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W NUMERZW NUMERZW NUMERZW NUMERZEEEE    

„Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata 
i wyciągasz do niego rękę, 

zawsze wtedy jest BoŜe Narodzenie. 
Zawsze ilekroć milkniesz by innych wysłuchać, 

zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak Ŝelazna obręcz 

uciskają ludzi w ich samotności, 
zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, 

zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje moŜliwości 

i jak wielka jest twoja słabość, 
zawsze ilekroć pozwolisz, 

by Bóg pokochał innych przez Ciebie 
- zawsze wtedy jest BoŜe Narodzenie” 

 
 

Z okazji Z okazji Z okazji    
   

Świąt BoŜego NarodzeniaŚwiąt BoŜego NarodzeniaŚwiąt BoŜego Narodzenia   
 

pragniemy złoŜyć Mieszkańcom Gminy najlepsze pragniemy złoŜyć Mieszkańcom Gminy najlepsze pragniemy złoŜyć Mieszkańcom Gminy najlepsze    
i najserdeczniejsze Ŝyczenia.i najserdeczniejsze Ŝyczenia.i najserdeczniejsze Ŝyczenia.   

   
Niechaj te wspaniałe Święta przyniosą Wam radość, Niechaj te wspaniałe Święta przyniosą Wam radość, Niechaj te wspaniałe Święta przyniosą Wam radość,    

spokój i spełnienie marzeń.spokój i spełnienie marzeń.spokój i spełnienie marzeń.   
Niechaj w Nowym Roku w progach waszych domów Niechaj w Nowym Roku w progach waszych domów Niechaj w Nowym Roku w progach waszych domów    

zagoszczą same dobre dni i wzajemna Ŝyczliwość.zagoszczą same dobre dni i wzajemna Ŝyczliwość.zagoszczą same dobre dni i wzajemna Ŝyczliwość.   
Niechaj kolejne dni upływają w zdrowiu, Niechaj kolejne dni upływają w zdrowiu, Niechaj kolejne dni upływają w zdrowiu,    

bez zmartwień i trosk.bez zmartwień i trosk.bez zmartwień i trosk.   
 
 
 Przewodnicząca Rady     Wójt Gminy 
 Aleksandra Marzec     Krzysztof Kanik 
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 Koniec  roku to okres podsumo-
wań i planów na  lata następne. 
Co przyniósł nam ten rok? 
Był to trudny rok, ale tak to juŜ jest, Ŝe 
raz jest lepiej, a raz gorzej. 
Rok finansowego kryzysu światowego, 
miał równieŜ odzwierciedlenie w docho-
dach gminy, dlatego jeszcze przed pół-
roczem wprowadziliśmy oszczędności 
w wydatkach w celu zabezpieczenia 
finansów gminy. Udało się, kończymy 
rok bez konieczności zaciągania kredy-
tu. 
Czerwcowa nawałnica przyniosła ol-
brzymie straty, obnaŜyła zaległości w 
działalności całego systemu zabezpie-
czenia gminy przed takim kataklizmem. 
Nie moŜna było jednoznacznie wskazać 
winnego. Dlatego na wniosek gminy, 
wspólnie z właścicielami urządzeń wod-
nych, prowadzone są działania, które juŜ 
w roku 2010 powinny zaowocować kon-
kretnymi rozwiązaniami. Oby te zamie-
rzenia przyniosły spodziewany efekt, a 
instytucje nie zaniechały szybkiej napra-
wy tych zaległości. 
Zlikwidowanie Szkoły Podstawowej nr 
2, organizacja Szkoły Podstawowej nr 1, 
przeprowadzka, zatrudnienie personelu, 
organizacja roku szkolnego, remonty to 
w skrócie zmiany w systemie gminnej 
oświaty. Dodatkowo wprowadzona re-
forma systemu oświaty zaowocowała 
niewątpliwym sukcesem w postaci uru-
chomienia oddziału sześciolatków. Na-
leŜy to przypisać świadomości rodziców 
jak równieŜ zaangaŜowaniu wszystkich 
odpowiedzialnych za gminną oświatę. 
Gminny ośrodek kultury doczekał się 

swojej nowej siedziby. Wspólnie z Gmi-
ną Biblioteka, w budynku „Górnik” po-
wstaje Gminne Centrum Kultury. Po 
niezbędnych remontach i pracach adap-
tacyjnych obiekt będzie słuŜył miesz-
kańcom i nie tylko. 
Wyniki konkursu ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska były dla nas duŜym zaskoczeniem 
oraz sprawiły ogromną satysfakcję. Oce-
na trzech ostatnich lat w oczach jury 
konkursu dotyczyła wszystkich działań 
związanych z ochroną przyrody i środo-
wiska naturalnego i zaowocowała tytu-
łem EkoGminy 2009. Jest to, jak powie-
działa Pani Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu swego rodzaju „Oskar” dla gminy 
i jej mieszkańców. Statuetka i nagroda 
pienięŜna zobowiązuje do dalszych 
działań. Staliśmy się przykładem dla 
innych. Dalsze efekty zaleŜą od nas 
wszystkich. 
A co w bardzo oczekiwanych inwesty-
cjach? 
Inwestycje są związane bezpośrednio z 
pieniędzmi, i to dodatkowymi. Najlepiej 
dotacjami, obniŜającymi wydatki z bu-
dŜetu gminy. Zamiary były duŜe, kon-
kursy, oceny i listy rankingowe. W efek-
cie okazało się, Ŝe limity pieniędzy w 
poszczególnych konkursach uplasowały 
nas na listach rezerwowych.  
Jednak wspólnie z Wojewódzkim Fun-
duszem udało się wybudować nowy 
wodociąg w ulicy Źródlanej. Dodatko-
wo po uzyskaniu dotacji na usuwanie 
skutków powodzi w infrastrukturze 
gminnej wyremontowaliśmy odcinek 
kanalizacji deszczowej w ulicy Wiślnej 

oraz zniszczony odcinek ulicy Borowi-
nowej. Uszkodzoną kanalizację sanitar-
ną wzdłuŜ ulicy Głównej z dwoma prze-
pompowniami rozpoczęli śmy remonto-
wać w tym roku, a dokończenie zreali-
zujemy w roku przyszłym. 
Na najbliŜsze lata główne zamiary inwe-
stycyjne związane są z przebudową dróg 
gminnych i powiatowych. W 2010r 
wspólnie z Powiatem i BudŜetem Pań-
stwa przeprowadzimy remont ulicy 
Szkolnej i Św. Anny wraz z odwodnie-
niem i chodnikiem. Przewidywany koszt 
to 6,5 mln zł plus wymiana wodociągu 2 
mln zł na odcinku od ronda do torów 
kolejowych. Dodatkowo jest szansa na 
remont ulicy Głównej. 
Wraz z Wojewódzkim Funduszem prze-
prowadzimy termomodernizację budyn-
ku Przedszkola nr 1 i budynku 
„Górnik”. Rozpoczniemy uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych i nowych tere-
nów budowlanych. Rozpoczniemy przy-
gotowania pod realizację zmian w parku 
zdrojowym i adaptację pomieszczeń 
budynku „Górnik” dla potrzeb ośrodka 
kultury. 
Nie jest to mało, zwłaszcza Ŝe cały czas 
dochodzą nowe zadania bieŜące, zmie-
niają się przepisy, a jednocześnie stara-
my się usprawnić i uprościć obsługę 
mieszkańców poprzez wdroŜenie syste-
mu elektronicznego obiegu dokumen-
tów SEKAP. Jak widać zamiary są duŜe, 
trzeba je „tylko” zrealizować; oby się 
udało. 
 

Wójt Gminy 

PODSUMOWAMIE 2009 ROKUPODSUMOWAMIE 2009 ROKUPODSUMOWAMIE 2009 ROKUPODSUMOWAMIE 2009 ROKU    

 W dniu 27 listopada 2009r Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji zatwierdził listę rankingową Woje-
wody Śląskiego wniosków zakwalifiko-
wanych do dofinansowania w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011”. Gmina Goczał-
kowice-Zdrój znalazła się na bardzo 
wysokim 6 miejscu w rankingu i uzy-
skała dotację w wysokości 3 mln zł na 
realizację projektu pn. ”Poprawa układu 
komunikacyjnego w Gminie Uzdrowi-

skowej Goczałkowice-Zdrój poprzez 
przebudowę ulicy Szkolnej od ronda 
„Pod bocianem” do skrzyŜowania z uli-
cą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy 
ul. Szkolną i Główną (ul. Św. Anny)”. 
Całkowity koszt realizowanego przed-
sięwzięcia zamyka się kwotą 6 293 tys. 
zł, z czego 3mln stanowi wymieniona 
wyŜej dotacja z budŜetu państwa, zaś 
pozostałą kwotę wyłoŜy Gmina Goczał-
kowice-Zdrój oraz Powiat Pszczyński 
po połowie. Ostateczne kwoty będą zna-
ne po przeprowadzeniu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych. 
Zgodnie z zasadami „Programu.” prze-
targi na realizację projektu muszą być 
rozstrzygnięte do dnia 31marca 2010r, 
zaś ich realizacja musi się zakończyć do 
dnia 30 listopada 2010r. 
Czekają nas więc problemy komunika-
cyjne ale niewątpliwie nastąpi znaczna 
poprawa stanu nawierzchni tych dróg i 
chodnika przy ulicy Szkolnej z korzy-
ścią dla wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy oraz odwiedzających nas gości. 
 

■ 

Przebudowa ulicy Szkolnej i Św. Anny 
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REKLAMA 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RYSUNEK ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RYSUNEK ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RYSUNEK ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RYSUNEK 
DO KALENDARZA „SEGREGACYJNEGO”DO KALENDARZA „SEGREGACYJNEGO”DO KALENDARZA „SEGREGACYJNEGO”DO KALENDARZA „SEGREGACYJNEGO”    

 Zgodnie z tradycją, która przyję-
ła się w naszej gminie, corocznie organi-

zowany jest konkurs plastyczny na rysu-
nek, który zostaje wykorzystany przy 
opracowaniu kalendarza informującego 
o terminach zbiórki segregacyjnej odpa-
dów. 
Wiodącym tematem w pracach w tym 
roku było:  
 

„Dbaj o przyrodę” 
Tęczowy motyl nad łąką lata, 

pająk misternie sieć swą uplata. 

