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W NUMERZW NUMERZW NUMERZW NUMERZEEEE    Ferie w obiektywie 

26.01., 02.02  – Zajęcia p lastyczne/ 
ogródek gier i zabaw – sala GOK 

27.01. – Teatrzyk d la dzieci „Gucio i 
Maja”- sala GOK 

29.01. – Planetarium – wyjazd d la dzieci 
starszych i gimnazjalistów 

3.02. – Teatr Ban ialuka – wyjazd na 
przedstawienie „Zielony wędrowiec”  

05.02.– Bal przeb ierańców – sala GOK Zajęcia sportowe na hali GOSiR-u  
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 Przypomnijmy, Ŝe w roku 2008 
wszystkie gminy uzdrowiskowe po raz 
pierwszy miały  do spełnienia obowiązek 
sporządzenia Operatu uzdrowiskowego i 
przedłoŜenia go Min istrowi Zdrowia. Po 
spełnieniu tego obowiązku, wynikające-
go z art. 39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. nr 167 poz. 1399), Minister 
Zdrowia weryfikował warunki leczenia 
uzdrowis kowego w poszczegó lnych 
gminach uzdrowiskowych oraz wskaza-
ne w operatach kierunki lecznicze i dla 
gmin spełniających okreś lone w ustawie 
warunki, będzie potwierdzał decyzją  
administracyjną moŜliwości prowadze-
nia lecznictwa uzdrowiskowego.  
Dla naszej gminy operat sporządziło - 
wyłonione w drodze przetargu - Przed-
s iębiorstwo Badań  Geo log icznych 
„GEOPROFIL” z Krakowa. Sporządza-
ne po raz p ierwszy opracowanie nie 
ustrzegło się drobnych błędów, więc 
minister zgodnie z uprawnieniami usta-

wowymi wystąpił do gminy o uzupeł-
nienia i poprawki. Mając na celu dopro-
wadzenie operatu do pełnej zgodności z 
wymogami, przeprowadziliśmy w dn iu 
4 lutego 2009 r. w Warszawie, konsulta-
cje w sprawach budzących wątpliwości.  
Głównym przedmiotem narady był prze-
bieg granic stref ochrony uzdrowisko-
wej. 
 Zgodnie z przepisami ustawy, 
zakłady leczn ictwa uzdrowis kowego 
powinny znajdować  się w strefie A 
ochrony uzdrowiskowej. Min isterstwo 
wycofało się  z poprzednich uzgodnień 
ustalających dwie strefy A w Goczałko-
wicach (jednej z istniejącymi zakładami 
leczn ictwa uzdrowiskowego i drugiej z 
planowanymi), więc uzgodniliśmy spo-
sób połączenia ich w jedną strefę.  
Strefa A powinna być chroniona otuliną 
strefy B a ta z ko lei otuliną strefy C 
ochrony uzdrowiskowej, która powinna 
obejmować całą  gminę w jej gran icach 
administracyjnych. W Goczałkowicach 
teren uzdrowiska leŜącego blisko gran i-
cy na Wiś le, nie ma moŜliwości wyzna-

czenia stref ochronnych o odpowiedniej 
szerokości, więc ustaliliśmy rozwiązania 
kompromisowe redukując otulinę strefy 
C.  
 Zgodnie z Ŝądaniem przedstawi-
liśmy dodatkowe szczegółowe informa-
cje dostarczone przez WORR, dotyczące 
standardu poszczegó lnych ob iektów 
oraz moŜliwości technicznych i charak-
terystyki bazy zab iegowej. 
W sprawie uwag dotyczących świadec-
twa potwierdzającego właściwości lecz-
nicze klimatu, odpowiedzi udzielił In-
stytut Geografii i Przestrzennego Zago-
spodarowania Polskiej Akademii Nauk, 
który na zlecenie wykonawcy operatu 
sporządził badania i świadectwo (jest to 
jedna z instytucji wyznaczonych przez 
Ministra Zdrowia do wystawiania takich 
świadectw). 
Kilka wątp liwości przedstawionych 
przez min isterstwo udało się rozwiać  
szczegółowymi wyjaśnieniami.  
 

Wacław Rutkowski 

CO NOWEGO W SPRAWIE OPERATU 
UZDROWISKOWEGO? 

