez 15 lat. 

W roku 2008 zakończy liśmy ostatni 
etap w rejonie u lic Bór I i Bór II. Efekt  
to 5,638 km sieci w technologii podci-
śnieniowej, 40 szt. przyłączy i przepom-
pownia z pełnym monitoring iem sieci. 
Łącznie od 1993r wykonaliśmy 69,5 km 
sieci głównej, bocznej i rozdzielczej, 
przyłączy 1486 szt o łącznej długości 
29,8 km, i 10 przepompowni. Średnio  
na dobę odprowadzamy 1126,5 m3 ście-
ków na oczyszczalnie w Czechowicach-
Dziedzicach, w której mamy swój  14% 
udział w budowie. Olbrzymi koszt inwe-
stycji - 40 mln zł i wysiłek przez 15 lat  
przyniósł w końcu efekt. Było wiele 
źródeł finansowania. WaŜny jest tu 
udział bezzwrotnych dotacji, najp ierw z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Roln ictwa, potem z programu SAPARD 
i ZPORR wraz z nagrodami i umorze-
niami poŜyczek stanowi 28% całych 
kosztów. 29% to poŜyczki ekologiczne, 
7% udział mieszkańców  w robotach 
ziemnych na przyłączach i 36% środki 
gminy i gminnego funduszu ochrony 
środowiska. 
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     

ochrony powietrzaochrony powietrzaochrony powietrzaochrony powietrza    
Od roku 2004 do 2008 realizowaliśmy 
program ograniczen ia niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza do atmosfery. 
ZałoŜeniem było wymiana kotłów c.o. 
na kotły gazowe lub węglowe z palen i-
skiem retortowym, z dofinansowaniem 
70% jednak nie więcej niŜ 7.000zł. W 
sumie przez 5 lat zrealizowaliśmy wy-
mianę w 679 przypadkach, a w efekcie 
zmniejszono emisję zanieczyszczeń o 
ok. 51 ton/rok. Dalsza realizacja progra-
mu stała się niemoŜliwa, po pierwsze z 
powodu zbyt szybkiego wzrostu cen 
paliwa – ekogroszku, a po drugie z po-
wodu interpretacji urzędu skarbowego w 
sprawie pomocy publicznej. Źródła fi-
nansowania programu to 40% woje-
wódzki fundusz, 41% mieszkańcy i 19% 
środki gminy. 
W zakresie pozyskiwania energ ii ze 
źródeł odnawialnych, po realizacji 
wspólnie z wojewódzkim funduszem 
instalacji 20 szt. ko lektorów słonecz-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH – to 
inic jatywa szkó łkarzy regionu południo-
wego zrzeszonych w Związku Szkółka-
rzy Po lskich. Wystawa ma na celu za-
prezentowanie oferty handlowo-
usługowej organizujących ją gospo-
darstw szkółkarskich oraz innych zapro-
szonych do udziału firm z branŜy zwią-
zanej z zagospodarowaniem terenów 
zielen i. 

W załoŜeniu wystawa ma odbywać 
się cyklicznie co roku w poszczegól-
nych szkółkach organizatorów wystawy. 
Tegoroczna, inauguracja pierwszej edy-
cji miała miejsce w Gospodarstwie 
Szkółkarskim Kapias w Goczałkowi-
cach-Zdroju. Jest to gospodarstwo z 
wieloletnią t radycją. Początki jego dzia-
łalności sięgają 1979 r. Z czasem przy  
szkółce załoŜono ogród kolekcjonerski z 
przeznaczen iem do zwiedzanie.  

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło 
się w najnowszej części ogrodów, liczą-
cej sobie ok. 4 ha. Całość, choć nie 
ukończona potrafi zachwycić. Pod wiel-
kim wraŜeniem dla działalności Państwa 
Kapias był Starosta Pszczyński, Józef 
Tetla. Nie mniejszy podziw dla całego 
projektu wyraził burmistrz Miasta 
Pszczyna, Krystian Szostak, który z 

Ŝalem stwierdził, iŜ tego typu inwestycje 
nie powstają na terenie Pszczyny. Ma 
jednak nadzieję , Ŝe dzięki współpracy 
gminy Goczałkowice i miasta Pszczyna 
gospodarstwo szkółkarskie będzie waŜ-
nym elementem promocyjnym i tury-
stycznym naszego regionu.  

Wśród zaproszonych gości nie zabra-
kło równieŜ Prezesa Związku Szkółka-
rzy Po lskich, Lucjana Gursztyna oraz 
Pani Wicewójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój, Gabrielii Plachy, która podkreś li-
ła wagę tego wydarzen ie dla  całego 
regionu.  

Wystawa objęła prezentację roś lin  
ozdobnych, sprzętu i materiałów wyko-
rzystywanych do produkcji roś lin oraz 
szereg ciekawych prelekcji. Zaintereso-
wanych oprowadzono po powstających 
ścieŜkach ogrodu i jego poszczególnych 
częściach. Na dzień dzisiejszy zwiedza-
jący mają moŜliwość podziwiać min. 
początki tworzen ia się ogrodu angiel-
skiego, ogród zachodzącego słońca, 
wrzosowisko na którym posadzono po-
nad 1100 roś lin, czy teŜ zagrodę wiejską  
wraz z patronującym jej św. Francis z-
kiem z AsyŜu.  

 
Ewelina Sowa 
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nych dla potrzeb kuchni w Szkole Pod-
stawowej nr 1, w okresie realizacji in-
westycji krytej pływalni wykonaliśmy 
instalacje ko lektorów słonecznych i 
pompy ciepła dla podgrzewu wody ba-
senowej i ciep łej wody uŜytkowej. Z 
300 m2 kolektorów wykorzystujemy 
rocznie ok. 700 GJ ciepła (to mniej wię-
cej tyle, ile zuŜywa ciepła 5 budynków 
w ciągu roku), a pompa ciepła o mocy 
105 kW daje roczn ie drugie tyle. Insta-
lacja była kosztowna, ale dzięki dota-
cjom EkoFunduszu, Wojewódzkiego 
Funduszu i poŜyczce z wo jewódzkiego 
funduszu udało się ją zrealizować . Oko-
ło 90 tys. zł oszczędzamy rocznie na 
energii. 
 

Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu Zadania z zakresu     
edukacji ekologicznejedukacji ekologicznejedukacji ekologicznejedukacji ekologicznej    
To przede wszystkim działania poprzez 
dzieci i młodzieŜ. To właśnie w placów-
kach oświatowych, od przedszkola po-

cząws zy do gimnazjum realizowane jest 
to zadanie poprzez: 
- coroczne konkursy na plakat w tema-
cie ochrony przyrody, gdzie laureaci, a 
właściwie ich prace są tłem kalendarza 
dostarczanego co roku do kaŜdego go-
spodarstwa z terminami zbiórki odpa-
dów segregowanych. 
- zb iórka baterii, puszek aluminiowych i 
makulatury 
- udział w akcji „sprzątanie świata” 
- wy jazdowe warsztaty ekologiczne dla 
klas VI 
- szko lne koło ekologiczne redaguje i 
wydaje gazetkę „PasoŜyt”,  
- na ścieŜkach dydaktycznych prowa-
dzone są zajęcia z przyrody 
- ostatnio pojawiła się c iekawa in icjaty-
wa „Dzień czystego powietrza”. Jest to 
marsz milczen ia ulicami gminy z trans-
parentami i plakatami przypominający-
mi o naszych obowiązkach wobec ota-
czającej przyrody. 
 A co dla pozostałych mieszkańców? 
- artyku ły w prasie lokalnej Wiadomości 

Goczałkowickie 
- coroczny konkurs na najładniej zago-
spodarowany ogród przydomowy 
- wspomniany kalendarz, który trafia do 
kaŜdego 
 
I to właśnie było przedstawione do oce-
ny, co juŜ zrobiliśmy i robimy dla 
ochrony przyrody, środowiska w którym 
Ŝyjemy. Ale jeszcze duŜo przed nami. 
Takie zadania jak dokończenie wymiany 
wodociągów, uzbrajanie terenów bu-
dowlanych i inwestycyjnych, rewitaliza-
cja Parku Zdro jowego, zagospodarowa-
nie rekreacyjne i turystyczne Stawu Ma-
ciek Mały, ochrona przeciwpowodziowa 
terenów gminy, to zadania, które zamie-
rzamy w najbliŜszych latach realizować. 
Mam nadzieję , Ŝe nagroda, prócz za-
szczytu i promocji przyniesie spodzie-
wany skutek. Zwłaszcza, Ŝe w ś lad za 
nią otrzymaliśmy 200 000zł. To zobo-
wiązu je. 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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NaleŜą Państwo do Związku Szkół-
karzy Polskich. Proszę powiedzieć  
jaka była przyczyna jego załoŜenia i  
na czym polega jego działalność? 

Związek powstał dlatego, Ŝe w pew-
nym momencie pozostaliśmy bezradni. 
Nie chodzi tu tylko o nas bezpośrednio, 
ale takŜe o inne gospodarstwa. Dlatego 
postanowiliśmy wspólnie się zjednoczyć 
i powalczyć o swoje prawa i wspólnie 
zacząć rozwiązywać problemy, z którymi 
się borykamy. Tym sposobem załoŜyli-
śmy Związek, który jest organizacją 
prawną, posiada swoje władze, wybiera-
ne raz na 4 lata. Rozliczamy się ze sobą. 
Co roku organizujemy walne zgroma-
dzenie, posiadamy regulamin dotyczący 
przyjmowania nowych członków. Chcia-
łabym podkreśli ć, iŜ jest to organizacja 
całkowicie prywatna, gdzie kaŜdy czło-
nek płaci składki członkowskie i marke-
tingowe, z których organizacja jest 
utrzymywana. Na ten moment nie wy-
obraŜamy sobie funkcjonowania bez 

ścisłej współpracy ze Związkiem.   
 Co wpłynęło na Państwa decyzję o 

podjęciu ws półpracy ze Związkiem? 
Niestety w dzisiejszych czasach, 

trudno nie być z nikim związanym. Bory-
kamy się z wieloma problemami, które 
trzeba rozwiązać  na szczeblu ministe-
rialnym i tym zajmuje się min. Związek. 
Nasza współpraca związana jest rów-
nieŜ z przepływem informacji pomiędzy 
gospodarstwami z róŜnych regionów 
Polski.   

 Proszę powiedzieć z czyjej inicja-
tywy narodził się pomysł zorganizo-
wania wystawy Szkółkarzy Południo-
wego Regionu Polski „Zieleń dla 
wszystkich”? 

Przyznam się szczerze, ze był to mój 
pomysł. Nakłaniałam kolegów, abyśmy 
zrobili coś, co przyciągnie do nas klien-
tów i sprawi, Ŝe zostaniemy zauwaŜeni. 
Chciałam pokazać naszą produkcję i 
osiągnięcia. Po kilku latach dyskusji 
udało mi się nakłonić pozostałych człon-
ków do tego pomysłu. Przygotowania do 
wystawy trwały cały rok. Proszę mi wie-
rzyć, iŜ był to ogrom pracy.  

Tym samym stali się państwo auto-
matycznie gospodarzami jego pierw-
szej edycji? 