Patrzcie jak pięknie w lesie, w ogrodzie! 

Ile jest Ŝycia w ziemi i w wodzie. 

Hej, przyjacielu! 

segreguj śmieci, 

oszczędzaj wodę, 

dbaj o PRZYRODĘ!!! 

 

Do konkursu zgłoszono 92 prace wyko-

nane przez 76 uczniów. Prace jak co 

roku były bardzo ładne, widać duŜe za-

angaŜowanie i wysiłek włoŜony w ich 

wykonanie. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz 

wręczenie nagród nastąpiło w dniu 3 

grudnia 2009r. w sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej w Goczałkowi-

cach-Zdroju. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 



Komisja konkursowa w składzie: 
 
1. Zofia Szołdra – przewodnicząca ko-

misji, 
2. Gabriela Zipser 
3. Krystyna Gimel 
4. Dawid Krzepina 
5. Marcelina Deka 
 

dokonała oceny wszystkich prac i posta-
nowiła nagrodzić 4 prace uczniów, które 
zostały umieszczone w kalendarzu 
„segregacyjnym” na 2010r. 
 
� Jakuba Szendzielorz kl. II b 
� Miłosza Maćkowskiego kl. II b 
� Katarzyny Hoczek kl. II b 
� Alicji Ryba kl. II b 

 
Ponadto wyróŜniła prace następujących 
uczniów: 
 

Gimnazjum -  
1. Karolina Masny kl. I d 
2. Karolina Hoza kl. II d 
3. Klaudia Puchalik kl. II b 
4. Agnieszka Bałamucka kl. II d 
 

Szkoła Podstawowa – 
1. Adam Ploch kl. II b 
2. Alicja Ryba kl. II b 
3. Kinga Szema kl. II b 
4. Angelika Woźnica kl. II b 
5. Aleksandra Pawłowicz kl. II b 
6. Ewa Lazarek kl. V c 
7. Joanna Englert kl. VI a 
 
 Wszyscy uczestnicy konkursu 

zostali nagrodzeni. Środki finansowe na 
ten cel pochodzą z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kalendarz wykonano ze środ-
ków opłaty produktowej uiszczanej 
przez przedsiębiorców, wprowadzają-
cych na rynek krajowy produkty w opa-
kowaniach i nie wywiązujący się z obo-
wiązku zapewnienia odpowiedniego 
poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.  

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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REKLAMAREKLAMAREKLAMAREKLAMA     

Jak wygrać Fiata Pandę? Wy-
starczy zrobić przegląd pojazdu !!! 

Firma LONTEX z Czechowic-
Dziedzic przygotowała znakomitą 
promocję dla swoich Klientów. KaŜ-
dy kto zrobi przegląd pojazdu na 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów naleŜącej do firmy LONTEX 
(ul. Legionów 88b) ma szanse na 
wygranie samochodu. To nie pierw-
sza akcja promocyjna organizowana 
przez czechowicką firm ę ale pierw-
sza w której nagroda jest aŜ tak 
atrakcyjna. CóŜ zatem trzeba zrobić 
aby zasiąść za kierownicą uroczego 
Fiata Panda? 

Wystarczy zrobić przegląd na 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
LONTEX. Klienci robiąc przegląd 
(badanie techniczne okresowe) jakie-
gokolwiek pojazdu (osobowego, bu-

sa, motocykla, cięŜarówki, przyczepki, 
naczepy itd), wypełniają po prostu 
kupon promocyjny i wrzucają go do 
specjalnej urny.  

Losowanie odbędzie się w sierpniu 
2010 roku, najprawdopodobniej  pod-
czas Dni Czechowic-Dziedzic oraz w 
październiku w Tarnowie - a więc 
wszystko odbędzie się w sposób jawny 
i rzetelny. Organizator podkreśla Ŝe 
loteria jest nadzorowana przez spe-
cjalną komisję i ma zgodę Minister-
stwa Finansów -  nie ma zatem obaw 
o uczciwość promocji. 

Co ciekawe, samochód mogą wy-
grać równieŜ osoby, które do przeglą-
du przyjadą pojazdem firmowym. Or-
ganizator nie ma bowiem moŜliwości 
prawnych legitymować Klientów - 
zatem uczestnik promocji, wypełniając 
kupon decyduje kto weźmie udział w 
losowaniu.  

Promocja LONTEX-u jest pierwszą 
w okolicy tak bogatą ofertą dla Klien-
tów. Nigdy dotychczas lokalnie nie 
było w promocjach tak wartościowych 

nagród. Nowy Fiat Panda 1.1 to łako-
my kąsek - tym bardziej Ŝe udział w 
promocji nie wiąŜe się z dodatkowymi 
kosztami. Przegląd (badanie technicz-
ne) pojazdu musimy wszyscy robić i 
tak, i tak - jest to wymóg prawny. Co 
więcej - wszędzie są te same ceny - 
wynikające z Dziennika Ustaw. Ale 
tylko w LONTEX-ie mo Ŝna wygrać 
samochód Fiat Panda. 

 
UWAGA: do wygrania 2 samo-

chody – po jednym na kaŜdą stację 
naleŜących do LONTEX. 

Panda 

WIELKA WYGRANA Z FIRM Ą LONTEX 
 

JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ JAK WYGRAĆ         
FIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘFIATA PANDĘ        

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Dla naszych czytelników  
podajemy dane  

OSKP LONTEX w naszym mieście  
CZECHOWICE-DZIEDZICE 

ul. Legionów 88b 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 32 / 214 4200 wew. 31 
oskp@lontex.pl 

 
Stacja jest czynna od poniedziałku do  
piątku w godz. 7.00 - 19.00; w soboty  

do 14.00. Szczegóły loterii  
w regulaminie dostępnym na  

www.lontex.pl 
ZRÓB PRZEGLĄD - i zosta ń właścicielem FIATA PANDY 

Promocja trwa do 27.08.2010  
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 Grudniowa sesja Rady Powiatu 
w Pszczynie, która odbyła się 16 grud-
nia 2009 roku była bardzo burzliwa. 
Temat dotyczył określenia kierunków 
funkcjonowania Powiatowego Szpitala 
w Pszczynie. Głosowanie było imienne. 
Większością głosów zadecydowano aby 
Zarząd Powiatu podjął działania nie-
zbędne do realizacji. Działania mają 
polegać na opracowaniu i wdroŜeniu 
planu finansowego, a takŜe programu 
zmian organizacyjno-prawnych w celu 
stopniowego ograniczenia działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej z uwzględnieniem 
ryzyka wystąpienia niepoŜądanych zda-
rzeń w procesie przekształcenia. Następ-
nym działaniem będzie wybór podmio-
tu, który utworzy i poprowadzi Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 
przejmie i będzie kontynuował usługi 
medyczne realizowane przez Powiatowy 
Szpital w taki sposób, aby zapewnić ich 
nieprzerwane świadczenia. Podmiotowi 
prowadzącemu Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej powierzy się mają-
tek ruchomy i nieruchomy będący wła-
snością powiatu, adekwatny do wykony-
wanych usług na zasadach i warunkach, 

które określi Rada Powiatu. Na zasa-
dach określonych prawem podmiot 
przejmie pracowników szpitala powiato-
wego. Od podmiotu tworzącego Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Za-
rząd Powiatu będzie się domagał gwa-
rancji wykonywania inwestycji niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
szpitala. Rada Powiatu zdecydowała się 
na taki krok poniewaŜ w Polsce jest 
brak systemach rozwiązań w celu popra-
wy działania lecznictwa zamkniętego. 
Temat szpitala przewija się juŜ od roku 
celem znalezienia takiego rozwiązania, 
aby moŜna było poprawić kondycję fi-
nansową. Była propozycja utworzenia 
spółki samorządowej, ale brak jest roz-
wiązań systemowych. Była propozycja 
przekształcenia oddziałów i poradni z 
nimi związanych w Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej, a tu rada nie 
wyraziła zgody na dzielenie szpitala na 
publiczny i niepubliczny zakład. W naj-
bliŜszym czasie naleŜy w szpitalu wyko-
nać wiele koniecznych i zalecanych 
inwestycji, a takŜe modernizacji z zakre-
su ochrony przeciwpoŜarowej oraz wy-
nikających z rozporządzenia z 10 listo-
pada 2006 roku w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać pod wzglę-
dem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urządzenia zakładu opieki zdro-
wotnej do końca 2012 roku. Inwestycje 
te wymagają potęŜnych nakładów finan-
sowych, których nie będzie moŜna po-
zyskać z dotacji unijnych i rządowych 
ani teŜ pokryć z budŜetu powiatu bo nie 
posiada on takich środków. Zobowiąza-
nia finansowe naszego szpitala rosną w 
szybkim tempie, które na koniec 2008 
roku wynosiły 7 milionów, a za 10 mie-
sięcy tego roku strata wynosi 5.6 mln 
złotych. Po analizie przedstawionego w 
dniu 01 grudnia 2009 roku przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia  planu finanso-
wego dla naszego szpitala na 2010 rok 
okazuje się Ŝe będzie niŜszy o 3.5 mln 
złotych w stosunku do 2009 roku. Dlate-
go zdecydowano się na stworzenie no-
wej struktury organizacyjnej, która ma 
zwiększyć efektywność ekonomiczną i 
organizacyjną w stosunku do obecnego 
zakładu, a takŜe umoŜliwi wykonanie 
koniecznych modernizacji i inwestycji. 
Miejmy nadzieję, Ŝe taki podmiot się 
znajdzie. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

Przekształcenie Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Pszczynie 

 01 grudnia 2009 r. w Galerii 
Sztuki „AD” Anny Duczymińskiej, 
mieszczącej się w zabytkowym pawilo-
nie „Wrzos” odbył się pokaz prac naj-
młodszych pacjentów Szpitala Uzdrowi-
skowego dla dzieci „Stokrotka”. Szero-
kie grono świeŜo upieczonych artystów, 
pod opieką wychowawczyń: Agnieszki 
śak, Jolanty Wciślak i Moniki Gadocha-

Rączka z mieszczącego się przy ośrodku 
reumatologiczno - rehabilitacyjnym 
Zespołu Szkół Specjalnych miało okazję 
podziwiać swoje dzieła na tle twórczości 
„dojrzalszych” artystów.  
 Na otwarciu wystawy, wśród 
zaproszonych gości znalazła się Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury, Zofia 
Szołdra oraz przedstawiciele uzdrowiska 

– instruktor kulturalny, Lidia Gaszczyk 
wraz z inŜ. Januszem Kołodyńskim.  
 WernisaŜowi towarzyszyła pre-
lekcja dotycząca zasad funkcjonowania i 
prowadzenia instytucji kultury, jaką jest 
galeria sztuki oraz poczęstunek dla 
wszystkich zgromadzonych. 
 

