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Jubileusz Par MałŜeńskich
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”
W dniu 17.11.2009 r. gościliśmy
w Naszym Urzędzie pary małŜeńskie obchodzące złote, szmaragdowe i diamentowe gody.
Jubilatów obchodzących 50 rocznicę ślubu
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Wójt Gminy Pan Krzysztof Kanik
odznaczył okolicznościowymi medalami
„z róŜyczką”, a wszystkim wręczył pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki Ŝycząc jednocześnie jeszcze wielu, wspólnie
przeŜytych lat.
Spotkanie uświetniła Pani Otylia Trojanowska ze Studzionki, która została Ślązakiem
Roku 2009, zwycięŜając w konkursie zorganizowanym przez Radio Katowice
pn. „Po naszymu czyli po Śląsku” promującym śląską tradycję, kulturę i gwarę.
Pary małŜeńskie obchodzące swoje
„okrągłe” jubileusze zaproszone na uroczyste spotkanie:
60-lecie poŜycia małŜeńskiego:
Państwo Jan i Zofia Borgieł
Państwo Antoni i ElŜbieta Nierząd
Państwo Jadwiga i Franciszek Cofała
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Państwo Anna i Wilhelm Kościelny
Państwo Zofia i Henryk Szpek
Państwo Stefan i Maria Kubica
Państwo Maria i Józef śur
Państwo Danuta i Henryk Zajic
Państwo Agata i Mieczysław Smurawscy
Państwo Gertruda i Franciszek Jacek
Państwo Małgorzata i Tadeusz Rejman
Państwo Aniela i Stanisław Urdzoń
Państwo ElŜbieta i Józef Czerneccy
Państwo Eugenia i Tadeusz Zielińscy
Państwo Stefania i Stanisław Kraj
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Państwo Antonina i Alfred Kapias
Państwo Krystyna i Wiesław Maksymowicz
Państwo Cecylia i Henryk Kozubek
Państwo ElŜbieta i Teodor Mrzyk
Państwo Irena i Ryszard Weszka
Państwo Anna i Czesław Urdzoń
Państwo Leszek i Ingeborga Słoma
Państwo Henryk i Elfryda Waliczek
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Z śYCIA GMINY

AKTUALNOŚCI

Uchwały Rady Gminy
Uchwała Nr XXXIV/231/2009
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.), art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz.844 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala:
§1
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,69 zł od 1
m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o
drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i oznaczone symbolem geodezyjnym „dr”- 0,06 zł od 1
m² powierzchni;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego 0,15 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej- 17,22 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,22 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,89 zł od
1 m² powierzchni uŜytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego 5,29 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
3. od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.
3 i ust. 3-7.

b) grunty, budynki i budowle przeznaczone na siedziby jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1
nie obejmują budynków, gruntów i
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010r.
___________________________

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXXIV/233/2009
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10. 2009 r.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010r.

w sprawie: ustalenia stawek opłaty
targowej w Gminie GoczałkowiceZdrój na rok 2010

___________________________
Uchwała Nr XXXIV/232/2009
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od
nieruchomości w 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.) Rada
Gminy uchwala:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty zajęte na przepompownie
ścieków wchodzące w system kanalizacji ścieków;

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.
40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19
pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaŜy na targowiskach w wysokości:
- 5,00 zł od metra bieŜącego stoiska,
przy czym kaŜdy zaczęty metr będzie
liczony do pełnego metra bieŜącego,
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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- 5,00 zł od punktu sprzedaŜy odręcznej
typu: kosz, wiadro, skrzynka, wieszak,
sprzedaŜ owoców na murkach itp.
2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie moŜe przekroczyć
681,54 zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa.
2. Inkasentami będą wyznaczeni przez
kierownika pracownicy Administracji
Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju w ramach wykonywania
swoich obowiązków.
3. Z tytułu poboru opłaty inkasenci nie
otrzymują wynagrodzenia.
4. Inkasent opłaty targowej winien dokonywać miesięcznych rozliczeń wpływów z budŜetem Gminy w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
5. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest
sprzedaŜ.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010 r.
___________________________
Uchwała Nr XXXIV/234/2009
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10. 2009 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty
uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2010, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt
8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.), art. 17-

ust.1a, art.19 pkt 1, lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art.
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,00zł.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej
zobowiązanych do jej poboru wyznacza
się:
a) Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w GoczałkowicachZdroju od pacjentów tego Ośrodka
b) Sanatorium ReumatologicznoRehabilitacyjne „Gwarek” w GoczałkowicachZdroju od pensjonariuszy Sanatorium
c) osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu
pokoi od
przebywających w nich czasowo
osób
d) osoby kierujące hotelami, motelami,
pensjonatami, albo podobnymi obiektami
usługowymi, w których przebywają
czasowo osoby podlegające opłacie poza
wymienionymi w pkt a, b i c.
3. Opłata jest płatna w pierwszym dniu
pobytu za cały okres pobytu.
4. Inkasenci opłaty winni dokonywać
miesięcznego rozliczenia wpływów z
budŜetem
Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
rozliczenie dotyczy.
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych
opłat,
płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.
§3
Opłatę uzdrowiskową moŜna równieŜ
wpłacać na rachunek bankowy Urzędu
Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010 r.
___________________________
Uchwała Nr XXXIV/235/2009
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów
na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), art. 18a ust.1
i art.19 pkt 1, lit. f i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój opłatę od osób fizycznych posiadających psy.
§ 2.
Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 15,00 zł od
jednego psa.
§ 3.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów
utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości, po jednym na kaŜdą nieruchomość.
§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest
bez wezwania do dnia 31 maja roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w
ciągu roku podatkowego, stawkę roczną
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie
tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
§ 5.
Wpłaty opłaty naleŜy dokonywać na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010 r.
___________________________
Uchwała Nr XXXIV/236/2009
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.10.2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872) i
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Gminy uchwala:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od
środków transportowych w wysokości
podanej
w załącznikach 1-7 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2010 r.
■

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŜej 3,5 t i poniŜej 12 t
Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

1.

PowyŜej 3,5t do 5,5t włącznie

2.
3.

Rok produkcji do 1995r. włącznie

Rok produkcji po1995r.

624,00 zł

420,00 zł

PowyŜej 5,5t do 9t włącznie

1 044,00 zł

828,00 zł

PowyŜej 9t i poniŜej 12t

1 248,00 zł

1 044,00zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 t i poniŜej 12 t
Lp.

Dopuszczalna masa
całkowita

Rok produkcji do 1995r. włącznie

Rok produkcji po1995r.

1.

Od 3,5t do 5,5t włącznie

1 452,00 zł

1 044,00 zł

2.

PowyŜej 5,5t do 9t włącznie

1 452,00 zł

1 248,00 zł

3.

PowyŜej 9t i poniŜej 12t

1 452,00 zł

1 356,00 zł
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

13

1 680,00 zł

2 376,00 zł

13

→

2 148,00 zł

2 376,00 zł
Trzy osie

12

2 148,00 zł

→

2 376,00 zł
Cztery osie i więcej

12

25

2 148,00 zł

2 376,00 zł

25

29

2 148,00 zł

2 376,00 zł

29

→

2 148,00 zł

2 544,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

31

31

37

37

→

1 740,00 zł
1 896,00 zł

1 836,00 zł
2 004,00 zł

2 052,00 zł

2 148,00 zł
Trzy osie i więcej

12

40

1 740,00 zł

1 836,00 zł

40

→

2 052,00 zł

2 604,00 zł
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniŜej 12t
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita

Rok produkcji do 1995r. włącznie

Od 7t i mniej niŜ 12t

Rok produkcji po1995r.

1 248,00 zł

1 044,00 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa /
przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)
mniej niŜ

Nie mniej niŜ

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3

4

1
Jedna oś
12

→

1 356,00 zł

1 464,00 zł

Dwie osie
12
33

33
37

1 356,00 zł
1 356,00 zł

1 464,00 zł
1 464,00 zł

37

→

1 548,00 zł

1 836,00 zł

12

38

1 356,00 zł

1 464,00 zł

38

→

1 548,00 zł

1 836,00 zł

Trzy osie i więcej

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2009 r.