 Parafialny Fundusz Stypendialny 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w 
Goczałkowicach Zdro ju  przy jmuje 
wnioski o Stypendia na drugi semestr 
roku szkolnego 2008/2009. d la dzieci i 
młodzieŜy z s zkó ł podstawowych , gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
mieszkających w Goczałkowicach Zdro-
ju. Wnioski przy jmowane będą od 
23.02. 2009 do 15.03. 2009r. 
Wnioski moŜna pobrać ze strony inter-
n e t o w e j  F u n d u s z u :  h t t p : / /
www.pfs.goczalkowicezdro j.pl lub ode-
brać w Gminnym Zespole Oświaty w 
Goczałkowice Zdrój u l Powstańców 3. 
Stypendyści Funduszu którym przyzna-
no stypendium na I sem. proszeni są o 
dostarczenie kserokopii ocen za I sem. 
równieŜ do 15.03.2009r. 
 Stypendia na drugi semestr będą 

finansowane w całości z dotacji Funda-
cji im Stefana Batorego – Warszawa z 
której dofinansowane są wyłącznie sty-
pendia dla dzieci i młodzieŜy szkolnej 
która środki na nasze stypendia uzysku-
je z odpisów 1% podatku. 
 Parafialny Fundusz Stypendialny 
zwraca się z prośbą o przekazanie 1% 
swoich podatków przy wypełnianiu de-
klaracji podatkowych na konto Fundacji 
im. Stefana Batorego. 
Jak przekazać wpłatę 1% na Fundację 
Batorego. Wystarczy, Ŝe wypełn iając 
formularz PIT, wp iszą Państwo w rubry-
ce Wniosek o przekazanie 1% podatku 
naleŜnego na rzecz organizacji poŜytku 
publicznego (OPP) (rubryka M w PIT 
28, O w PIT 36, N w PIT 36L, H w PIT 
37 lub G w PIT 38) pełną nazwę naszej 
Fundacji: FUNDACJA IM. STEFANA 

BATOREGO, numer wpisu Fundacji do 
Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. 
Numer KRS: 0000 101194 oraz kwotę 
stanowiącą równowartość 1 procenta 
podatku naleŜnego za rok 2008. Środki 
na nasze konto przeleje za Państwa 
urząd skarbowy. 

Rada Parafialnego  
Funduszu Stypendialnego 

Ogłoszenie Parafialnego  
Funduszu Stypendialnego 

Kościół św. Jerzego - grafika A. Malarka 
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I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!I TY MOśESZ POMÓC!    
 
 Przypominamy Ŝe, podatnicy składający zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38) mogą przekazać 1% 
swojego podatku naleŜnego na jedną z niŜej wymienionych organizacji poŜytku publicznego. 
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ps zczynie informuje, Ŝe na terenie powiatu pszczyńskiego działają następujące organizacje 
poŜytku publicznego:  

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS  

1 Ochotnicza StraŜ  PoŜarna w Pszczynie ul. Basztowa 8, 43-200 Pszczyna 0000144457 

2 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoś ledzeniem 
Umysłowym Koło w Pszczynie 

ul. Antesa 1, 43-200 Pszczyna 
0000055636 

3 
Stowarzyszenie dla Rozwoju Ortopedii  Ziemi Pszczyńskiej 
„Ortyna”  

ul. Antesa 3, 43-200 Pszczyna 
0000109116 

4 Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna 0000130935 

5 Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Chirurgii  ul. dr W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna 0000165425 

6 Ochotnicza StraŜ  PoŜarna ul. Wałowa 10, 43-225 Wola 0000145518 

7 Ludowy Klub Sportowy „NADWI ŚLAN GÓRA”  ul. Rybacka 4, 43-227 Góra 0000234732 

8 Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Jankowice  ul. śubrów 36 A, 43-215 Jankowice 0000171008 

9 
Stowarzyszenie na rzecz ws pierania edukacji dzieci i mło-
dzieŜy „OMNIBUS”  

ul. Świerczewskiego 10, 
43-200 Pszczyna, Poręba 0000237488 

10 
Mi ędzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilo-
wicach 

ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna 
0000232335 

11 „ Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych” ul. Rymarska 2, 43-200 Pszczyna 0000241956 

12 Górniczy Klub Sportowy „Piast” Wola  ul. Poprzeczna 3, 43-225 Wola 0000116683 

Wykaz wszystkich organizacji poŜytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej http://pozytek.ngo.pl 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego - mgr Bogusław Szarzyński 

Uwaga: W poniedziałki w godzinach 
15.00 do 17.00 Centrum Kształcenia 
zaprasza wszystkich chętnych którzy 
chcieliby nauczyć się  podstaw obsługi 
komputera . Serdeczn ie zapraszamy. 
W ramach pro jektu „W ioska Interneto-
wa - kształcen ie na odległość” przy 

Szkole Podstawowej nr 1 powstało cen-
trum kształcenia. 
Jest to placówka o charakterze kultural-
no-oświatowym, wyposaŜona w nowo-
czesny sprzęt komputerowy z oprogra-

 
(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Tworzymy mo Ŝliwo ści - wykorzystaj je. 
Internet i wiedza s ą w zasi ęgu ręki. 
 