■ 
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 18 grudnia o godz. 13.00 w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury, przy 
ul. Uzdrowiskowej 61 miało miejsce 
rozdanie nagród w konkursie plastycz-
nym „Święta BoŜego Narodzenia w mo-
im domu, gminie, regionie”. Komisja w 
składzie: Z. Szołdra, B. Rudzińska, M. 
Deka, B. Lukas, E. Sowa, J. Król, A. 
Grzegorska, M. Korczyk, D. Garczar-
czyk z ponad  300 nadesłanych prac na-
grodziła 12, a 36 wyróŜniła 

 
Serdecznie gratulujemy. 

 
PoniŜej prezentujemy nazwiska nagro-
dzonych i wyróŜnionych dzieci:   
 Nagrody: 
� Jakub Micał (Zespół Szkół w Pogwiz-

dowie Nowym Zaczerwie) 
� Rafał Pruchnik (Zespół Szkół w Po-

gwizdowie Nowym Zaczerwie) 
� Mikołaj Sarna (Zespół Szkół w Po-

gwizdowie Nowym Zaczerwie) 
� Mikołaj Sarna (Zespół Szkół w Po-

gwizdowie Nowym Zaczerwie) 
� Greta Holy (Pierwsza Społeczna Szko-

ła Podstawowa w Chełmie) 
� Dawid Kasperski (Pierwsza Społeczna 

Szkoła Podstawowa w Chełmie) 
� Jakub Drzewicki (Gimnazjum Publicz-

ne im. I. Łukaszewicza w Czechowi-
cach-Dziedzicach) 

� Piotr Szweda (Szkoła Podstawowa nr 3 
im. J. Słowackiego w Czechowicach-

Dziedzicach) 
� Kamila Waliczek (Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1 im. J.Brzechwy w 
Czechowicach-Dziedzicach) 

� Martyna Moczydłowska (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Pszczynie) 

� Jakub Pelka (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Weronika Puczka (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Samanta Podbioł (Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Łące) 

 
WyróŜnienia: 
� Martyna Florek (Publiczne Gimnazjum 

nr 3 im. I. Łukaszewicza w Czechowi-
cach-Dziedzicach)  

� Klaudia Grygierczyk (Publiczne Gim-
nazjum nr 3 im. I. Łukaszewica w Cze-
chowicach-Dziedzicach) 

� Katarzyna Kempys (Publiczne Gimna-
zjum nr 3 im. I. Łukaszewica w  Cze-
chowicach-Dziedzicach) 

� A l e k s a n d r a  P ł o s k o n k a 
(Publiczne Gimnazjum  nr 3 im. I. Łu-
kaszew icza w  Czechowicach-
Dziedzicach) 

� Agnieszka Praszałowicz (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Słowackiego w Cze-
chowicach-Dziedzicach) 

� Rafał Danel (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Czechowicach-Dziedzicach) 

� Agnieszka Draga (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Czechowicach-Dziedzicach) 

� Aleksandra Kozieł (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 im. J. Brzechwy w 
Czechowicach-Dziedzicach) 

� Piotr Szpyra (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Czechowicach-Dziedzicach) 

� Aleksandra Więcek (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Czechowicach-Dziedzicach) 

� Justyna Suwaj (Zespół Szkół Specjal-
nych nr 4 w Czechowicach-
Dziedzicach) 

� Marek Orkisz (Szkoła Podstawowa we 
Frydku) 

� Bartłomiej Dobija (Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Pszczynie) 

� Emilia Piepióra (Szkoła Podstawowa 
nr  4 w Pszczynie) 

� Joanna Koenig (Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej SP 1 w Pszczynie) 

� Agnieszka Koenig (Powiatowe Ogni-

sko Pracy Pozaszkolnej SP 1 w 
Pszczynie) 

� Karolina Koślak (Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej SP 1 w  Pszczynie) 

� Monika Kopias (Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Łące) 

� Karolina Poterałowicz (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w  Studzienicach) 

� Barbara Mruszczyk (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Klaudia Okręta (Szkoła Podstawowa nr 
1 w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Alicja Ryba (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju)   

� Piotr Wrona (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Aleksandra Pawłowicz (Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Karol Sekta (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Rafał Englisz (Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Goczałkowicach-Zdroju) 

� Michał Juszczyk (Pierwsza Społeczna 
Szkoła Podstawowa w Chełmie) 

� Patryk Smyk (Pierwsza Społeczna 
Szkoła Podstawowa w Chełmie) 

� Aleksandra Wasyluk (Pierwsza Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie) 

� Aleksandra Kubicz (Zespół Szkół w 
Pogwizdowie Nowym Zaczerwie) 

� Weronika Dziendziel (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Ligocie) 

� Angela Wawrzyk (Publiczne Gimna-
zjum nr 3 w Będzinie) 
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Wigilia to niezwykły czas cudów, 
radości i wszelkiej obfitości. Przepełnia 
ją duch magii, czarów, niecodziennych 
zakazów i nakazów. W tym dniu jak 
nigdy, wcześniej, czy później ludzie 
dbają o kultywowanie tradycji i związa-
nych z nią zwyczajów. Wszystkie zabie-
gi mają na celu zapewnić szczęście, 
pomyślność i dobrobyt domownikom i 
całej rodzinie. Równie waŜne, jak obrzę-
dowe zachowania związane z bogatą 
symboliką było przyozdabianie wnętrza 
domu.  

Choinka, wiecznie zielone drzewko 
bez której nikt współcześnie nie wy-
obraŜa sobie świąt pojawiła się stosun-
kowo późno. Jej rodowód sięga tzw. 
czasów pruskich. W Polsce pojawiła się 
na przełomie XVIII i XIX w. przybywa-
jąc z Niemiec do Warszawy wraz z pro-
testantami. Jednak zwyczaj jej stawiania 
na dobre zagościł „pod strzechą” dopie-
ro w latach ’20 i ’30  XX w. Z czasem 
nadano jej chrześcijańską symbolikę 
„biblijnego drzewa wiadomości dobra i 
zła”. Umieszczane na gałązkach świecz-
ki, dziś zastąpione przez lampki elek-
tryczne utoŜsamiano z nadejściem świa-
tłości świata – Jezusa Chrystusa, choć 
ich pochodzenie było związane z pra-
dawnym, słowiańskim kultem ognia. 
Pośród ozdób choinkowych, związanych 
z darami i łaskami boŜymi na pierwsze 
miejsce wysuwał się łańcuch, czyli wąŜ 
kusiciel, dalej rajskie jabłuszka z drzewa 
poznania „dobra i zła”, orzechy symbo-

lizujące ciało (zielona otoczka), kości 
(twarda skorupka) i duszę (miękki 
miąsz), a migocząca u szczytu gwiazda 
nawiązywała do komety, która ukazała 
się oczom trzech mędrców zmierzają-
cych do Betlejem w poszukiwaniu cu-
downego dzieciątka.  Z innych dekoracji 
pojawiały się równieŜ: pierniki, wy-
dmuszki, piórka, słoma i  kolorowy pa-
pier. 

Dopiero z czasem, na wigilijnym 
drzewku zaczęły połyskiwać kolorowe 
bombki. Ponoć z ich powstaniem zwią-
zana jest pewna legenda. OtóŜ pewnego, 
ubogiego człowieka nie było stać na 
zakup typowych dekoracji choinkowych 
(jabłek, orzechów i cukierków). Wów-
czas rozpoczął on w zastępstwie tworze-
nie szklanych wydmuszek. Owym czło-
wiekiem miał być Hans Greiner, który 
w 1847 r. wykonał w Lauscha w Niem-
czech pierwsze bombki. Na nasz rynek 
trafiły juŜ w XIX w., a po latach Polska 
stała się ich największym producentem 
na świecie. Szklane, o finezyjnych 
kształtach ozdoby eksportujemy do 
USA, Japonii, Kanady, Wielkiej Bryta-
nii, Australii, RPA itp.  

Wraz z zadomowieniem się nowego 
zwyczaju, wyparciu uległy wcześniejsze 
wigilijne przybrania chałup. Na długo 
przed pojawieniem się choinki na 
wsiach, u pułapu izby zawieszano 
wierzchołek sosny. „Gospodarz rozpo-
czynał dzień wigilijny wyprawą do lasu 
po zielone gałęzie. Nosiła ona wszelkie 
znamiona kradzieŜy obrzędowej – las 
traktowany był jak tamten świat, a wy-
niesione z niego ukradkiem gałązki mia-
ły przynieść „złodziejowi” szczęście i 
powodzenie. Zwyczaj ozdabiania nimi 
domów w trakcie Godów (staropolska 
nazwa określająca BoŜe Narodzenie) 
sięga wieków średnich i stosowany był 
niemalŜe w całej Europie”.  

I tak, na południu Polski znana była 
„podłaźniczka” zwana równieŜ jutką, 
sadem, rajem, bądź wiechą (od niej wy-
wodzi się późniejszy zwyczaj umiesz-
czania zielonych pędów na „świeŜych” 
krokwiach nowo wybudowanych do-
mów), która przystrajana jak jej młodsza 
siostra - choinka, jabłkami i orzechami 
miało przynieść urodzaj, a takŜe chronić 
przed złem i odczyniać uroki.  

W jej sąsiedztwie lokalizowano kuli-
ste „światy” lub „wilijki”, wykonane z 
kolorowych opłatków, klejonych śliną. 

O dziwo wigilijna tradycja dzielenia się 
opłatkiem jest znana tylko naszym roda-
kom. Nigdzie indziej nikt nie zna tego 
pięknego, mistycznego zwyczaju, które-
go nie da się wytłumaczyć Ŝadną mocą, 
ludzką, czy teŜ boską.   