Nie. JuŜ na pierwszym spotkaniu 
zastrzegłam, iŜ wybór miejsca ma być 
dowolny. Prawda jak zawsze pozostaje 
bardzo prosta. Nie było Ŝadnych chęt-
nych, nikt się nie zgłosił, a ktoś zawsze 
musi być pierwszy, więc pomyśleliśmy – 
dlaczego nie my. Jestem naprawdę 
szczęśliwa, Ŝe mamy to juŜ za sobą.    

Czy Związek planuje II edycję  
wystawy i organizację podobnych, w 
innych regionach Polski? 

JuŜ po raz III miała miejsce tego 
typu wystawa na Mazowszu, w regionie 
Polski środkowej. W przyszłym roku 
wystawa szkółkarzy Polski południowej 
będzie zorganizowana w Zaborzu przez 
firmę PLANTPOL. 

Państwa gos podarstwo szkółkar-
skie słynie z pięknych ogrodów kolek-
cjonerskich. Ostatnimi czasy powięk-
szyli Państwo ich obszar o nowe tere-

ny. Proszę powiedzieć skąd ten po-
mysł, z czego on wynika?  

Podobnie, jak i starsza część ogro-
dów, ta równieŜ jest pomysłem męŜa. W 
jego realizacji utwierdzili go klienci, 
którzy domagali się czegoś nowego, 
innego, a przede wszystkim większego. 
Całość projektu spoczywa na jego bar-
kach i barkach naszej córki, która z cza-
sem za jęła się projektowaniem ogrodów 
zawodowo. Nigdy nie korzystaliśmy z 
pomocy innych specjalistów z tej dzie-
dziny. Jest to dla nas ogromne przedsię-
wzięcie. Proszę pamiętać, Ŝe nie otrzy-
maliśmy na nie Ŝadnej dotacji, o które 
jako osoby fizyczne nie moŜemy nawet 
się ubiegać. W kaŜdym bądź razie, jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z załoŜeniami, 
planujemy jego ukończenie na 2014 rok.  

Na razie chcemy wykończyć to, co 
juŜ powstało. W dalszym etapie ma po-
wstać min. ogród dla dzieci, ogród z 
dzikim stawem i  ogród polski. 

Ile osób potrzeba do utrzymania 
tak duŜego obiektu? 

MoŜe się Pani zdziwić, ale tylko 4. 
Jest to zarazem duŜo i mało. Wszystko 
zaleŜ od organizacji pracy. Ja porównu-
ję prowadzenie ogrodów do prowadze-
nia domu. Jeśli robi się coś systematycz-
nie, to nawet niewielkim nakładem pra-
cy moŜna osiągnąć widoczne efekty. 

Jakie są Państwa najbliŜsze plany 
związane z gos podarstwem? Czy cze-
kają na realizację jakieś kolejne pro-
jekty? 

Na pewno będziemy  chcieli posze-
rzyć naszą ofertę skierowaną do naj-
młodszych. W przyszłym roku otwieramy 
równieŜ kawiarnię, która w załoŜeniu 
będzie miejscem, w którym nasi goście 
będą mogli zrelaksować się i odpocząć. 
W związku z duŜym zainteresowaniem, 
jakim się cieszymy staramy się w miarę 
moŜliwości wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom naszych klientów. DąŜymy do tego, 
aby czuli się u nas przyjemnie i komfor-
towo. Z tego miejsca bardzo serdecznie 
zapraszam wszystkich Państwa do zwie-
dzania ogrodów. Państwa obecność jest 
dla nas powodem do radości, a takŜe 
mobilizuje nas do dalszej pracy.     

 
Z Panią ElŜbietą Kapias  

z Gospodarstwa Szkółkarskiego Kapias  
rozmawiała Ewelina Sowa  

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE „KAPIAS”GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE „KAPIAS”GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE „KAPIAS”GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE „KAPIAS”    

GOSPODARZEM WYSTAWY „ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH”GOSPODARZEM WYSTAWY „ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH”GOSPODARZEM WYSTAWY „ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH”GOSPODARZEM WYSTAWY „ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH”    
Działające na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój „Gospodarstwo 

Szkółkarskie Kapias” obchodzi 30-lecie swej działalności. W tym roku było 
gospodarzem I edycji wystawy Szkółkarzy Polski Południowej „Zieleń dla 
wszystkich”, zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich. Z tej okazji pre-
zentujemy wywiad z Panią ElŜbietą Kapias. 



Wyrazem naszego największego 
szacunku i wdzięczności dla naszych 
drogich rodziców i dziadków jest or-
ganizowany na terenie gminy „Dzień 
Seniora”, który stanowi lokalny od-
zew na ustanowiony 1 października  
przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych. Idę tej pięknej uro-
czystości jest chęć wyraŜenia uznania 
i uwraŜliwienie społeczeństwa na pro-
blemy i potrzeby osób starszych. Jest 
to równieŜ sposobność do spotkania, 
rozmowy i wzajemnego świętowania.  

  Tegoroczne spotkanie odbyło się 
w domu przyjęć „Złota Podkowa”, do 
którego przybyli zaproszeni goście 
wraz z Wójtem Gminy Goczałkowice, 
Krzysztofem Kanikiem, ks. probosz-
czem Józefem Knyc iem, ks. probosz-
czem seniorem Henrykiem Burczy-
kiem oraz Panią Joanną Kotas, kie-
rownikiem Ośrodka Pomocy Społecz-

nej. Uroczystość była okazją do zło-
Ŝenia serdecznych Ŝyczeń wielu lat 
szczęścia i zdrowia  licznie zebranym 
seniorom.  

   Gminny Ośrodek Kultury w Go-
czałkowicach pragnie z tej okazji ser-
deczne podziękować wszystkim tym z 
Państwa, którzy przyjęli nasze zapro-
szenie. Składamy serdecznie podzię-
kowania Pani Ewie Chlebek, której 
uczennice umiliły wspólne spotkanie 
pięknie wykonanymi piosenkami. 
Szczególne podziękowanie kierujemy 
w stronę Zespołu Folklorystycznego 
Goczałkowice, który po raz kolejny 
stanowił nieodzowny element oprawy 
artystycznej uroczystości. śywimy 
nadzieję, Ŝe w przyszłym roku po-
nownie będziemy mieli okazję spo-
tkać się z Państwem w równie miłej i 
przyjemnej atmosferze. 

 
■ 

DZIEŃ SENIORADZIEŃ SENIORADZIEŃ SENIORADZIEŃ SENIORA    
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Koło Emerytów Koło Emerytów Koło Emerytów Koło Emerytów     

Rencistów Rencistów Rencistów Rencistów     

i Inwalidówi Inwalidówi Inwalidówi Inwalidów    

w Goczałkowicachw Goczałkowicachw Goczałkowicachw Goczałkowicach----ZdrojuZdrojuZdrojuZdroju    

 
organizuje wyjazd 

do Teatru Muzycznego  

w Gliwicach na operetkę 

pt. „KRAINA U ŚMIECHU” 
F. Lehara 

 

w dniu 4 grudnia 2009 r. 
(piątek) 

 
Odpłatność od osoby  

wynosi 52 zł  
 

Wyjazd o godz. 16.30  
z parkingu przy UG. 
Zapisy przyjmuje się  

do 10 listopada br. 
w kaŜdy wtorek  

w godz. 15.00-17.00  
w Sali UG. 

 
Zarząd Koła  

serdecznie zaprasza. 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    

 
Koło Emerytów w Goczałko-

wicach-Zdroju uprzejmie infor-

muje zainteresowanych, Ŝe od 

października dyŜury w Sali Urzę-

du Gminy będą odbywały się w 

kaŜdy wtorek od godz. 15.00 do 

godz. 17.00. 

 

Zarząd Koła 
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To juŜ 10 lat od czasu wdraŜania 
pamiętnej reformy i wprowadzen ia no-
wego systemu oświatowego, a zarazem 
10 lat Gimnazjum w Goczałkowicach-
Zdroju jako samodzielnej p lacówki 
szkolnej. Wrzesień 1999r. to 74 
uczniów klas pierwszych oraz 4 pracow-
ników zatrudnionych w pełnym wymia-
rze czasu pracy Beata Smolarek – Dy-
rektor, Marcin Gładysław – nauczyciel 
wychowania fizycznego, RóŜa Grolik –  
sekretarka oraz Halina Gajda – sprzą-
taczka. Gimnazjum z roku szkolnego 
1999/2000 to 3 sale lekcyjne na II p ię-
trze Szko ły Podstawowej nr 1 i niezwy-
kła atmosfera, atmosfera przemian i 
klimatu towarzyszącemu przejściu w 
trzecie tysiąclecie… 

Gimnazjum 2009 w niczym n ie przy-
pomina p lacówki z pierws zych lat ist-
nienia. Dzisiejsze Gimnazjum to nowo-
czesny obiekt oddany do uŜytku w 
2002r, który uzyskał wyróŜnien ia w 
ogólnopolskim konkursie „BUDOWA 

ROKU 2002”. 
To instytucja o okreś lo-

nym wizerunku i dorobku, 
m.in. 1010 uczniów, 713 
absolwentów zdobywają-
cych wiedze i umiejętności 
oraz kształtujących swoją 
osobowość w róŜnym 
okresie po okiem 77 na-
uczycieli, 7 egzaminów 
gimnazjalnych, 12 uczniów 
wyróŜnionych tytułem 
Absolwenta Roku: Anna 
Blaszczok, Piotr Lis, Mi-
chalina Bienioszek, Katarzyna Hochuł, 
Paweł Kopeć, Wojciech Rak, Martyna 
Hochuł, Małgorzata Nowok, Wojciech 
Mola, Tomasz Smolarczyk, Karo lina 
Skipio ł i Agata Drewniak. 

Współczesne Gimnazjum to 14 do-
brze wyposaŜonych sal, bezpośrednie 
sąsiedztwo krytej pływalni i hali sporto-
wej, 12 oddziałów, 298 uczniów, w tym 
81 uczn iów spoza terenu Goczałkowic, 

38 nauczycieli, 2 języki Po lsce, klasy 
sportowe, 38 godzin zajęć dodatkowych, 
kontakty zagraniczne i wiele innych 
propozycji kierowanych do młodzieŜy. 