WIOSKA INTERNETOWA 
kształcenie na odległość na terenach wiejskichkształcenie na odległość na terenach wiejskichkształcenie na odległość na terenach wiejskichkształcenie na odległość na terenach wiejskich    
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Informacja Informacja Informacja Informacja     

dla rolnikówdla rolnikówdla rolnikówdla rolników    
 
Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój informuje, Ŝe w dniach 
od 02 - 31 marca 2009 r. moŜna 
złoŜyć w pokoju nr 205 Urzędu 
Gminy wniosek wraz z faktu-
rami VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 września 2008 r. 
do 28 lutego 2009 r.  
Limit zwrotu podatku w roku 
2009 wynosić będzie 73,10 zł x 
ilość ha uŜytków rolnych.  

 
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik  

mowaniem oraz dostępem do Internetu. 
Centrum kształcen ia daje moŜliwość 
bezpłatnego korzystania z komputerów i 
Internetu kaŜdemu mieszkańcowi tere-

nów wiejskich, niezaleŜnie od jego wie-
ku, płci, wykształcen ia i sytuacji zawo-
dowej, który zainteresowany jest zdoby-
ciem i uzupełnianiem swojej wiedzy. 
Poszerzan ie wiedzy i kwalifikacji osób 
korzystających z zasobów Centrum 
Kształcenia moŜe następować poprzez: 
• Wyszukiwanie w sieci Internet intere-

sujących danych, informacji, publika-
cji 

• Korzystanie z oprogramowania wspo-
magającego kształcen ie, tzw. b iblio-
teczki mult imedialnej - pakietu kom-
puterowych programów edukacy j-
nych, w tym encyklopedii, słowników 
i atlasów 

• Korzystanie ze stworzonej na potrze-
by projektu platformy e-edukacyjnej. 
 

Prowadzący zajęcia – P. Piotr Janosz 
oraz P. Marcin Baster. 
Godziny otwarcia Centrum Kształcenia 
 

Poniedziałek 13.30 - 21.00 
Wtorek 14.30 - 21.00 
Środa 15.30 - 16.30 

Czwartek 14.00 - 19.00 
Piątek 14.00 - 19.00 
Sobota 9.00 - 14.00 

 
PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ 

ZAPRASZAMY 
 
43-230 Goczałkowice-Zdrój 
ul. Powstańców Śl. 3 
(Wejście od strony Gimnazjum I p iętro) 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

WIOSKA INTERNETOWA 

WSZYSTKIM, KTÓRZY NAM POMOGLI!!! 
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Stypendium Starosty Stypendium Starosty Stypendium Starosty Stypendium Starosty 

PszczyńskiegoPszczyńskiegoPszczyńskiegoPszczyńskiego    
 

 Na styczniowej sesji Rada Po-
wiatu Pszczyńskiego przyjęła uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania 
Stypendiów Starosty Pszczyńskiego”, o 
które mogą ubiegać się uczniowie i ab-
solwenci szkó ł dla dzieci i młodzieŜy 
zamieszkujący na terenie powiatu 
pszczyńskiego. Dotyczy to uczniów, 
którzy kształcą się w szkołach powiato-
wych jak i tych, którzy są uczniami 
szkół prowadzonych przez gminy co 
umoŜliwia nowa regulacja prawna. Wa-
runkiem uzyskania stypendium będą 
wybitne osiągnięcia w róŜnych dziedzi-
nach wiedzy. Stypendium przyznawane 
jest za osiągnięcia uzyskane w okresie 
roku szkolnego, w którym wnioskuje się 
o stypendium. Uczniowie i absolwenci 
muszą spełniać co najmniej jedno z po-
niŜszych kryteriów:  
1) zostali laureatami konkursów lub 

olimpiad przedmiotowych szczebla 
krajowego lub międzynarodowego, 
lub 

2) wykazali się wybitnymi osiągnięcia-
mi w dziedzinie edukacyjnej, nauko-
wej, sportowej, kulturalnej, lub 

3) odnieś li inne znaczące sukcesy edu-
kacyjne na szczeblu krajowym lub 
międzynarodowym. 

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium 
Starosty Pszczyńskiego moŜe wystąpić 
uczeń, absolwent jeś li jest osobą pełno-
letnią lub rodzic albo prawny opiekun 
ucznia, absolwenta w termin ie do 30 
czerwca kaŜdego roku. Stypendium 
przyznaje Starosta Pszczyński po zaopi-
niowaniu złoŜonych wniosków przez 
komisje stypendialną. Do kaŜdego 

wniosku naleŜy dołączyć uwierzytelnio-
ne przez dyrektora szko ły kopie doku-
mentów potwierdzających spełnienie 
warunków, o których była mowa powy-
Ŝej. Stypendium przyznawane jest na 
okres 10 miesięcy, które będzie wypła-
cane w dwóch ratach, p ierwsza do 30 
listopada za okres od września do grud-
nia natomiast druga rata do 30 kwietnia 
za okres od stycznia do czerwca. O pod-
jętych decyzjach w sprawie stypendium 
wnioskodawcy zostaną powiadomieni 
pisemnie.  
 

