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Mieszkańcy
GoczałkowicGoczałkowic - Zdroju
w liczbach
Początek roku, to czas podsumowań
i sprawozdań. W ich trakcie, samorządy
analizują wiele danych statystycznych, a
wśród nich liczbę dzieci urodzonych w
ciągu roku. Te dane przekładają się później na wiele decyzji, często o charakterze strategicznym, dotyczącym przyszłości.

Interesująco przedstawia się statystyka za ubiegły rok. W porównaniu do
2008 r. liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju wzrosła o 100 osób i na koniec roku wyniosła 6.452 osoby, w tym:
kobiet – 3.349, męŜczyzn – 3.103. W
2009r. urodziło się 66 dzieci, w tym: 47
chłopców i 19 dziewczynek. Rodzice
dziewczynek wybierali dla swoich córek
róŜne imiona. Powtórzyło się tylko imię
Julia. Pozostałe dziewczynki – kaŜda ma
inne imię. Wśród chłopców najpopularniejszym imieniem jest Jakub (5 chłopców). Dwukrotnie nadano imiona: Oliwer, Fabian, Tymoteusz, Sylwester,
Antoni, Igor. Zaobserwowano teŜ nawrót do imion niegdyś często spotykanych, a w ostatnich kilkunastu latach jak
gdyby zapomnianych (Franciszek, Mikołaj, Nikodem).
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano w

2009r. 42 śluby, 15 rozwodów oraz 49
zgonów. Wśród mieszkańców jest 1220
panien, 1342 kawalerów, 1704 kobiet
zamęŜnych, 1630 Ŝonatych, 100 rozwiedzionych kobiet, 68 rozwiedzionych
męŜczyzn, 326 wdów oraz 54 wdowców.
Na początku stycznia ciekawe statystyki zaprezentowała jedna z lokalnych
gazet, która opublikowała zestawienie
urodzeń na terenie powiatu pszczyńskiego. Bazując na tych informacjach i dokonując pewnych prostych obliczeń
moŜna wyciągnąć interesujące wnioski
dotyczące demografii i struktury społecznej.
Ogółem w powiecie pszczyńskim
urodziło się 1.936 dzieci. Na jedno nowonarodzone dziecko przypadało średnio 64,0 mieszkańca. W poszczególnych
gmina liczba urodzeń przedstawiała się
następująco: Pszczyna – 1190, Pawłowice – 238, Miedźna – 204, Suszec – 167,
Goczałkowice-Zdrój – 66, Kobiór – 71.
Ciekawostką jest to, ze w Gminie Kobiór, która liczy ok. 4700 mieszkańców
urodziło się o 5 dzieci więcej niŜ w Goczałkowicach-Zdroju.
Liczba mieszkańców w przeliczeniu na
jedno nowonarodzone dziecko przedstawiała się następująco: Pszczyna – 42,2
Pawłowice – 75,6 Miedźna – 76,9 Suszec – 67,4 Kobiór – 66,5 a w Goczałkowicach –Zdroju wyniosła aŜ 97,8. Te
same dane w innym ujęciu: Liczba nowonarodzonych dzieci na 100 mieszkańców w poszczególnych gminach:
Pszczyna – 2,3 Pawłowice – 1,3 Miedźna – 1,3 Suszec – 1,5 Kobiór – 1,5 Goczałkowice-Zdrój 1,0 Średnia dla całego
powiatu wyniosła 1,8.
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
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Z śYCIA GMINY

AKTUALNOŚCI

Dotacja na budowę wodociągu w ulicy Źródlanej
W dniu 4 lutego Zarząd Województwa
Śląskiego zatwierdził listę operacji w
ramach działania Podstawowe usługi dla
gospodarstw i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na liście wniosków zakwalifikowanych
do dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich znalazł się nasz
projekt pn.”Budowa sieci rozdzielczej i
przyłączy wodociągowych w ulicy Źródlanej w Goczałkowicach-Zdroju”.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa uzyskaliśmy pełne wnioskowane
dofinansowanie w wysokości 159 653 zł
ale kwota ta ulegnie zmniejszeniu, gdyŜ

wniosek składany był w czerwcu ubiegłego roku, a po przetargu wystąpiły
znaczne oszczędności. Budowę wodociągu w ulicy Źródlanej zakończono w
grudniu.
Zastępca Wójta - Gabriela Placha

OBWIESZCZENIE
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych,
znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2007r. Nr VIII/44/2007
zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.,
w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, w sali nr 101
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca
2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 o godzinie 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego moŜe wnieść kaŜdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłoŜonym do publicznego wglądu.
Uwagi naleŜy składać na piśmie do Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z podaniem: imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój - Krzysztof Kanik
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Zaproszenie

AKTUALNOŚCI





Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zaprasza na
pierwsze spotkanie informacyjne z zakresu „Małych projektów”.
Działanie „Małe projekty” stwarza
grupie beneficjentów moŜliwość wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej na realizację róŜnego typu przedsięwzięć mających na celu szeroko pojęty
rozwój wsi.
Przykładowe działania, na które moŜe
być przyznana pomoc:
 zakup strojów regionalnych,
 utworzenie miejsc wypoczynkowych, ścieŜek rowerowych
 zagospodarowanie centrum wsi, budowa placu zabaw, boiska, skateparku,








wyposaŜenie świetlicy wiejskiej,
promocja kuchni regionalnej,
wytwarzanie artykułów rękodzielniczych,
organizacja festynów regionalnych,
spartakiad, przeglądów, konkursów,
wykorzystanie energię odnowionej w
celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
wydanie publikacji związanej z dziedzictwem kulturowym, historycznym
i przyrodniczym,
odbudowa, odnawianie lub oznakowanie budowli zabytkowych lub
obiektów małej architektury,

Spotkanie odbędzie się 19.02.2010 roku, o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w
Goczałkowicach Zdroju, ul. Szkolna
13.
Tematyka szkolenia:
1. Wprowadzenie dotyczące realizowa-

nych programów wsparcia w ramach
podejścia Leader.
2. Zakres „Małych projektów”. Przykłady projektów moŜliwych do realizacji.
3. Definicja beneficjenta.
4. Forma i wysokość pomocy.
5. Poziom pomocy.
6. Warunki przyznania pomocy.
7. Koszty podlegające refundacji w
ramach realizacji małych projektów.
Szczegółowych informacji dotyczących spotkań udziela:
Biuro LGD „Ziemia Pszczyńska”, tel.:
032 210 02 12, e-mail:
biuro@lgdziemiapszczynska.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w
szkoleniu
Marcelina Wróbel
Kierownik biura LGD
„Ziemia Pszczyńska”

Tel. (032) 210-02-12, 697 609 603, NIP 638 175 30 23 REGON 241051284
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-1013.

WIADOMOŚCI Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Rynek pracy
w Powiecie
Na lutowej sesji będzie przedstawione sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Ze
sprawozdania wynika, Ŝe na koniec 2009 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 2492 osoby, w tym 1556 osób to bezrobotne kobiety. W 2009 roku jest więcej zarejestrowanych bezrobotnych o
928 osób niŜ w analogicznym okresie
roku 2008. Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim na dzień 30 listopada
2009 roku wynosiła 5,4%, w skali województwa śląskiego to 8,9%, a w kraju
11,4%. Dla porównania stopa bezrobocia na koniec 2008 roku w naszym powiecie wynosiła 3,8%, a więc wrosła
nam znacznie liczba osób bezrobotnych.

Zarejestrowane kobiety stanowią 62,4%
ogółu bezrobotnych. Tak wysokie bezrobocie wśród kobiet wynika z braku
doświadczenia zawodowego. Ze statystyk wynika, Ŝe największe bezrobocie
dotyka mieszkańców wsi, które od lat
oscyluje wokół 70%. W roku 2009 bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich
powiatu pszczyńskiego stanowili 72%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
co wynosi 1788 osób. Jednak prawdziwe rozmiary bezrobocia na wsi nie są
wykazywane w ewidencji urzędu pracy,
gdyŜ osobom posiadającym powyŜej
2ha przeliczeniowych gruntów nie przysługuje prawo nabycia statutu bezrobotnego. Dlatego teŜ w rzeczywistości nie
mamy pojęcia ile faktycznie jest osób
bezrobotnych na wsiach. Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 26% ogółu
bezrobotnych, a są to takie osoby, które

są zarejestrowane w urzędzie pracy łącznie przez ponad dwanaście miesięcy w
okresie ostatnich dwóch lat. Jedną z
najliczniejszych grup bezrobotnych stanowią osoby bardzo młode pomiędzy 18
a 24 rokiem Ŝycia – 32% bezrobotnych.
W naszym powiecie bezrobotnych charakteryzuje niski poziom wykształcenia
bo aŜ 53% bezrobotnych zakończyło
edukację na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej i gimnazjalnej. W 2009
roku zawiadomienie do Urzędu Pracy w
Pszczynie o zamiarze przeprowadzenia
grupowego zwolnienia przekazało sześć
zakładów. Od 1 stycznia 2010 roku
wzrósł zasiłek dla bezrobotnych, który
wynosi 717 złotych brutto przez pierwsze trzy miesiące, a przez kolejne miesiące wynosi 563 złotych brutto.
Jolanta Wawrzyczek