Bli Ŝsze informacje na temat Gimna-
zjum oraz prezentacje wykonane spe-
cjalne z okazji pierwszego okrągłego 
Jubileuszu są dostępne na stronie 
WWW.gimgoczalkowice.pl 

■ 

REFORMA SZKOLNICTWA MA JUś 10 LATREFORMA SZKOLNICTWA MA JUś 10 LATREFORMA SZKOLNICTWA MA JUś 10 LATREFORMA SZKOLNICTWA MA JUś 10 LAT    

Przedszkolaki witają barwną jesień 
 Ledwie wczoraj brodziliśmy w 
morskiej fali, dziś deszcz liści ko loro-
wych spada nam pod nogi. Przemierzali-
śmy górskie szlaki, a dziś idziemy do 
przedszko la chodnikami usłanymi kasz-
tanami, Ŝołędziami, czy orzechami.  
 Tonące w feerii barw drzewa, 
pełne kosze darów lasów, pól, sadów i 
ogrodów, pełne spiŜarn ie kompotów, 
powideł, soków, kiszonek, suszu ... To 
wszystko będzie nam przypominać o 
lecie, z którym przyszło nam się poŜe-
gnać. A to znak, Ŝe przyszła jesień. 
 Dlatego teŜ w środę 23.09.2009r. 
dzieci z grupy średniej i starszej, w krót-
kim przedstawieniu dla swych kolegów 
i ko leŜanek z przedszko la, poŜegnały  
lato i przywitały kolorową jesień. Przed-

szkolaki wspólnie bawiły się podczas 
śpiewania piosenek, tańców przy muzy-
ce, czy zabaw dydaktycznych.  
 Dzieci popisały się znajomością 
smaku i zapachu znanych im z polskich  
sadów i ogrodów owoców oraz warzyw. 
Dorosły wie, Ŝe nie tak łatwo dziś od-
róŜnić smak jab łka od gruszki, gdy się 
go nie widzi. Dzieci z zawiązanymi 
oczami, tylko za pomocą węchu i s ma-
ku, poradziły sobie z tym zadaniem kon-
certowo. Dzielne maluszki dorównywa-
ły umiejętnościami swym starszym ko-
legom. Brawo! 
 Znajomość barw jesiennych wy-
kazały wszystkie dzieci podczas zabawy 
z Panią  Jesienią. I choć to dopiero po-
czątek roku, ten „egzamin” zakończyły  

celująco! 
 Przedstawienie, zabawy, degusta-
cja owoców, to nie wszystkie atrakcje 
tego uroczystego dnia. Oczywiście, na-
leŜało sprawdzić, czy rzeczywiście 
„Przyszła Jesień”. W tym celu dzieci 
wybrały się na „leniwy” spacer po naj-
bliŜszej oko licy. Obserwacja zmian w 
przyrodzie, zebrane po drodze ko lorowe 
liście, szyszki, orzechy, które umieściły  
w kącikach przyrodniczych, a takŜe 
wykonane zdjęcia, będą miłą pamiątką  
w chłodniejsze dni. 
 

mgr Anna Czernecka – Mac  
nauczyciel Publicznego  

Przedszkola nr 2 
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W  ramach edukacji artystycznej 
najmłodszych, która jest jednym z waŜ-
niejszych zadań ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdana Zdrojew-
skiego, szesnastego października przy-
gotowano w Gminnym Ośrodku Kultury 
warsztat plastyczny dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Zorganizo-
wanie zajęć zaproponowała pani Maria 
Rak, nauczycielka z Przedszko la nr 1 w 

Goczałkowicach. Spotkanie było zwią-
zane tematyczn ie z Dniem Anio ła Stró-
Ŝa, który co roku obchodzony jest w 
miejscowym przedszkolu. Dzieci wyko-
nały pacynki przedstawiające anioły z 
przygotowanych wcześniej specjalnych 
stelaŜy z masy papierowej, które wyko-
rzystały w spontanicznym krótkim wy-
stępie na scenie. 

W kolejnym tygodniu najmłodsi 
mieli okazję zapoznać się z róŜnymi 
technikami graficznymi. Podczas spo-
tkania w przedszkolu dzieci dowiedziały  
się na czym polega wykonywanie odbi-
tek w technice litografii, akwaforty czy  
linorytu. Mogły porównać róŜne rodzaje 
papieru, grafik i matryc. Najwięcej emo-
cji wzbudziła moŜliwość przymierzenia 
prawdziwej, duŜej teczki rysunkowej, w 
której g raficy przenoszą swoje prace. 

W ramach współpracy Gminnego 
Ośrodka Ku ltury z przedszko lami plano-
wane są następne spotkania ze sztuką  
dla najmłodszych.  

 
Dziękuję wszystkim małym arty-

stom, którzy wzię li udział w warszta-
tach. 

 
Marcelina Deka 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA NAJMŁODSZYCHEDUKACJA ARTYSTYCZNA NAJMŁODSZYCHEDUKACJA ARTYSTYCZNA NAJMŁODSZYCHEDUKACJA ARTYSTYCZNA NAJMŁODSZYCH    

Podstawową formą działalności ma-
łego dziecka jest zabawa, a przedszkole 
jest miejscem w którym ta zabawowa 
działalność pod okiem wykwalifikowa-
nych nauczycieli zamienia się w skarb-
nicę wiedzy o świecie. Realizując treści 
nowej „Podstawy programowej” obo-
wiązu jącej od nowego roku szkolnego 
nauczyciele dąŜą do całkowitego i har-
monijnego rozwoju dzieci poprzez ra-
dosne, twórcze „bycie” i aktywność. 
Nowoczesne metody pracy z dzieckiem 
kształcą badawczą postawę  nacecho-
waną odpowiedzialnością i wraŜliwo-
ścią. Przedszko laki grup najstarszych z 

Publicznego Przedszkola Nr 2 załoŜyły  
„KLUB MAŁYCH ODKRYW-
CÓW” .  Tak więc, wiedzę,  którą mają  
osiągnąć kończąc naukę w przedszkolu  
nie otrzymują wprost – „na tacy” – ale 
aktywnie poszukują je j angaŜując 
wszystkie zmysły poprzez eksperymen-
ty i doświadczenia. Poszukiwanie – to 
najskuteczniejszy sposób zapamiętywa-
nia i rozumien ia treści.  

W przedszkolu stosujemy więc me-
tody obserwacyjne, zabawy badaw-
cze, proste eksperymenty, doświad-
czenia, ćwiczenia praktyczne i wy-
cieczki poprzez które, staramy się roz-
budzać w dzieciach naturalną w tym 
wieku ciekawość poznawczą. Metody te 
przynoszą okreś lone efekty w sferze 
wiadomości i umiejętności,  a takŜe 
kształtują pozytywne postawy i moty-
wują do działania. Procesy poznawcze 
to podstawa naszego kontaktu ze świa-
tem. 

 Nauczycielki ukazują dzieciom ota-
czającą  je rzeczywistość w innym świe-
tle, kieru ją obserwacją poprzez nadanie 
procesowi spostrzegania okreś lony cel. 
DąŜą do tego by dzieci, posiadane wia-
domości potrafiły zastosować w prakty-
ce. Pozwala to na przyrost wiedzy oraz 
bogactwo doznań. Wiele radości i emo-
cji dał aktywnym, małym odkrywcom 
spacer ulicami Goczałkowic w celu od-
najdywania wokó ł nas figur geome-

trycznych. To niewiarygodne jak wiele 
wokół nas geometrii i jak nieograniczo-
na jest wyobraźnia dziecięca. Taki spo-
sób pracy z dzieckiem jest bardzo efek-
tywny i ciekawy, zmusza do twórczego 
myś lenia i działan ia.  

 Obserwacja jest niezwykle po-
uczająca, ale tylko wielozmysłowe po-
znawanie świata daje widoczne efekty. 
Małe dzieci potrzebują uczen ia się w 
kontakcie z otoczen iem poprzez zmysły 
i działanie. Wszyscy uczymy się po-
przez zmysły. WraŜenia zmysłowe to 
elementarne składniki procesu po-
znawczego, powstają wskutek działania 
bodźców na poszczególne narządy 
zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch, 
dotyk. 

Przedszko laki realizując tematykę  
jesienną, odkrywały wszystkimi zmy-
słami tą cudowną porę roku. Jesień za-
witała do sal, została przyniesiona w 
wielkim worku. Jednak to dzieci oczy-
ma nie tylko wyobraźni,  ale i zmysłem 
węchu, dotyku czy słuchu starały się  
okreś lić zawartość worka. Jesienne li-
ście stały się inspiracją do działań 
twórczych i doświadczeń. Mali od-
krywcy wy jmując liście z worka poczu-
li zapach jesieni i usłyszeli szelest liści 
w sali. Odkryli  nieskończoną ich liczbę, 
zauwaŜyli  niezliczone kształty i kolory, 
potrafili odnaleźć liście z drzew pozna-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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nych na wcześniejszych zajęciach, do-
bierać w pary takie same liście. Materiał 
przyrodniczy został równieŜ wykorzy-
stany do zabaw ruchowych. Dzieci po-
dzieliły górę liści na dwie równe poło-
wy, a zawody w przerzucanie liści na 
pole przeciwnika wzbudziły w przed-
szkolakach wiele emocji i radości. Takie 
praktyczne działania wywołu ją u dzie-
ci silne przeŜycia, które nie tylko od-
działują na psychikę, ale takŜe są czyn-
nikiem, który ma zasadniczy wpływ na 
skuteczność uczenia się. Przeprowadza-
nie tego typu działań pozostaje na długo 
w pamięci dziecięcej.  

Nauczyciele więc motywują dzieci 
do wielu działań, z których wypływają  
nie tylko korzyści związan ie z poszerza-
niem wiedzy, ale równieŜ z rozwojem 
umiejętności. Dzieci angaŜując jedynie 
zmysł smaku odgadywały zjadane owo-
ce krajowe i egzotyczne, a odkrywając 
róŜne smaki dokonywały wyboru do 
wykonania niepowtarzalnej przepysznej 
sałatki owocowej.   

Nasi aktywni badacze, często sami 
dochodzą do wiedzy. Staramy się jedy-
nie stwarzać im warunki do pracy umy-
słu i dostarczamy im silnych przeŜyć  
emocjonalnych. Dlatego narzędziami 
pracy z dziećmi podczas zajęć wycho-
wawczo – dydaktycznych nie są ilustra-
cje i ksiąŜki , ale naturalne eksponaty, 
które dostarczają im subiektywnych 
doznań dotykowych.    Na przykład na 
jednym z zajęć owoc kasztanowca stał 
się czynnikiem poznawczym i twór-
czym. Dzieci słuchając opowiadania o 
tym jak rośnie kasztanowiec w odpo-
wiednich momentach tworzyły akompa-
niament na instrumentach perkusyjnych. 
Wymyś lały moŜliwości ruchu kaszta-
nami, okreś lały jego cechy, trenowały 
zręczność, zmysł dotyku, rozwijały 
orientację w pomieszczeniu, wzbudzały  
zaufanie we własne moŜliwości twórcze 
podczas układania obrazów z kaszta-
nów.  Poznawanie pedagogiczne ma tu 
charakter wielostronny, a więc odwołuje 
się do aktywności intelektualnej, emo-
cjonalnej i respektuje cztery drogi do-
chodzenia do wiedzy przez przyswaja-
nie, odkrywanie, przeŜywanie i działa-
nie.  

 Nasze przedszkolaki dokonują 
niesamowitych odkryć, otóŜ stara ga-
zeta czy kubek po jogurcie stają się in-
strumentami muzycznymi czy przyrzą-

dami do ćwiczeń g imnastycznych. Nie-
zliczone dziecięce pomysły sprawiają, 
Ŝe zajęcia stają się interesujące, a przede 
wszystkim pozwalają  poprzez działania 
na konkretach oraz ćwiczenia prak-
tyczne, spełniać się przedszko lakom w 
roli odkrywców jednocześnie w ciekawy 
sposób rozwijając twórcze myś lenie i 
wzbogacając  wiedzę o otaczającym nas 
świecie. 