Autobusy
Lp.

Rok produkcji do 1995r. włącznie

Rok produkcji po1995r.

1.

Mniej niŜ 30 miejsc

1 464,00 zł

1 044,00 zł

2.

Równa lub większa od 30 miejsc

1 836,00 zł

1 248,00 zł

Z śYCIA GMINY
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WIADOMOŚCI Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych
Na wrześniowej sesji Rada Powiatu
Pszczyńskiego podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminami
w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych. Między innymi nasza
Gmina podpisze porozumienie z Zarządem Powiatu na realizacje powyŜszego
zadania w sezonie 2009/2010 w ramach
środków finansowych przekazanych
przez Powiat. Celem porozumienia jest
usprawnienie realizacji zadań zimowego
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Ulica Szkolna
oraz Świętej Anny
RównieŜ na wrześniowej sesji Rada
Powiatu Pszczyńskiego podjęła uchwałę
w sprawie powierzenia Gminie Goczałkowice-Zdrój zadania publicznego do
realizacji z zakresu własności Powiatu
Pszczyńskiego dotyczącego przebudowy
ulicy Szkolnej w ramach inwestycji
„Poprawa układu komunikacyjnego w
Gminie Uzdrowiskowej GoczałkowiceZdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda „Pod bocianem” do skrzyŜowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Szkolną i Główną
(ulica Św. Anny)”. Zadanie będzie
współfinansowane z „Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Gmina Goczałkowice-Zdrój złoŜyła
wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji drogowej.
W zakres powyŜszej inwestycji wchodzi

przebudowa drogi powiatowej ulicy
Szkolnej wraz z drogą gminną ulicą
Świętej Anny. Szacunkowy koszt zadania wynosi 6 500 000 zł z czego dofinansowanie z budŜetu państwa wyniesie
3 000 000 zł. Pozostała kwota będzie
zabezpieczona jako dofinansowanie z
budŜetu powiatu w tym: środki własne
powiatu poniesione na projekt w kwocie
105 530 zł; środki powiatu na 2010 rok
w kwocie 1 750 000 zł oraz pomoc finansowa Gminy Goczałkowice-Zdrój w
kwocie 1 688 350 zł, a takŜe dofinansowanie z budŜetu Gminy kwoty 61 650 zł
na zadanie gminy. Wspólne zadanie
Powiatu i Gminy stwarza większe moŜliwości pozyskania funduszy w ramach
powołanego programu. Jest to kolejna
próba pozyskania środków finansowych
na remont ulicy Szkolnej.

Ulica Główna
Powiatowa Komisja Finansów sformułowała wniosek do Powiatowego
Zarządu Dróg w Pszczynie o przygotowanie projektu na dokończenie ulicy
Głównej. Dyrektor Zarządu Dróg przychylił się do propozycji komisji. Poinformował, Ŝe projekt jest, a koszt modernizacji pozostałego odcinka tej drogi
wynosi według kosztorysu inwestorskiego 3 165 603 zł, z czego ze środków
własnych budŜetu Powiatu musi być
zabezpieczona kwota 467 959 zł co stanowi 15% wnioskowanej przez Powiat
kwoty zadania. Dofinansowanie ze środków unijnych ma stanowić 85% wartości wnioskowanej kwoty to jest
2 651 772 zł. Powiatowy Zarząd Dróg
zgłosi wniosek o dofinansowanie na

zadanie na drogach powiatowych pod
tytułem „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Goczałkowice-Zdrój
poprzez przebudowę ulicy Głównej
wraz z budową kanalizacji deszczowej i
budową chodnika na odcinku od ulicy
Św. Anny do ulicy Jeziornej” do dofinansowania o środki unijne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013.
Jolanta Wawrzyczek

ŚLĄSKI SKAT
14 listopada 2009 r. odbył się III
Powiatowy Indywidualny Turniej Skata
OSP o Puchar Wójta Gminy Kobiór.
Gminę Goczałkowice-Zdrój reprezentowali członkowie Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej. W grze indywidualnej, pierwsze miejsce zajął goczałkowicki straŜak,
Tadeusz Piszczek, a cała druŜyna reprezentantów ukończyła zawody z II lokatą.
■

W UZNANIU DLA STRAśAKÓW
Jak ws zysc y pa mię ta my w
czerwcu tego roku naszą miejscowość
nawiedziły ulewne deszcze, które w
efekcie wywołały niszczącą powódź.
JuŜ wcześniej dziękowaliśmy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Goczałkowicach,
która z poświęceniem niosła pomoc
poszkodowanym mieszkańcom gminy.
Ich ofiarność i zaangaŜowanie z jakim
bronili „przed wielka wodą” bezpieczeństwa obywateli, ich mienia i dobytku została zauwaŜona równieŜ na wyŜ-

szym szczeblu.
Na ręce Prezesa Zarządu OSP,
pana Jerzego Sodzawicznego wpłynęło
pismo w którym Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Grzegorz Schetyna złoŜył
serdecznie słowa podziękowania i wyrazy uznania za bohaterską postawę i stosunek do słuŜby goczałkowickim straŜakom, stawiając ich za godny naśladowanie wzór dla wszystkich, którzy wykonują ten niebezpieczne zawód

Puchar za zajęcie I miejsca dla
Tadeusza Piszczka

Z śYCIA GMINY
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11 Listopada
„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Gdy w 1795 r. Polska zniknęła z
mapy Europy, nikt nie myślał, Ŝe odzyska ponownie swą niepodległość dopiero po 123, niezwykle burzliwych dla
całego narodu latach. Dopiero wraz z
zakończeniem I wojny światowej na
nowo odzyskaliśmy swe przedrozbiorowe granice.
Zupełnie inaczej od reszty polskiego terytorium przebiegała kwestia
dotycząca Górnego Śląska. Wraz z dwoma ostatnimi latami wojny (1917/1918)
narastały coraz większe nastroje niepodległościowe pośród śląskiej ludności,
które wyraŜały się dąŜeniem do przeprowadzenia plebiscytu, który miałby na
celu przyłączenie tych terenów do państwa polskiego.
Niekorzystne dla Polaków wyniki
plebiscytu doprowadziły do wybuchu III
Powstań Śląskich, co w ostateczności
zakończyło się decyzją Rady Ligi Ambasadorów przyłączeniem 29 % z 11 tyś
km 2 objętej głosowaniem powierzchni
zamieszkałej przez 2 212 700 osób, z
czego tylko 996 tyś. osób weszło w granice nowo powstałego państwa. I tak do
Polski powróciły powiaty o duŜym znaczeniu ekonomicznym: Katowice, Królewska Huta, Lubliniec, Tarnowskie
Góry, Świętochłowice, Rybnik i cała
ziemia pszczyńska. Uroczysta ceremonia wkroczenia wojsk polskich odbyła
się 29 czerwca 1922 r. o godz. 9.30 na

moście granicznym w Goczałkowicach
przy którym znajdował się dawny Urząd
Celny. Pierwszymi przedstawicielami
władz polskich na terenie wsi zostali
wójtowie: Ludwik Kapias w Goczałkowicach Górnych i Jan Młodzik w Goczałkowicach Dolnych.
W 1937 r. ówczesne władze Polski postanowiły upamiętnić ponowne
scalenie się wszystkich historycznych
ziem polskich w suwerenne, niezaleŜne
państwo ustanawiając na dzień 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.
Data ta nie była przypadkowa. 9
lat wcześniej, tego dnia Niemcy podpisały kapitulację na froncie zachodnim.
Od ustanowienia, do wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono juŜ tylko
raz w 1938 r. Na ponowną reaktywację
musiało bowiem czekać, aŜ do 1989 r.,
kiedy to upadły trwające od 1945 r.
rządy komunistyczne w Polsce.
Obecnie Narodowe Święto Niepodległości naleŜy do najwaŜniejszych
świąt narodowych, a jego uroczyste
obchody odbywają się w niemalŜe kaŜdym zakątku naszego kraju. W tym roku
władze Goczałkowic wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury postanowiły uczcić
ten podniosły dzień niezwykłym koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu
dwóch artystek – Magdaleny Skawińskiej i Joanny BłaŜejczyk-Łukasik, na
który przybyli zaproszeni goście i
mieszkańcy Goczałkowic. Uroczystość