KULTURA

KONCERT DLA BABCI I DZIADKA
Gdy rankiem 25 stycznia temperatura na termometrze wskazywała ponad 15
stopni poniŜej zera nikt nie przypuszczał, Ŝe zaplanowany na godz. 17.00
koncert uczestników warsztatów tanecznych i muzycznych Gminnego Ośrodka
Kultury, przyciągnie tylu widzów. Jednak wbrew wszelkim oczekiwaniom juŜ
na pół godz. przed ustalonym terminem
sala Urzędu Gminy zaczęła zapełniać się
roześmianymi buziami dzieci, za którymi licznie podąŜali nieco onieśmieleni
rodzice i dziadkowie. W efekcie, dla
części zgromadzonych widzów zabrakło
siedzących miejsc.
PrzecieŜ, to jedna z okazji do obejrzenia swojego wnuka na scenie. A tego
nie da się przegapić - stwierdziła jedna z
babci. To takie niezwykłe przeŜycie dla
nas i dla nich - dodała druga.
Mali i nieco więksi artyści stanęli na
wysokości zdania. A motywacja była
podwójna. Z jednej strony piękne święto, dedykowane naszym najukochańszym babciom i dziadkom, z drugiej, moŜliwość zaprezentowania swych

pojawiały się kolejne dzieci, a warto
wiedzieć, Ŝe najmłodsze nie ukończyły
jeszcze 5 lat. W ślicznych strojach, pełne gracji i zaangaŜowania dały z siebie
wszystko. Nie waŜne, Ŝe czasem ktoś

W zimowo-świątecznym repertuarze, swe zdolności wokalno – taneczne
przedstawiły dzieci z Goczałkowic
przygotowane przez panią Jolantę Grabowską wraz z Zespołem „Wiolinki” z
Pszczyny oraz młodzieŜ grająca na
gitarach, pod kierownictwem pana Piotra Barteczko. Laurki dla wszystkich
przybyłych babć i dziadków wykonali
mali uczestnicy warsztatów rysunku i
malarstwa prowadzonych pod okiem
pani Marceliny Deki.
GOK

umiejętności, nabytych w trakcie zajęć.
Gdy na sali rozbrzmiały pierwsze
dźwięki muzyki, inne odgłosy ucichły.
Oczy wszystkich, na ponad godzinę
zwróciły się w stronę sceny, na której

pomylił krok, czy zgubił nutę. Liczył się
tylko zachwyt na twarzach zgromadzonych. Atmosfera była tak niezwykła, Ŝe
wszystkich, bez względu na wiek udało
się wciągnąć do wspólnej zabawy.
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Z dziejów Goczałkowic i okolic…

OBIEKTY UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GOCZAŁKOWICACHGOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
DAWNIEJ I DZIŚ
Dzięki dogodnemu połoŜeniu na
trasie prowadzącej z Katowic do Bielska, Goczałkowice od wieków wchodziły w skład waŜnego traktu komunikacyjnego. Po powołaniu tu do Ŝycia uzdrowiska, główną drogą, prowadzącą z
Pszczyny do mostu granicznego na Wiśle (granica zaboru Pruskiego) zaczął
kursować konny omnibus (od 1862r.).
Jego Ŝywotność była jednak krótkotrwała.
Wraz z rozbudową uzdrowiska, wiąŜe się rozwój kolejnictwa na Górnym
Śląsku i wybudowanie linii przebiegającej przez Goczałkowice. Decyzję o jej
utworzeniu podjął KsiąŜe Pszczyński w
latach 1856-57. Jednak, ze względu na
wojnę z Austrią budowa odcinaka z
Szopienic do Dziedzic została znacznie
opóźniona. Dopiero w 1868 r. ruszyły
prace przy jej rozbudowie. Do pilnych
zadań naleŜało min. wzniesienie wału
ziemnego, przecinającego staw Maciek.
Równorzędnie, na Wiśle rozpoczęto
prace przy konstruowaniu pionierskiego
w dziejach wsi kamiennego mostu, który do dzisiaj znajduje się na trakcji tzw.
starej drogi do Czechowic. Historyczna
data przejazdu przez Goczałkowice
pierwszego pociągu przypadła na 24
czerwca 1870 r.
Z czasem podjęto decyzję o budowie
okazałego budynku dworca kolejowego,
który słuŜył podróŜnym niezmiennie (z
wyłączeniem krótkiego czasu w końcu
lat ‘ 60 – tych XX w.), do czasu, kiedy

kilka lat temu uległ znacznemu uszko- jowego. Początkowy księgozbiór wynodzeniu, na skutek podpalenia. Z braku sił 865 tomów. W 1953 r. przeniesiono
porozumienia i podjęcia decyzji o re- ją w mury nowej Szkoły Podstawowej
moncie, straszy on przyjeŜdŜających na przy ul. Powstańców Śląskich. Z czasem
leczenie kuracjuszy.
A jedyne prace jakie
przy nim wykonano,
ograniczyły się do
zamurowania prowadzących do wewnątrz
drzwi i okien.
Po drugiej wojnie
światowej Goczałkowice doczekały się
nowego dworca PKP,
który miał ułatwić
podróŜ mieszkańcom
z centralnej części
wsi. Jego budowa Dworzec Kolejowy na zdjęciu z końca XIX w.
przebiegała w latach
1962-64. Wystawiony w charaktery- doczekała się kolejnej przeprowadzki,
stycznym dla okresu PRL – u stylu, sta- do jednego z pomieszczeń w Urzędzie
nowi na ten moment jedyny czynny na Gminy, a od sierpnia 2008 r. mieści się
terenie miejscowości budynek z kasą wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
zabytkowym budynku „Górnik” przy ul.
biletową.
Zmiany zachodzące w komunikacji Uzdrowiskowej 61
Lata powojenne zaowocowały załostopniowo wpływały na sposób organizacji poczty. Wzmianka o pierwszym Ŝeniem na terenie gminy ośrodka zdropunkcie pocztowym w Goczałkowicach wia. Początkowo, zlokalizowany podobpochodzi z 1831 r., a o pierwszej nie, jak biblioteka w Szkole Podstawoskrzynce pocztowej z maja 1864 r. Wła- wej, od 1969 r., zmienił siedzibę. Na
snego urzędu pocztowego doczekaliśmy potrzeby mieszkańców wsi, przekazany
się dopiero w 1870 r. Początkowo mie- został specjalny pawilon, usytuowany
ścił się w róŜnych budynkach. Po 1922 na terenie rozbudowującego się osiedla
r. umieszczono go w dawnym gmachu domów jednorodzinnych, w którym
Urzędu Celnego. Od 1933 r. juŜ na stałe, oprócz ośrodka zdrowia, do 1987 r. miezaczął funkcjonować ścił się punkt apteczny.
W tekście przedstawiono ogólny
w lokalu przy sklepie
Wilhelma
Kokota, zarys obiektów uŜyteczności publicznej
gdzie znajduje się do działających na terenie Goczałkowic –
Zdroju. Część z nich, o których nie ma
dzisiaj.
W 1984 r. Goczałko- wzmianki, zostały pominięte celowo.
wice wzbogaciły się o Specjalnie nie uwzględniono historii
pierwszą w historii działania w obrębie wsi Ochotniczej
Publiczną Bibliotekę, StraŜy PoŜarnej, o której szerzej, mowa
której kierownictwo będzie w następnym numerze.
objęła Helena BernOpracowanie
hard. Siedziba biblioEwelina Sowa
teki mieściła się w
budynku Domu Zdro-

Sklep i Urząd Pocztowy W. Kokota na zdjęciu z lat '30-tych XX w.
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„ACH TE BABY…”