Przekształcenie Zespołu Przekształcenie Zespołu Przekształcenie Zespołu Przekształcenie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej     
w Pszczyniew Pszczyniew Pszczyniew Pszczynie    
 
 Mając na uwadze trudną sytuację 
finansową naszego szpitala na stycznio-
wej sesji Rada Powiatu Pszczyńskiego 
podjęła uchwałę intencyjną w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do prze-
kształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczy-
nie. Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 3 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej samodziel-
ny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
pokrywa we własnym zakresie u jemny 
wynik finansowy, a jeŜeli nie moŜe on 
być pokryty  organ załoŜycielski podej-
muje uchwałę o zmianie gospodarki 
finansowej zakładu lub o jego likwida-
cji. Od kilku lat Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Pszczynie wykazuje narastający 
ujemny wynik finansowy, którego nie 
jest w stanie samodzieln ie spłacić. 
Uchwała, w której proponuje się podję-
cie działań zmierzających do przekształ-
cenia polegałoby na utworzeniu przez 
Powiat Ps zczyński spółki prawa handlo-

wego, której zadaniem będzie prowa-
dzenie szp itala powiatowego w ramach 
utworzonego przez Spółkę  niepubliczne-
go zakładu opieki zdrowotnej. Zakres 
świadczeń zdrowotnych oferowanych 
przez niepubliczny zakład opieki zdro-
wotnej powinien odpowiadać zakresowi 
świadczeń realizowanych dotychczas. 
W celu przejęcia zadań zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Spółka przejmie w 
trybie art. 23 Kodeksu pracy pracowni-
ków n iezbędnych dla prowadzenia szp i-
tala powiatowego oraz realizację kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia – Śląskim Oddziałem Wojewódz-
kim w Katowicach poprzez zawarcie 
stosownej cesji kontraktu. Powiat 
Pszczyński oraz Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej udostępnią 
Spółce składniki mien ia niezbędne dla 
prowadzenia s zpitala powiatowego w 
szczególności Powiat Pszczyński wy-
dzierŜawi Spółce n ieruchomość zabudo-
waną budynkiem szpitala powiatowego. 
Procedura przekształcenia jest bardzo 
sformalizowana i wymaga podjęcia 
działań niezbędnych dla uzyskania przez 
Powiat Ps zczyński środków z budŜetu 
państwa przeznaczonych na wsparcie 
finansowe przekształceń samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej w spółki 
prawa handlowego z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego. Planowane 
przekształcenie nastąpi z zachowaniem 
procedur przewidzianych przez właści-
we przepisy prawa, a w szczególności 
poprzez podjęcie przez Radę Powiatu 
Pszczyńskiego uchwał niezbędnych dla 
dokonania przekształcenia. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

WIADOMOŚCI Z POWIATUWIADOMOŚCI Z POWIATUWIADOMOŚCI Z POWIATUWIADOMOŚCI Z POWIATU    

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
składa podziękowania Państwowej 
StraŜy PoŜarnej za szybką interwen-

cję w usuwaniu oblodzeń i nawisów 
śniegu na obiektach GOSiR. PodziękowaniePodziękowaniePodziękowaniePodziękowanie    



 W dniach 20 - 21 - 22 stycznia 
2009 r. w Gminny Ośrodek Kultury w 
Suszcu odbył się VI Powiatowy Prze-
gląd Jasełek. Do tegorocznej edycji 
Przeglądu zgłosiło się 26 zespołów z 
całego powiatu pszczyńskiego: 15 szkół 
podstawowych (ZSP ze Studzienic, nr 4 
z Pszczyny, Ośrodek Matka BoŜa Ró-
Ŝańcowa z Pszczyny, ZS nr 3 z Pszczy-
ny, z Kobióra, z Radostowic, z Pielgrzy-
mowic, nr 1 i 2 z Goczałkowic Zdroju, 
ZSP z Rudziczki, z Frydka, z Suszca, z 
Kobielic, nr 2 z Pawłowic i ZSP z Krzy-
Ŝowic); 6 szkół gimnazjalnych (z: 
Suszca, Kobióra, Kryr, nr 1 z Woli, z 
Radostowic i nr 2 z Pawłowic); 5 
przedszkoli (z Suszca, nr 7 z Pszczyny, 
z Góry, nr 14 ze Studzionki  nr 1 z Wo-
li).  Ogółem podczas Przeglądu Jasełek 
Suszec 2009, na scenie zaprezentowało 
się blisko 900 młodych aktorów.  
 Jury w składzie: Jadwiga Masny 
– przewodnicząca, Maria Kast – czło-
nek, Barbara Sopot - Zembok – członek, 
było zachwycone poziomem prezento-
wanych przedstawień. Podkreś lano 
ogromne zaangaŜowanie i niesamowity 
wkład pracy nauczycieli i opiekunów w 
przygotowanie wszystkich elementów 
prezentowanych jasełek. Zwrócono rów-
nieŜ uwagę na to, Ŝe kaŜde przedstawie-
nie niosło pozytywne przesłanie oraz 
moc pozytywnej energii.  
 GOK w Suszcu dla wszystkich 
szkół i przedszko li b iorących udział w 
Przeglądzie przygotował dyplomy za 
udział oraz podziękowania dla opieku-
nów i nauczycieli. 