została skierowana głównie do młodzieŜy gimnazjalnej, która miała moŜliwość
przypomnieć sobie najwaŜniejsze dla
kaŜdego Polaka wartości.
W trakcie koncertu, podzielonego tematycznie na „Polskie piosenki
legionowe” i „Polskie Piosenki retro”
moŜna było usłyszeć takie utwory jak
„BoŜe coś Polskę”, „Hymn do miłości
ojczyzny”, „Ułani, malowane dzieci”,
„Czerwone maki spod Monte Cassino”,
„My pierwsza brygada” , czy teŜ piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny, która
czynnie wspierała polskich Ŝołnierzy w
trakcie II wojny światowej.
Po zakończeniu części artystycznej wójt gminy Pan Krzysztof Kanik wręczył odznaczenia za zasługi na
rzecz goczałkowickiej społeczności
trzem straŜakom naszej Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej, której członkowie swą
obecnością uświetnili tegoroczne obchody Święta Niepodległości.
Wśród wyróŜnionych osób znaleźli się:
- Jan Dąbrowski – srebrny medal
- Jarosław Serafin i Grzegorz Soloch –
brązowy medal.
Uroczystość zakończono złoŜeniem kwiatów i zapaleniem zniczy, pod
pomnikiem ku czci „Poległym za Honor
Ojczyzny” przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach.
Ewelina Sowa
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RODZINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O TYTUŁ „BEZBŁĘDNEJ RODZINY”
„Ortografia jest piękną damą,
wymagającą i zasadniczą. Wierność jej
zasadom pozwala uzyskać tytuł mistrza
ortografii”. Tymi słowami Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, pani Beata Handzlik
przywitała 18 listopada 2009 r. wszystkich uczestników rodzinnego konkursu
ortograficznego, którego pomysłodawcą, sześć lat temu została goczałkowicka
polonistka, pani RóŜa Szotek.
Ideą konkursu od samego początku była chęć połączenia we wspólnej
zabawie, nauce i rywalizacji dzieci i
rodziców, a takŜe ukazanie tej nie lubianej nauki z łagodniejszej perspektywy,
zwłaszcza dziś, kiedy odręczne pisanie,
w dobie komputeryzacji pozostało głównie domeną uczniów.
W tegorocznej edycji, udział
wzięło 11 rodzin, z których po niezwykle wyrównanej rywalizacji wyłoniono
trzy zwycięskie zespoły.
Jako kryterium oceny jury kierowało się tzw. błędem pierwszorzędnym
(ó,u,Ŝ,rz),
błędem
drugorzędnym
(pisownia łączna i rozdzielna) oraz najlŜejszym błędem interpunkcyjnym. W
trakcie burzliwych obrad sędziowskich
czas wszystkim zgromadzonym na duŜej
sali w budynku Urzędu Gminy umiliły
występy artystyczne uczniów Szkoły
Podstawowej.

W ostatecznym rozrachunku, po
sprawdzeniu wszystkich prac pierwsze
miejsce wywalczyła Ewelina i Agnieszka Rojczyk, drugie Janina i Magdalena
Maśka, a laureatem trzeciego została
Marta i Joanna Świerczek
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują zwycięzcom oraz pragną
podziękować pozostałym uczestnikom
którzy brali udział w Rodzinnym Dyk-

tandzie 2009.
Pośród miłośników ortografii
znalazły się rodziny: Agnieszki, Gabrieli i Dariusza Szema, Pauliny i Bronisława Janik, Stanisława i Zbigniewa Faruga, Joanny i Aleksandra Kotas, Celiny i
Katarzyny Kopeć, Agnieszki i Małgorzaty Filipczyk oraz Tomasza i Iwony
Lazarek.
E.S.
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na przedszkolaka to
uroczystość wyjątkowa – najmłodsze
dzieci stają się oficjalnie częścią społeczności przedszkolnej. To dla nich
przeŜycie ogromne i waŜne.
Wspaniałą okazją do tworzenia
„rodzinnej atmosfery w przedszkolu” są
wspólnie organizowane uroczystości .
Tradycją naszego przedszkola stała się
uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. To wielkie przeŜycie nie tylko dla
najmłodszych dzieci, ale równieŜ dla ich
rodziców. Dzieci poznają nowe środo-

wisko, jakim jest przedszkole, nawiązują bliŜszy kontakt z rówieśnikami, nauczycielami. Zdobywają umiejętności i
nawyki tak potrzebne w późniejszym,
dorosłym Ŝyciu. Przyjęcie dzieci do
grona przedszkolaków to równieŜ
sprawdzian dla samych rodziców, którzy często zadają sobie pytanie, jak zaakceptuje się ich dziecko w nowych
warunkach.
Co potrafi prawdziwy przedszkolak? Potrafi zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, a nawet zatańczyć.
9 listopada odbyło się więc w naszym przedszkolu uroczyste „Pasowanie
na Przedszkolaka”. Do swojego pierwszego występu, dzieci przygotowywały
się od początku swojej przygody z
przedszkolem.

Idzie sobie przedszkolaczek
Śpiewa, tańczy oraz skacze.
Dziś teŜ powód ma do śmiania
Bo to dzień jest pasowania
– tak rozpoczęła swój występ artystyczny grupa najmłodszych dzieci. Maluszki stanęły na wysokości zadania.
ChociaŜ do przedszkola uczęszczają
dopiero dwa miesiące, to z wielkim zaangaŜowaniem zaprezentowały swoje
umiejętności. Były bardzo dzielne,
wspaniale zaśpiewały, pięknie zatańczyły i wyrecytowały wierszyki. Nikt „nie
uciekał do mamy”, nikt juŜ nie płakał.

Jest to dowód na zakończenie okresu
adaptacyjnego a rozpoczęcie okresu
„radosnych lat pobytu w przedszkolu”.
Dla dzieci było to pierwsze powaŜne wystąpienie przed publicznością.
Rodzice bardzo wzruszeni i dumni, w
pełni zadowoleni ze swoich pociech bili
gromkie brawa. Potem nastąpiła wyjątkowa chwila: wstąpienia do społeczności przedszkolnej. Wzbudziła ona wiele emocji.
Milusińscy z przejęciem, niejednokrotnie drŜącymi głosikami wspólnie złoŜyli
przysięgę, Ŝe będą słuchać pani, grzecznie i zgodnie się bawić oraz nigdy nie
będą juŜ płakać. Po tych słowach Pani
Dyrektor
za
pomocą
dotknięcia
„zaczarowanym ołówkiem” kaŜdego
malucha,
dokonała
uroczystego
„pasowania na prawdziwego przedszkolaka”. Miłym akcentem było wręczenie
wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat pobytu w przedszkolu.
Nie zabrakło równieŜ słodkiej niespodzianki – dzieci otrzymały „rogi obfitości”. Była równieŜ chwila dla fotoreporterów.
Dla naszych nowych przedszkolaków był to wyjątkowy dzień, a Rodzicom spotkanie to uświadomiło, jak waŜne dla dziecka jest wejście w nową rolę
– rolę przedszkolaka. Uroczystość pozostawiła nam wiele miłych i ciepłych
wraŜeń.
Z uśmiechem na buziach, w atmosferze
radości minął kolejny, ale jak waŜny dla
maluszków, dzień w przedszkolu.
Wszystkim dzieciakom i ich Rodzicom
Ŝyczymy satysfakcji oraz przyjemnych
wraŜeń z pobytu w naszym gronie.
Zredagowała: Małgorzata Władarz
Nauczycielka Publicznego
Przedszkola Nr 2
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OD PAPIRUSU DO PAPIERU
Dnia 3. 11. 2009 r., juŜ po raz
kolejny nasze przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach etnologicznych z
cyklu „Opowiadamy o Świecie”. Tym
razem temat warsztatów brzmiał: „Od
papirusu do papieru”.