Twórcze poznawanie świata, pro-
ponowane przez nową „Podstawę pro-
gramową”, stosowanie aktywnych me-
tod pracy z dziećmi jest źródłem wielu  
korzyści. Motywuje dzieci do działan ia, 
daje przedszko lakom wiarę we własne 
siły i moŜliwości co pozwala realizować  
treści programowe w ciekawy i prak-
tyczny sposób. To dopiero początek 
roku szko lnego, a juŜ daje się zauwaŜyć  
zadowalające efekty. Naszych małych 
odkrywców cechuje twórcza aktyw-
ność, wewnętrzna motywacja do działa-
nia, osobisty, pozytywny stosunek do 
wykonywanych czynności, poczucie 

subiektywnej nowości własnych odkryć. 
Mamy nadzieję, Ŝe przedszkolaki koń-
czące naukę w naszym przedszkolu bę-
dą posiadały takie cechy jak: pewność 
siebie, odwaga, zaufanie, świeŜość spo-
strzegania, zdolność do całkowitej kon-
centracji, gotowość  do improwizowa-
nia, fantazjowania, a przede wszystkim 
pomysłowość. Natomiast wiedza z jaką  
opuszczą progi przedszkola będzie trwa-
ła.  

Nauczyciel  
Publicznego Przedszkola nr 2 

Edyta Smejkal  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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„Dziecko moŜe nauczyć dorosłych trzech rzeczy: 
cieszyć się bez powodu, 

być ciągle czymś zajętym  
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.” 

 
/Paulo Coelho/ 

 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Dla Kuratorium Oświaty w Katowicach 
 

Kierownik OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Goczałkowicach-Zdroju   
składa na Państwa ręce serdeczne podziękowania  

za umoŜliw ienie wypoczynku letniego w roku 2009  
dzieciom z gminy Goczałkowice-Zdrój. 

 
 Doceniamy Państwa zaangaŜowanie i trud w organizac ję  wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieŜy oraz podejście kadry  do wykonywanych obo-
wiązków w pracy z dziećmi i młodzieŜą z rodzin  trudnych, niewydolnych 
wychowawczo i często dotkniętych wieloma problemami społecznymi. MoŜ-
liwość udziału w organizowanym przez Kurator ium wypoczynku dała dzie-
ciom szansę na przebywanie wśród rówieśników, na dobrą zabawę, niezbęd-
ny wypoczynek, a przede wszystkim była ich  jedyną formą wyjazdu waka-
cyjnego. Dziękując za trud pracy Ŝyczymy jednocześnie wielu sukcesów i 
dalszej tak  dobrej współpracy z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 
Z powaŜaniem - Joanna Kotas 
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W środę 14 października 2009 roku 
w dniu Święta Komisji Edukacji Naro-
dowej w Gimnazjum w Goczałkowi-
cach-Zdroju na hali sportowej odbyła 
się uroczysta akademia.  Miała ona w 
tym roku szczególne znaczenie - tego-
roczne święto było bowiem jednocze-
śnie pierwszym okrągłym jubileuszem 
Gimnazjum. W tym dniu cała społecz-
ność szkolna na czele z Dyrekcją szko-
ły, władzami oświatowymi i gminnymi 
obchodziła 10-lecie powstania Gimna-
zjum. Uroczystą akademię rozpoczę ła 
pani Dyrektor Beata Smolarek witając 
wszystkich gości przybyłych na jubile-
uszową uroczystość. Wśród przybyłych 
gości znaleźli się przedstawiciele władz 
oświatowych w osobie wizytatora Kura-
torium Oświaty Delegatury w Bielsku-
Białej pana Mieczysława Wójtowicza, 
władze gminne reprezentowali: Wójt  
Gminy pan Krzysztof Kanik, z-ca Wójta 
Gminy pani Gabriela Placha oraz Sekre-
tarz Gminy pani Maria OŜarowska. 
Wśród zaproszonych na uroczystą aka-
demię gości obecni byli równieŜ Człon-
kowie Komitetu Rozbudowy SP1, radni, 
Dyrektorzy gminnych placówek oświa-

towych, artystycznych i sportowych, a 
takŜe byli nauczyciele i pracownicy  
gimnazjum, emerytowani dyrektorzy  
goczałkowickich szkó ł, rodzice, przy ja-
ciele szko ły oraz absolwenci. 

Uroczystość była podzielona na dwie 
części. Pierwsza była dedykowana na-
uczycielom oraz wszystkim pracowni-
kom oświaty. Gimnazjaliści pod opieką 
swoich wychowawców przygotowali 
piękny program artystyczny, pełny 
wzruszeń, nostalgii a takŜe duŜej dawki 
humoru. MłodzieŜ gimnazjalna prezen-
tując swoje talenty recytowała wiersze, 
grała i śpiewała piosenki. Na szczególne 
wyróŜnienie zasługuje występ solowy 
absolwentki gimnazjum Moniki Men-
drok, która fenomenalnie wykonała 
utwór Edyty Gepert. Oczywiście w tym 
dniu nie zabrakło równieŜ kwiatów, 
którymi g imnazjaliści obdarowali swo-
ich pedagogów oraz przybyłych gości, 
którzy to z okazji jubileuszu otrzymali 
pamiątkowe upominki – symbol 10-
lecia Gimnazjum wykonany przez 
uczniów. W trakcie akademii pani Dy-
rektor Beacie Smolarek oraz wszystkim 
nauczycielom i pracownikom Gimna-
zjum Ŝyczenia samych sukcesów, satys-
fakcji i wytrwałości w pracy oraz kolej-
nych tak wspaniałych jubileuszy złoŜy li: 
wizytator pan Mieczysław Wójtowicz, 
Wójt Gminy pan Krzysztof Kanik, Dy-
rektorzy placówek oświatowych oraz 
przewodniczący Rady Rodziców. W 
trakcie uroczystości zostały wręczone 
równieŜ nagrody Wójta Gminy oraz akt  
nadania na stopień nauczyciela miano-
wanego i nauczyciela kontraktowego. 

Na zakończen ie uroczystej akademii jak 
na prawdziwe urodziny przystało na 
wszystkich uczn iów, nauczycieli i gości 
czekała prawdziwa niespodzianka 
w postaci pysznego tortu. 

W drugiej części uroczystości, która 
miała bardziej kameralny charakter od-
było się seminarium poświęcone historii 
szkoln ictwa w Goczałkowicach-Zdroju. 
W programie  prowadzonym przez 
uczniów znalazły się opatrzone bogatym 
komentarzem prezentacje multimedialne 
dotyczące następujących tematów: po-
czątków s zko lnictwa, h istorii SP Nr 1, 
historii SP Nr 2 im. Jana Pawła II oraz 
historii 10-lecia istnienia Gimnazjum w 
Goczałkowicach- Zdroju. Cykl prezen-
tacji zakończył się panelem dyskusyj-
nym pod hasłem „Szkoła - wspomnienia 
chętnie odwiedzane”, w którym to gim-
nazjaliści zadawali obecnym gościom 
pytania dotyczące ich wspomnień z lat  
szkolnych. Seminarium towarzyszyła  
wystawa pamiątek (zd jęć, albumów, 
kronik szkolnych, zeszytów, świadectw, 
podręczników, mundurków szkolnych 
itp.) związanych z w/w placówkami 
oświatowymi oraz historią szkoln ictwa. 
Wystawę pamiątek zgromadzonych w 
sali 102 wzbogaciła wystawa zdjęć  zor-
ganizowana w szkolnym korytarzu opo-
wiadająca o Ŝyciu szkół goczałkowic-
kich, w tym ze szczególnym uwzględ-
nieniem Gimnazjum w Goczałkowi-
cach-Zdroju na przestrzen i minionych 
lat. 

opracowała 
 Agnieszka  Jeruzel 

Obchody 10-lecia Gimnazjum 
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Według podania miasto „Praha” zo-
stało załoŜone przez legendarnego króla, 
praojca Kroka, który miał zostać wybra-
ny przez Czecha na swojego następcę. 
Zamieszkał on na skalistym wzgórzu 
nad Wełtawą o nazwie Wyszehrad, na 
którym zbudował pierwszy zamek. Był 
on ojcem trzech córek Kazi, Tetki i naj-
młodszej Libuszy, która poś lubiła księ-
cia Przemysława Oracza dając początek 
królewskiej dynastii Przemyś lidów.  

Historyczna „Złota Praga”,  „miasto 
o stu wieŜach” juŜ od wieków zachwy-
cała swym pięknem przybyszów i 
mieszkańców. Uznawana była  za „perłę  
w cesarskiej koronie Habsburgów”. Jo-
hann Goethe nazwał ją  
„najcudowniejszym klejnotem w ka-
miennej koronie ziemi”. Nic więc dziw-
nego, iŜ kolejną propozycją Gminnego 
Ośrodka Ku ltury na wyjazd była czeska 
stolica.  Organizatorzy wycieczki zgro-
madzili 46 osób, które 16 października o  
godzinie 5.00 rano wyjechały w stronę 
cieszyńskiego przejścia granicznego. 
Pierwszym punktem programu był Mo-
rawski Kras w pobliŜu miasta Blansko, 
gdzie znajduje się jaskinia Punkewni 
oraz przepaść Macocha. Wprost ze Skal-
nego Młyna, turystycznym pociągiem 
podjechaliśmy pod wejście do odkrytej 
w latach 1909 do 1933 jaskin i. Jej wnę-
trze zachwyca potęŜnymi kopułami i 

przejściami z niezwykłymi stalaktytami 
i stalagmitami. Korytarzami jaskini do-
szliśmy do przepaści Macocha, która 
utworzyła się na skutek zawalenia się  
sklepienia jednej z podziemnych sal. 
Największą at rakcją dla wszystkich był 
spływ rzeką  Punktą, której fragment 
koryta przep ływa przez dno jaskin i. 
Następnie kolejką linową dostaliśmy się  
nad brzeg przepaści Macocha, a później 
przeszliśmy wprost do autokaru, aby 
udać się w dalszą drogę do Pragi.   

Miasto przywitało nas pochmurnym 
niebem i lodowatym wiat rem, który nie 
zachęcał do wyjścia na zewnątrz. Z in i-
cjatywy przewodnika zrezygnowaliśmy 
z spaceru, na rzecz przejazdu przez mia-
sto w trakcie, którego mogliśmy podzi-
wiać jego piękną panoramę i zobaczyć  
zarys Starego i Nowego Miasta, Małej 
Strany oraz Hradczan. Wieczorem, w 
zimowej oprawie udaliśmy się  na wizu-
alno-muzyczny pokaz w kierunku krzy-
Ŝykowych fontann, które stanowią jedno 
z chętniej odwiedzanych przez turystów 
miejsc. Zaprezentowane widowisko 
opierało się na muzyce i grze ko loro-
wych świateł do których, „tańczyły” 
wznoszące się i opadające strugi wody.  

Drugi dzień poświęcony został na 
zwiedzanie wzgórza hradczańskiego 
wraz z okalającym go dawnym miastem, 
które do 1784 r. stanowiło odrębną jed-
nostkę administracyjną. Kró lewska 

dzielnica została załoŜona końcem XIV 
w., kiedy to tron czeski po śmierci Wa-
cława III, ostatniego z rodu Przemyś li-
dów przeszedł w ręce Karola IV, pocho-
dzącego z dynastii Luksemburczyków. 
Władca ten zasłynął z załoŜenia p ierw-
szego w Europie uniwersytetu. Za cza-
sów jego panowania wyznaczono rów-
nieŜ zachowany po dzień dzisiejszy plan 
przestrzenny miasta oraz zain icjowano 
budowę najsłynniejszych praskich bu-
dowli. 