 Laureaci VI Powiatowego Prze-
glądu Jasełek w dniu 12 lutego br. w 
Starostwie Powiatowym w Pszczynie 
otrzymali statuetki, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe – ksiąŜki, które ufundo-
wały : dla szkół podstawowych - Gmin-
ny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, 
dla szkół g imnazjalnych - Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczy-

nie, dla przedszkoli – zabawki zakupi 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 
Oba przedstawienia zaprezentowane 
przez dzieci z naszych goczałkowickich 
szkół zdobyły III miejsce. Gratulu je-
my!!! 
 

■ 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY    WYDARZENIA 

LP. DATA   IMPREZA  
LICZBA 

UCZESTNIKÓW  

1. 
26.01 zajęcia p lastyczne/ogródek gier  

i zabaw 25 

2. 27.01 teatrzyk d la dzieci  „Maja i Gucio” 100 

3. 28.01 wyjazd do kina w Bielsku – Białej 40 

4. 
29.01 wyjazd do Planetarium w Chorzo-

wie 36 

5. 
02.02 zajęcia p lastyczne/ogródek gier  

i zabaw 20 

6. 02 – 04.02 warsztaty fotograficzne 4 

7. 04.02 wyjazd do kina w Bielsku – Białej 53 

8. 
03.02 wyjazd do Teatru Banialuka  

w Bielsku – Białej 34 

9. 05.02 Bal przebierańców 70 

    RAZEM  382 

VI Powiatowy Przegląd Jasełek 

FERIE ZIMOWE FERIE ZIMOWE FERIE ZIMOWE FERIE ZIMOWE     
Z  GOKIEM Z GOKIEM Z GOKIEM Z GOKIEM     
W LICZBACHW LICZBACHW LICZBACHW LICZBACH    



Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY    WYDARZENIA 

 W sali Gminnego Ośrodka 
Kultury 26 stycznia oraz 2  lutego, 
zorganizowano warsztaty plastyczne, 
w których uczestniczyło 45 dzieci. 
Zajęcia prowadzone były przez Panią  
Marcelinę Ścipniak oraz Panią Joannę 
Rabaszowską-Grzyb. Uczestnicy warsz-
tatów podczas pierwszych zajęć uczest-
niczy li w róŜnych ciekawych zabawach 
i g rach przygotowanych przez panie, 
które prowadziły warsztaty. Celem dru-
gich zajęć było zwrócenie uwagi dzieci 

na otaczający nas świat, który jest do-
skonałą inspiracją do działań  twórczo – 
plastycznych. Tematem warsztatów był 
motyw lepszego świata. 
 Zadaniem dzieci było znalezien ie 
magicznego krzesła, które było symbo-
lem lepszego świata. Następnie kolej-
nym zadaniem uczestników było prze-
niesienie swoich marzeń i wyobraŜeń o 
lepszym świecie na papier w formie 
pracy plastycznej. 

■ 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
OGRÓDEK GIER I ZABAWOGRÓDEK GIER I ZABAWOGRÓDEK GIER I ZABAWOGRÓDEK GIER I ZABAW    

OBOZY OBOZY OBOZY OBOZY 
SPORTOWE SPORTOWE SPORTOWE SPORTOWE 
W GOSiRW GOSiRW GOSiRW GOSiR    

 
Podczas ferii zimowych Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczał-
kowicach – Zdroju był organizatorem 
obozów sportowo – kondycyjnych dla 
sportowców. 

Zawodnicy oraz trenerzy zakwatero-
wani zostali w Szkole Podstawowej Nr 
1. Posiłki dla zawodników podawane 
były w szkolnej stołówce. 

W terminie od 24.01. do 31-
.01.2009r. gościliśmy 90 osobową gru-
pę zawodników „Stadionu Śląskiego” z 
Chorzowa. W drugim tygodniu ferii tj. 
od 01.02. do 08.02.2009r. podejmowa-
liśmy 65 sportowców „Górn ika Zabrze” 
oraz 25 zawodników klubu „GKS Kato-
wice”. 