BABSKI COMBER 2010
Choć na co dzień Ŝadna z nas,
dobrowolnie nie przyznałaby się do tego, Ŝe męŜczyzna odgrywa waŜną rolę
w Ŝyciu kaŜdej kobiety, fakt pozostaje
faktem. Z chłopem źle – wiadomo, ale
bez chłopa jeszcze gorzej. JuŜ dawno
pogodziłyśmy się, Ŝe nigdy nas nie
opuszczą i zawsze będą przez nas kochani. Ale co jakiś czas nachodzi nas
niepohamowana ochota, aby odetchnąć,
pobyć we własnym gronie i porozmawiać swobodnie o babskich sprawach.
Gminny Ośrodek Kultury, chcąc wyjść
naprzeciw potrzebom wszystkich kobiet,
– wszak same naleŜymy do tego zacnego grona - zorganizował według wieloletniej tradycji, karnawałowe obchody
Babskiego Combra. W tym roku, zainteresowanie było tak duŜe, Ŝe postanowiłyśmy, Ŝe osławiona zabawa odbędzie
się w dwóch terminach – 29 stycznia i 6
lutego.
JednakŜe, wróćmy do początków. Ciekawe, czy przyszłoby nam do głowy,
drogie panie, Ŝe jeszcze kilkadziesiąt lat
temu, spotkania te budziły postrach
wśród męŜczyzn. Trzeba nam bowiem
wiedzieć, Ŝe historia organizowania
babskich swawoli ma długą i chwalebną
historię.
OtóŜ, z dawien dawna w ostatkowym
czasie, w sekretny sposób, zamęŜne
kobiety zwoływały się na huczną zabawę. Niewiasty stawały na nią cudacznie
ubrane i wymalowane. Niekiedy zabierały ze sobą miotły, kosy (o zgrozo),

misy – jednym słowem, wszystko to,
czym dało się zrobić
niemiłosierny rumor
i harmider, a co wyśmienicie nadawało
się do figlów i psot.
I tak zaopatrzone
formowały orszak,
który przemieszczał
się w kierunku centrum wsi, czy miasteczka. Zaszczytną
funkcję przodowniczki pochodu mogła pełnić wyłącznie
najwaŜniejsza, mocna w gębie i energiczna „baba”, która
niosła przed sobą
słomianą
kukłę,
wyobraŜającą męŜczyznę – „combra”.
Biada była temu,
kto natknął się na
ten rozentuzjazmowany tłum. Zwłaszcza marny los był
kawalera, który nie
miał
narzeczonej.
Złapanego nieboraka ALEKSANDRA MĘśYK - BABA ROKU z 29.01.2010 R.
przywiązywano do
drzewa, symbolizującego przyszłą mał- miłości. Biesiadę zamykały trwające
Ŝonkę, wrzeszcząc przy tym niemiłosier- przez wiele godzin szalone tańce i śpienie – comber, comber. Nieszczęśnik wy.
musiał się wówczas wykupić wódką, Na Śląsku zwyczaj ten był bardziej rozpieniędzmi, bądź pocałunkami. Punktem budowany. Babskie zabawy nie odbykulminacyjnym Babskiego Combra było wały się wyłączni w ostatki. W tym górrozszarpywanie słomianej kukły. Wie- niczym regionie - 4 grudnia, w dzień
rzono, Ŝe pochodzące z niej źdźbła mia- św. Barbary górnicy bawili się osobno,
ły zapewnić całoroczne szczęście w we własnym gronie, na osławionych
„Karczmach piwnych”. W
odwecie kobiety tegoŜ samego wieczoru organizowały
konkurencyjny „Babski Comber”. Zdarzało się, Ŝe późnym
wieczorem, obie imprezy łączyły się, co dawało mieszankę wybuchową, ciągnącą się
czasem, aŜ do białego rana.
W trakcie goczałkowickiego
combrzenia, choć bardziej
kameralnego i o łagodniejszej
ekspresji, nasze panie równieŜ
(Ciąg dalszy na stronie 7)

KULTURA
BABSKI COMBER 2010
(Ciąg dalszy ze strony 6)

oddały się niecodziennym zabawom.
Oprócz tradycyjnych tańców w dyskotekowych rytmach, wszystkie mogły zakosztować śpiewu, w ramach specjalnie
przygotowanego na tą szczególną imprezę karaoke. Wszak wiadomo, Ŝe czasami człowiek musi…..!
Na wieczorze, wieczorów nie zabrakło
przemyślnych konkursów, zawodów i
zaciętej rywalizacji o tytuł BABY ROKU 2010. Aby zdobyć koronę
„najlepszej”, panie musiały wykazać się
wiedzą z zakresu śląskiej gwary i nazewnictwa, znajomości lokalnej struktury społecznej oraz polskich seriali. Walczyć było o co. Nagrodą dla zwycięŜczyni był relaksacyjny masaŜ, ufundowany przez bielski salon DERMIKA
Salon&Spa. Po pokonaniu konkurentek,
na tronie zasiadły kolejno, Aleksandra

MęŜyk, bawiąca się
na Babskim Combrze
29 stycznia oraz Renata
Strzemczok,
która po specjalnie
zorganizowanej dogrywce, 6 lutego wyeliminowała
dwie
konkurentki o tej
samej liczbie punktów.
Babski Comber, to
nie tylko odskocznia
od szarej, często monotonnej codzienności,
ale
przede
wszystkim
wielka
frajda i radość oraz
moŜliwość przeŜycia
niezwykłej przygody.
Z roku na rok, staramy się zapewnić
wszystkim
uczestniczkom
zabawy
wyjątkową niespodziankę. To trudne i
odpowiedzialne zadanie. Trafić w gusta i
nie zawieść naszych
drogich „bab” to nie RENATA STRZEMCZOK - BABA ROKU z 06.02.2010 R.
lada sztuka. Zrealizowanych konceptów było juŜ sporo. Jed- trakcie pierwszej edycji, odwiedziło nas
ne bardziej, inne mniej udane. Tym ra- bielskie radio CCM, uchylając rąbka
zem postawiłyśmy na folklor w spraw- kobiecych tajemnic szerszej publice,
dzonym stylu, zapraszając góralską ka- zwłaszcza zaciekawionym panom. Czy
pelę wprost ze wsi Jaworzynka, która zapewni nam to jeszcze większy rozumiejętnie połączyła orginalną muzykę głos? Zobaczymy, i juŜ dziś zapraszamy
Podbeskidzia z pląsami na parkiecie. na 2011 rok.
Na pewno będzie się działo.
Wierzymy, Ŝe pomysł okazał się celny.
O dziwo, słuchy o odbywającym się w
Ewelina Sowa
Goczałkowicach Babskim Combrze
wyszły po za ramy miejscowości. W

KULTURA

FERIE ZIMOWE
W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach-Zdroju
zaprasza na ferie zimowe w bibliotece:

Konkurs trwa od początku 2010 roku,
zakończenie oraz wręczenie nagród
nastąpi pod koniec roku.

ogłasza konkurs na:

„RODZINNE
CZYTANIE”

Gry i zabawy komputerowe – poniedziałki, środy, piątki
od godz. 10.00 do godz. 12.00

Poranek Filmowy - wtorki i czwartki

Zasady są bardzo proste – rodzinnie
trzeba wypoŜyczyć i przeczytać jak
największą ilość ksiąŜek.

od godz. 10.00 do godz. 12.00
Na zakończenie ferii, 26 lutego dla najbardziej wytrwałych uczestników
przewidziano smaczną niespodziankę.
Wszelkie informacje moŜna uzyskać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
ul. Uzdrowiskowa 61 oraz pod nr tel. 32 210 77 39.
Serdecznie zapraszamy

O wygranej decydować będzie liczba
tytułów zapisana na kartach czytelnika.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do
wzięcia udziału w rywalizacji – zapewniamy wspaniałe nagrody.
Serdecznie zapraszamy

Konkurs plastyczny
„Mój przyjaciel bałwan”
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci do lat 12, do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel Bałwan” – wykonanie dowolną
techniką plastyczną zabawnego portretu bałwanka innego niŜ zwykle.
Konkurs trwać będzie od 15 - 24 lutego. Prace naleŜy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Rozwiązanie i wręczenie nagród nastąpi na zakończenie ferii tj. 26 lutego.
Szczegółowe informacje w GBP pod nr. tel (32) 2107739 lub na stronie internetowej
www.bibliotekagoczalkowice.pl
Serdecznie zapraszamy

KULTURA

Gminna Biblioteka Publiczna
w GoczałkowicachGoczałkowicach-Zdroju
zaprasza do wzięcia udziału
w ogólnopolskim konkursie
„Spotkajmy się w bibliotece”
Biblioteka jest miejscem, do którego
przychodzi się w poszukiwaniu wiedzy i
informacji, miejscem pilnego studiowania i archiwalnych poszukiwań. W wyobraźni i doświadczeniu wielu z nas
biblioteka jest takŜe labiryntem, do którego wejście otwiera się tylko czasami.
Jest miejscem odosobnienia i kontemplacji. KaŜdy z nas ma blisko siebie
bibliotekę publiczną – w gminie, w miasteczku, w pobliskiej miejscowości, w
dzielnicy wielkiego miasta.
Kluczem do wygranej w konkursie
„Spotkajmy się w bibliotece” jest opisanie marzenia o swojej bibliotece, – czego w niej szukacie, co chcielibyście
znaleźć.
Bardzo waŜne jest odniesienie tego
marzenia do konkretnego miejsca – najbliŜszej sobie biblioteki publicznej;

opisz spotkanie w bibliotece, o jakim
marzysz – w gronie przyjaciół, z
udziałem rodziców albo dziadków,
swoich dzieci czy wnuków, w gronie
pasjonatów lub ze sławną postacią. A
moŜe marzysz o tym, by w bliskiej
sobie bibliotece spotkać się z filmem,
fotografią, nowymi ideami lub nową
dziedziną wiedzy? Czy do organizacji
wymarzonego spotkania potrzebne Ci
są nowe technologie? Czy będziesz
współorganizować to spotkanie?
Wypowiedź konkursowa powinna
zawierać uzasadnienie, być napisana w
poprawnym stylu, dopuszczalne są róŜne formy literackie. Objętość tekstu nie
moŜe przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Jury wybierze najciekawsze wypowiedzi, których autorzy nie boją się
marzyć.