W trasę naszego zwiedzan ia wszedł 
kompleks zamku kró lewskiego, bazy lika 
św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, zwa-
na dawniej Złotniczą , będąca siedzibą 
Ŝydowskich złotników, pozostających 
na królewskich usługach, ogrody kró-
lewskie z Belwederem oraz budowana 
przez 6 stuleci, monumentalna gotycka 
katedra św. Wita, w której przechowy-
wane są insygnia władców czeskich  
wraz z korona św. Wacława. Zobaczyli-
śmy równieŜ uroczystą zmianę warty 
przy zamku królewskim, który od 1918 
r. stanowi siedzibę p rezydentów republi-
ki.  

Po powrocie do hotelu, z n iecierpli-
wością wyczekiwaliśmy na zaplanowa-
ny wieczór ludowy w restauracji u  
„MEDVIDKU” (u Nied źwiedzia), w 
której znajduje się prywatny min i bro-
war. Przy tradycyjnych knedlach i 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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„Istotnie biedna to okolica,  
pozbawiona uroków 

 górskiej przyrody i dalekich widoków,  
taki kopciuszek 

w zabłoconych trzewikach,  
lecz i z sercem kopciuszka.  

Ludzie tu Ŝyją, jak w korycie,  
nie widzą szerokiego świata, 
ale teŜ nie są zaraŜeni świata  

nieprawościami. 
I smutno tu na tej nizinie,  
bo dalej do słońca i nieba 

i do Boga, niŜ  z rudzickiej albo łąckiej kępy, 
a cóŜ dopiero z Klimczoka lub Czantorii.  

Ale za to jakie tu łęgi i lasów wonie!”   
  

/Ludwik Kobiela o Zarzeczu  
w ksiąŜce „śabi kraj” 1935 r./ 

 
 

Głęboka toń goczałkowickiego 
jeziora skrywa w swych mrokach smut-
ną historię 3 tys. osób. W 1947 r. z pole-
cania rządu zapadła decyzja o budowie 
tamy wodnej, której zadaniem miało być 
zapobieganie wiosenno – jesiennym 
wylewom Wisły. Na miejsce budowy 
wybrano duŜą dolinę  w powiecie cie-
szyńskim, w której znajdowała się wieś 
Zarzecze, miejsce urodzenia Ludwika 
Kobiela, literata, nauczyciela i folklory-
sty, ojca znanego aktora Bogumiła Ko-
bieli.    

Zarzeczanie mieli nie być za-
skoczeni tą decyzją . Podobno plany 
związane z powstaniem zbiorn ika istnia-
ły juŜ przed II wojną światową , jednak-
Ŝe n ikt n ie przypuszczał, Ŝe pochłonie 
on niemalŜe całą wieś i, Ŝe stanie się to 
tak szybko. Początek końca rozpoczą ł 
się w 1954 r. 19 maja zakończono ostat-

ni rok szkolny w zarzeckich szkołach, a 
miesiąc później pierwsi mieszkańcy 
zaczęli otrzymywać nakazy opuszczania 
domost. 5 sierpnia odprawiono ostatni 
odpust parafialny w przydroŜnej kap licy  
Matki Boskiej Bolesnej. Latem zebrano 
ostatnie plony, a w październiku było 
juŜ po wszystkim. Tak wspomina tą 
akcję jeden z  zarzeckich gospodarzy: 
Naprzeciw Zarzeczanom wyszła armia 
werbusów z całej Polski zwieziona 300 
cięŜarówkami PKS-u.(…)  Za młodzieŜą 
junacką jechały ruskie spychacze. To 
była przecieŜ największa inwestycja 6-
latki.(…) robotnicy opasywali linami 
chałupy, zaczepiali do ciągników i obra-
cali wszystko w gruz. Łączn ie w całej 
akcji rozebrano 400 budynków miesz-
kalnych, ok. 1000 zabudowań gospodar-
czych, zabytkowy kościół z 1788 r. pod 
wezwaniem Matki Boskiej ŚnieŜnej, 
XVII-wieczna kaplicę, dwie szko ły i 
dwie remizy. Wykarczowano ponad 400 
ha lasu. Mieszkańców przesiedlono zaś  
do 72 miejscowości Śląska i Małopolski 
gdzie otrzymali areały z PFZ.  Przepro-
wadzono równieŜ ekshumację na przy-
kościelnym cmentarzu, przenosząc 
zmarłych na cmentarz w Chybiu. W 
1992 r. susza odsłoniła nagrobki, t rum-
ny i ludzkie szczątki, co było niechlub-
nym skutkiem braku dokładności robot-
ników z ’54 roku.  

Największe emocje wśród 
mieszkańców Zarzecza wzbudził sprze-
ciw władz na przen iesienie kościoła 
parafialnego  wraz z cudownym obra-
zem Matki Boskiej Gołyskiej na obrzeŜa 
wsi, które miały ocaleć od zalania. W 
ostateczności kościół uznany w 1933 r. 

za zabytek historyczny zburzono, a wi-
zerunek Maryi, który jak głosi legenda 
pochodził z Częstochowy umieszczono 
w kościele w Chybiu.   

Na dzień dzisiejszy z dawnego 
wielkiego Zarzecza pozostało 335 ha 
ziemi, 74 domy i ok. 330 mieszkańców, 
czyli jedna szósta powierzchni, jedna 
piąta budynków i jedna dziewiąta 
mieszkańców.  Pomimo to pamięć o  
zalanej wsi wciąŜ pozostaje Ŝywa wśród 
jej dawnych mieszkańców i kolejnych 

pokoleń zarzeczan. Największym piew-
cą zalanej wsi był Edward Przemyk, 
który zain icjował powstanie Towarzy-
stwa Miłośników Zarzecza. 25 maja 
1994 r. miało miejsce pierwsze spotka-
nie dawnych mieszkańców. W ciągu 12 
lat działalności Towarzystwo wydało 
pięć tomów „Pamiętnika Zarzeckiego”.      
 Jego członkowie potrafią  wyba-
czyć znis zczen ie ich małej ojczyzny, 
zapomnieć jednak n ie mogą, tego, Ŝe 
nikt z zewnątrz nie zadbał o to, aby w 
jakiś trwały sposób upamiętnić dawne 
Zarzecze i jego mieszkańców.  
 

Opracowanie Ewelina Sowa   

bursztynowym piwie, bez którego Ŝadna 
biesiada w czeskim stylu nie moŜe się  
obejść spędziliśmy miły wieczór, który 
rekompensował nam całodniowe ano-
malia pogodowe. 

W niedzielne przedpołudnie udali-
śmy się wprost z Placu św. Wacława w 
stronę Starego Miasta. Spod Staromiej-
skiego Ratusza z 1338 r., który zdobi 
XV – wieczny astronomiczny zegar 
Orloj przeszliśmy w stronę Mostu Karo-
la, zwanego pierwotnie Mostem Ka-
miennym, bądź Praskim. Jego budowę 

rozpoczęto w 1357 r. Stanął on na miej-
scu wcześniejszego mostu z XII w. i jest 
najstarszym mostem kamiennym o tak 
duŜej rozpiętości na świecie. Liczy so-
bie 516 m długości. Dalej udaliśmy się 
w stronę muzeum p isarza Franca Kafki, 
aby ulicami Pragi dojść do dawnej dziel-
nicy Ŝydowskiej „Josefov” w której oca-
lał najstarszy, Ŝydowski cmentarz w 
Europie czynny od XV do XVIII w. i 
kilka synagog. Po zrobien iu pętli zabyt-
kowymi uliczkami wróciliśmy z powro-
tem na rynek, na którym stoi monumen-
talny pomnik słynnego reformatora, 

Jana Husa, a nad całością jego zabudo-
wy górują dwie wieŜe kościoła Tynskie-
go. 

Tym sposobem zakończyła się nasza 
wizyta w czeskiej stolicy, która zadziwi-
ła i zachwyciła nas róŜnorodnością ar-
chitektóry oraz zaskoczyła swą bogatą, 
często tragiczną  historią . Jest to wyjąt-
kowe i magiczne miejsce, które warto 
choć raz w Ŝyciu odwiedzić.   

 
Ewelina Sowa 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

WYCIECZKA DO PRAGIWYCIECZKA DO PRAGIWYCIECZKA DO PRAGIWYCIECZKA DO PRAGI    

Z dziejów Goczałkowic i okolic... 

ZARZECZE ZARZECZE ZARZECZE ZARZECZE ---- WIEŚ LEGENDA WIEŚ LEGENDA WIEŚ LEGENDA WIEŚ LEGENDA    

Fragment zabudowy starego Zarzecza - 
w tle kościół parafialny 
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 Po zakończeniu szeregu odbywa-
jących się w okolicach, tych bliŜszych i 
dalszych doŜynek wiejskich, parafial-
nych, czy teŜ gminnych nadszedł czas 
na Powiatowe Święto Plonów, które 
miało miejsce 26 września na hali Po-
wiatowego Ośrodku Sportów i Rekre-
acji. O dziwo w tym roku Ŝadna miej-
scowość nie skorzystała z moŜliwości 
zorganizowania powiatowych doŜynek 
na własnym podwórku, co bezpośrednio 
wpłynęło na decyzję  o organizacji n ie-

zaleŜnego święta plonów. 
 Całość przebieg ła według t rady-
cyjnego schematu. Wszystko zaczę ło się  
od mszy świętej w kościele pod wezwa-
niem „Wszystkich Świętych” w Pszczy-
nie. Dalej uroczysty korowód, pod prze-
wodnictwem orkiestry dętej KWK Pnió-
wek przeszedł u licami miasta na halę w 
której zaprezentowały swoje stoiska 
wszystkie gminy powiatu, w tym rów-
nieŜ gmina Goczałkowice-Zdrój, która 
w ramach promocji oferowała wszyst-

kim gościom marchewkowy sok i pięk-
ne róŜe, których uprawa znajduje się na 
t e re n ie  n a s ze j  mie js c o woś c i .  
Po oficjalnym otwarciu  i przekazaniu na 
ręce Starosty i Przewodniczącego Rady 
Powiatu  chleba doŜynkowego i korony 
wręczono  honorowe odznaczen ia 
„ZasłuŜony d la Ro lnictwa” przyznawa-
ne z ramienia Min istra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz „Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
przyznawana przez Sejmik Wojewódz-
twa. Pośród wyróŜnionych znalazł się  
Pan Bronisław Dzida („ZasłuŜony dla 
Ro ln ictwa”) i  Pan Jerzy  Maś ka 
(„Odznaka Honorowa za Zasługi dla 
Woj. Śląskiego) z Goczałkowic-Zdroju, 
którym serdeczn ie gratulu jemy wytrwa-
łości w swej pracy i zaangaŜowania w 
rozwój roln ictwa.  
 Oprawę artystyczną święta za-
pewniły występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych, w których w skład 
wszedł Zespół Goczałkowice, koncert 
zespołu Pomau oraz występ kabaretu 

 
(Ciąg dalszy na stronie 14) 

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW 

Wręczenie nagrody  
Panu Brunonowi Dzida 
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12 i 13 września br. Zarząd Koła 
Emerytów w Goczałkowicach-Zdroju  
zorganizował ko lejną wycieczkę na 
„Święto Wina” u naszych sąsiadów z 
południa. 