Treningi sportowców odbywały się 
w hali sportowej GOSiR, wed ług wcze-
śniej ustalonego harmonogramu. Piłka-
rze korzystali takŜe z krytej pływalni, 
siłowni oraz boisk LKS.  

W czasie zgrupowania odbywały się 
takŜe sparingi z zaprzy jaźnionymi oko-
licznymi klubami piłki noŜnej. Roz-
grywkom tym kibicowali licznie zgro-
madzeni fani. 

Zawodnicy oraz trenerzy byli bar-
dzo zadowoleni z organizacji i atmosfe-
ry panującej podczas pobytu w naszym 
ośrodku, w związku z czym zg łosili 
chęć przyjazdu na obozy letnie. 

■ 

 W dniu 24 lutego gościliśmy 
delegację eurodeputowanych z Komisji 
Rozwoju Regionalnego. Celem wizyty 
było zapoznanie się z pro jektami współ-
finansowanymi z funduszy europej-
skich, które w ostatnich latach zostały 
zrealizowane w naszym regionie. Pod-
czas wizyty w Pszczynie posłowie od-
wiedzili Muzeum Zamkowe oraz Poka-
zową Zagrodę śubrów. 
  W skład delegacji Parlamentu 
Europejskiego weszli: Lambert van Ni-
stelrooij (NL, EPL--ED), Florencio uque 

Aguilar (E, EPL--ED), Oldřich Vlasák 
(CZ, EPL--ED), Brigitte Douay (F, 
PES), Samuli Pohjamo (FIN, ALDE), 
Stanisław Jałowiecki (PL, EPL--ED), 

Wojciech Roszkowski (PL, UEN), Gra-
Ŝyna Staniszewska (PL, ALDE) i Jan 
Olbrycht (PL, EPL--ED). 

■ 

EURODEPUTOWANI EURODEPUTOWANI EURODEPUTOWANI EURODEPUTOWANI     
NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJNA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJNA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJNA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ    



 GOK zorganizował równieŜ  
warsztaty fotograficzne dla uczniów 
klas V – VI oraz gimnazjalistów, któ-
re odbyły się w dniach 2 - 4 luty  
w Gimnazjum, w warsztatach wzięło 
udział 4 uczestników. 
 Zimowe warsztaty fotograficzne 
odbyły się początkiem lutego w goczał-
kowickim Gimnazjum. Celem warszta-
tów było pobudzenie do twórczego dzia-
łania ich  uczestników, poprzez przedsta-
wien ie h istorii i teorii fotografii, ale 
przede ws zystkim poprzez praktyczne 

wykorzystanie nabytej wiedzy. Zajęcia 
odbywały się w zainscenizowanym ate-
lier, gdzie studiowano fotografię portre-
tu i martwej natury, oraz w ciemni foto-
graficznej, gdzie pracę nastawiono na 
prezentację techn ik fotograficznych 
umoŜliwiających powstanie obrazu na 
papierze fotograficznym. Uczestnicy  
warsztatów mieli okazję zapoznać się z 
tajn ikami luksografii, czy li metody 
otrzymywania fotogramów bez wyko-
rzystania aparatu fotograficznego. Meto-
da ta polega na bezpośrednim naświet la-

niu światłoczu łych materiałów fotogra-
ficznych, na których ułoŜone są półprze-
zroczyste lub nieprzezroczyste przed-
mioty. Tak naświet lone materiały pod-
daje się  obróbce jak w zwykłym proce-
sie fotograficznym, czyli wywoływaniu  
i utrwalaniu. 

■ 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY    WYDARZENIA 

 Tradycją Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju  jest 
organizowanie w okresie karnawału  
balu przeb ierańców d la dzieci. W tym 
roku odbył się 5 lutego. Tego dnia 
wszystkie dzieci wyglądały inaczej niŜ 
zwykle, zamiast milusińskich na sali 

GOK-u pojawiły się  postacie z bajek : 
wróŜki, czerwone kapturki, księŜniczki, 
motyle, pszczó łki i wiele innych postaci. 
Na sali zgromadziło się ok. 70 osób. Na 
dzieci uczestniczące w balu, czekały  
panie, które specjalnymi farbkami malo-
wały im buźki. Jak co roku, nieodzow-
nym elementem był poczęstunek dla 
wszystkich uczestników oraz nagrody 
dla wszystkich pociech, które brały  
udział w konkursach przygotowanych 
przez wodzireja prowadzącego bal. Ten 
dzień pozostanie na długo w pamięci 
dzieci, które z wielkim entuzjazmem i 
radością brały udział w zabawie. 
 