KRZYśÓWKA RODZINNA

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 21 marca 2010 roku.
Nagrodę otrzymasz Ty i Twoja
biblioteka! Nagradzamy uczestników
konkursu, ale równieŜ biblioteki publiczne, które zostaną wskazane przez
uczestników w formularzu konkursowym! Wśród nagród: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, aparaty
cyfrowe, mp3 i audiobooki.
Aby przesłać pracę konkursowa
naleŜy zarejestrować się na stroniewww.biblioteki.org/konkursy oraz
zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.
Informacje moŜna uzyska w GBP
ul. Uzdrowiskowa 61 oraz pod nr. tel.
32 210 77 39.
Serdecznie zapraszamy

PIONOWO:
2. Jest głową rodziny.
4. śeby była para, musi być brat i ...
5. O niej jest ta krzyŜówka.
7. Jest najwaŜniejsza dla kaŜdego dziecka.
10. W nim czujemy się bezpiecznie.

POZIOMO:
1. Jeśli bliźniak, to musi być bardzo podobny.
3. Córka prababci.
6. Siostra mamy.
8. Syn wujka.
9. Kiedy rodzi się dziewczynka, mówimy, Ŝe na
świat przyszła...
11. Ojciec dziadka.
Rozwiązania prosimy przesłać na adres
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Uzdrowiskowa 61
lub na adres mailowy: gazeta@gczalkowicezdroj.pl,
bądź dostarczyć osobiście do biura GOK (budynek
“Górnik”, I piętro).

ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI
GOK-u Nr 1 (179):
HASŁO: KARNAWAŁ. Nagrody wylosowali: Anna Matula, Agnieszka Rojczyk oraz Jakub
Kolarczyk. Po odbiór nagród zapraszamy do biura
GOK, ul. Uzdrowiskowa 61, (budynek “Górnik”,
I piętro).

KULTURA

ZIMOWY KULIG
KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW
„Zima, zima, zima,
Pada, pada śnieg.
My jedziemy w świat saniami,
Sanie dzwonią dzwoneczkami.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń…”
Wiało i to mocno. Sypało i to
gęsto, ale trzydziestoosobowa grupa
emerytów pojechała 3 lutego na kulig w
okolice Kubalonki. Drogi były zaśnieŜone, warunki komunikacyjne trudne, ale
humory wszystkim dopisywały.
Kubalonka przywitała nas piękną, chociaŜ mroźną pogodą. Trzy zaprzęgi prowadzone przez gazdów cier-

pliwie czekały na nasze przybycie. Usiedliśmy w saniach i wyruszyliśmy w
bajeczną, pięciokilometrową podróŜ.
Konie rozbijały śnieg kopytami. Sanie
dzwoniły dzwoneczkami, a emeryci
wesołym śpiewem pozdrawiali górskie,
piękne krajobrazy. Trasa kuligu przebiegała wzdłuŜ pokrytego zimową szatą
lasu, który po porannej zawierusze zachwycał swym ogromem i dostojeństwem. Czyste i zdrowe, górskie powietrze pozytywnie wpływało na nasze humory, wprowadzając nas w radosny
nastrój.
Na zakończenie, dotarliśmy do

góralskiej chaty „Koliba”, gdzie z myślą
o naszym przybyciu przygotowano ciepły posiłek i grzane wino. We wnętrzu
rozpalono ognisko i kominek. W całej
chacie rozchodził się zapach drewna.
Czekała równieŜ na nas miła niespodzianka w postaci góralskiej kapeli.
Przyśpiewkom, tańcom i zabawie nie
było końca. Nie było teŜ uczestnika kuligu, który nie poddałby się atmosferze
miejsca. W drogę powrotną wyruszyliśmy dopiero późnym wieczorem. Ze
strony seniorów, na ręce organizatora
wpłynęły liczne podziękowania za tak
wspaniałą imprezę. Wypada tylko czekać na kolejny taki wyjazd w przyszłym
roku.
Zarząd Koła dziękuje seniorom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji wyjazdu, zwłaszcza firmie przewozowej „BETA”, która zapewniła nam wygodną i bezpieczną podróŜ. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych kolejnych propozycjach.
Zarząd Koła

INFORMACJA
W związku z licznymi pytaniami Zarząd Koła nr 13 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju
uprzejmie informuje, Ŝe członkowie działający w tym związku udzielają się społecznie i nie otrzymują za swoja pracę Ŝadnego,
pienięŜnego wynagrodzenia.
Zarząd Koła

INFORMACJA
Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy. Zarząd uprzejmie prosi wszystkich członków naszego koła o uiszczanie wpłat
składkowych w wysokości 24 zł za rok 2010 w biurze zarządu. W kaŜdy wtorek od godz. 9.30 do godz. 12.30.
Zarząd Koła

OŚWIATA

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM
KaŜda Babcia była małą dziewczynką.
KaŜdy Dziadek biegał kiedyś za piłką.
Chodzili do szkoły, potem dorastali,
Mieli piękne marzenia, cięŜko pracowali.
Wychowali swoje dzieci ...
fią być ostoją ,kiedy w nasze dorosłe A czas leci, leci, leci ...
Ŝycie wkraczają burze... Poza tym nikt Dzisiaj na pociechę mają
nie robi takich pysznych ciast i nie opo- Wnuki, które Ich kochają.
wiada tak pasjonujących historii .
W naszym przedszkolu,
w programie uroczystości waŜne miejsce zajmują spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Poprzedzone są one
starannymi przygotowaniami, w które
angaŜują się dzieci i cały personel . Do
tych przygotowań naleŜą: rozmowy z
dziećmi nt. roli babci i dziadka w ich
Ŝyciu, przygotowanie zaproszeń, wykonanie upominków, przygotowanie słodkiego poczęstunku, dekoracja sali np.

PRZEDSZKOLAKI NA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 i 22 stycznia obchodziliśmy
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tego
dnia pamiętaliśmy o złoŜeniu im Ŝyczeń.
PrzecieŜ wnuczęta to dla nich największy skarb i radość.
U Babci zawsze jest przyjemnie,
ciepło i miło. Z Dziadkiem moŜna porozmawiać o dawnych czasach . Dla
Dziadków zawsze jesteśmy najwaŜniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne
doświadczenie Ŝyciowe.
To oni kochają nas ponad wszystko,
rozumieją bez słów i wybaczają wpadki.
Wychowują, gdy jesteśmy mali i potra-

wykonanymi przez dzieci portretami
babci i dziadka oraz przygotowanie części artystycznej.
Dzieci, jak co roku bardzo starannie
przygotowały się do zaprezentowania
swoich umiejętności. Z pasją recytowały
wiersze śpiewały piosenki, tańczyły.
A składając Ŝyczenia i wręczając własnoręcznie wykonane upominki wycisnęły niejedną łzę.
Dziadkowie byli pełni uznania dla
swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była
okazją do umocnienia więzi rodzinnej,
miłego spędzenia czasu, bliŜszego poznania się.
Takie spotkanie pozwoliło pokazać
moŜliwości dzieci i przekonać jak bardzo rozwinęły się podczas pobytu w
przedszkolu. Dla tych właśnie wartości,
dla wspólnych przeŜyć warto podtrzymywać to rodzinne święto w przedszkolu.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i
Dziadkom składamy najserdeczniejsze
Ŝyczenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Ŝyciu.
Zredagowała: Małgorzata Władarz
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola Nr 2

OŚWIATA

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM

I MIEJSCE DLA SP1 W PRZEGLĄDZIE JASEŁEK
Poziom konkursu
był
nadzwyczaj
wysoki, stąd niezwykle miłym zaskoczeniem
było
przyznanie naszej
szkole I miejsca w
kategorii szkół pod-

W styczniu 2010 roku Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu zorganizował siódmą edycję Powiatowego Przeglądu Jasełek Suszec 2010. do konkursu
przystąpiło wiele placówek z całego
powiatu: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Wśród uczestników konkursu w kategorii szkół podstawowych
byli uczniowie koła regionalnego SP1.