Morawy przywitały czterdziestooso-
bową grupę piękną, słoneczną i c iepłą  
pogodą. W pierwszej ko lejności senio-
rzy udali się do miasta Uherskie Hrad i-
ste. Tam uczestniczy li w „Jarmarku 
Rzemiosł Ludowych”, degustacji win, 
koncertach zespołów ludowych i o r-
kiestr dętych. Przy okazji występów 
zespołów ludowych mogli pooglądać i 
podziwiać bogato zdobione stroje ludo-
we z róŜnych regionów Czech. 

Późnym popołudniem udali się do 
miejscowości Luhacovice, malownicze-

go kurortu, gdzie w bogato wyposaŜo-
nym hotelu  „Fontanna” spędzili jedną 
noc. 

Rankiem drugiego dnia po obfitym, 
luksusowym śniadaniu wycieczkowicze 
zwiedzili centrum Luhacovic. Wtedy 
mieli okazję skorzystać z pijaln i wód 
mineralnych i zrobić zakupy w miejsco-
wych sklepach. Następnie pojechali do 
Velehradu, w którym znajduje się prze-
piękna Bazylika Wniebowzięcia Panny 
Marii i Świętych Cyryla i Metodego. 
Śpiewem i modlitwą uczcili to wy jątko-
we miejsce, tak często porównywane 
przez Czechów do naszej „Jasnej Góry” 
lub „Kalwarii Zebrzydowskiej” . 

Ostatnie chwile uczestnicy wyciecz-
ki spędzili w Buchlovicach. Zamek i 

okalające go ogrody, a w nich niezwy-
kłe okazy drzew, spacerujące po alej-
kach pawie, fontanny z kolorowymi 
rybkami i barwnymi nenufarami, to tyl-
ko niektóre z atrakcji cieszących oczy  
seniorów. O 17.00 w miłym nastroju, z 
wesołym śpiewem na ustach, z mnó-
stwem wraŜeń i doznań „wesoły auto-
bus” ruszył w drogę powrotną. 

Zarząd Ko ła dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział w wycieczce, jej 
sprawny przebieg i n iezwykle miła at-
mosferę. Tym samym zapraszamy do 
udziału w następnych tego typu impre-
zach. 

 
Zarząd Koła  

„Noł Nejm”. Nie zabrakło równieŜ tzw. 
imprez towarzyszących na które złoŜyły  
się między innymi: zawody sportowe 
oraz wystawy i stoiska informacyjne.  
 W trakcie trwania uroczystości, 
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej-
szą koronę doŜynkową. Do rywalizacji 
przystąpiły wszystkie gminy, jednak 
tytuł tej „najpiękniejszej” przypadł ko-
ronie z Kobióra, która prezentowała się  
na tle swych rywalek n iezwykle bogato. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, Ŝe 

dzieła pracy rąk tutejszych gospodyń 
moŜna podziwiać w pszczyńskim skan-
senie, do czego serdecznie zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych.  
 Wyłoniono równieŜ laureatów 
Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Święto Plonów na Ziemi Pszczyńskiej”  
zorgan izowanego przez Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczy-
nie z myś lą o najmłodszych. 
W przyszłym roku czekamy na kolejną, 
drugą juŜ edycję Powiatowego Święta 
Plonów. Miejmy nadzieję, Ŝe wszystko 
ponownie przebiegnie pomyś lnie, a ob-

chody przyciągną większa liczbę miesz-
kańców. MoŜe następnym razem spo-
tkamy się z Państwem w n iedzielę .     

 
Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Goczałkowicach-Zdroju  
pragnie serdecznie podziękować Pań-
stwu Dzida i Państwu Kapias za pomoc 
przy organizacji stoiska promocyjnego 
Gminy Goczałkowice-Zdró j w trakcie 
Powiatowego Święta Plonów. 

 
Ewelina Sowa 

 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS     

FOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNY    
„MIEJSCA PAMIĘCI „MIEJSCA PAMIĘCI „MIEJSCA PAMIĘCI „MIEJSCA PAMIĘCI     

POWIATU POWIATU POWIATU POWIATU     
PSZCZYŃSKIEGO”PSZCZYŃSKIEGO”PSZCZYŃSKIEGO”PSZCZYŃSKIEGO”    

 

Gminny Ośrodek Ku ltury w Goczał-

kowicach-Zdroju informuje, Ŝe konkurs 

pt. „Miejsca pamięci narodowej Powia-

tu Pszczyńskiego” nie został rozstrzy-

gnięty. Nagrody za udział otrzymują : 

Agata Kobiela oraz Daria Waleczek ze 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowi-

cach. 

GOK 

O zamknięciu Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Goczałkowicach juŜ n ie raz było  
głośno. Cała sprawa wzbudzała wiele 
emocji wśród mieszkańców. Po licznych 
bataliach postanowiono zlikwidować  
działającą od 1992 r. placówkę. Tym 
sposobem dawny budynek „Górnik” 
zmienił gospodarzy. Przeszed ł on w ręce 
Gminnego Ośrodka Kultury w Goczał-
kowicach, który jako jedyny w całym 
powiecie n ie posiadał własnego lokum, 
a tylko kątem zajmował pomieszczenia 
w Urzędzie Gminy.  Dzięki temu na 
Szkolną 13 powróci Gminny Zespół 
Oświaty, mieszczący się póki co przy 
Szkole Podstawowej nr 1.  

Gminnemu Ośrodkowi Kultury zale-
Ŝy, aby pamięć o byłej szkole n ie uległa 
zapomnieniu. Chodzi tu zwłaszcza o jej 
wybitnego patrona. Przez lata nagroma-
dzono wiele pamiątek związanych z 
osobą Jana Pawła II, które zostaną wy-
eksponowane w specjalnie przygotowa-
nym w tym celu miejscu pamięci, aby 
starania jakie wiązały się z nadaniem 
imienia szkole zostały naleŜycie zapa-
miętane.     

Nie ulega wątpliwości, iŜ nowa sie-
dziba otworzy przed GOK – iem szereg 
ciekawych moŜliwości, których realiza-
cja zaplanowana jest na najbliŜsze lata.  
W planach, choć dalekosięŜnych, które 
wzbogacą dotychczasową ofertę kultu-
ralną jest stworzenie profesjonalnych 

pracowni z przeznaczeniem zarówno dla 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Według 
załoŜeń pani dyrektor w najbliŜszej 
przyszłości do dyspozycji mieszkańców 
zostanie oddana pracownia komputero-
wa z bezpłatnym dostępem do internetu, 
sala wystawowa, pracownia p lastyczna, 
połączona z ceramiczną w której będą 
odbywać się zajęcia artystyczne z rysun-
ku, malarstwa i rzeźby przy wykorzysta-
niu profesjonalnego sprzętu, czy teŜ sala 
muzyczno-baletowa. Taka „z prawdzi-
wego zdarzenia, z odpowiednim wypo-
saŜeniem”, która w n iczym nie powinna 
przypominać dotychczasowej sali Urzę-
du Gminy z przeznaczen iem do 
„wszystkiego”. W projekcie zap lanowa-
na jest równieŜ sala audiowizualna, w 
której będzie moŜna organizować róŜne-
go typu spotkania i prelekcje.    

Nowością będą zajęcia organizowa-
ne z myś lą o najstarszych mieszkańcach 
naszej gminy. Najprawdopodobniej w 
przyszłym roku „ruszy” Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” w ramach którego 
odbywać się będą wykłady, o róŜnej 
tematyce. JednakŜe decyzja o jego orga-
nizacji jest  uzaleŜniona od chęci i zain-
teresowania tym pomysłem naszych 
seniorów.      

RozwaŜany jest równieŜ pomysł 
utworzenia MłodzieŜowego Klubu Spo-
tkań, dla goczałkowickiej młodzieŜy, 
która na ten moment nie posiada Ŝadne-

go, alternatywnego miejsca, w jakim 
mogłaby się czuć ”u siebie”.   

Jak na razie jest to tylko zarys. GOK 
liczy, iŜ lokalni gimnazjaliści i licealiści 
okaŜą  inic jatywę i przedstawią własne 
pomysły, które będą mogły zostać zre-
alizowane w jego ramach.   

Zagospodarowaniu ulegnie takŜe 
teren wokół „Górnika”. Na przełomie 
marca i kwietnia ruszą prace porządko-
we, które będą miały na celu przygoto-
wanie miejsca pod przewidziany na lato, 
cykl koncertów i imprez p lenerowych.      

Przeprowadzka Gminnego Ośrodka 
Kultury planowana jest na listopad. Zaj-
mie on pomieszczen ia znajdujące się na 
pierwszym i drugim p iętrze, w których 
obecnie trwa remont mający na celu  
przystosować je do nowych funkcji. Na 
parterze, juŜ od roku działa Gminna 
Biblioteka Publiczna, która zagospoda-
rowała trzy pokoje. Reszta została odda-
na pod wynajem. Na ten moment do 
najpiln iejszych inwestycji naleŜy wy-
miana okien, które pamiętają czasy z 
przed I wojny światowej. Cała reszta 
będzie wykonywana stopniowo, w za-
leŜności od dostępnych środków.  

 
Pomysłów mamy wiele. Oby nie 

podcięto nam skrzydeł w trakcie ich  
realizacji! 

GOK 

NOWOŚCI W GMINNEJ NOWOŚCI W GMINNEJ NOWOŚCI W GMINNEJ NOWOŚCI W GMINNEJ     
BIBLIOTECE PUBLICZNEJBIBLIOTECE PUBLICZNEJBIBLIOTECE PUBLICZNEJBIBLIOTECE PUBLICZNEJ    

 
Jak co roku z budŜetu Gminnej Biblioteki Publicznej a takŜe z dotacji Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zakupione nowości wydawnicze z róŜ-
nych dziedzin naukowych takich jak: medycyna, psychologia, sztuka, botanika, zoo-
logia, geografia, marketing, zarządzanie itp. Pozycje te mogą słuŜyć jako pomoc w 
pisaniu wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich. 

 
 Oprócz tego o nowe propozycje  wzbogacił się dział młodzieŜowy i dziecięcy. 

Zakupione zostały takŜe ksiąŜki z gatunku: romans, kryminał i sensacja.  
 
Serdeczn ie zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszej Gminnej 

Biblioteki Publicznej. Mamy zarazem nadzieję, Ŝe kaŜdy z czyteln ików znajdzie u 
nas coś odpowiedniego dla siebie. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Goczałkowicach-Zdroju 

NOWA SIEDZIBA NOWA SIEDZIBA NOWA SIEDZIBA NOWA SIEDZIBA     
GMINNEGO OŚRODKA KULTURYGMINNEGO OŚRODKA KULTURYGMINNEGO OŚRODKA KULTURYGMINNEGO OŚRODKA KULTURY    
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 W  dniu 16 października 2009 roku, odbył  się Turniej Koszykówki  
chłopców z okazji 10-
lecia istnienia Gim-
nazjum w Goczałko-
wicach-Zdroju. 
Wzię ły w nim udział 4 
szko ły g imnazjalne: 
Gimnazjum nr 1 z 
Pszczyny, Gimnazjum 
nr 2 z Pawłowic, Gim-
nazjum nr 1 z Czecho-
wic-Dziedzic ora z 
gospodarze imprezy, 
czyli Gimnazjum Go-
c za łko w ic e -Z d ró j . 