Dawniej dbano równieŜ, aby przed 
siąściem do wieczerzy umieścić cztery 
snopy nie wymłóconego zboŜa 
(jęczmienia, owsa, pszenicy i Ŝyta), w 
kaŜdym z kątów komory. Wchodzący z 
nimi gospodarz składał wszystkim zgro-
madzonym Ŝyczenia „na szczęście” i 
„na zdrowie”. DuŜe znaczenie miała 
równieŜ sama słoma,  rozrzucana po 
ławach i podłodze, gdyŜ „na słomie 
człowiek się rodzi i na słomie umiera”.  

„Zachłyśnięcie” się kulturą amery-
kańską spowodowało, Ŝe coraz rzadziej 
własnoręcznie wykonuje się ozdoby.  
Dzisiejszy rynek został zdominowany 
przez „gotowce”. Pomimo to, w pol-
skich domach odradza się tendencję, 
powrót do naturalnych, tradycyjnych 
surowców, z drewna, bądź ze słomy. 
Błędne jest ponadto twierdzenie, Ŝe oby-
czaj przyozdabiania drzewka przyjęli-
śmy z zachodu. Od pokoleń naleŜał on 
do naszego dziedzictwa i kultury. Z cza-
sem zdąŜył się jedynie przekształcić i 
ewoluować. Warto zauwaŜyć, Ŝe często, 
podświadomie zastępujemy to co lokal-
ne, rodzime zapoŜyczanymi wzorcami. 
CzyŜ w anglosaskiej jemiole (wiecznie 
zielonym symbolu szczęścia, powodze-
nia i pomyślności) nie pobrzmiewają 
echa dawnej podłaźniczki?  

 
Ewelina Sowa 
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Goczałkowice od czasów najdaw-
niejszych były typowo rolniczą miejsco-
wością wiejską. Wszelkie kryteria po-
działu mieszkańców opierały się od wie-
ków na stanie majątkowym. Pośród lud-
ności wyróŜniano trzy grupy: siodła-
ków, zagrodników i chałupników. O 
pierwszej, najstarszej, wzmianki poczy-
nione w urbarzu (spis zagospodarowa-
nych gruntów oraz nazwiska ich posia-
daczy) mówią juŜ w 1537 r. Odrębną 
warstwę stanowili tzw. komornicy, któ-
rzy zazwyczaj nie posiadali własnej 
zagrody, co zmuszało ich do wynajmo-
wania „izby” u bogatszego go-
spodarza. Z lektury jednej z ksiąg 
robotniczych moŜna dowiedzieć 
się, Ŝe 1764 r. Goczałkowice za-
mieszkiwało 53 gospodarzy i 23 
komorników pośród których znaj-
dowali się min.: Maciey Kalarus, 
Jonek Kłoda, Jonek Mrzyk, Staś 
Kopias itp.  

 Do tzw. „elity” społecznej 
naleŜało kilku „wolnych sołty-
sów”, którymi zostawali najbo-
gatsi, udzielający panu poŜyczki. 
Tytułem tym cieszył się Tomek 
śmij (jako ciekawostkę warto 
zaznaczyć, Ŝe w rodzinie tej na-
zwisko „śmij” było przyjmowane 
równieŜ przez osoby wŜeniające się), 
niejaki Wawrzyczek, Paszek oraz Jakub 
Urdzoń, wybrany na posła w poł. XIX 
w. w wyborach do sejmu pruskiego.  

  Z czasem, wraz z coraz więk-
szym rozwojem rolnictwa do głosu za-
częła dochodzić fachowa hodowla raso-
wych zwierząt, dzięki której wielokrot-
nie mieszkańcy wsi otrzymywali nagro-
dy. Ta godna podziwu tradycja kontynu-
owana była nawet w pierwszych latach  
po I wojnie światowej, kiedy to w 1920 
r. za wzorcowa hodowlę jednorocznych 
źrebiąt premię otrzymali Franciszek 
Głomb i Jan śmij.  

 Na obszarze Goczałkowic, 
oprócz licznych terenów przeznaczo-
nych pod uprawę duŜą część obszarów 
zajmowały stawy hodowlane, z którymi 
związana była znaczna część ludności. 
Urbarz z 1536 r. wspomina o następują-
cych stawach: Zabrzeskim, Zastawie, 
Matzkowskim, Filipowskim oraz o 

dwóch stawach w kierunku Rudołtowic 
– Górnym (Rontok I) i Dolnym (Rotok 
II). W latach 1768/1769 przy stawie 
Zabrzeskim i Zastawie, w ramach 
pańszczyzny pracowało 574 chłopów. 
W celu prawidłowego prowadzenia go-
spodarki rybnej przy wszystkich zbior-
nikach zatrudniani byli stawowi. Z XIX 
w. zachowały się wzmianki o Andrzeju 
Mola, Józefie Suchym oraz Janie Jon-
kisz. Istnieją równieŜ ustne przekazy 
mówiące o stawowym z rodziny Men-
drysz (nazwisko to zaginęło pod koniec 
wieku ze względu na brak męskiego 

potomka). 
 Uzupełnieniem produkcji rolnej i 

rybnej były niektóre gałęzie przetwór-
stwa wiejskiego. Zaliczyć naleŜy do 
nich przede wszystkim młyny. W pierw-
szej poł. XVIII w., źródła wspominają o 
trzech, których właścicielami byli: Kuba 
Kąsała, Jan Przemyk i Kaspr Wilk. Z 
czasem, we wsi pozostały tylko dwa. 
Jeden w borze, usytuowany najprawdo-
podobniej w miejscu, w którym dzisiaj 
biegnie stare koryto Wisły, drugi Kąsały 
„na Łęgu” nad potokiem „Młynówka” w 
okolicach obwodnicy prowadzącej na 
Zdrój. Został on rozebrany w 1848 r. 
Był to ostatni młyn w historii Goczałko-
wicach. Później korzystano z mecha-
nicznych, znajdujących się w Pszczynie.  

 DuŜym szacunkiem cieszyli się 
ponadto miejscowi kowale, których naj-
większym przywilejem, dawniej było 
zwolnienie z pańszczyzny. Na terenie 
wsi w 1928 r. funkcjonowała kuźnia 

Józefa Bigosa. Z innych rzemieślników 
znani byli cieśle, z których najbardziej 
cenionym był Franciszek Jacek oraz 
szewcy. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym do ich grona zaliczali się: Win-
centy Wilk, Wojciech Lalik, Konstanty 
Kołoczek i Ludwik Chrobakiewicz. W 
tym okresie Goczałkowice posiadały 
takŜe własnego zegarmistrza, Jana 
Urdzonia. Wraz z rozwojem gminy i 
otwarciem w jej granicach Uzdrowiska 
pojawiło się zapotrzebowanie na nowe-
go typu usługi. W Goczałkowicach 
otwarto dwa zakłady fryzjerskie Jana 

Wiśniewskiego i Ignacego Oczko, 
sklep nabiałowy Gustawa Borge-
ra, piekarnię, prowadzoną do 1939 
r. przez Walentego Węgrzyna, 
kilka sklepów spoŜywczych min. 
trafikę Ernesta Zająca i Wilhelma 
Kokota oraz dwie stacje benzyno-
we (dawniej paliwo kupowało się 
aptekach!). Pierwsza mieściła się 
przed otwartym w 1930 r. sklepem 
Kokota, druga w Zdroju, naprze-
ciw dzisiejszej restauracji 
„Uzdrowiskowej”. Jako cieka-
wostkę warto dodać, Ŝe tylko 
dwóch mieszkańców posiadało 
wówczas samochody. Ich właści-
cielami byli Jan Burek i lekarz 

weterynarii Józef Brudek.  
 Informacje o zajęciach goczałko-

wiczan moŜna dodatkowo uzupełnić 
wzmianką, iŜ wieś zawsze dysponowała 
własną połoŜną. Najstarsza wzmianka 
mów o Jadwidze Kurta zmarłej w 1837 
r., po niej funkcję tą przejęła Maria Ko-
biela, a dalej Rozalia Dziubkowa. 

 Pomimo tych kilku wyjątków 
zmiany w strukturze społecznej wsi za-
chodziły bardzo powoli. O wielkiej re-
wolucji moŜemy dopiero mówić w cza-
sach następujących po II wojnie świato-
wej. Wówczas z ponad 3345 mieszkań-
ców, tylko 657 osób utrzymywało się 
wyłącznie z rolnictwa.   

 (W tekście celowo nie wspo-
mniano o zawodzie karczmarza i restau-
ratora, mowa o nich była bowiem w 
jednym z poprzednich artykułów). 
    

Opracowanie: Ewelina Sowa 

Z dziejów Goczałkowic i okolic… 
 

DAWNA STRUKTURA SPOŁECZNA  
GOCZAŁKOWICKIEJ WSI 

Młyn wodny - według dawnej architektury drewnianej 



Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej Ŝyczliwości,  
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,  

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości  
i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. 

 

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia  
i Nowego Roku  

 
Ŝyczenia zdrowia,  

wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności  
składa Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju. 

KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA    
 

 W związku z Świętami BoŜego Narodzenia i Nowym Rokiem zawiesza się 
działalność biura Zarządu Koła Emerytów na okres od 14.12.2009 do 04.01.2010. 
Od 05.01.2010 biuro będzie ponownie czynne w kaŜdy wtorek w godz. 9.30-12.30. 

NajwaŜniejsze jest to,  
aby Ŝycie dobrze przeŜyć  

i pamiętać, iŜ jest ono dane tylko raz. 
Trzeba zatem w tym jednym Ŝyciu po-

znać jego uroki, 
zobaczyć piękno świata,  

doznać szczęścia obcowania z ludźmi. 
Po wtóre trzeba tak postępować,  

aby kaŜda chwila  
była moŜliwie najlepsza  

i najszczęśliwsza. 
    

Szanownej Jubilatce,  

Pani Łucji Fijoł  
 

z okazji urodzin  
Ŝyczymy samych szczęśliwych  

dni w Ŝyciu,  
uśmiechu na twarzy,  

radości i niekończącej się  
pogody ducha.  

Oby to, o czym marzysz Twoje było,  
a czego pragniesz, by się spełniło.  

Przez długie lata wspieraj  
nas w zdrowiu  
swą dobrą radą. 