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy
uczestnictwa oraz słodki poczęstunek
Uroczyste odebranie nagród odbyło się
w Starostwie Powiatu Pszczyńskiego.
Gabriela Król

stawowych.
Przyjemnym akcentem była ponadto
wyróŜnienie dwóch
naszych uczennic:
Wiktorii Sekty oraz
Zuzanny Olszewskiej za piękny
śpiew pastorałek.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM MISYJNY W SP 1
WIELKIE SERCE GOCZAŁKOWICZAN
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju po raz drugi bierze
udział w Ogólnopolskim Programie Misyjnym pod hasłem „Dzieci głodne miłości”. W ramach tego projektu uczniowie wykonują prace plastyczne, literackie oraz organizują akcję charytatywną.
Celem Konkursu jest ukształtowanie
wraŜliwości polskich dzieci oraz mło-

dzieŜy na los ich rówieśników w krajach
misyjnych.
Poprzez ten Konkurs organizatorzy pragną ukazać tragiczny los dzieci w
róŜnych krajach świata – dzieci Ŝołnierzy, sierot, dzieci ulicy, dzieci bez imienia, pozbawionych opieki medycznej i
edukacji. PrzybliŜają takŜe trudną pracę
polskich misjonarzy i misjonarek oraz
przedstawiają
ogrom zaangaŜowania misyjnego i solidarności polskich
dzieci z ich rówieśnikami na całym
świecie.
W SP1 zorganizowano w tym kierunku kiermasz boŜonarodzeniowy, podczas którego sprzedawano symboliczne cegiełki. Pozyskane środki finansowe przekaŜemy
na remont oraz roz-

budowę szkoły w Papui Nowej Gwinei.
DuŜym zainteresowaniem cieszyła się
akcja „cegiełka” wśród rodziców, podczas której wykazali się oni szczególną
hojnością. Ilustracją naszych działań
będzie sporządzenie makiety na parterze
szkoły, na której wszyscy ofiarodawcy
będą mogli oglądać „postęp” w budowie
szkoły.
Niezwykłym wyrazem zaangaŜowania
uczniów w projekt było przedstawienie
w dniu 27 I 2010 roku w pawilonie
„Wrzos” jasełek boŜonarodzeniowych.
W spektaklu wzięli udział kuracjusze
sanatorium, rodzice i dziadkowie małych artystów.
W sumie udało się nam zebrać blisko
2000 zł.
W najbliŜszym czasie planujemy przeprowadzić kolejne działania, do których
juŜ dziś zachęcamy. Dziękujemy
Wszystkim za okazanie wielkiego serca
w waŜnym przedsięwzięciu.
Red. mb

SPORT

FERIE Z GOSIR
DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM

FERIE Z GOSIR
DLA UCZNIÓW
SP Nr 1

BASEN

BASEN

Poniedziałki i Środy 8.00 – 9.00

Wtorki i Czwartki 8.00 – 9.00

HALA SPORTOWA

HALA SPORTOWA

15 Luty 2010r. (Poniedziałek)
Godz. 9.00

22 Luty 2010r. (Poniedziałek) Godz. 9.00

„Gimnazjalny Turniej
Halowej Piłki NoŜnej” (wewnątrzszkolny)
FAZA GRUPOWA
(4 zawodników + bramkarz, jeden rezerwowy)

„Turniej Halowej Piłki NoŜnej” (wewnątrzszkolny)
(4 zawodników + bramkarz, jeden rezerwowy)

24 Luty 2010r. (Środa) Godz. 9.00

FINAŁY

„Gry i zabawy ruchowe” (wewnątrzszkolne)

17 Luty 2010r. (Środa)
Godz. 9.00

Zgłoszenia do turnieju w dniu zawodów do godz. 9.00

„Gimnazjalny Turniej
w Koszykówkę” (wewnątrzszkolny)

Odwrócili losy
w półfinałach
Ligi Siatkówki

(3 zawodników + jeden rezerwowy)
Składy nie mieszane!

18 Luty 2010r. (Czwartek)
Godz. 9.00
„Gimnazjalny Turniej
w Piłkę Siatkową” (wewnątrzszkolny)
FAZA GRUPOWA
(6 zawodników + jeden rezerwowy)
Składy mieszane min. 2 dziewczyny w składzie!

19 Luty 2010r. (Piątek)
Godz. 9.00
„Gimnazjalny Turniej
w Piłkę Siatkową” (wewnątrzszkolny)

Niesamowity przebieg miały półfinały Ligi Siatkówki
Pszczyna Goczałkowice. Ci, którzy wygrali pierwsze mecze...
odpadli.
W poprzedniej edycji w wielkim finale ligi zagrał Sokół i ekipa KM&BM. Teraz obie ekipy przegrały w pierwszych meczach półfinałowych. Sokoły uległy druŜynie Linde
2:3, a w takim samym stosunku z Rowerem BłaŜeja przegrali
siatkarze z KM&BM.
W spotkaniach rewanŜowych los się jednak odwrócił.
Sokół wygrał z Linde 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:21), a
KM&BM pokonał Rower BłaŜeja takŜe 3:1 (20:25, 21:25,
25:22, 16:25).
Mecze o trzecie miejsce i wielki finały się 13 lutego
w hali Goczuś w Goczałkowicach-Zdroju. Szczegóły w
następnym numerze Wiadomości Goczałkowickich.
■

SPORT

DFK Holesov z Pucharem Wójta !
Piłkarki noŜne z zespołu DFK
Holesov zwycięŜyły w Międzynarodowym Turnieju Futsalu Kobiet, który
odbył się w sobotę 6 lutego 2010r. w
Hali Sportowej „GOCZUŚ”. Dziewczęta grały o puchar Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój.

społy przegrane zagrały o trzecie, a wygrane o pierwsze miejsce w całym turnieju.
Za nim odbyły się półfinały rozegrano
mecz o piąte miejsce w którym zmierzyły się gospodynie turnieju LKS Goczałkowice z druŜyną Czarnych Bytom Su-

W wielkim finale spotkały się druŜyny z
zagranicy DFK Holesov i Czeski Cieszyn gdzie ze zwycięstwa 2:0 cieszyły
się zawodniczki z Holesova.
Wszystkie zespoły zaprezentowały
wspaniały futbol, w którym nie brakowało składnych akcji, interwencji bramkarskich oraz goli, co odbijało się odzewem licznie zgromadzonej publiczności.
Oprócz nagród druŜynowych (pucharów
i dyplomów) wręczono równieŜ nagrody
indywidualne które odebrały następujące zawodniczki:
Najlepsza bramkarka: Sikorowa Jana
(Czeski Cieszyn)
Najlepsza zawodniczka: Krystyna Kuśnierz (Wisła Skoczów)
Najlepsza Strzelczyni: Skupinowi Zdenka (DFK Holesov)

Klasyfikacja końcowa:

Do udziału zaproszono osiem zespołów
z czego jeden nie dojechał. DruŜyny
drogą losowania podzielono na dwie
grupy: cztery zespoły w grupie „A” i
trzy zespoły w grupie „B”. W grupach
mecze rozgrywano systemem „kaŜdy z
kaŜdym”, a mecz trwał 12 minut. Do
następnej fazy rozgrywek awansowały
po dwie najlepsze druŜyny z obu grup,
tworząc pary półfinałowe z których ze-

cha Góra. Lepsze od naszego zespołu
okazały się rywalki wygrywając spotkanie 3 : 1
Mecz o trzecie miejsce rozegrany został
pomiędzy Jaskółkami z Chorzowa, a
druŜyną Wisły Skoczów gdzie dopiero
po rzutach karnych stosunkiem 3:4 zwycięŜyły dziewczyny z Wisły.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DFK Holesov
Czeski Cieszyn
Wisła Skoczów
KKS Jaskółki Chorzów
Czarni Bytom Sucha Góra
LKS Goczałkowice
7. KKS Zabrze
■

LKS Czarków zwycięŜył w Goczałkowicach
Nie fa wo ryzo wa ne Iskra
Pszczyna czy LKS Łąka, a LKS Czarków wygrał halowy turniej o Puchar
Prezesa LKS–u Goczałkowice.
10 druŜyn uczestniczyło w turnieju
organizowanym przez LKS Goczałkowice i GOSiR. Wśród nich wzmacniająca się przed rundą wiosenną Iskra
Pszczyna i LKS Łąka z klasy okręgowej. To te wie druŜyny były typowane
do wygrania turnieju. Piłka noŜna to
jednak taki sport, gdzie nie zawsze faworyci wygrywają. Pszczynianie nie
zdołali wyjść nawet z grupy, a Łąka

przegrała wszystkie mecze!
„Zieloni” przyjechali tylko w sześcioosobowym składzie, m.in. z Rafałem Klają czy Dominikiem Pławeckim.
– Dwóch piłkarzy miało stłuczkę, jeden
jest chory a jeszcze inny na pewno się
jakoś wytłumaczy – narzekał na frekwencję
Piotr
Mleczko,
trener
„Zielonych”. Jego druŜyna przegrała
wszystkie cztery mecze – z Pniówkiem
II Pawłowice, Ogrodnikiem Cielmice,
Sokołem Buczkowice i LKS–em Goczałkowice.
Pszczyńska Iskra rozpoczęła turniej
dobrze – od zwycięstwa 5:0 z drugą

druŜyną gospodarzy i remisu z LKS–em
Studzionka.
Potem jednak przyszło rozluźnienie
– prawie do samego końca pszczynianie
przegrywali 0:1 z LKS–em Czarków, a
dopiero w samej końcówce Andrzej
śupa dał zwycięstwo swojej druŜynie
strzelając dwa gole. Pszczynianie jednak
zbytnio się rozluźnili i juŜ po 40 sekundach ostatniego grupowego meczu z
LKS–em Bestwina przegrywali 0:2.
Wynik ten utrzymał się do końca i oznaczał, Ŝe Iskra zajmie dopiero trzecie
(Ciąg dalszy na stronie 15)