DruŜyny grały systemem 2 x 10 min. z 
zatrzymywanym czasem. Trzy przewi-
nienia osobiste wykluczały zawodnika z 
danego meczu. 
W turnieju  rozlosowane zostały pary 
półfinałowe, gdzie wygrane druŜyny 
spotkać się miały w finale zaś przegrane 
w meczu o 3 miejsce. 
W pierwszym meczu półfinałowym 
Gimnazjum z Pszczyny podejmowało  
Gimnazjum z Czechowic. Mecz był 
bardzo wyrównany jednak z końcowego 
wyniku cieszyła się druŜyna z Pszczyny 
pokonując Czechowice 21-16.  

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10----LECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUM    

 Dnia 10 października 2009r. o 
godzinie 15 na boisku LKS w Goczałko-
wicach-Zdroju, mimo n iesprzy jającej 
pogody, druŜyna gimnazjalistów oraz 
druŜyna ojców rozegrały jubileuszowy 
mecz piłki noŜnej o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum z okazji 10-lecia Gimna-
zjum w Goczałkowicach–Zdroju. 
 
DruŜyny grały w składzie: 
gimnazjaliści: Tomasz Pająk, A leksan-
dra Kozik, Dawid Przybyła, Daniel 
Pawlak, Maksymilian śebrowski, Mi-
chał Kantor, BłaŜej Grygier, Łukasz 
Grygier, Marek Skipiał, Łukasz Mrzyk 
ojcowie: Zdzisław Grygier, Stanisław 
Kozik, Józef Pająk, Andrzej Kantor, 
Sławomir Kantor, Piotr Pawlak, Marek 
Kotas, Piotr Siuta, Józef Mrzyk, Sławis z 
Pękała, Piotr Dąbrowski. 
 
Tym razem lepsi okazali się ojcowie, 
pokonując synów 6:4. Coroczna impreza 
integru jąca środowisko Gimnazjum, 
została rozegrana wyjątkowo w paź-
dzierniku, a nie w czerwcu, w związku z 
obchodzonym jub ileuszem s zko ły. I 
chociaŜ pogoda nie dopisała, atmosfera 
na boisku była gorąca a emocje nie mały 
sobie równych. 
 
Dziękujemy za zaangaŜowanie rodzi-
com i uczniom. 
 

■ 

ROZEGRALI  

NAJWAśNIEJSZY 

MECZ 



SPORTSPORTSPORTSPORT    

KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10KOSZYKÓWKA NA 10----LECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUMLECIE GIMNAZJUM    

W drugim półfinale, gospodarze turnieju 
Gimnazjum z Goczałkowic walczy ło o 
finał z Gimnazjum nr 2 z Pawłowic. 
Gospodarze pokonali chłopców z Paw-
łowic wyn ikiem 36-17 i tym samym 
zapewnili sobie miejsce w finale. 
W meczu o 3 miejsce Gimnazjum z 
Czechowic wyraźnie wygrało  z Pawło-
wicami wynikiem 34-10. 
Oko ło godziny 16-30 rozpoczął się  
mecz finałowy, pomiędzy Gimnazjum z 
Pszczyny a Gimnazjum z Goczałkowic-
Zdroju. Lepsi okazali się gospodarze, 
którzy  po bardzo zaciętej i ambitnej 
walce pokonali kolegów z Pszczyny 32-
23. 
Na zakończenie turn ieju wręczono statu-
etki dla najlepszych druŜyn oraz pamiąt-
kowe koszu lki najlepszym zawodnikom 
poszczególnych druŜyn.  
Turniej zorganizowali nauczyciele wy-
chowania fizycznego: Sławosz Pękała,  
Krzysztof Włoch, Piotr Dąbkowski. 
Szczególne podziękowania za ufundo-
wane nagrody dla firmy Artisco – Ry-
szard Hess, 
Transport Międzynarodowy i Krajowy - 

Tomasz Dzida, Dy-
rekcja Gimnazjum 
Goczałkowice-Zdró j, 
GOSiR Goczałkowi-
ce-Zdrój. 
  
Klasyfikacja szcze-
gółowa oraz nagrody 
indywidualne w Tur-
nieju z okazji 10-
lecia Gimnazju m 
Go c z a ł k o w i c e - 
Zdrój. 
 
1 półfinał: Gim. nr1 
Czechowice-Dziedzice – G nr 1 Pszczy-
na: 16-21 
2 półfinał: Gim. Goczałkowice-Zdrój – 
G nr 2 Pawłowice: 36-17 
Mecz o 3 miejsce: Gim. nr 1 Czechowi-
ce-Dziedzice - G nr 2 Pawłowice: 34-10 
Finał: Gim. Goczałkowice-Zdrój – G 
nr1 Pszczyna: 32-23 
1 miejsce: Gim. Goczałkowice-Zdró j 
2 miejsce: Gim. nr 1 Pszczyna 
3 miejsce: Gim. nr 1 Czechowice-
Dziedzice 
4 miejsce: Gim. nr 2 Pawłowice 

 
Nagrody indywidualne: 
Mateusz Turewicz - Gimnazjum nr 2 
Pawłowice 
Wojciech Kowalski - Gimnazjum nr 1 
Czechowice-Dziedzice 
Łukasz Jaworski - Gimnazjum nr 1 
Pszczyna 
Jędrzej TomŜa - Gimnazjum Goczałko-
wice-Zdrój 
Serdeczn ie gratulujemy! 
 

-Dąbal- 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
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„„„„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA     
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICENA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE----ZDRÓJ”ZDRÓJ”ZDRÓJ”ZDRÓJ”    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 W miesiącu wrześniu 2009 r. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Goczałkowi-
cach – Zdroju  kontynuuje realizację  
szkoleń zawodowych w  ramach projek-
tu  pt.”Aktywizacja społeczna  

i zawodowa na terenie Gminy Go-
czałkowice – Zdrój” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet VII Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji; Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

Na koniec miesiąca września 2009r. 
kolejna osoba zakończyła udział w 
szkoleniu zawodowym z zakresu: „Krój 
i szycie”. Ze względu na potrzebę u ła-
twienia uczestnikom projektu powrotu 

na rynek pracy, postanowiono zorgani-
zować kurs: „Prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej – podstawy 
przedsiębiorczości” , którego termin  
rozpoczęcia planuje się na drugą połowę 
październ ika. W/w kurs ma ułatwić oso-
bom bezrobotnym, pragnącym rozpo-
cząć własną działalność gospodarczą 
samodzielne jej prowadzen ie oraz przy-
bliŜenie zakresu czynności koniecznych 
do prawid łowego funkcjonowania w/w 
działalności.   

Obecnie dwóch uczestników  konty-
nuuje szkolenie z zakresu: 
„Prowadzenie magazynu – hurtowni z 
zastosowaniem komputera oraz kas 
fiskalnych”.  
 Uczestnicy projektu nadal mają moŜli-
wość korzystania ze wsparcia w finan-

sowego  
w  ramach wkładu własnego Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. 

 
 OPS Goczałkowice-Zdrój 

 
Osoby do kontaktu:  
Joanna Kotas – Kierownik OPS 
Aleksandra Machalica - Koordynator 
projektu 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Szkolna 13 
Goczałkowice-Zdrój 
Tel. 32/210 70 90,  32/736 24 21, 79-
6 102 816 
ops@goczalkowicezdro j.pl 
www.ops.goczalkowicezdro j.p l 

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICEWÓJT GMINY GOCZAŁKOWICEWÓJT GMINY GOCZAŁKOWICEWÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE----ZDRÓJZDRÓJZDRÓJZDRÓJ    
informuje o wywieszeniu następujących wykazów:informuje o wywieszeniu następujących wykazów:informuje o wywieszeniu następujących wykazów:informuje o wywieszeniu następujących wykazów:    

 
1. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdro ju w rej. ul.Siedleckiej, przeznaczonej do wy-

dzierŜawienia na cele rolne na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzen ia Nr 0151/163/09 z dnia 12 październ ika 
2009r.  

 
1. Wykaz nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju. przeznaczonej do wydzierŜawienia pod wiatę 

oraz miejsce postojowe dla samochodów osobowych, na okres do 3 lat, stanowiący załączniki do Zarządzenia  
Nr 0151/162/09 z dnia 12 października 2009r.  

 
 Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, zamies zczone w b iuletynie 
zamówień publicznych pod adresem http://bip.goczalkowicezdroj.p l. na okres 21 dni, t j od dnia 2 listopada 2009r. do 23 listopa-
da 2009r.  

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA    
 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje , Ŝe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostali wyłonieni 
wykonawcy na następujące roboty: 
• remont odcinka ul. Borowinowej od DK 1 do skrzyŜowania, wykonawcą remontu będzie firma „Drogi i Mosty” z Bielska – 

Białej, 
• przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wiś lnej od skrzyŜowania u lic W iś lnej i P.C.K., do potoku Kanar, wykonawcą 

robót będzie firma „Instal – Bratek” z Piasku, 
• przebudowa kanalizacji deszczowej na u l. Powstańców Śl.  od skrzyŜowania z ul. Szkolną na d ługości 150 mb.  
Wszystkie w/w inwestycje zostaną zakończone do końca bieŜącego roku. 
W związku z prowadzonymi inwestycjami przepraszamy za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym. 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
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Program okreś la politykę rządu w 
zakresie zapobiegania HIV/AIDS i 
zwalczania ich społecznych skutków. 
Jest realizowany zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów w sprawie Krajo-
wego Programu Zwalczania AIDS i 
Zapobiegania ZakaŜeniom HIV i stano-
wi kontynuację działań podejmowanych 
w latach 1996-2006.  

Głównymi zadaniami Krajowego 
Programu są: ograniczenie rozprzestrze-
niania się zakaŜeń HIV m.in. poprzez 
zapewnien ie odpowiedniego dostępu do 
informacji, edukacji i usług w zakresie 
profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie 

długofalowych programów profilaktycz-
no - edukacyjnych dla młodzieŜy, orga-
nizowanie uświadamiających kampanii 
medialnych, rozs zerzanie sieci punktów 
wykonujących testy na obecność HIV z 
profesjonalnym poradnictwem, między-
narodowa wymiana doświadczeń w wal-
ce z HIV/AIDS; poprawa jakości Ŝycia i 
dostępu do opieki zdrowotnej dla osób 
Ŝyjących    z HIV/AIDS oraz ich bli-
skich poprzez promowanie i wspieranie 
działań organizacji pozarządowych i 
wolontariatu w zakresie profilaktyki 
HIV, pomocy zakaŜonym HIV i chorym 
na AIDS, promowanie pro jektów inte-

gracyjnych z chorymi. Jednym z pod-
miotów realizujących  Program jest In-
spekcja Sanitarna. Realizacja załoŜeń, 
celów i strategii odbywa się głównie 
poprzez działania edukacyjne społe-
czeństwa, ukierunkowane na  zmianę 
postaw i zachowań ludzi w zakresie 
dbania o swoje zdrowie. 