 
Zarząd Koła Emerytów oraz Gminny 

Ośrodek Kultury 

Niech te Święta będą białe i magicz-
ne. 

Niech rodzina będzie tak sobie bliska, 
jak nigdy – i jak zawsze. 

Niech aromat wspaniałych potraw  
wabi pod Wasze drzwi  

zabłąkanych wędrowców, 
którzy ogrzeją się w Waszym  

rodzinnym cieple. 
Niech prezenty cieszą  

i wzruszają obdarowanych, 
wszystkie zaskakujące i trafione w dziesiątkę. 

Niech będzie jak w bajkach, czytanych 
w dzieciństwie i zapamiętanych na wieki. 

 
Niech to będą Święta Waszych marzeń  po prostu, 

a Nowy Rok pełen radości. 
 

Wszystkim emerytom, rencistom i inwalidom oraz naszym sympatykom 
 

Składa Zarząd Koła w Goczałkowicach-Zdroju 

Na ten wspaniały czas dla ludzkiej myśli,  
radosny czas dla wiary i piękny czas  
dla spotkań w gronie bliskich osób  

Ŝyczymy Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju  
wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności.  
Niechaj oczekiwanie Święta BoŜego Narodzenia  

i nadchodzący Nowy Rok przyniesie  
Wam duŜo radości i spokoju 

 
Zarząd TSG „Inicjatywa” 



1. W centralnym miejscu stołu leŜy, mię-
dzy siankiem i stosem talerzy. Wśród 
karpia i stroika, nim się dzielą tata, ma-
ma oraz córka. 

2. Mieszka w drewnianej łupince, a w 
święta wisi na choince. 

3. W święta grudniowe, gdy cały dzień 
trzeba pościć, bardzo smakuje ta ryba, co 
mało ma ości. 

4. W dzień ich nie widzisz, a tylko nocą. 
Jak srebrne świeczki, w górze migoczą. 

5. Co roku w grudniową noc, wszystko ma 
czarodziejską moc. Wtedy teŜ Aniołek 
rozdaje dzieciom… 

6.  Przynieśli j ą z lasu, pięknie przystroili. 
Teraz będzie z nami, by święta umilić. 

7. To świąteczne przedstawienie wspomina 
Dzieciątka Jezus Narodzenie. 

8. Gdy do wigilii juŜ wszystko gotowe, 
wisi kolorowa, szklana i od choinko-
wych lampek rozgrzana. 

9.  W zimowe wieczory, puchową kołdrą 
okrywa pola i zagony. 

 
 

HASŁO: _______________________________________________________ 
 
 Rozwiązanie krzyŜówki prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Gminnego Ośrodka Kultury,  
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”), tel. 32 210 70 88. 
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QUIZ BOśONARODZENIOWY 
Wybierz właściwe odpowiedzi. 
 
1. W wigilię BoŜego Narodzenia 

imieniny obchodzą: 
a) Mikołaj i Wiktor 
b) Adam i Ewa  
c) Szczepan i Dionizy 
 
2. Podłaźniczka to: 
a) stara polska kolęda 
b) potrawa wigilijna 
c) wierzchołek świerku ozdobiony 

orzechami i jabłkami, wiszący 
dawniej pod sufitem 

 
3. „Wilijki” lub „ Światy” to: 
a) ozdoby świąteczne wykonane z 

kolorowych z opłatków 
b) ozdoby świąteczne wykonane z 

kolorowej bibuły 
c) ozdoby świąteczne wykonane z 

kolorowych bombek 

 
4. Msza w kościele o północy w Wi-

gilię BoŜego Narodzenia to: 
a) Jutrznia 
b) Rezurekcja 
c) Pasterka 
 
5. Staropolska nazwa świąt to: 
a) Narodzenie Pańskie 
b) BoŜe Święta  
c) Gody 
 
6. Ile lat mają bombki? 
a) 80 
b) 150 
c) 200 
 
7. Tradycja przystrajania choinki 

„przyszła” do Polski: 
a) około 150 lat z Niemiec 
b) około 200 lat temu z Wielkiej Bry-

tanii 

c) około 300 lat temu z Francji 
 
8. Święty Mikołaj był: 
a) biskupem Konstantynopola 
b) biskupem miasta Mirry w Azji 

Mniejszej 
c) biskupem Rzymu 
 
9. Drugi dzień świat BoŜego Naro-

dzenia obchodzimy na pamiątkę 
męczeńskiej śmierci: 

a) św. Jana Chrzciciela 
b) św. Szczepana 
c) św. Katarzyny 
 
 Rozwiązania prosimy przesłać 
lub dostarczyć osobiście na adres Gmin-
nego Ośrodka Kultury, ul. Uzdrowisko-
wa 61 (budynek „Górnik”), tel. 
32/2107088. W losowaniu wezmą 
udział tylko te osoby, które prawidłowo 
odpowiedzą na wszystkie pytania. 

KRZYśÓWKA ŚWIĄTECZNA 
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W dniu 13 listopada 2009 roku odby-
ła się wycieczka do Pszczyny uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które od ponad 5 lat prowadzone są przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Goczał-
kowicach – Zdroju. Celem wyjazdu było 
przybliŜenie uczestnikom warsztatów 
historii Ziemi Pszczyńskiej  ukazanie jej 
tradycji, obyczajów i naturalnego pięk-
na. 

O godzinie 10:15 nastąpiła zbiórka 
kilkunasto osobowej grupy przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury, skąd wszyscy 
uczestnicy udali się do połoŜonego w 
sąsiedztwie Goczałkowic miasta zwane-
go „Perłą Górnego Śląska”.  

Wraz z dotarciem 
na miejsce, po krót-
kiej przerwie na pała-
cowym dziedzińcu,  
podopieczni Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w asyście przewodni-
ka  udali się na  zwie-
dzanie, odtworzo-
nych na podstawie 
archiwalnych zdjęć, 
muzealnych wnętrz. 
Zakończywszy swą 
wizytę w zamkowych 
murach wszyscy uda-
li się na krótki spacer 

parkowymi alejkami. Kolejne kroki 
uczestnicy wycieczki skierowali w stro-
nę rynku. Malownicze kamienice, stud-
nia, a zwłaszcza ławeczka księŜnej Da-
isy zostały uwiecznione na fotografiach 
upamiętniających całą przygodę. Na 
„deser” cała grupa juŜ w rodzinnych 
Goczałkowicach udała się na słodki 
poczęstunek, który dodatkowo umilił 
ten niezwykły, pełen wraŜeń dzień.  

Tego typu wyjazdy stanowią waŜny 
element w prowadzeniu Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Dla osób w nich 
uczestniczących, których Ŝycie w więk-
szości przypadków ogranicza się do ram 
domu rodzinnego jest to cenna i poŜąda-
na forma rozrywki. Dzięki niej mają 
moŜliwość aktywnego wypoczynku, 
otwarcia się na otaczający świat i zdo-
bycia cennego doświadczenia. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

CZŁONKOWIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH 
Z WIZYTĄ U KSIĘśNEJ DAISY 

 BoŜe Narodzenie to czas radości 
i wzajemnej Ŝyczliwości. WaŜne jest, 
aby w tych niezwykłych chwilach kaŜdy 
z nas miał moŜliwość spotkania serdecz-
nej osoby, z którą podzieli się radosną 
nowiną. Oprócz najbliŜszej rodziny, 
często dzielimy te chwile w gronie przy-
jaciół i znajomych, świętując przy 
wspólnym stole. Od dawna przyjął się 
równieŜ zwyczaj organizowania w pra-
cy, w szkołach i innych, nie formalnych 

instytucjach przedświątecznych spotkań 
wigilijnych.  

Idąc jego śladem uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 16 grud-
nia juŜ po raz kolejny przełamali się 
opłatkiem wiglijnym. Przy symbolicz-
nym poczęstunku i akompaniamencie 
kolęd spędzili ze sobą ciepłe chwilę, 
Ŝycząc sobie szczęścia i zdrowia. 

 
■ 

WIGILJA CZŁONKÓWWIGILJA CZŁONKÓWWIGILJA CZŁONKÓWWIGILJA CZŁONKÓW    
WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCHWARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCHWARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCHWARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH    
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 3 stycznia 2010 r. o godz. 15.00 
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Jerzego w Goczałkowicach- Zdroju 
odbędzie się boŜonarodzeniowy koncert 
chóru „Semper Communio”. W trakcie, 
zaprezentowane zostaną najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. 

Oprawę muzyczną występu 

zapewni kwartet smyczkowy w skła-
dzie: Sebastian Malon (skrzypce), Ad-
rianna Goławska (skrzypce), Łukasz 
Szmigiel (altówka) oraz Joanna Kalaga 
(wiolonczela).  Serdecznie zapraszamy. 

 
Gminny Ośrodek Kultury 

Gminna Biblioteka Publiczna infor-
muje, Ŝe od roku na naszej stronie działa 
katalog internetowy, za pomocą, którego 
moŜna wyszukiwać ksiąŜkę ze znajdują-
cego się w naszym posiadaniu zbioru.  

Do tej pory udało się wprowadzić 
pozycje zakupione od roku 1995 roku, 
jednakŜe dalsze nanoszenie kolejnych 
tytułów wciąŜ trwa. 

Strona posiada opcje zaproponowa-

nia przez Naszych Czytelników szuka-
nej przez nich ksiąŜki oraz kontakt z 
nami za pośrednictwem poczty interne-
towej gbp@bibliotekagoczalkowice.pl.  

Wszystkich zainteresowanych zachę-
camy, aby na podany adres przesyłać 
recenzje godnych polecenia lektur, wła-
sną poezję oraz wszelkie pomysły zwią-
zane z funkcjonowaniem Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Goczałkowicach – 

Zdroju!  
Serdecznie zapraszamy do współpra-

cy oraz korzystania z księgozbiorów 
biblioteki. Jednocześnie przypominamy, 
Ŝe biblioteka zmieniła adres. Nowa sie-
dziba mieści się przy ul. Uzdrowiskowej 
61 w dawnym budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2. 