SPORT
LKS Czarków zwycięŜył w Goczałkowicach
(Ciąg dalszy ze strony 14)

miejsce w grupie, gdyŜ trzy druŜyny
miały po siedem punktów, a Iskra była
najsłabsza po uwzględnieniu małej tabeli. – Tak to jest z meczami na hali, chwila rozluźnienia i się traci bramki – tłumaczył Arkadiusz Lazar, trener pszczynian. Ostatecznie jego druŜyna zajęła
piąte miejsce.
Do półfinałów awansował LKS
Czarków i LKS Goczałkowice. W tym
spotkaniu faworytami byli piłkarze Mariusza Jendryczki, ale to zawodnicy B–
klasowca wygrali aŜ 3:0. W drugim meczu półfinałowym LKS Bestwina pokonał Ogrodnika Cielmice i skład finału
okazał się być taki sam jak przed rokiem.
Rok temu to LKS Bestwina wygrał
cały turniej, w finale pokonując LKS
Czarków 1:0. W tym to druŜyna z naszego powiatu wyszła na prowadzenie
pierwsza. Niestety, trwało to tylko chwilę, bo bestwinianie szybko wyrównali.
W bramce druŜyny Pawła Piszczka
dwoił się i troił… napastnik – Paweł
Nowok, który z konieczności zagrał w
bramce, gdyŜ nominalny bramkarz nie

dojechał na turniej z powodu stłuczki.
Nowok spisywał się jednak znakomicie
przez cały turniej. W finale po 12 minutach regulaminowego czasu gry było 1:1
i sędzia zarządził rzuty karne. W tych
LKS Czarków okazał się lepszy o jednego gola i wziął rewanŜ za przegraną w
finale sprzed roku.
Wyniki turnieju halowego o Puchar
Prezesa LKS–u Goczałkowice:



LKS Studzionka – LKS Czarków 0:1

1.
2.
3.
4.
5.

LKS Bestwina 7, 5:2
LKS Czarków 7, 3:2
Iskra Pszczyna 7, 7:3
LKS Goczałkowice II, 4, 2:8
LKS Studzionka 2, 2:4

GRUPA B



LKS Łąka – Pniówek II Pawłowice
1:2
Ogrodnik Cielmice – Sokół Buczkowice 2:0
Pniówek II Pawłowice – LKS Goczałkowice 0:1
LKS Łąka – Ogrodnik Cielmice 0:2
Sokół Buczkowice – LKS Goczałkowice 0:2
Ogrodnik Cielmice – Pniówek II
Pawłowice 1:1
LKS Łąka – Sokół Buczkowice 1:2
LKS Goczałkowice – Ogrodnik Cielmice 1:0
Sokół Buczkowice – Pniówek II
Pawłowice 1:1
LKS Goczałkowice – LKS Łąka 3:2

1.
2.
3.
4.
5.

LKS Goczałkowice 12
Ogrodnik Cielmice 7
Pniówek II Pawłowice 5
Sokół Buczkowice 4
LKS Łąka 0



GRUPA A











LKS Czarków – LKS Bestwina 1:0
LKS Goczałkowice II – Iskra
Pszczyna 0:5
LKS Bestwina – LKS Studzionka
1:1
LKS Czarków – LKS Goczałkowice
II 0:0
Iskra Pszczyna – LKS Studzionka
0:0
LKS Goczałkowice II – LKS Bestwina 0:2
Iskra Pszczyna – LKS Czarków 2:1
LKS Studzionka – LKS II Goczałkowice 1:2
LKS Bestwina – Iskra Pszczyna 2:0









MECZ O 9. MIEJSCE
LKS Łąka – LKS Studzionka 3:0 wo.
MECZ O 7. MIEJSCE
LKS Goczałkowice II – Sokół Buczkowice 2:0
MECZ O 5. MIEJSCE
Iskra Pszczyna – Pniówek II Pawłowice
2:0
PÓŁFINAŁY
LKS Bestwina – Ogrodnik Cielmice 1:0
LKS Czarków – LKS Goczałkowice 3:0
MECZ O 3. MIEJSCE
Ogrodnik Cielmice – LKS Goczałkowice 2:1
FINAŁ
LKS Czarków – LKS Bestwina 1:1, 3:2
po rzutach karnych
■
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Zwycięstwo Pioniera Tychy !
Zwycięstwem Pioniera Tychy
zakończył się pierwszy „Halowy Turniej Piłki NoŜnej śaków o Puchar
Prezesa LKS Goczałkowice”.
W niedzielę 31.01.2010r. w hali
sportowej ”Goczuś” w Goczałkowicach
- Zdroju rywalizowało ze sobą osiem
zespołów złoŜonych z chłopców urodzonych w roku 2000 i młodsi. W stawce
ośmiu zespołów znalazły się dwie druŜyny LKS - u Goczałkowice – Zdrój.
Tym razem nasi mali adepci piłki noŜnej
odegrali drugoplanową rolę w zawodach. Warto jednak podkreślić, Ŝe
pierwszy zespół LKS- u zajął piąte miejsce w turnieju po wygraniu meczu z
silną ekipą Chrzciciela Tychy. Drugi
nasz zespół zajął siódme miejsce po
wygraniu spotkania z zespołem POSiRu Pszczyna.
Godny podkreślenia jest fakt, Ŝe w orga-

nizację turnieju zaangaŜowali się rodzice młodych piłkarzy z Goczałkowic,
dzięki czemu turniej zyskał ciekawą
oprawę co doceniły zaproszone druŜyny.
Turniej przyciągnął na trybuny naszej
hali rzeszę kibiców którzy głośno dopingowali swoich małych futbolistów.
Klasyfikacja końcowa:
1. Pionier Tychy
2. „Trójka” Czechowice – Dziedzice
3. Podbeskidzie Bielsko – Biała
4. Rekord Bielsko – Biała
5. LKS Goczałkowice I
6. Chrzciciel Tychy
7. LKS Goczalkoiwce II
8. POSiR Pszczyna
Nagrody indywidualne:
Najlepszy Strzelec: Mateusz Borgieł
„Trójka Czechowice – Dziedzice:

Najlepszy Bramkarz: Dawid Matysek
„Pionier Tychy”
Najlepszy Zawodnik: Jakub Zętek
Najbardziej Waleczny: Bartłomiej
Spyra
Najlepsza zawodniczka: Sonia Pytel

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z BASENU
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iŜ z dniem 01.03.2010r. ulegają
zmianie ceny biletów na krytą pływalnię.
I. BILETY WSTĘPU NA BASEN
1. BILETY INDYWIDUALNE (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)
- NORMALNY - 10,00 zł/67min.
- ULGOWY - 5,00 zł/67 min.
2. BILETY INDYWIDUALNE 2 I 3 GODZINNE (OD PONIEDZIALKU DO PIATKU)
- BILET NORMALNY (2 godz.) - 16,00 zł/120 min.
- BILET ULGOWY (2 godz.) - 8,00 zł/120min.
- BILET NORMALNY (3 godz.) - 23,00 zł/ 180min.
- BILET ULGOWY (3 godz.) - 11,50 zł/ 180min.
3. BILETY WEEKENDOWE (SOBOTA I NIEDZIELA)
- NORMALNY - 9,00 zł/67min.
- ULGOWY - 4,50 zł/67 min.
4. BILETY RODZINNE (SOBOTA I NIEDZIELA) W GODZ.
9.00 - 15.00 DLA GRUPY DWÓCH RODZICÓW LUB
PRAWNYCH OPIEKUNÓW I CO NAJMNIEJ JEDNEGO
DZIECKA
- NORMALNY - 8,00zł/67 min.
- ULGOWY - 4,00 zł/67 min.
5. GRUPY ZORGANIZOWANE, ZŁOśONE Z DZIECI, MŁODZIEśY ORAZ STUDENTÓW DO 26 ROKU śYCIA ZA
OKAZANIEM LEGITYMACJI
- CZŁONEK GRUPY - 4,50zł/67min.
- 1 OPIEKUN NA 15 CZŁONKÓW GRUPY - NIEODPŁATNIE
6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI - 3,00zł/67min.