Warsztaty poprowadzili Anna
Czapek i Piotr MojŜyszek - Ŝądni przygód pasjonaci - podróŜnicy, zafascynowani Ŝyciem ludzi w Polsce i innych
zakątkach świata, szukający niezwykłych plenerów do fotografowania i
filmowania, miłośnicy tradycyjnej kuchni róŜnych krajów, pragnący podzielić
się swoją wiedzą i spostrzeŜeniami z
dziećmi, młodzieŜą i dorosłymi.
Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z historią papieru, sposobem
jego wytwarzania oraz moŜliwością
produkcji papieru ekologicznego.
Organizatorzy warsztatów zadbali, aby te trudne dla tak małych dzieci
informacje przekazać w sposób prosty,
ciekawy, angaŜując do aktywnego działania wszystkich uczestników.
Największą atrakcją warsztatów
było samodzielne wykonanie przez
przedszkolaki kartki papieru.
Aby przygotować je do własnoręcznego wyrobu kartki papieru, najpierw na duŜym ekranie zaprezentowano film ukazujący kolejne etapy produkcji papieru. Następnie dzieci przeszły do
stolików, na których czekały na nie pa-

pierowe ręczniki. Z zapałem zabrały się
za darcie ręczników na małe kawałki.
Kiedy plastikowe miski były juŜ pełne
papieru, dolano wody i zmiksowano
papier na tzw. „ pulpę”. I w tym mome nc i e za c zę ł a s i ę pr a wd zi w a

„produkcja” papieru. Przedszkolaki
paluszkami nakładały „pulpę” na krateczkę umieszczoną w drewnianej ramce. Musiały uwaŜać, aby warstwa była
nałoŜona cienko, równomiernie i we
wszystkich miejscach. Wymagało to od
nich wiele precyzji. Teraz czekała je
najciekawsza część zajęcia – zdobienie
kartki. Do tego celu posłuŜyły im suszone kwiaty lawendy i nagietka oraz kolorowe barwniki. Mali artyści uruchomili
swoją wyobraźnię i w ten oto
sposób powstały
oryginalne obrazki. Aby kartki
pięknie pachniały, moŜna było
skropić je olejka mi:
sosnowym, rozmarynowym
bąd ź
p o ma r a ń c z o wym.
Ale to
jeszcze nie koniec pracy. NaleŜało odcisnąć
nadmiar wody.

W tym celu dzieci otrzymały drewniane
deseczki i ściereczki, na których połoŜyły ramki. Deseczki posłuŜyły im do odciskania wody, natomiast ściereczki do
jej zbierania. Do tej pracy potrzebowały
duŜo siły, dlatego maluszki „musiały”
skorzystać z pomocy dorosłych. Kiedy
kartki były juŜ „suche”, ostukiwały paluszkami odwrócone ramki, by nie
uszkodzić kartki. Teraz moŜna było je
wyjąć.
Podczas kolejnej multimedialnej
prezentacji przedszkolaki dowiedziały
się, z czego robi się papier i w jaki sposób moŜna chronić lasy przed ich nadmiernym wycinaniem – produkując papier ekologiczny. Z czego robi się ekologiczny papier? Z liści bananowca, z
trawy ryŜu, z odchodów słonia i kangura.
Dzieci poznały równieŜ krótką historię papieru – pierwszy papier wymyślili Chińczycy, potem Egipcjanie - papirus. Mogły zobaczyć i dotknąć kawałek autentycznego papirusu.
Za innowacyjne i ciekawe pomysły
w tworzeniu pięknych kartek papieru
przedszkolaki otrzymały od organizatorów „GRATULACJE” .
Warsztaty przyniosły dzieciom wiele
radości i satysfakcji z samodzielnie wykonanej pracy. Myślę, Ŝe zabrana do
domu kartka moŜe być inspiracją do
twórczych działań w długie, jesienne
wieczory.
Aleksandra Kołodziejczak
Publiczne Przedszkole nr 2
Goczałkowice-Zdrój

KULTURA
XII KONKURS GWAROWY

„POGODEJMY PO NASZYMU”

KaŜdy z nas odczuwa potrzebę
przynaleŜności do węŜszej grupy społecznej, która zapewnia nam poczucie
wspólnoty. W zaleŜności od cech charakterystycznych moŜna mówić o grupach wyznaniowych, kulturowych, zawodowych itp. Do najbardziej rozpoznawalnych naleŜą te, które wynikają z
przynaleŜności do danego terytorium,
zwanego regionem.
Granice danego regionu, jego
specyfika i odmienność od pozostałych
zazwyczaj kształtowała się na tle i pod

Ślązaczka Roku, Otylia Trojanowska

wpływem, nie rzadko burzliwych dziejów historycznych kraju w którego skład
wchodził. Warto podkreślić, iŜ wytwórcami i nosicielami owej kultury była
dawniej głównie ludność pochodzenia
wiejskiego.
NajwaŜniejszym
elementem
składającym się na ową, lokalną kulturę
duchową wokół której równorzędnie
rozwijała się równieŜ kultura materialna, oprócz róŜnego typu nakazów i zakazów, wierzeń, zachowań i obrzędów
jest odrębna gwara, czy teŜ dialekt, który powoduje poczucie silnej więzi z
pozostałymi członkami grupy i jest wyznacznikiem podziału na „swój”„obcy”.
Śląska „gotka”, którą posługuje
się ludność Górnego i Dolnego Śląska
ukształtowała się pod wpływem trzech
języków: polskiego, niemieckiego i czeskiego. Z czasem, oprócz swej funkcji
czysto praktycznej zaczęła nabierać
nowych wartości artystycznych. Została
zauwaŜona i doceniona, a folklor uzyskał swe miejsce na scenie.
Jego walory prezentuje się
obecnie na licznych festiwalach, przeglądach i konkursach. Corocznym, waŜnym wydarzeniem jest odbywający się
w Zabrzu konkurs gwarowy „Po naszymu, czyli po Śląsku”, w powiecie
pszczyńskim festiwal zespołów folklo-

rystycznych „Brzym” , a na lokalnym,
gminnym polu goczałkowicki konkurs
„Pogodejmy po naszymu”.
Jego XII edycja skupiła 6 listopada 31 dzieci z II i III klas Szkół Podstawowych Powiatu Pszczyńskiego, które
zaprezentowały utwory w tradycyjnej,
śląskiej gwarze.
Dzięki staraniom organizatora
konkurs uświetniła swą osobą Ślązaczka
Roku, Pani Otylia Trojanowska z Studzionki. Jak sama twierdzi, trudno jej
powiedzieć,
kiedy narodziła
się
„Ślązaczka Roku”, bo tak naprawdę to
ona zawsze nią była. Folklor, tradycja
od zawsze stanowiły całe jej Ŝycie i
były dla niej najwaŜniejsze.
W swych tekstach opowiada o
tym co dla niej waŜne, o swej wsi i jej
mieszkańcach, o bliskich, o rodzinnej
„chałupie”. Przed dziećmi wspominała
swoje dzieciństwo i rodziców. Ojca i
spracowane ręce matki. Mówiła o szacunku i wartościach jakimi powinny się
kierować w dalszym Ŝyciu.
Pośród wszystkich uczestników
nagrodzonymi przez jury laureatami
zostali: Hanna Ziebura z Studzionki,
Mark Beer z Suszca oraz Anna Zaremba
z Kobióra, którzy zaprezentowali najwyŜszy poziom. Jako kryterium oceny
brano pod uwagę dykcję i przygotowa(Ciąg dalszy na stronie 13)

KULTURA
„POGODEJMY PO NASZYMU”
(Ciąg dalszy ze strony 12)

nie tekstu, jego oryginalność, a takŜe
ogólne wraŜenie artystyczne. Warto
bowiem pamiętać, Ŝe tekst gwarowy
wymaga przemyślanej interpretacji.
Mówić po śląsku, to nie tylko wyuczyć
się czegoś na pamięć. Bardzo waŜna jest
„świadomość” tekstu i jego zrozumienie. Istotne jest, aby zainteresować słuchacza swoją opowieścią, dlatego tak
wartościowe są teksty autorskie, które
nie powielają starych, utartych schematów. W dobie globalizacji naleŜy podkreślać, Ŝe kaŜda kultura rządzi się własnymi prawami, a jej oryginalność stanowi o jej największej wartości, toteŜ
chcąc dbać o jej autentyczność, nie
wprowadzajmy do niej na „siłę” obcych

zapoŜyczeń, które w połączeniu z tradycyjnymi elementami bliŜsze są grotesce, aniŜeli prawdziwej śląskiej kulturze.
Ewelina Sowa