■ 

BAL PRZEBIERAŃCÓWBAL PRZEBIERAŃCÓWBAL PRZEBIERAŃCÓWBAL PRZEBIERAŃCÓW    

WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY     
FOTOGRAFICZNEFOTOGRAFICZNEFOTOGRAFICZNEFOTOGRAFICZNE    



Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY    WYDARZENIA 

 W dniu 29 stycznia br., GOK 
zorganizował dla dzieci i młodzieŜy 
wycieczkę do Planetarium Śląskiego. 
Uczestnicy wycieczki mieli okazję zo-
baczyć stację meteoro logiczną, która 

znajduje się w punkcie górującym nad 
otoczeniem Parku Ku ltury i Wypoczyn-
ku w Chorzowie. Bazą stacji jest ogró-
dek meteorologiczny urządzony i wypo-
saŜony zgodnie z normami opracowany-

mi przez Instytut Meterologii Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Następnie 
grupa udała się na seans do Planetarium, 
które jest wyposaŜone w aparaturę pro-
jekcy jną umieszczoną pod 23 - metrową  
kopułą stanowiącą ekran sztucznego 
nieba. Po tak ciekawie spędzonym dniu 
wszyscy uczestnicy wycieczki zadowo-
leni wrócili do Goczałkowic. 

■ 

WYJAZD DO PLANETARIUM WYJAZD DO PLANETARIUM WYJAZD DO PLANETARIUM WYJAZD DO PLANETARIUM     
W CHORZOWIEW CHORZOWIEW CHORZOWIEW CHORZOWIE    

 W dniu 3.02.2009 r. zorganizo-
wano wy jazd do teatru Banialuka w 
Biels ku-Białej. Przeds tawien ie p t . 
„Zielony wędrowiec” – to poetycka,  
nasycona ciepłym humorem powieść o 
przyjaźni, tolerancji i potrzebie marze-
nia. A takŜe odwadze bycia innym. 

Atrakcyjna forma musicalu zachwyciła 
dzieci i dorosłych. śywe tempo, roztań-
czenie, rozśpiewanie, wspaniałe kostiu-
my niepostrzeŜenie przeniosły widzów 
w świat teatralnej magii. 

■ 

 W dn iu 27.01.2009r.Gminny 
Ośrodek Kultury zaprosił najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy na przedsta-
wien ie pt. „Maja i Gucio”. Widowisko 
miało formę interaktywnej, bajkowej 
zabawy. Aktorzy zachęcili dzieci do 
aktywnego udziału w spektaklu. Zgro-
madzone na Sali dzieci z chęcią uczest-
niczy ły w zabawach, tańcach i wspól-
nym śpiewie. 

■ 

TEATRZYK DLA DZIECI 
„MAJA I GUCIO” 

WYJAZD DO TEATRUWYJAZD DO TEATRUWYJAZD DO TEATRUWYJAZD DO TEATRU    



Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY    WYDARZENIA 

 JuŜ po raz kolejny, w środę  11 
lutego, w Domu Przyjęć  „Złota Pod-
kowa”  w Goczałkowicach-Zdroju, 
odbył  się Bal Karnawałowy dla pod-
opiecznych Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upoś ledzeniem Umy-
słowym Koło w Pszczynie.  
 Organ izatorami imprezy by li 
pani Ewa Kokoszka i pan Krystian Blo-
kesz, właściciele Domu Przyjęć „Złota 
Podkowa”, którzy zapewnili uczestni-
kom zabawy wiele atrakcji.  
 Podopieczni PSOUU wystąpili w 
kolorowych przebraniach, przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję. By  podkre-
ś lić piękno karnawałowych strojów, o  
profesjonalny makijaŜ i fryzury uczest-
ników balu zadbało Studio Fryzjerskie 
Katarzyna Krywult z Pszczyny.  
 Przez cały czas trwan ia Balu, 
dzieci, młodzieŜ i opiekunowie bawili 
się przy muzyce, którą  wykonywał ze-
spół Rytmika. Słysząc skoczne i Ŝywe 
utwory, nie sposób było usiedzieć na 
krześ le!  
Nie obyło się bez konkursów. Pod-
opieczni Stowarzyszenia po raz kolejny 
udowodnili, Ŝe są świetnymi tancerzami. 
Mimo ogromnego zaangaŜowania 
wszystkich par, bezkonkurencyjni oka-
zali się Agnieszka i Wojtek, którzy zdo-
byli p ierwsze miejsce. Zostały takŜe 
ogłoszone wybory Kró la i Królowej 
Balu. Decyzja była bardzo trudna, dlate-
go jury wyróŜniło  trzy pary. NajwyŜsze 
miejsca, i tym samym tytuł Króla i Kró-
lowej, otrzymali Adaś (w stroju musz-
kietera) oraz Paulinka (w stroju diabła).  
O słodkie chwile zadbała Piekarnia No-
wak z Brzeźc. Specjaln ie dla uczestni-
ków Balu przygotowała pyszny karna-
wałowy tort, który  w świetle sztucznych 
ogni „wjechał”  na parkiet. 
 Maskotką balu został pluszowy 
Kubuś Puchatek, ufundowany przez 
pana Sławka. Misia, w imien iu wszyst-
kich podopiecznych, odebrała pani Pre-
zes Krystyna Fuławka.  
 Dzięki zaangaŜowaniu i pomocy 
wielu Przyjaciół podopiecznych Stowa-
rzyszenia, kaŜdy uczestnik Balu otrzy-
mał paczkę  pełną niespodzianek. Orga-
nizatorzy rozdali takŜe specjalne upo-
minki. Nagrodzili parę, która przetań-
czyła ze sobą cały Bal - Izę i Damiana 