II. SAUNA - 0,40 zł/min.
III. KARNETY WSTĘPU NA BASEN WAśNE 3 MIESIĄCE
(KAUCJA ZWROTNA ZA KARNET 20,00 zł)
- KARNET ZA 50,00 zł
WARTOŚĆ KARTY: 57,50 zł
- KARNET ZA 100,00 zł
WARTOŚĆ KARTY: 115,00 zł
- KARNET ZA 120,00 zł
WARTOŚĆ KARTY: 160,00 zł
IV. UDOSTĘPNIENIE TORU PŁYWACKIEGO - 40,00 zł/h
V. FITNEES WODNY
Karnet wstępu waŜny 2 miesiące (10 wejść, 11 wejście
GRATIS) - 35,00 zł
(KaŜdorazowo naleŜy wykupić bilet wstępu na basen)
VI. SIŁOWNIA
- WSTEP JEDNORAZOWY (60 min.) - 6,00 zł
- KARNET - 6 GODZINNYCH WEJŚĆ (6X60 min.) -30,00 zł
- KARNET
- 12 GODZINNYCH WEJŚĆ (12X60 min.)
- 60,00 zł
DO WIADOMOŚCI KLIENTA
1. ZA KAśDĄ PRZEKROCZONĄ MINUTĘ DOPŁATA:
- BILET NORMALNY - 0,16 zł/min.
- BILET ULGOWY - 0,08 zł/min.
2. BILET ULGOWY DOTYCZY:
- DZIECI I MŁODZIEśY ORAZ STUDENTÓW DO 26 ROKU śYCIA ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI
- EMERYTÓW I RENCISTÓW ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI
3. DZIECI DO LAT 3 - NIEODPŁATNIE

■

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Spółka Wodna w GoczałkowicachGoczałkowicach-Zdroju
Spółka Wodna w GoczałkowicachZdroju powstała na mocy przepisów
zawartych w ustawie „Prawo wodne”
posiada osobowość prawną i swoją działalnością obejmuje teren całej Gminy.
Członkami spółki są mieszkańcy i osoby
posiadające nieruchomości na terenie
gminy.
Do zadań spółki naleŜy utrzymanie i
konserwacja urządzeń melioracyjnych
tj. rowów melioracyjnych i odwadniających, drenaŜu gruntów i uŜytków rolnych, wylotów drenarskich. Spółka realizuje te zadania z pieniędzy pochodzących z wpłat dokonanych w danym roku
przez jej członków. Wysokość składek

określona jest na corocznym walnym
zebraniu. Wraz z decyzjami podatkowymi kaŜdy członek otrzymuje przekaz
płatniczy i jest zobowiązany do jego
uregulowania. Z tego wynika wprost –
ile nazbiera spółka, tyle moŜe wydać na
bieŜące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
Czy naleŜy płacić? Tak, bo do kogo
się zwraca poszkodowany w razie wystąpienia awarii? Do spółki. LeŜy to w
interesie kaŜdego, niezaleŜnie czy
mieszkającego wyŜej czy niŜej-bliŜej
odbiornika. W kaŜdym przypadku poprzez urządzenia melioracyjne wody
opadowe odprowadzane są do jakiegoś

odbiornika. A to trzeba konserwować i
utrzymywać w sprawności. Stan urządzeń melioracyjnych jest róŜny, szczególnie tam gdzie były podłączone odprowadzenia ścieków. Teraz trzeba je
wyczyścić i naprawić. Ktoś to musi zrobić i pilnować przed uszkodzeniem i
zepsuciem.
Nie są to opłaty wysokie, a im więcej
uda się zebrać tym skuteczniejsze będzie
działanie urządzeń melioracyjnych. Na
ten rok ustalono opłatę w wysokości
15zł od nieruchomości do 1 hektara i za
kaŜdy hektar fizyczny ponad 11zł.
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Goczałkowice, dnia 01.02.2010r.

Sprawozdanie z realizacji
projektu
systemowego
pt.
„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” w 2009r. w ramach Priorytetu VII: Promocja
integracji społecznej, Działanie
7.1: Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
W roku 2009 Gmina GoczałkowiceZdrój kontynuowała rozpoczęty w 2008r. współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego projekt pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Projekt
realizowany był w okresie do 01.01.2009r. – 31.12.2009r.
Celem ogólnym projektu było przywrócenie osób wykluczonych społecznie
bądź zagroŜonych wykluczeniem na
rynek pracy oraz zwiększenie aktywności zawodowo-społecznej wśród mieszkańców Gminy.

Celami szczegółowymi była aktywizacja
społeczna – zwiększenie motywacji do
działania, zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, a takŜe usamodzielnienie się osób korzystających z
pomocy OPS w Goczałkowicach –
Zdroju.
Bezpośrednim realizatorem projektu był
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju.
Ogólna wartość projektu wynosiła: 116 814,00 zł z tego 10,5% stanowił wkład
własny Gminy w realizację projektu.
Kwota dofinansowania wyniosła: 104 548,53 zł.
Personel zaangaŜowany w realizację
projektu stanowił 4 osoby, w tym 3 pracowników OPS oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie – na stanowisku
księgowa.
Wynagrodzenia 2 pracowników OPS
oraz wynagrodzenie księgowego zatrudnionego na umowę zlecenie w pełni
płacone było ze środków dotacji rozwojowej. Natomiast wynagrodzenie koordynatora wypłacane było w formie premii równieŜ w ramach dotacji rozwojowej.
W okresie od 01.01.2009r. –
31.12.2009r.
- w ramach zadania: Aktywna integra-

cja – zrealizowano:
a)Trening kompetencji i umiejętności
społecznych ( z konsultacją indywidualną ). Doradztwo zawodowe .
(skorzystało z niego 10 uczestników).Uczestnicy projektu skorzystali
takŜe z cateringu;
b) Doradztwo prawne – dla 4 osób,
c) Szkolenia podnoszące kwalifikacje
zawodowe:
- „Kierowca wózków jezdniowych z
napędem silnikowym”- dla 1 uczestnika;
-„Bukieciarstwo z aranŜacją wnętrz”dla 2 uczestników;
- „Krój i szycie”- dla 1 uczestnika;
-„Kucharz”- dla 1 uczestnika;
-„Stylizacja paznokci”- dla 2 uczestników ;
-„Prowadzenie magazynu/hurtowni z
zastosowaniem komputera oraz kas fiskalnych”- dla 2 uczestników;
-„Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – podstawy przedsiębiorczości”- dla 3 uczestników;
- „Podstawy obsługi komputera – praca
z programami biurowymi” – dla 3
uczestników
d) szkolenie z zakresu: „Pokonywania
własnych słabości poprzez pracę zespołową, nabycie nowych umiejętności
związanych z ratownictwem przedme(Ciąg dalszy na stronie 19)

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na wynajem lokalu uŜytkowego wraz z
częścią powierzchni uŜytkowej korytarza, przeznaczonego pod działalność
gastronomiczną. Przedmiot najmu, przeznaczony do wynajęcia znajduje się w
budynku Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Goczałkowicach – Zdroju
przy ul. Powstańców Śląskich 3, połoŜonym na nieruchomości objętej KW Nr
35629 – działka, nr 2602/38, KW 35809
działka nr 1556/38 oraz 1154/38, stanowiącej własność Gminy GoczałkowiceZdrój Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku GOSiR. Powierzchnia lokalu – 30,00 m2, powierzchnia
uŜytkowa
korytar
za – 32,00m2.
Stawka wywoławcza czynszu ,za
całość przedmiotu najmu wynosi 600,00
zł brutto (sześćset złotych brutto). Wysokość postąpienia wynosi 50 zł.
Przedmiot najmu przeznaczony jest
do wynajęcia na prowadzenie lokalu
gastronomicznego, czynnego nie dłuŜej,
niŜ w godzinach pracy GOSiR. Okres
wynajmu wynosi 3 lata z moŜliwością

wypowiedzenia, jeŜeli:
- najemca będzie zalegał z zapłatą
czynszu najmu, lub zapłatą za energię
elektryczną przez dwa pełne okresy płatności, - bez zachowania terminów wypowiedzenia
- lokal gastronomiczny będzie czynny krócej niŜ 10 godzin dziennie, i
mniej niŜ siedem dni w tygodniu z wyłączeniem dni, w których Obiekt (Hala
Sportowa i Kryta Pływalnia) będą nieczynne, - z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia
- najemca lokalu nie będzie stosował
się do zapisów regulaminów Hali Sportowej i Krytej Pływalni, - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
- będzie dokonywana sprzedaŜ napojów alkoholowych przez najemcę oraz
piwa bezalkoholowego - bez zachowania terminów wypowiedzenia
Czynsz obejmuje następujące media:
woda, centralne ogrzewanie oraz wywóz
nieczystości. Płatność za energię elektryczną regulowana będzie miesięcznie,
po dokonaniu odczytu z podlicznika i
wystawieniu na tej podstawie przez wy-

najmującego faktury VAT.
Wysokość stawki czynszu za najem
moŜe być waloryzowana nie częściej niŜ
raz w roku, jeŜeli publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 3% lub suma
wskaźników z kolejnych następujących
po sobie lat, po dniu zawarcia umowy
lub dokonania jej waloryzacji przekroczy 3%, drogą jednostronnego oświadczenia skierowanego do najemcy.
Wynajmujący nie moŜe stawiać
przegród ograniczających moŜliwość
korzystania z korytarza, a wszelkie nakłady na przedmiot najmu będzie dokonywał na własny koszt, bez prawa Ŝądania zwrotu od wynajmującego.
Przetarg odbędzie się w dniu
05.03.2010r. o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w GoczałkowicachZdroju przy ul. Powstańców Śl. 3
(Hala Sportowa i Kryta Pływalnia),
pokój Nr 11.
■