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
21 października bieŜącego
roku w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych obchodziliśmy w naszym
gimnazjum Dzień Bibliotek
Szkolnych. W związku z tym świętem nasza biblioteka udekorowana była
świątecznie balonami oraz pracami wyróŜnionymi w konkursach. Zaplanowano równieŜ wiele atrakcji. Przede
wszystkim uczniowie mogli wziąć
udział właśnie w konkursach: plastycznym pt.”Czy okładka powie Ci wszystko o ksiąŜce...?” oraz literackim- gdzie
uczestnicy wybierali gatunek literacki
(bajka, fraszka, opowiadanie, wiersz
liryczny, piosenka); przykładowe tematy: "Moje pierwsze spotkanie z biblioteką", "Biblioteka moich marzeń", "Moja
bajka dla młodszego brata", "KsiąŜka,
która wywarła na mnie największe wraŜenie- przedstaw dalsze losy bohatera".
Przez cały miesiąc w Bibliotece
Szkolnej moŜna było oglądać Mini wystawę pt. „Ekslibris” a w listopadzie

wystawę „wędrującą”, wypoŜyczoną z
KsiąŜnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej
pt. „Od Kośmina do Górek Wielkichodyseja śląskiej pisarki” poświęconą
Ŝyciu i twórczości Zofii KossakSzczuckiej.
Bardzo duŜym zainteresowaniem
cieszył się takŜe Kiermasz taniej ksiąŜki, gdzie moŜna było kupić ciekawie
wydane ksiąŜki za niewielką cenę.
Głównym punktem Dnia Bibliotek
Szkolnych były Zajęcia dla zaproszonych dzieci z pobliskiego Przedszkola
nr 2. Gimnazjaliści z Koła Bibliotecznego czytali dla nich bajkę pt. "Franklin

pomaga koledze". Przygotowali teŜ zabawy ruchowe oraz zagadki. KaŜde
dziecko otrzymało prezent- ksiąŜkę i
słodycze.
Przez cały dzień uczniowie goszczący w bibliotece byli częstowani słodyczami.
Wszystkie informacje dotyczące
obchodów Święta są dostępne na naszej
szkolnej
stronie
internetowej
www.gimgoczalkowice.neostrada.pl
Koło Biblioteczne wraz z opiekunem
mgr Honoratą Malicką

KULTURA
Z dziejów Goczałkowic i okolic…

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
POD WEZWANIEM ŚW. JERZEGO
Gdy 4 kwietnia 1909 r. spłonął
doszczętnie drewniany kościół w Goczałkowicach, na temat przyczyn tego
tragicznego poŜaru zaczęły krąŜyć rozmaite opowieści. Jedna z nich mówił o
kościelnym, który niechcący zaprószył
ogień, druga, Ŝe poŜar spowodowała
przewrócona na ołtarzu świeca, kolejna
traktowała o burzy, w czasie której piorun miał rozniecić ogień. JednakŜe ta
najbardziej dramatyczna wskazuje na to,
Ŝe kościół został podpalony przez wspominanego juŜ powyŜej kościelnego.
Ponoć chciał on, aby w Goczałkowicach
powstała nowa, murowana świątynia,
sfinansowana z środków księcia
pszczyńskiego, który udostępniał fundusze w tego typu przypadkach.
W ostatecznym rozrachunku kościół wystawiono niezwykle szybko,
jego poświęcenie miało miejsce juŜ 15
grudnia 1910 r. Koszty związane z jego
budową niemalŜe w całości pokryto z
„pańskich” pieniędzy. Sama parafia nie
musiała od siebie wiele dokładać, ze
względu na zapis jaki pozostawił w testamencie zmarły dziekan Nytz.
W odróŜnieniu od drewnianego
kościółka, którego ołtarz skierowany był
zgodnie z dawną tradycją na wschód, w
stronę świętego miasta Jerozolimy (w

miejscu tym znajduje się pamiątkowy,
kamienny krzyŜ) nową świątynię zwrócono w kierunku południowym.
Wybudowany na planie krzyŜa
łacińskiego w stylu neobarokowym kościół zaprojektował Ludwik Schneider.
Jego konstruktorem został Paweł Swoboda. Na wierzy zawisły ufundowane
przez parafian cztery dzwony o imionach: Józef, Maria, Antoni i Jerzy. Piąty, niewielkich rozmiarów, który dzwonił na Anioł Pański i w czasie pogrzebów był umieszczony w sygnaturce
(mała wieŜyczka na dachach kościołów). W trakcie II wojny światowej
dzwony zostały zdemontowane i przetopione na działa armatnie przez okupanta. Tym sposobem w 1945 r. pozostał
tylko jeden. Zmusiło to mieszkańców do
zakupu nowych. Fundatorem jednego z
nich został ówczesny goczałkowicki
gospodarz Nicefor Dzida.
Dawną aranŜację kościelnych
wnętrz zaprojektował Folek z Pawłowic.
W ołtarzu głównym umieszczono obraz
przedstawiający dziecięcą postać Chrystusa w białej szacie. Wizerunek patrona, którym został ponownie św. Jerzy
juŜ bez asysty św. Wojciecha widniał na
środkowym witraŜu w prezbiterium.
Ambona, znajdowała się po stronie prawej, a po lewej ołtarz poświęcony św.
Franciszkowi.
Wystrój ten został zdemontowany przez ks. Leona Pawełczyka, który
był proboszczem goczałkowickiej parafii w latach 1973-1980. W efekcie jego
działań świątynia została „ogołocona” z
całego wyposaŜenia, które wyrzucono,
jak relacjonował ks. proboszcz senior
Henryk
Burczyk
do
dwóch
„naturalnych” dołów za plebanią, będących pozostałością po wypalaniu cegieł
przez miejscową ludność, a następnie
zasypano. Zniszczeniu uległy równieŜ
piękne witraŜe, autorstwa światowej
sławy witraŜysty Bunscha, które zakupiono dzięki ofiarności wielu ludzi tuŜ
po zakończeniu działań wojennych na
miejsce starych, zniszczonych w trakcie
ostrzału punktu snajperskiego mieszczącego się na kościelnej dzwonnicy.
Ogołocony kościół parafialny

„odziedziczył”, wspominany wcześniej
ks. Henryk Burczyk 14 sierpnia 1980 r..
W pierwszej kolejności postarał się o
nowe organy. Poprzednie zdemontował
w 1949 r. ówczesny organista o nazwisku Świerczek (przez ponad 30 lat w
uŜyciu były tylko organy przenośne).
Zaprojektowanie całego wnętrza zlecono nieŜyjącym juŜ obecnie: Stanisławowi i Alinie Rabaszowskim z Czechowic.
Wykonanie figury św. Jerzego w nawie
głównej podjął się artysta Stanisław
Hochuł. Za wzór na zbroję dla świętego
posłuŜył jeden z eksponatów wchodzących w skład zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. Oprócz wizerunku św. Jerzego wykonano równieŜ
figurę, odlew Chrystusa UkrzyŜowanego, a takŜe reprodukcję obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. Z „starych
ołtarzy” udało się uratować kilka figur,
w tym św. Barbary, parę lichtarzy oraz
dawną drogę krzyŜową, która obecnie
wisi w szpitalnej kaplicy w Uzdrowisku.
Jako ciekawostkę warto dodać, iŜ
w trakcie wymiany ceglanej posadzki na
marmurową odsłonięto pod podłogą
ludzkie szczątki, będące pozostałością
znajdującego się dawniej w tym miejscu, cmentarza.
Po przejściu ks. Henryka na zasłuŜoną emeryturę jego miejsce zajął w
2002 r. ks. proboszcz Józef Knyć, który
przeprowadził w wystroju goczałkowickiego kościoła kilka subtelnych zmian.
Do najwaŜniejszej inwestycji doszło w
2006 r. kiedy to zlecono wykonanie
witraŜy (trzecich z kolei) Wiktorowi
Ostrzołkowi. Było to dla niego jubileuszowe zlecenie na 50 – lecie pracy.
Tym sposobem zdołano po wielu
latach zagospodarować najwaŜniejszą
dla całej miejscowości przestrzeń sacrum, jednakŜe pomimo wielu wysiłków
i starań nigdy nie uda się odtworzyć
pierwotnego piękna, charakterystycznego dla starych kościołów. Smutny jest
fakt, Ŝe pracę i wysiłek kilku pokoleń
mieszkańców udało się bezpowrotnie
zniszczyć jednemu człowiekowi w tak
krótkim czasie.
Ewelina Sowa