W ramach Programu corocznie reali-
zowana jest społeczna kampania mult i-
medialna oraz obchodzony 1 grudnia 
„Światowy Dzień AIDS”. 

 
Wi ęcej informacji dostępnych na stro-
nie www.goczalkowicezdroj.pl 

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS     

I ZAPOBIEGANIA ZAKAśENIOM HIV I ZAPOBIEGANIA ZAKAśENIOM HIV I ZAPOBIEGANIA ZAKAśENIOM HIV I ZAPOBIEGANIA ZAKAśENIOM HIV     

OPRACOWANY NA LATA 2007OPRACOWANY NA LATA 2007OPRACOWANY NA LATA 2007OPRACOWANY NA LATA 2007----2011201120112011    

ZBIÓRKA ZUśYTEGO SPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

 
 W dniach 12 i 13 listopada 2009 r. Urząd Gminy Goczałkowice -Zdrój organizuję zbiórkę zuŜytego sprzętu eklektycz-
nego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.). 
W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady objęte segregacją indywidualną (w workach) oraz odpady wielkogabarytowe. Nie 
będzie równieŜ odbierany gruz i popiół. 
 Odpady przeznaczone do zbiórki naleŜy wystawić w miejscu dogodnym do zabrania (tj. w pobliŜu bramy wjazdowej do 
posesji) do godz. 09.00 w dniu, na który wyznaczono zbiórkę. 
 

Harmonogram wywozu: 
 
12 listopada 2009r. - od torów kolejowych w kierunku zapory i Osiedle Wodociągowe oraz Osiedle Powstańców Śl.,  
    ul. Bór I i Bór II. 
13 listopada 2009r. - od drogi krajowej Nr 1 do torów Kolejowych oraz od drogi krajowej nr 1 w kierunku  
    Rudołtowic i rzeki Wisły 
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

AKCJA „WYSTAWKA”AKCJA „WYSTAWKA”AKCJA „WYSTAWKA”AKCJA „WYSTAWKA”    
 

 W dniach 16, 17, 18, 19 listopada 2009r. Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój organizuje zbiórkę  odpadów wielkogaba-
rytowych (wystawkę). 
W ramach zb iórki nie będą odbierane odpady objęte segregacją indywidualną (w workach). Nie odbierany będzie gruz i popiół.  
Odpady przeznaczone do zbiórki naleŜy wystawić w miejscu dogodnym do zabrania (t j. w pobliŜu bramy wjazdowej) do pose-
sji) do godz. 09.00 w dn iu, na który wyznaczono zb iórkę . 
 

Harmonogram wywozu: 
 
16 listopada 2009r.  - Osiedle Pows tańców Śląskich, ul. Bór I i ul. Bór II 
17 listopada 2009r.  - od Drogi Krajowej Nr 1 w kierunku Rudołtowic i rzeki Wisły 
18 listopada 2009r.   - od Drogi Krajowej Nr 1 do torów kolejowych 
19 listopada 2009r.  - od torów kolejowych w kierunku zapory i Osiedle Wodociągowe 
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 



 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza rokowa-
nia, po drugim przetargu zakończonym wynikiem nega-
tywnym, na s przedaŜ  nieruchomości niezabudowanej, po-
łoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju przy drodze zbiorczej 
drogi krajowej Nr 1  
 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem  nr 
KA1P/00048907/3. W katastrze nieruchomości dla obrębu 
Goczałkowice Dolne arkusz 1 dodatek 4, nieruchomość ozna-
czona 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). Nieruchomość połoŜona jest w Goczałkowi-
cach-Zdroju przy drodze zb iorczej drogi krajowej nr 1. Stano-
wi teren płaski, niezabudowany, nieuzbrojony z bezpośrednim 
dostępem do drogi zbiorczej, równoległej do trasy krajowej 
Gdańsk-Cieszyn posiadającej dogodne włączenie do w/w tra-
sy. W części południowej nieruchomości przeb iega lin ia wy-
sokiego napięcia 15 KV. Nieruchomość jest wolna od obcią-
Ŝeń i praw osób trzecich. 
 

Przeznaczenie w planie  
zagospodarowania przestrzennego: 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tere-
nów górniczych znajdujących się w granicach administracyj-
nych gminy Goczałkowice-Zdrój zatwierdzonym uchwałą  
Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdro ju nr XLIX/293/2006 z 
dnia 6.06.2006r. - ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 
2006r. Nr 97, poz.2643  n ieruchomość przeznaczona jest pod 
tereny obiektów produkcyjnych (przemysł, rzemiosło produk-
cyjne, usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń towarzysząca, 
infrastruktura techniczna) oraz tereny składów i magazynów 
(bazy, hurtownie, składy, magazyny, usługi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca, infrastruktura techniczna) - 
oznaczone symbolem II/4P2/P3 P2/P3. 
 

Forma zbycia:  
Nieruchomość zostanie sprzedana na własność. 
  
Terminy odbytych przetargów: 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 maja 2009r. i zakoń-
czył się wynikiem negatywnym. 
Drugi p rzetarg odbył się w dniu 12 sierpnia 2009r. i zakończy ł 
się wynikiem negatywnym. 
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  
– 5.000.000,- zł. (brutto) w tym 22% VAT. 
(słownie: pięć  milionów złotych) 
 

Wysokość zaliczki: 
Zaliczka w wysokości 5% ceny wywoławczej 250 000,- zł. 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
 

Termin przeprowadzenia rokowań: 
Rokowania odbędą się w dniu 28 grudnia 2009r. o godzinie 
1000 w Sali nr 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój p rzy  
ul. Szkolnej 13. 
 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 
- złoŜenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach, w 
kopertach zamkniętych z dopiskiem „ROKOWANIA-
nieruchomość przy DK 1” w termin ie do dnia 21 grudnia 
2009r. godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Goczał-
kowicach-Zdroju u l.Szkolna 13, 
- wpłacenie zaliczki przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Goczałkowice Zdrój prowadzony przez Bank Spół-
dzielczy w Pszczyn ie 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001 do 
dnia 21 grudnia 2009r. (za dokonanie wpłaty uwaŜa się  
dzień wpływu środków pien ięŜnych na rachunek bankowy 
urzędu). 
 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno za-
wierać: 
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeŜeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 
(aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w 
przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodar-
czy, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem 
rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, 
udzielone im, potwierdzone notarialn ie, pełnomocnictwa do 
wzięcia udziału w rokowaniach), 
- data sporządzenia zg łoszenia, 
- oświadczenie, Ŝe zgłaszający zapoznał się z warunkami ro-
kowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeŜeń, 
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków 
rokowań, 
- dowód wpłaty zaliczki (kopia) . 
 
Rokowania odbędą się, chociaŜby wpłynęło tylko jedno zgło-
szenie spełniające warunki okreś lone w ogłoszeniu o rokowa-
niach. 
Wyłoniony w rokowaniach nabywca nieruchomości ponosi 
koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, 
zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku 
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepad-
nie na rzecz sprzedającego. Zaliczka wpłacona przez osobę, 
która nie zostanie nabywcą nieruchomości będzie zwrócona 
niezwłocznie na konto wskazane przez tę osobę.  
 
 Zastrzega się, Ŝe tut. organowi przysługuje prawo 
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomo-
ści. 
 
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiąŜą przepisy 
ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze 
zmianami). 
Wszelkie informacje związane z rokowaniami moŜna uzyskać 
pod nr tel. 032 736 24 45 lub w Urzędzie Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój u l.Szkolna 13, pok 205. 
 

■ 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU  

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
XVIII  FINAŁ  

10 STYCZNIA  2010  
W GOCZAŁKOWICACH  

ZAPRASZAMY MŁODZIE ś DO UDZIAŁU  
W ORGANIZACJI XV III  FINAŁU WO ŚP  

W NASZEJ MIEJSCOWOSCI.  
 

W ramach akcji WOŚP planujemy zorganizowanie koncertu, wystawy, licytacji oraz zbiórki pieniędzy bezpośrednio 
do puszek. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do biura Gminnego Oś rodka Kultury, UG. II pię-

tro, pokój 213, tel. 032 210 78 38. 

INFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIA    



CZASOPISMO SAMORZĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 2107838, FAX: 2107306. E-MAIL: GAZETA @GOCZALKOWICEZDROJ.PL 
REDAGUJE ZESPÓŁ. ADRES REDAKCJI I WYDAWCY: 43-230 G OCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, 
UL. SZKOLNA 13. OPRACOWANIE GRAFICZNE: GOK, SKŁAD I  ŁAMANIE: TECHNOGRAF, 
43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ UL. SZKOLNA 163A. DRUK: U NIKAT 2,  

43-500 CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH, ZASTRZEG A 
SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA NADESŁANYCH T EKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW.  
NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY. 

� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387109, fax 
2107306. Godz iny urzędow ania: poniedziałek: 7.30 - 15.30, 
wtorek: 7.30 - 17.00, od środy do  piątku od godz. 7.30 do 
15.00. W czw artki interesanci przyjmow ani są od godz. 12.00. 

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

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

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

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

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

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

999. 
� POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991 lub 032/3030303. 
� 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,  w torek, środa: 9.00 - 17.00, czw artek: 
8.00 - 15.00 piątek: 7.00 -15.00 - tel. 2107739. 

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 

 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

� AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i 
numeru poses ji.  Pogotow ie 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 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 
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DYśURY DZIELNICOWEGODYśURY DZIELNICOWEGODYśURY DZIELNICOWEGODYśURY DZIELNICOWEGO    
 

Dzielnicow i mł. ASP. Tadeusz Pniok oraz mł. ASP. Jacek Szmukier 
przyjmują interesantów  

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

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

Kontakt telefoniczny - 032/4493263  

POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT     
ZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPON    

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

Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
 

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 
Ś roda - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

 
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  

obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

PRZEDSIĘBIORCYPRZEDSIĘBIORCYPRZEDSIĘBIORCYPRZEDSIĘBIORCY    
 

W związku z tym, Ŝe od 1 stycznia 2008 roku obowią-
zuje nowa Polska Klasyf ikac ja Działalności, wprowadzo-
na rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. 
(Dz.U.Nr 251, poz. 1885, z dnia 31.12.2007 r.). przypo-
minam wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie dokonali 
przeklasyf ikowania działalności z PKD 2004 na PKD 
2007, Ŝe zobow iązani są tego dokonać do końca 2009 
roku. Wnioski EDG 1 na zamianę wpisu moŜna pobrać 
ze strony internetowej gminy:  
www.goczalkowicezdroj.pl lub w Urzędzie Gminy pokój 
nr 2 (parter). 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Wójt Gminy informuje, Wójt Gminy informuje, Wójt Gminy informuje, Wójt Gminy informuje,     
 
Ŝe w związku z nasilającymi się skargami miesz-
kańców na zjawisko palenia odpadów i śmieci, po 
uzyskaniu informacji (wykazów) od firm odbiera-
jących odpady o częstotliwości ich oddawania 
przez naszych mieszkańców, w najbliŜszym czasie 
zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie posia-
danych umów oraz faktur za oddane odpady. 