WYKAZ
części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
- lokalu uŜytkowego oraz powierzchni uŜytkowej korytarza
1. Lokal uŜytkowy wraz z częścią powierzchni uŜytkowej
korytarza, przeznaczony do wynajęcia znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Powstańców Śląskich 3, połoŜonym na nieruchomości objętej KW Nr 35629 – działka, nr
2602/38, KW 35809 działka nr 1556/38 oraz 1154/38, stanowiącej własność Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Przedmiotem najmu będzie lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku, o powierzchni 30 m2, oraz część
powierzchni uŜytkowej korytarza w otoczeniu lokalu, o
powierzchni 32,00 m2. Wynajmowana powierzchnia uŜytkowa nie jest wydzielona przegrodami.
3. Przedmiot najmu opisany w pkt 2 przeznaczony jest do
wynajęcia na prowadzenie lokalu gastronomicznego, czynnego nie dłuŜej, niŜ w godzinach pracy GOSiR.
4. Przedmiot najmu opisany w pkt 2 wynajęty zostanie w
drodze przetargu, a wywoławcza stawka czynszu najmu za
całość przedmiotu najmu wynosi 600,00 zł brutto.
5. Czynsz płatny jest miesięcznie, z góry do 15 danego miesiąca.
6. Okres wynajmu wynosi 3 lata z moŜliwością wypowiedzenia, jeŜeli:
 najemca będzie zalegał z zapłatą czynszu najmu, lub

zapłatą za energię elektryczną przez dwa pełne okresy
płatności, - bez zachowania terminów wypowiedzenia
 lokal gastronomiczny będzie czynny krócej niŜ 10 godzin dziennie, i mniej niŜ siedem dni w tygodniu z wyłączeniem dni, w których Obiekt (Hala Sportowa i Kryta Pływalnia) będą nieczynne, - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 najemca lokalu nie będzie stosował się do zapisów regulaminów Hali Sportowej i Krytej Pływalni, - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 będzie dokonywana sprzedaŜ napojów alkoholowych
przez najemcę oraz piwa bezalkoholowego - bez zachowania terminów wypowiedzenia
7. Czynsz obejmuje następujące media:
 woda,
 centralne ogrzewanie
 oraz wywóz nieczystości.
8. Płatność za energię elektryczną regulowana będzie miesięcznie, po dokonaniu odczytu z podlicznika i wystawieniu na tej podstawie przez wynajmującego faktury VAT.
9. Wysokość stawki czynszu za najem moŜe być waloryzowana nie częściej niŜ raz w roku, jeŜeli publikowany w
(Ciąg dalszy na stronie 19)
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WYKAZ części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
- lokalu uŜytkowego oraz powierzchni uŜytkowej korytarza
(Ciąg dalszy ze strony 18)

Monitorze Polskim przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 3% lub suma wskaźników z
kolejnych następujących po sobie lat,

po dniu zawarcia umowy lub dokonania jej waloryzacji przekroczy 3%,
drogą jednostronnego oświadczenia
skierowanego do najemcy.
10. Wynajmujący nie moŜe stawiać
przegród ograniczających moŜliwość
korzystania z korytarza, a wszelkie

nakłady na przedmiot najmu będzie
dokonywał na własny koszt, bez
prawa Ŝądania zwrotu od wynajmującego.
■

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”
(Ciąg dalszy ze strony 17)

dycznym” – dla 6 uczestników projektu.
Na czas szkoleń udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z opiekę nad dziećmi uczestników
projektu. Udzielono takŜe wsparcia finansowego na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza
terenem gminy.
Dodatkowo na szkoleniu z zakresu obsługi komputera zorganizowano poczęstunek w formie kanapek oraz sałatek .
W ramach powyŜszego zadania na czas
trwania projektu została zakupiona polisa ubezpieczeniowa dla uczestników
projektu.
Dokonywano takŜe wypłaty wynagrodzenia pracownika socjalnego – asystenta rodzinnego zatrudnionego na ½
etatu – w ramach środków unijnych.
- w ramach zadania: Promocja projektu – zakupiono naklejki z logo. Została
takŜe załoŜona strona internetowa
(www.ops.goczalkowicezdroj.pl) oraz
zakupiono aparat fotograficzny do celów wizualizacyjnych. W ramach powyŜszego zadania zamieszczano comiesięcznie artykuły na temat realizacji
projektu
w
prasie
lokalnej:
„Wiadomości Goczałkowickie” oraz na
stronach internetowych (strona OPS
oraz strona Urzędu Gminy Goczałkowi-

ROZLICZENIE OSP

ce-Zdrój). Dokonywano takŜe comiesięcznej aktualizacji załoŜonej strony
internetowej – odpłatnie.
Dokonywano takŜe wypłaty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na ½
etatu ds. promocji i informacji – w ramach środków unijnych.
- w ramach zadania: Zarządzanie projektem – przeprowadzono rekrutację
uczestników, dokonywano opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego (załoŜonego w
2008r. na potrzeby projektu), prowadzono nadzór nad realizacją projektu. Zakupiono takŜe telefon
komórkowy oraz comiesięczne doładowania (karty telefoniczne). Zakupiono
takŜe niszczarkę na potrzeby biura projektu.
W ramach powyŜszego zadania dokonywano takŜe comiesięcznych wypłat wynagrodzenia dla pracownika ds. zamówień publicznych oraz obsługi biura
projektu, a takŜe dla księgowej – wynagrodzenie wypłacano w ramach środków z Unii Europejskiej; i koordynatora projektu – premia ze środków unijnych.
Dokonano takŜe zakupu materiałów
biurowych, niezbędnych do realizacji
działań związanych z projektem systemowym PO KL.

Zgo dni e z decyzj ą
Nr SO/ E -5 0 22 1/ 1 /2 009 z dni a
20.11.2009 r. dot. zezwolenia na rozprowadzanie kalendarzy na rok 2010.

Rozliczenie:
1. Zebrana kwota za kalendarze:
7.330,30 zł
2. Druk kalendarzy: 1.464,00 zł
3. Zezwolenie: 82,00 zł
pozostało: 5.784,30 zł

Po zakończeniu rozprowadzania i rozliczeniu zbiórki uzyskano łączną kwotę w
wysokości 7.330,30 z ł.

Z powyŜszej kwoty planujemy zakup 4
galowych mundurów straŜackich i dziesięć dresów dla druŜyny młodzieŜowej.

- w ramach zadania : Wsparcie dochodowe – zasiłki i pomoc w naturze
udzielano pomocy finansowej uczestnikom projektu w formie zasiłków celowych i okresowych. Wsparcie dochodowe dla uczestników projektu stanowiło
wkład własny Gminy w realizację projektu.
- w ramach zadania: Prace społecznie
uŜyteczne – prowadzone były prace, w
których brała udział 1 osoba będąca
uczestnikiem projektu. Wynagrodzenie
uczestnika z tytułu wykonywania w/w
prac stanowiło wkład własny Gminy w
realizację projektu.
Za okres od 01.01.2009r. – 30.09.2009r.
rozliczono z Urzędem Marszałkowskim
środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w wysokości: 78.686,06
zł z tego wkład własny 11.318,06 zł
Natomiast w okresie od 01.10.2009r.31.12.2009r. została rozliczona następująca kwota 37.374,97 zł w tym wkład
własny w kwocie 868,35 zł
Z powyŜszych kalkulacji wynika, iŜ w
roku 2009r. OPS w Goczałkowicach –
Zdroju uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego następującą kwotę dofinansowania: 103.874,62 zł.
OPS Goczałkowice-Zdrój

Pozostałą kwotę przeznaczymy na rozwijanie wśród członków ochotniczej
straŜy poŜarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
PREZES
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Goczałkowicach-Zdroju
Jerzy Sodzawiczny
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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.
PUNKT KASOWY BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W
PSZCZYNNIE W BUDYNKU URZĘDU GMINY – czynny
Poniedziałek 8:30 - 15:00, Wtorek 8:30 - 16:30, Środa 8:30 14:30, Czwartek 8:30 - 14:30, Piątek 8:30 - 14:30
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. Uzdrowiskowa 61, tel.
2107088, 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 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 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 ZWIERZĄT- GoczałkowiceZdrój ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Goczałkowice-Zdrój ul.
Główna 39, tel. 2107313 – czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - ul. Uzdrowiskowa 61
czynna 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:
 AWARII 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 GoczałkowiceZdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645
• REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
oddział w Sosnowcu 41-203 ul. Baczyńskiego 11,
tel. 032 293 80 62/63
• Eko-Plus, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./
fax: 0322159055
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel.
kom. 0603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021,
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty,
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje o wywieszeniu
następujących wykazów:
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Powstańców Śl., stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 0151/11/10 z dnia 11 lutego 2010r.
2) Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy
drodze przetargu, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju w rej.
ul. Zimowej, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 0151/ 12/10 z dnia 11 lutego 2010r.
3) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju
przy ul. śeromskiego, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 0151/7/10 z dnia 22 stycznia 2010r
Wykazy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, na okres 21 dni, tj od
dnia 17 lutego 2010r.do 10 marca 2010r.

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.

DYśURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowi mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier przyjmują interesantów
w budynku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy Wiślnej 13.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 9.00 do 11.00
Kontakt telefoniczny - 032/4493263
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