KULTURA
6 GRUDNIA

„DZIEŃ ŚW. MIKOŁAJA”
Starszy pan,
siwa broda, okulary i
czerwony płaszcz.
Tak niemalŜe kaŜde
współczesne dziecko wychowane na
globalnej kulturze świata zachodniego
opisze św. Mikołaja. Na dodatek dorzuci do niego latający zaprzęg reniferów z
czerwono nosym Rudolfem na czele,
panią Mikołajową, a wszystko to wraz z
baśniową fabryką zabawek, w której
pracują ruchliwe elfy upchnie gdzieś na
biegunie północnym. JednakŜe wizerunek ten rozpowszechnił się dopiero w II
poł. XX w. i mało kto wie skąd wywodzi swój rodowód. OtóŜ według jednej z
popularnych miejskich legend postać ta
została stworzona w latach 30’, na potrzeby znanego koncernu Coca-Cola
przez amerykańskiego artystę, Freda
Mizena, dzięki któremu został on utrwalony w powszechnej świadomości ludzi,
niemalŜe na całym świecie.
Pytanie, skąd wywodzi się postać
Old Nicka Anglosasów, Nicki Bena
Szkotów, Nikołaja Rosjan, czy teŜ Nikkea Skandynawów, wiemy bowiem, iŜ
nie był on postacią mityczną, a w polskiej tradycji, zwłaszcza wśród starszego i średniego pokolenia wciąŜ Ŝywa
jest pamięć o świętym z pastorałem obdarowującym dzieci prezentami.
I tak, prawdziwy Mikołaj urodził
się w połowie III w. n.e. w Paterze w
Licji jako jedyny syn zamoŜnych rodziców. Będąc młodzieńcem zasłynął z
zamiłowania do myślistwa, wina, wypraw na morze i łowienia ryb. Z czasem,
z racji swego urodzenia został wybrany
na biskupa Mirry, miasta portowego
Azji Mniejszej, dzisiaj połoŜonego w
granicach Turcji. Wbrew swym wcześniejszym przywarom zasłynął jako
bohaterski obrońca chrześcijan w trakcie
prześladowań za panowania cesarza
Dioklecjana. Jedna z legend wyjaśnia
dlaczego stał się patronem biednych
panien i mikołajkowych podarunków.
Około 300 roku, pewien zrujnowany
ojciec postanowił wybawić się z kłopotów czyniąc ze swych trzech córek ladacznice. Dzięki biskupowi, który przez
trzy kolejne noce wrzucał do pokoju
córek przez komin sakiewki ze złotem
dziewczęta zostały uchronione przed
hańbą.
Po śmierci biskupa 6 grudnia 345 r.

opowieści o jego wielkiej szczodrobliwości nabrały jeszcze większego znaczenia, a do ich powstawania przyczyniały się cuda, jakich miał dokonywać
jego duch, który ponoć ukazywał się
biednym pasterzom i wysłuchiwał ich
skarg na zły los, po czym znikał pozostawiając złote monety.
Rozpowszechnienie kultu świętego
zawdzięczamy wyprawom krzyŜowym,
w trakcie których w 1087 r. przeniesiono jego szczątki do Bari (Mira juŜ wtedy znajdowała się pod tureckimi rządami), co spowodowało przejęcie zwyczaju obdarowywania dzieci na tereny europejskie.
Biskup Mirry z czasem pozyskał
naśladowców. W Rosji św. Mikołaj został nazwany „Dziadkiem Mrozem” ze
względu na podobieństwo do bajkowej
postaci Moroz Krasnyj Nos i ze względu na politykę ówczesnego aparatu władzy. W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem jest św. Bazyli, który obdarowuje dzieci prezentami 1 stycznia
(wynika to z róŜnicy pomiędzy kalendarzem gregoriańskim, a juliańskim). Z
kolei w Wielkopolsce i na Kaszubach
jego miejsce przez pewien czas zajęła
postać Gwiazdora.

W polskich realiach św. Mikołaj być
moŜe przez długoletni brak dostępu do
tzw. „kultury masowej” spowodowany
polityką powojennego ustroju bardzo
długo opierał się obcym zapoŜyczeniom
i mimo dzisiejszej laicyzacji tej postaci,
która zrzuciła biskupią mitrę na rzecz
biało-czerwonego kubraka, wbrew amerykańskim standardom bardziej kojarzy
się z dniem 6 grudnia, aniŜeli z BoŜym
Narodzeniem, które wciąŜ naleŜy do
„dzieciątka, bądź aniołka”. Nie moŜna
jednak udawać, Ŝe oparliśmy się zupełnie wpływom zza oceanu, tak jak nie
moŜna twierdzić, Ŝe nie posiadają one
Ŝadnego uroku. WaŜne jest tylko to, aby
to radosne, urokliwe święto, kojarzące
się z ciepłem i zapachem korzennych,
mikołajkowych pierników nie przekształciło się w kolejne „święto handlu”
nastawione na masową produkcję i
sprzedaŜ.
Pamiętajmy, Ŝe najistotniejsza jest
bezinteresowna wiara dzieci, które wiedzą, Ŝe dobre uczynki będą nagradzane,
a za złe czeka ich przykra niespodzianka, a sama osoba Mikołaja to tylko symbol, wzór który powinniśmy naśladować.
Opracowanie Ewelina Sowa

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
zaprasza dzieci i młodzieŜ do udziału
w Świątecznym Konkursie Plastycznym

„ŚWIĘTA BOśEGO NARODZENIA
W MOIM DOMU, GMINIE, REGIONIE”
Zachęcamy do udziału w konkursie,
który ma na celu pielęgnowanie tradycji Świąt BoŜego Narodzenia.
Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Technika: rysunek, malarstwo.
Prace naleŜy opisać podając imię, nazwisko, nazwę szkoły i klasę.
Termin nadsyłania prac: do 12 grudnia 2009.
Prace naleŜy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju,
ul. Uzdrowiskowa 61.
O dacie i miejscu ogłoszenia wyników poinformujemy na stronie internetowej
www.gok.net.pl
Prace złoŜone na konkurs nie będą zwracane i stają się własnością organizatora
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju,
ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój; tel. (032)2107088.

KULTURA

NOWA SIEDZIBA GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza wszystkich zainteresowanych do nowej siedziby przy ul. Uzdrowiskowej 61 (budynek
„Górnik”, I piętro) od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-15.00, tel. (32)
2107080.
Jednocześnie składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom, któ-

KIERMASZ
W BIBLIOTECE
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

re czynnie zaangaŜowały się przy przeprowadzce biura.
Specjalne słowa uznania kieruje
w stronę straŜaków z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Goczałkowicach-Zdroju,
którzy poświęcili swój czas na prace
porządkowe w budynku dawnej SP 2.

ZAPRASZA

Gminny Ośrodek Kultury

NA KIERMASZ TANIEJ KSIĄśKI
W SIEDZIBIE BIBLIOTEKI,
ul. Uzdrowiskowa 61
(budynek „Górnik”)

DOTACJA „RÓWNAĆ SZANSE”
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju otrzymał dotację
w wysokości 7 tys. zł na przeprowadzenie, zaplanowanych na pierwsze półrocze 2010 r. warsztatów z przeznaczeniem dla młodzieŜy gimnazjalnej pt:
„Nasze perspektywy”.
Dofinansowanie projektu zostało
przyznane z programu „Równać Szanse
2009 – Regionalny Konkurs Grantowy”,
którego celem jest wyrównywanie szans
na dobry start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy z małych miejscowości.

MIKOŁAJKOWY
ZAWRÓT GŁOWY

18 listopada ogłoszono wyniki
konkursu, na który wpłynęły 604 wnioski z całej Polski. Decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów w Programie „Równać Szanse” 102 organizacje otrzymały dotację na zgłoszone projekty.
Goczałkowicka
propozycja
została wybrana jako jedna z pięciu w
województwie śląskim.