■ 

KATALOG INTERNETOWY KATALOG INTERNETOWY KATALOG INTERNETOWY KATALOG INTERNETOWY     
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJGMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJGMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJGMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ    

W 1993 r., 2 marca w Warszawie 
Jerzy Owsiak załoŜył organizację o na-
zwie „Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”, która jest drugą co do wielko-
ści pozyskiwanej rocznej sumy fundacją 
charytatywną w Polsce (pierwsza to 
Caritas). Kulminacyjnym punktem jej 
działalności jest organizacja Wielkiego 
Finału, w trakcie którego gromadzi się 
pieniądze przeznaczone na z góry usta-
lone cele związane z ochroną zdrowia i 
Ŝycia dzieci. Dotychczas odbyło się 17 
edycji „Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy”, w trakcie których ze-

brano łączną sumę 96 mln dolarów, wy-
korzystaną na zakup sprzętu medyczne-
go dla ponad 650 placówek. Organizacja 
tego  ogromnego przedsięwzięcie moŜli-
wa jest dzięki  wsparciu grupy ponad 
120.000 wolontariuszu z całego kraju, 
którzy zasilają szeregi fundacji.  

Ubiegło roczny, 17 finał naleŜał do 
wyjątkowych. Padła wówczas, w trakcie 
licytacji „Złotych Serduszek” najwyŜsza 
w historii kwota 1,009,000 zł. 

 Po raz 18 Orkiestra zagra 10 
stycznia 2010 r. pod hasłem: Wczesne 
wykrywanie nowotworów u dzieci. Z tej 

okazji Gminny Ośrodek Kultury w Go-
czałkowicach – Zdroju zorganizuje pu-
bliczną kwestę pieniędzy, zakończoną o 
godz. 14.00 koncertem w sali  pawilonu 
„Wrzos”. W programie zaplanowano 
występy muzyczne dzieci i młodzieŜy, 
koncert chóru „Semper Communio”, 
koncert Zespołu Folklorystycznego 
„Goczałkowice” oraz licytację róŜno-
rodnych gadŜetów i upominków. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich ludzi, 
pragnących wspomóc to niezwykłe dzie-
ło. 

■ 

KONCERT WIELKIEJ ORKIESTRYKONCERT WIELKIEJ ORKIESTRYKONCERT WIELKIEJ ORKIESTRYKONCERT WIELKIEJ ORKIESTRY    
ŚWIĄTECZNEJ POMOCYŚWIĄTECZNEJ POMOCYŚWIĄTECZNEJ POMOCYŚWIĄTECZNEJ POMOCY    

KONCERT KOLĘDOWY CHÓRU PARAFIALNEGOKONCERT KOLĘDOWY CHÓRU PARAFIALNEGOKONCERT KOLĘDOWY CHÓRU PARAFIALNEGOKONCERT KOLĘDOWY CHÓRU PARAFIALNEGO    



OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

 
 Od motywacji w znacznym stop-
niu zaleŜy, czy dziecko podejmie działa-
nia twórcze, czy będzie je kontynuowało 
i jaki będzie ich rezultat. 
 Motywowanie do kreatywności 
to nie nagradzanie oryginalności a kara-
nie schematyczności, ale ciągłe inspiro-
wanie, pobudzanie ciekawości poznaw-
czej, aranŜowanie zadań i sytuacji 
sprzyjających pomysłowości i prezento-
wanie swoich pomysłów. Nie jest to 
zadanie łatwe.   
 Są dzieci, które bardzo potrzebu-
ją wsparcia, by poczuć się twórcami. 
Szczególnie dzieci nieśmiałe. Okazuje 
się, Ŝe wiele takich osób, pozytywnie 
zmotywowanych, to osoby o bogatym 
wnętrzu 
i ogromnym potencjale poznawczym i 
sprawczym. Dlatego naleŜy aktywizo-
wać dzieci do podejmowania jakichkol-
wiek wysiłków.  
 Według Spinozy „aktywność” to 
naturalny stan człowieka. Oznacza 

„podmiotowość, dokonywanie wybo-
rów, przyjemność istnienia, smakowania 
i doświadczania Ŝycia”. Człowiek ak-
tywny działa, przeŜywa róŜne uczucia, 
czasami kieruje się intuicją i zdrowym 
rozsądkiem, a czasem chłodną kalkula-
cją zysków i strat, myśli symbolicznie i 
logicznie, potrafi dokonywać wyborów, 
posługuje się własną wolą, stawia sobie 
cele bliskie i dalekie, realizuje swoje 
potrzeby, tworzy, a takŜe odpoczywa 
i działa w pewnym rytmie.   
 Aktywizacja zatem to urucho-
mienie chęci do działania. To zmoty-
wowanie, zachęcenie, wskazanie róŜno-
rodnych moŜliwości działania, pomaga-
nie w określeniu kierunków działań, 
inspirowanie, nakłanianie, umoŜliwianie 
współudziału, „uruchamianie potencjału 
rozwojowego”.  Aktywizować do 
działania moŜemy juŜ poprzez odpo-
wiedni wybór zabawki. Zakupiona pięk-
na karuzela przez chwilę cieszy oczy 
barwami, zmianą świateł, moŜe ma na-
wet piękne melodie. A co potem? Stoi 
gdzieś w kącie, na strychu i „łapie 
kurz”. Za to klocki są początkowo 
przedmiotami, którymi łatwo rzucić, 
potem postawić jeden na drugim, gdy 
juŜ ustawione zostaną na sobie ze cztery 
klocki, to stoi wieŜa. A jeśli się nie prze-
wróci, to wielki sukces. W miarę wzro-
stu dziecka poczciwe klocki stają się 
pociągiem, „domem”, aŜ powstanie sa-
molot, który moŜna przenieść do kolegi 
w drugim końcu sali. Dalej powstają 

zagrody, garaŜe, całe osiedla, z samo-
chodami, pociągami, drzewami, itp. 
Wyobraźnia dziecka, dostosowanie 
działań do wieku, mądry wybór zabaw-
ki, formy, metody i środków, motywo-
wanie do podejmowania działań, mó-
wienia o wytworach, udzielanie po-
chwał, to wystarczy, by naszym dzie-
ciom chciało się chcieć. 
 MoŜna zatem tak zachęcić dzieci 
do twórczości, by dać im poczucie suk-
cesu przez: 
� dobranie odpowiedniego poziomu 

trudności oczekiwań; 
� wspólne planowanie zadań; 
� etapową ich realizację. 
 By dzieci chciały być twórcze, 
by chciało im się chcieć, zastanówmy 
się, jakie sytuacje będą dla dzieci fascy-
nujące, nowe, nietypowe, pozwolą im 
poczuć się odkrywcami i zachęcą do 
wysiłku twórczego.  
Badania wykazują, Ŝe nadmierne nagra-
dzanie niszczy motywację wewnętrzną, 
poprzez podanie innego powodu działa-
nia niŜ sama satysfakcja. 
 Jak zatem zachęcić młodego 
człowieka do działania, do ujawnienia 
kreatywności? OtóŜ: 
� to ćwiczenia stymulujące zdolności 

twórcze mają stanowić atrakcję same 
w sobie, czyli powinny być ciekawe i 
intrygujące; powinny stanowić wy-
zwanie dla dziecka, kryć swego rodza-
ju tajemnice i budzić emocje 
(przykład: mieszanie kolorów z barw 
podstawowych); 

� odwoływanie się do wielu zmysłów 
przez wykorzystanie róŜnorodnych 

 
(Ciąg dalszy na stronie 15) 

śEBY DZIECIOM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ – 

SPOSOBY MOTYWOWANIA  
DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH 



OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

Idzie Mikołaj 
Idzie, idzie święty z długą siwą brodą, 
a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą. 

Niosą w wielkich koszach: 
słodziutkie pierniki,  

ciastka i cukierki, lalki, Ŝołnierzyki. 
KaŜdemu nad głową  

złota gwiazdka świeci, 
idą i szukają samych grzecznych dzieci. 

 
 Na tego gościa, w ten wyjątkowy gru-
dniowy dzień, czekaliśmy wszyscy. JuŜ 
od porannych godzin dzieci nasłuchiwa-
ły, czy nie widać reniferów ciągnących 
czarodziejskie sanie i czy nie słychać 
dźwięku srebrnego dzwonka. Tegorocz-
na aura zasiała w serduszka przedszko-
laków niepokój i pytanie: czy uda i się 
Mikołajowi dotrzeć do naszego przed-
szkola?  Ale brak białego puchu nie 
zmylił Mikołaja i na głośne wołanie 
dzieci: „Przybądź do nas Mikołaju” po-
jawił się ze swoim workiem w sali 

przedszkola.  Uśmiech i wyjątkowa at- mosfera zagościła dokoła. Mikołaj roz-
mawiał z dziećmi, wysłuchał wielu pio-
senek i wierszy przygotowanych spe-
cjalnie dla niego. Nie zapomniał rów-
nieŜ o prezentach dla kaŜdego dziecka, 
bo przecieŜ małe dziecięce psoty zawsze 
moŜna wybaczyć. Przedszkolaki obieca-
ły jednak, Ŝe postarają się zachowywać 
grzecznie w przedszkolu i w domu. 
Na koniec równieŜ Mikołaj otrzymał 
prezent. Był to piękny album wykonany 
przez dzieci grupy starszej.  
A kiedy poŜegnaliśmy Mikołaja  na twa-
rzach dzieci jeszcze przez długo gościł 
uśmiech i  szczęście. Szkoda tylko, ze 
ten wyjątkowy gość odwiedza nas tylko 
raz w roku.... 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 

Beata Migacz 

Mikołaj w Przedszkolu 

materiałów, metod i form; szukanie 
rozwiązań zaskakujących i nowych 
(przykład: malowanie w parach, trzy-
mając pędzle między palcami u stóp); 

 
 POPRZEZ WYBÓR NOWYCH, 
CIEKAWYCH TECHNIK, ŚRODKÓW 

WYRAZU, REAGOWANIE NA PO-
MYSŁY, NA ICH CIEKAWOŚĆ 
ŚWIATA, MAMY INSPIROWAĆ 
DZIECI, ZACHĘCAĆ DO INNOWA-
CYJNOŚCI, DO SZUKANIA ROZMA-
ITYCH ROZWIĄZAŃ, DO CHĘCI 
PODEJMOWANIA ZADAŃ, A NIE 
NASTAWIAĆ SIĘ NA KONKRETNY 
EFEKT, BO PRZECIEś  DZIAŁANIA 

TWÓRCZE SĄ JEDYNIE 
„WPRAWKAMI” DO WYBITNEJ 
TWÓRCZOŚCI.  
 