W OFERCIE:





KsiąŜki i kolorowanki dla najmłodszych
KsiąŜki naukowe dla dzieci
KsiąŜki kulinarne i popularno naukowe
Beletrystyka
W terminie od 23.11 – 31.12. 2009r.
w godzinach otwarcia biblioteki tj.

Pon.: 9 – 17, Wt.: 9 – 17, Śr.: 9 – 17,
Czw.: 8 – 15, Pt.: 8 – 15

Gminny Ośrodek Kultury
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
W IE LKA ORKIES TRA ŚW IĄTECZNE J P OM OCY

Gminny Ośrodek Kultury
w Goczałkowicach-Zdroju
zaprasza
7 grudnia
na wyjazd do
Kinoplexu w Bielsku-Białej
w cenie 10 zł
na film „MIKOŁAJEK”
LUB
„RENIFER NIKO
RATUJE ŚWIĘTA”
Zapisy w Gminnym
Ośrodku Kultury,
ul. Uzdrowiskowej 61
(budynek „Górnik”, I piętro)
tel. 32 210 70 88

X VIII FINA Ł
1 0 S T YCZ NIA 2 01 0
W GOCZA ŁK OWI CA CH
ZA PR A SZ A M Y MŁ O DZI E ś D O U DZI AŁU
W OR G A NIZA C JI X VIII FINA ŁU W O Ś P
W N A SZ E J MI E J SC O W O S CI.
W ramach akcji WOŚP planujemy zorganizowanie koncertu,
wystawy, licytacji oraz zbiórki pieniędzy bezpośrednio
do puszek. Wszystkich zainteresowanych współpracą
zapraszamy do biura Gminnego Ośrodka Kultury,
w budynku „Górnik”, ul. Uzdrowiskowa 61

KULTURA

KONCERT CHÓRU
W niedzielę 22 listopada o godz.
15.15 w Kościele Parafialnym św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju z okazji zakończenia Roku Liturgicznego
chór parafialny „Semper Communio”
pod dyrekcja Edyty Wrony wraz z Zespołem Fletów Prostych „PICCOLO”,
działającym przy Powiatowym Ognisku
Pracy Pozaszkolnej w CzechowicachDziedzicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kaniowe, pod dyrekcją Urszuli
Szkucik-Jagiełko
przygotował
„KONCERT MUZYKI DAWNEJ”.
Wśród zaprezentowanych utworów zabrzmiały psalmy Mikołaja Gomółki, renesansowego kompozytora,

Koło Emerytów
Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju

który pracował i tworzył na dworze króla Zygmunta Augusta. Zasłynął on jako
twórca 150 melodii do „Psałterza Dawidowego” Jana Kochanowskiego. Do
najwaŜniejszych, wchodzących w jego
skład psalmów naleŜą: Nieście chwałę
mocarze, Klaszczmy rękoma, Siedząc po
niskich brzegach babilońskiej wody, czy
tez Szczęśliwy, który upadłych ratuje.
W nawiązaniu do osoby kompozytora i czasów w których Ŝył członkowie chóru zaprezentowali się licznie
zebranym entuzjastom muzyki klasycznej w oryginalnych strojach z epoki.
■

INFORMACJA
KOŁA EMERYTÓW

organizuje

Spotkanie
Opłatkowe
w dniu 16 grudnia (środa) 2009 r. w sali
Urzędu Gminy o godz. 11.00
Koszt od osoby wynosi 20 zł
Zapisy przyjmuje się do 8 grudnia br. w
kaŜdy wtorek w godz. 9.30-12.30
w budynku „Górnik” (II piętro)
Zarząd Koła serdecznie zaprasza.

Zarząd Koła Emerytów w
Goczałkowicach-Zdroju uprzejmie
informuje, Ŝe od 01.12.2009 r. zainteresowani będą przyjmowani w
lokalu budynku tzw. „Górnik” przy
ul. Uzdrowiskowej 61 na drugim
piętrze.
DyŜury będą pełnione w kaŜdy wtorek w godzinach 9.30 -12.30.

Zarząd Koła

BIESIADA
PRZY OGNISKU
„Ogniska juŜ dogasa blask
braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
ostatni uścisk rąk.”
Takim muzycznym akcentem i
śpiewem
zakończono
wspólnym
„Biesiadę przy ognisku” dla emerytów
zorganizowaną 29.09.2009 r. w
„szałasie pod borem” przez Zarząd Koła nr 13. Na spotkanie przybyło 75
uczestników.
Mimo jesiennej, deszczowej
pogody, na czas biesiady zaświeciło
słońce. Na wstępie rozległo się wspólne
„sto lat” dla wszystkich zebranych gości. Na zewnątrz płonęło ognisko, a w
środku świetnie bawili się przy akompaniamencie akordeonu rozśpiewani
emeryci. W trakcie biesiadnego spotkania serwowano ciasto i pączki, kawę,
herbatę, chleb ze smalcem i oczywiście
kiełbasę. Donośnym śpiewom, wesołym
rozmowom, a i tańcom nie było końca.
Na zakończenie wspólnego spotkania
głos zabrała pani Irena Chlebek, która
w imieniu wszystkich zgromadzonych
podziękowała organizatorom za świetną
imprezę i dobrą zabawę.
Biesiadę zakończono późnym
wieczorem.
Zarząd Koła w GoczałkowicachZdroju pragnie serdecznie podziękować
Kazimierzowi Mrzyk, Lidii Staroń,
Czesławie Jonkisz, Czesławie Ogórek,
Danucie i Bernardowi Jacek, Małgorzacie i Henrykowi Piszczek, Bronisławie i
Józefowi Czernecki, Helenie Rajdzie
oraz sponsorom naczyń jednorazowych
za pomoc w zorganizowaniu i uświetnieniu naszej biesiady.
Zarząd Koła

SPORT

POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWOSPORTOWO-POśARNICZE
W Pszczynie, na boisku „ISKRA” 27
września 2009 r. miały miejsce Powiatowe Zawody Sportowo-PoŜarnicze, w
których udział wzięło 9 straŜaków z
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Goczałkowicach.
Całość konkurencji z jakimi zmagali
się członkowie naszej druŜyny podzielo-

no na dwie części: „sztafetę poŜarniczą
7x 50 metrów” i „ćwiczenia bojowe”,
które w załoŜeniu symulowały przebieg
prawdziwej akcji poŜarniczej. Po wykonaniu wszystkich przewidzianych w
trakcie zawodów zadań, druŜyna z Goczałkowic wywalczyła IV miejsce.
■

ZAWODY PŁYWACKIE
Klas I - VI
o Puchar Kierownika GOSiR

SOBOTĘ 14 LISTOPADA 2009r.
NA KRYTEJ PŁYWALNI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU ODBYŁY SIĘ

III Otwarte Zawody Pływackie

Zawodnicy startowali w następujących stylach: dowolny, klasyczny,
grzbietowy, delfin.
Rywalizacja w poszczególnych kategoriach była zacięta, co sprawiało radość licznie zgromadzonej publiczności.
Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja w sztafecie, w której zwycięstwo
odnieśli zawodnicy z SP Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

GOSiR za pomoc w organizacji zawodów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i zapraszamy w przyszłym
roku na kolejne zawody.
Dziękujemy równieŜ wszystki m
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli.