Anna Czernecka – Mac 
nauczyciel Publicznego  

Przedszkola nr2 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
 

SPOSOBY MOTYWOWANIA DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH 
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Siatkarska środa 
 25 Listopada w hali sportowej 
„GOCZU Ś” w Goczałkowicach – 
Zdroju odbył się mecz siatkówki ju-
niorek pomiędzy Reprezentacją Pol-
ski, a Reprezentacją Czech. 
 
 Mecz rozpoczął się punktualnie o 
godzinie 17.30. DruŜyna z polski wystą-
piła w biało - czerwonych strojach, a 
reprezentacja Czech w strojach czarno – 
czerwonych. Początek meczu przebiegał 
po naszej myśli, gdyŜ pierwsze dwa sety 
wygrały Polki (25:17;25:12). Czeszki 
jednak nie poddały się i szybko zdołały 
wyrównać wygrywając kolejne dwa sety 
(25:19:25:21). 

 Prawdziwe emocje zaczęły się w 
piątym secie (timebreaku), Polki jednak 
nie dały rozpędzić się Czeszkom kontro-
lując przebieg całego seta, wygrywając 
zdecydowanie wynikiem ( 15:9). 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 
Polek 3–2 w setach. Serdecznie gratulu-
jemy. 
 
 NaleŜy równieŜ podkreślić fakt, 
iŜ w przedmeczu reprezentacji gimna-
zjalistki z Goczałkowic podejmowały 
siatkarki z Brzeszcz. Mecz wygrały 
dziewczyny z naszego gimnazjum wyni-
kiem 3-1.  
DruŜynę z naszego gimnazjum do zwy-

cięstwa poprowadziła pani Joanna Bu-
czak nauczyciel w-f. Serdecznie gratulu-
jemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów.  
 
 Dziękujemy wszystkim kibicom 
za liczne przybycie i wspaniały doping, 
a jednocześnie juŜ dzisiaj zapraszamy na 
kolejne zmagania siatkarskie pod koniec 
grudnia.  
 
 Więcej szczegółów juŜ wkrótce 
na naszej stronie internetowej:  
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
 

■ 

 W sobotę 28 listopada w hali 
sportowej „GOCZUŚ” w Goczałkowi-
cach – Zdroju odbyły się IV Samorzą-
dowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej.  
Do turnieju zgłosiło się 5 reprezentacji: 
Gmina Chybie, Urząd Miasta Pszczyna, 
Starostwo Powiatowe Pszczyna, Urząd 
Miasta Czechowice - Dziedzice oraz 
gospodarze turnieju Gmina Goczałkowi-

ce – Zdrój. Mecze rozgrywane były sys-
temem „kaŜdy z kaŜdym” do 2 wygra-
nych setów, sędziom głównym zawo-
dów był Pan Otton Szpara z Czechowic 
– Dziedzic. Rywalizacja była wyrówna-
na, co dostarczyło wiele emocji zawod-
nikom oraz kibicom. 
Sytuacja w tabeli ułoŜyła się tak, Ŝe w 
przedostatnim spotkaniu mieliśmy mecz 

o 3 miejsce, w którym brały udział dru-
Ŝyny z Gminy Chybie oraz Starostwa 
Powiatowego Pszczyna. Starostwo zwy-
cięŜyło 2-1 zajmując 3 miejsce w tabeli. 
W meczu ostatnim druŜyna z Czechowic 
podejmowała ekipę z Goczałkowic, z 
prowadzonych statystyk wynikło, Ŝe jest 
to mecz o pierwsze miejsce w tabeli. Po 
bardzo zaciętym pojedynku gospodarze 
turnieju nie dali rady pokonać reprezen-
tacji z Czechowic, przegrywając spotka-
nie 2 – 1 w setach.  
Gratulujemy zwycięzcom!!! Dziękuje-
my wszystkim za przyjęcie zaproszenia 
oraz zapraszamy na kolejne V Samorzą-
dowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej za 
rok. 
 
I miejsce Urząd Miasta Czechowice – 
Dziedzice 
II miejsce Gmina Goczałkowice – 
Zdrój  
III miejsce Starostwo Powiatowe 
Pszczyna 
IV miejsce Gmina Chybie 
V miejsce Urząd Miasta Pszczyna 
 

■ 

IV SAMORZĄDOWE MITRZOSTWA 



GODZINY OTWARCIA KRYTEJ GODZINY OTWARCIA KRYTEJ GODZINY OTWARCIA KRYTEJ    
PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ    
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYMW OKRESIE ŚWIĄTECZNYMW OKRESIE ŚWIĄTECZNYM   

� 24.12.2009 (CZWARTEK) - 7.00 – 13.00 (WEJŚCIE 
OSTATNIEGO KLIENTA  
      DO GODZINY 12.00) 

 
� 25.12.2009 (PIĄTEK)   - ZAMKNI ĘTE 
 
� 26.12.2009 (SOBOTA)  - 15.00 – 23.00 
 
� (27,28,29,30).12.2009  - 7.00 – 23.00 
 
� 31.12.2009 (CZWARTEK)  - 7.00 – 13.00 (WEJŚCIE 

OSTATNIEGO KLIENTA  
      DO GODZINY 12.00) 

 
� 01.01.2010 (NOWY ROK)  - ZAMKNI ĘTE 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO  
DLA NAJMŁODSZYCH 

SPORTSPORTSPORTSPORT    

 8 Grudnia w Hali Sportowej 
„GOCZU Ś” odbyły się „Mikołajki na 
sportowo dla przedszkolaków” z Go-
czałkowic-Zdroju. Udział w tej impre-
zie wzięły zarówno dzieci z przedszko-
la nr 1 jak i nr 2.  

180 dzieciaków pokazało swoje umiejęt-
ności sprawnościowe w rozmaitych 
grach i zabawach ruchowych. W pierw-
szej części imprezy Mikołajkowej dzie-
ciaki rywalizowały na specjalnie przy-
gotowanym torze przeszkód, w którym 
miały do wykonania przeróŜne zadania 
sprawnościowe jak np. slalom z piłką 
toczoną, czołganie się pod materacem, 
przejście po wielkim materacu, uderze-
nie piłką kijem do unihokeja itd. Zawo-

dy były niezwykle emocjonujące, a 
dzieci spisały się wzorowo i pokazały, 
jak wspaniale rywalizują i jednocześnie 
bawią się podczas sportowych konku-
rencji. Na wyróŜnienie zasługuje rów-
nieŜ fakt, iŜ dzieci mocno dopingowały 
swoim kolegom i koleŜankom, co pod-
grzewało wyśmienitą atmosferę świą-
tecznego czasu. 
W drugiej części imprezy, dzieci miały 
zupełną dowolność w zabawach na hali, 
wtedy zaczę ło  się p rawdzi we 
„szaleństwo”. Zobaczyliśmy prawdziwy 
wybuch wulkanu energii, i nie spoŜy-
tych sił, jakie drzemią w tych młodych 
ludziach. Zaobserwowaliśmy ogromny 
optymizm na twarzach dzieci, z czego, 
bardzo się cieszymy. 
Spotkanie mikołajkowe poprowadzili 
nauczyciele wychowania fizycznego 
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju 
Piotr Dąbkowski i Krzysztof Włoch 
oraz dziewczyny klasy I A i II D, któ-
rym serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy serdecznie przedszkolakom 
za obecność i zapraszamy za rok.  
 

■ 

Noworoczny Turniej  
w Piłce Siatkowej  

Kobiet  
o Puchar Wójta Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 

 
 

1 – PLKS Pszczyna 
2 – AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 

3 – SCS Sokół Chorzów 
4 – MOSiR Remagum Mysłowice 

5 – Szóstka Biłgoraj 
 

1 dzień - 28.12.2009 
godz. 11.00 – Pszczyna – Gliwice 

godz. 14.00 – Chorzów – Mysłowice 
godz. 17.00 – Pszczyna – Biłgoraj 

 
2 dzień - 29.12.2009 

godz. 10.00 – Chorzów – Biłgoraj 
godz. 13.00 – Gliwice – Mysłowice 
godz. 16.00 – Pszczyna – Chorzów 
godz. 19.00 – Mysłowice – Biłgoraj 

 
3 dzień - 30.12.2009. 

godz. 10.00 – Gliwice – Biłgoraj 
godz. 13.00 – Pszczyna – Mysłowice 

godz.  16.00 – Gliwice – Chorzów 
 
 
Spotkania rozgrywane będą w systemie 
– kaŜdy z kaŜdym, 4 sety bez względu 
na wynik, kaŜdy do 25 pkt. O kolejności 

zdobytych miejsc decydować będzie 
stosunek setów wygranych do przegra-
nych, w dalszej kolejności wynik spotka-

nia bezpośredniego i małe punkty. 
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Mikołajkowy Turniej w Futsalu 
 Piłkarki no Ŝne z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących z Pawłowic zwy-
cięŜyły w Mikołajkowym Turnieju 
Futsalu Dziewcząt, który odbył się w 
czwartek 10 grudnia w hali GOCZUĆ 
w Goczałkowicach. Dziewczęta grały 
o Puchar Managera GOSiR, który był 
organizatorem i zarazem gospoda-
rzem imprezy. 
Do udziału zaproszono 8 szkolnych re-
prezentacji, które drogą losowania po-
dzielono na dwie grupy po 4 zespoły. W 
grupach mecze rozgrywano systemem 
„kaŜdy z kaŜdym” a mecz trwał 15 mi-
nut. Do następnej fazy rozgrywek awan-
sowały po dwie najlepsze druŜyny z obu 
grup, tworząc pary półfinałowe, z któ-
rych zespoły przegrane zagrały o III 
miejsce a wygrane o I miejsce w całym 
turnieju. KaŜdy mecz po fazie grupowej 
trwały 10 minut. 
Za nim odbyły się półfinały rozegrano 
mecz o V miejsce, w którym zwycięzcę 
wyłoniły dopiero rzuty karne. AŜ dwie 
serie rzutów karnych zobaczyliśmy w 
meczu półfinałowym pomiędzy gimna-
zjalistkami z Goczałkowic a licealistka-
mi z Czechowic. 
W finale po raz drugi w tym turnieju 
spotkały się druŜyny z ZSO Pawłowice i 
ZS Silesia Czechowice. W meczu gru-
powym padł remis (0:0). I tym razem 

zanosiło się na remis i gdy juŜ wszyscy 
zastanawiali się, kto wygra w rzutach 
karnych?…w ostatniej minucie spotka-
nia padła bramka a jej autorką była 
Aleksandra Piwowarczyk. Radość dru-
Ŝyny i opiekunów zwycięskiej druŜyny 
nie miała końca. Dla piłkarek z Czecho-
wic była to jedyna stracona bramka w 
tym turnieju, ale jakŜe waŜna… 
Mecz o III miejsce pomiędzy gimnazja-
listkami z Goczałkowic a drugą druŜyną 
Zespołu Szkół Ekonomicznych z 
Pszczyny miał podobny przebieg, jed-
nak tutaj jedyna i zwycięska bramka 
padła na początku spotkania i do końca 
spotkania wynik się nie zmienił. 
Wszystkie zespoły zaprezentowały bar-
dzo ambitny futbol, w którym nie brako-
wało składnych akcji, parad bramkar-
skich i goli. Oprócz nagród druŜyno-
wych (dyplomów i pucharów) wręczono 
równieŜ nagrody indywidualne (nagrody 
rzeczowe), które odebrały następujące 
zawodniczki: 
 