Bardzo dziękujemy nauczycielom z
SP Nr 1 oraz ratownikom z pływalni

■

LIGA SIATKÓWKI PSZCZYNA-GOCZAŁKOWICE
PoraŜka Sokoła, mistrza ligi z
poprzedniego sezonu, to największe
zaskoczenie na inaugurację Ligi Siatkówki Pszczyna-Goczałkowice. MoŜe
nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, Ŝe rywal Sokoła-Rower
BłaŜeja grał tylko pięcioma zawodnikami.
Początkiem meczu Sokoła z Rowerem BłaŜeja przebiegał po myśli tych
pierwszych. Zespół BłaŜej Janego szybko się jednak przebudził i ambitną postawą nadrobił brak jednego zawodnika.
Wygrana pierwszego seta była jednak

zaskoczeniem, ale to, co wydarzyło się
w kolejnym, moŜna nazwać juŜ prawdziwym nokautem. „Rowerzyści” pozwolili rywalom zdobyć tylko 17 punktów. Mecz zakończył się szczęśliwą,
aczkolwiek skuteczną „kiwką” kapitana
„Roweru BłaŜeja”.
Sokół – Rower BłaŜeja 0:3 (23.25,
17:25, 23:25)
Sędziował: Tadeusz Berger, sekretarz:
Radosław Jeleń.
Rozgrywki w sezonie 2009/10
zainaugurowało spotkanie KM&BM z
Artisco Goczałkowice. Beniaminek ligi,
mimo, Ŝe w składzie posiada zawodników mających za sobą grę w poprzednich edycjach PALS-u, nie miał większych szans w starciu ze srebrnymi medalistami. Najbardziej wyrównany przebieg miał set trzeci. Mimo początkowego prowadzenia, ekipa z Goczałkowic
nie potrafiła jednak utrzymać do końca

korzystnego wyniku.
KM&BM – Artisco GoczałkowiceZdrój 3:0 (25:14, 25:11, 25:19)
Sędziował: Tadeusz Berger, sekretarz:
Radosław Jeleń.
Prawie cały set „rozkręcali się”
gracze MUKS Gilus ZOiW z kolejnym
beniaminkiem ligi GB Kaniów. W
pierwszym secie lepiej radzili sobie gracze zespołu Marka Zająca, który osiągnął sporą przewagę (21:14). Dopiero w
końcówce do głosu zaczęli dochodzić
gilowiczanie, ale wszystkich strat nie
udało się odrobić i przegrali pierwszą
odsłonę do 23. W dwóch następnych
siatkarze Gilusa nie dali juŜ większych
szans rywalom i wygrali do 19 i 23.
MUKS Gilus ZOiW –GB Kaniów 2:1
(23:25, 25:19, 25:13)
Sędziował: Grzegorz Berger, sekretarz:
(Ciąg dalszy na stronie 19)

SPORT
(Ciąg dalszy ze strony 18)

Radosław Jeleń.
W ostatnim meczu pierwszej
serii spotkań Linde uległ Davex’owi.
PoraŜkę zespołu, który dwukrotnie zajmował czwarte miejsce w naszych rozgrywkach naleŜy uznać jako niespo-

dziankę. Młody zespół z Pszczyny, dowodzony przez Dawida Ochmana wygrał 2:1, ale był bardzo bliski zagarnięcia całej puli. W ostatniej części meczu
pszczynianie ulegli dopiero na przewagi.
Linde – Davex 1:2 (16:25, 17:25,
26:24)

Sędziował: Grzegorz Berger, sekretarz:
Joanna Rapiejko.
Terminarze kolejnych spotkań moŜna
zobaczyć na stronach internetowych
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl oraz
www.posir.pszczyna.pl
■

II TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
W PIŁCE RĘCZNEJ W GOCZAŁKOWICACH
Złodzieje Oklasków zrewanŜowali się ekipie Re-Active Wodzisław
Śląski za poraŜkę w finale pierwszego
turnieju z cyklu Grand Prix Ziemi
Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej. Zespół
Marka Figołuszki pokonał w meczu o I
miejsce ekipę z Wodzisławia i został
tym samym triumfatorem drugiego turnieju.
Tym razem szczypiorniści walczyli w „Goczuś” w Goczałkowicach Zdroju. W zawodach wzięło udział
osiem druŜyn. W grupie A bezkonkurencyjni okazali się gracze Re-Active,
którzy wygrali wszystkie trzy mecze.
Taki sam bilans w grupie B mieli Złodzieje Oklasków.

W półfinale Re-Active pokonał
13:9 Bielszczan, zaś Złodzieje wygrali
21:10 z Roztentegowywaczami. Skład
meczu finałowego był, więc taki sam
jak przed kilkoma tygodniami w Suszcu.
Najpierw jednak rozegrano mecz
o III miejsce, w którym zagrały dwie
druŜyny debiutujące w zawodach. Ostatecznie Bielszczanie okazali się lepsi od
Roztentegowywaczy (14:10). W ostatnim meczu, jak juŜ napisano na wstępie,
zwycięŜyli Złodzieje Oklasków. DruŜyna z Goczałkowic zwycięŜyła 12:9.
Po dwóch turniejach na czele
klasyfikacji generalnej Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej znajdują się ex-equo:
Złodzieje Oklasków i Re-Active (18

punktów). Walka o zwycięstwo w całym
cyklu zapowiada się więc pasjonująco.
Trzeci turniej, który zdecyduje, kto
zwycięŜy w I Grand Prix Ziemi
Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej odbędzie
się 13 grudnia, tym razem w hali
pszczyńskiego POSiR-u.
■

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w ramach
projektu pt.”Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice –
Zdrój” w miesiącu październiku 2009r. w
dalszym ciągu realizował wcześniej powzięte załoŜenia, poprzez organizację
szkoleń oraz kursów dla uczestników w/w
projektu.
Na obecną chwilę zakończyły się
kolejne szkolenia, tj.: „Prowadzenie magazynu/hurtowni
z
zastosowaniem

komputera oraz kas fiskalnych” oraz
„Pokonywanie własnych słabości poprzez pracę zespołową, nabycie nowych umiejętności związanych z ratownictwem przedmedycznym”.
Natomiast w dalszym ciągu trwa
szkolenie: „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej- podstawy przedsiębiorczości” zorganizowane z myślą o
wszystkich tych, którzy pragną poprawić
własny byt poprzez asertywne działanie
oraz rozwój osobisty i zawodowy.
W najbliŜszych dniach rozpocznie
się juŜ ostatnie szkolenie „Stylizacja paznokci” dla jednego uczestnika projektu
oraz Doradztwo prawne, którego celem
jest pomoc w odpowiedzi na trudne, nurtujące uczestników projektu pytania, a tym

samym poszerzenie ich horyzontów oraz
pomoc w radzeniu sobie w codziennym
Ŝyciu, a takŜe pomoc w powrocie na rynek
pracy.
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,
796 102 816
ops@goczalkowicezdroj.pl
www.ops.goczalkowicezdroj.pl

INFORMACJE I OGŁOSZENIA



























URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387109, fax
2107306. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 - 15.30,
wtorek: 7.30 - 17.00, od środy do piątku od godz. 7.30 do
15.00. W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00.
PUNKT
KASOW Y
BANKU
SPÓŁDZIELC ZEGO 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.
POGOTOW IE RATUNKOWE - w Pszczynie - tel. 2103715 lub
999.
POGOTOW IE ENERGETYCZNE - 991 lub 032/3030303.
POGOTOW IE 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.
CAŁODOBOW A 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:









AW ARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy i
numeru posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 lub
032/3030303 i AZK: 2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub
205 Urzędu Gminy.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI
• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 GoczałkowiceZdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645
• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85
• Eko-Plus, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./
fax: 0322159055
AW ARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel.
kom. 0603779645.
AW ARIE SIECI WODNEJ - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021,
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty,
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383

PODZIĘKOWANIE
Kierownik i Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju składają podziękowania
ofiarodawcom, którzy w miesiącu wrześniu przekazali artykuły szkolne do przeznaczenia dla rodzin wielodzietnych.
Dzięki ofiarności anonimowych darczyńców udało się doposaŜyć w przybory szkolne (bloki, zeszyty, kredki, pisaki, farby, noŜyczki, ołówki, długopisy) 10 najbardziej potrzebujących rodzin wielodzietnych z terenu gminy GoczałkowiceZdrój.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza rokowania, po
drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na
sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju przy drodze zbiorczej drogi krajowej
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informuje o wywieszeniu następującego wykazu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju w rej. ul. Uzdrowiskowej i ul. Spokojnej, przeznaczonej do wydzierŜawienia na cele rolne na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0151/198/09 z dnia 24 listopada
2009r.
Wykaz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, zamieszczony na stronie internetowej pod
adresem http://bip.goczalkowicezdroj.pl. na okres 21 dni, tj od dnia
30 listopada 2009r.do 21 grudnia 2009r.

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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