NAJLEPSZA BRAMKARKA - Mar-
celina WALASZEK z ZS Silesia Cze-
chowice-Dziedzice. 
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA - 
Dominika STAWICZNA z PG Go-
czałkowice 
KRÓL STRZELCÓW - Aleksandra 

SZULIK z Zespołu Szkół Rolniczych 
(5 goli) 
WYRÓśNIENIE – Aleksandra PI-
WOWARCZYK z ZSO Pawłowice 
 
Nagrody w turnieju ufundował GO-
SiR Goczałkowice, a wręczył je Paweł 
Kanik.  
 
Sędziowie boiskowi: 
Michał Puchała (LO Chrobry), Marcin 
Bienioszek (ZSE) i Mariusz Maławy 
(ZS Silesia Cz.-Dz) 
Sędzia stolikowy: Karolina Pustelnik 
(ZS Silesia Cz.-Dz.) 
Sekretarz zawodów: Kazimierz Piszczek 
(GOSiR) 
 
Klasyfikacja końcowa: 
1. ZSO Pawłowice 
2. ZS Silesia Czechowice-Dziedzice 
3. PG Goczałkowice 
4. ZSE Pszczyna II 
5. ZSR Pszczyna 
6. LO Chrobry Pszczyna 
7. ZSE Pszczyna I 
8. ZSTiL Czechowice-Dziedzice 
 

■ 
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Amatorska Liga Siatkówki 
 Pierwsze zwycięstwo Artisco 
Goczałkowice-Zdrój oraz ekscytujący 
mecz w wykonaniu siatkarzy Linde i 
KM&BM towarzyszyło rozgrywkom 
4. kolejki Ligi Siatkówki Pszczyna-
Goczałkowice. 
Czwarta kolejka spotkań rozpoczęła się 
od pogromu MUKS Gilus ZOiW przez 
Sokół. Obrońcy mistrzowskiego trofeum 
w pierwszym secie dali ugrać rywalom 
tylko pięć punktów. W drugim gilowi-
czanie postawili zdecydowanie większy 
opór, ale i tak musieli przełknąć gorycz 
poraŜki. Podobnie było i w trzeciej od-
słonie. 
MUKS Gilus ZOiW – Sokół 0:3 (5:21, 
21:25, 17:25) 
Sędziował: Grzegorz Berger, sekretarz: 
Paweł Kanik 
Pierwsze zwycięstwo w LS odniósł be-
niaminek – Artisco. Ich przeciwnikiem 
był inny beniaminek i sąsiad z dolnych 
rejonów tabeli – GB Kaniów. Ekipa 
Marka Zająca tylko w pierwszym secie 
była w stanie nawiązać równorzędną 
walkę z goczałkowiczaniami. W drugiej 
i trzeciej warunki dyktowali juŜ tylko 
gracze Artisco. Po zwycięstwie nad GB 
i przy równoczesnej poraŜce Gilusa, 

zespół z Goczałkowic wydobył się z 
ostatniego miejsca w tabeli na szóstą 
pozycję. 
Artisco – GB Kaniów 3:0 (25:21,  
25:12, 25:14) 
Sędziował: Grzegorz Berger, sekretarz: 
Paweł Kanik 
Zdecydowanie większe emocje zaczęły 
się dopiero w trzecim meczu. Dobrze 
radzący sobie w tym sezonie Davex grał 
z liderującym Rowerem BłaŜeja. Po 
dwóch setach ekipa BłaŜeja Janego wy-
grywała 2:0, ale rywale tanio skóry nie 
sprzedawali. I w końcu dopięli swego w 
trzecim secie. Davex zwycięŜył z lide-
rem LS do 10! Punkt zdobyty w potycz-
ce z Rowerem BłaŜeja pozwolił utrzy-
mać pozycję wicelidera tabeli druŜynie 
Dawida Ochmana. 
Davex – Rower BłaŜeja 1:2 (23:25, 
22:25, 25:10) 
Sędziował: Tadeusz Berger, sekretarz: 
Paweł Kanik 
Hitem czwartej serii spotkań był pojedy-
nek KM&BM z Linde. Obie druŜyny od 
początku biorą udział w naszych roz-
grywkach i za kaŜdym razem naleŜą do 
czołówki. Nie inaczej jest tym razem. 
Kibice, którzy zasiedli na trybunach hali 

„Goczuś” mogli być zadowoleni z po-
ziomu spotkania. Linde, który po raz 
pierwszy w tym sezonie wystąpił z Ada-
mem Głową w składzie, czołowym siat-
karzem całej ligi, wygrał ostatecznie 
2:1. 
KM&BM – Linde 1:2 (20:25, 25:22, 
22:25) 
Sędziował: Tadeusz Berger, sekretarz: 
Paweł Kanik. 
Następna seria spotkań zostanie rozegra-
na 12 grudnia w hali „Goczuś”. Mecze 
odbędą się według harmonogramu poda-
nego poniŜej. Przypominamy równieŜ, 
Ŝe w niedzielę (13.XII), tym razem w 
hali POSiR, zostaną rozegrane dwa zale-
głe mecze 3. kolejki LS. 
5. kolejka LS, hala „Goczuś”, 12.XII  
14.00 Artisco – MUKS Gilus ZOiW 
15.15 GB Kaniów – Rower BłaŜeja 
1 6 . 3 0  D a v e x  –  K M & B M 
17.45 Linde – Sokół. 
Zaległości 3. kolejki LS, hala POSiR, 
13.12 
1 7 . 3 0  A r t i s c o  -  S o k ó ł 
18.45 MUKS Gilus ZOiW - KM&BM. 
 

■ 

SPORTSPORTSPORTSPORT    

 Pracownicy Centrum Kształcenia 

w Goczałkowicach-Zdroju ogłaszają 

nabór na bezpłatny kurs obsługi kompu-

tera dla początkujących. Szkolenie moŜ-

na uzyskać w godzinach popołudnio-

wych. Wioska Internetowa jest otwarta 

od poniedziałku do czwartku, a takŜe w 

niedzielę. 

 

 Szkolenie obejmuje podstawy 

obsługi komputera: praca w systemie 

Windows, obsługa programów do edycji 

teksów, zakładanie własnego konta ema-
il, doskonalenie umiejętności korzysta-

nia z informacji zawartych w Internecie.  

Pomagamy takŜe osobom poszukującym 

pracy w redagowaniu CV, podania o 

pracę itp. Pracownia dysponuje wyso-

kiej klasy sprzętem komputerowym, 

drukarką, skanerem, kserokopiarką, 

moŜna więc bezpłatnie wydrukować lub 

skopiować dokumenty sporządzone dla 

pracodawcy. 

 

 Wykaz kursów on-line moŜna 

znaleźć na stronie internetowej 

www.wioskainternetowa.pl (pod lin-

kiem: platforma edukacyjna, platforma 

edukacyjna 2). 

 

Przyjdź, dowiedz się, skorzystaj 

 

Centrum Kształcenia znajduje się w 

Szkole Podstawowej nr 1 (sala dna), 

wejście od strony Gimnazjum.  

 

Godziny otwarcia: 

 

Poniedziałek:  13.30 - 19.30 

Wtorek:   13.30 - 19.30 

Środa    13.30 - 19.30 

Czwartek:   13.30 - 19.30 

Niedziela:     9.00 - 15.00 

 

Marcin Baster 

Piotr Jarosz 

Nabór na bezpłatny kurs  
w Centr um Kształcenia 
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� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387109, fax 
2107306. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 - 15.30, 
wtorek: 7.30 - 17.00, od środy do  piątku od godz. 7.30 do 
15.00. W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00. 

� 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 MIESZKA ŃCÓW 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 ZWIERZ ĄT- Goczałkowice-

Zdrój ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
� GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkowice-Zdrój ul. 

Główna 39, tel. 2107313 – czynny codziennie. 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Uzdrowiskowa 61 

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 Goczałkowice-

Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 
• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 

Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 
• Eko-Plus, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./

fax: 0322159055 
� 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 

INFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIA    

DYśURY DZIELNICOWEGODYśURY DZIELNICOWEGODYśURY DZIELNICOWEGODYśURY 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 

POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT POWIATOWY PUNKT     

ZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPONZBIÓRKI OPON    
 

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

Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
 

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 
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. 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    
 

 Informuję, Ŝe w dniu 24 grudnia 2009 r. 
(Wigilia) Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz jed-
nostki Gminy będą nieczynne za święto ustawowo wol-
ne, przypadające w sobotę 26 grudnia 2009 r. (drugi 
dzień świąt BoŜego Narodzenia).  
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Informacja  
 

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, Ŝe 
sprawy dotyczące: 
� zamówień publicznych, inwestycji i remontów, 
� ochrony środowiska i rolnictwa,  
� gospodarki komunalnej 
są załatwiane w pokoju 213 na II piętrze (poprzednio  
w pokoju 205).  
Telefon: 32/736-24-53 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 