oraz wyróŜnili strój czerwonego kaptur-
ka, w którego wcieliła się Marzenka. 
Nagrodą były talony dla całej rodziny na 
zabieg i kosmetyczne i fryzjerskie.  
 Uśmiech towarzyszy ł wszystkim 
uczestnikom Balu przez cały czas trwa-
nia zabawy, a doskonała organizacja 
imprezy sprawiła, Ŝe ws zelkie troski 
dnia codziennego odeszły w cień. Będą 
to z pewnością niezapomniane chwile... 
 
Magdalena Loska / PSOUU Pszczyna 
 
Polskie Stowarzyszen ie na Rzecz Osób 
z Upoś ledzeniem Umysłowym Koło w 
Pszczynie jest organizacją poŜytku pu-
blicznego. Od kilku lat zb iera fundusze 
na wybudowanie Ośrodka z prawdziwe-
go zdarzenia – Domu Kulejących Anio-
łów w Piasku. Jest to moŜliwe jedynie 
dzięki Państwa pomocy! W związku z 
tym, zwracamy się z prośbą o przekaza-
nie 1 % podatku dochodowego na rzecz 
naszych podopiecznych. Numer KRS: 
0000055636. Dzięku jemy!!! 
 
Serdecznie dziękujemy:  
- właścicielom Domu Przyjęć „Złota 
Podkowa” w Goczałkowicach-Zdroju - 
pani Ewie Kokoszce oraz panu Krystia-
nowi Blokeszowi 
- Panu burmistrzowi Miasta Pszczyna 
Krystianowi Szostak  
- zastępcy burmistrza Miasta Pszczyna 
Dariuszowi Skrobol  
- zespołowi muzycznemu Rytmmika  
- Salonowi Fryzjerskiemu Katarzyna 
Krywult z Pszczyny  
- Piekarni Nowak z Brzeźc 
- Piekarni „Jasiek” z Pszczyny  
- ElŜbiecie i Bronisławowi Kapias  

- F.H.U.„Malina” - warzywa i owoce, 
Alina i Mirek Burman 
- wodzirejowi Bartlomiejowi Bielskiemu  
- Sławomirowi Lapczyk  
- Katarzynie, Damianowi Blokesz  
- Jackowi Foks – mechanika pojazdowa 
Kobielice  
- Katarzynie Szweda-Kuboszek , Teresie 
Szweda „Apteka na słonecznej”  
- hurtowni farmaceutycznej z Tychów 
„Hurtap” 
- Adamowi Blokesz – fotograf  
- obsłudze lokalu – Krysi, Agnieszce, 
Michalinie 
- portalowi PLESS.pl (patron medialny 
balu) oraz wszystkim sponsorom, dzięki 
którym moŜliwe było zorganizowanie tak 
wspaniałej zabawy!  
 

■ 

Bal Karnawałowy w „Złotej Podkowie” 
dla podopiecznych PSOUU  

Ferie w BiblioteceFerie w BiblioteceFerie w BiblioteceFerie w Bibliotece    
 
    Ferie zimowe minę ły i nadszedł czas pójścia do szkoły! Jednak wspomnienia 
pozostaną... I tak w naszej bib liotece dzieci mogły korzystać z przygotowanej przez 
nas oferty. Podczas tych dwóch tygodni, które upłynęły szybko ale w miłej atmos-
ferze uczestnicy mogli grać w gry komputerowe, obejrzeć interesujące filmy a naj-
młodsi posłuchać czytanych dla nich bajek! 
Frekwencja dopisała, a pracowników bib lioteki bardzo ucieszył fakt, iŜ dzieci i 
młodzieŜ chętnie uczestniczy li w przygotowanych dla nich zajęciach. Mamy na-
dzieje, Ŝe w przyszłości równieŜ nasza oferta będzie się  cieszyć  takim zaintereso-
waniem. 



OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

 W odpowiedzi na potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych w naszej oko licy, od 
września ubiegłego roku w Publicznym 
Przedszko lu Nr 1 w Goczałkowicach-
Zdrój został utworzony oddział integra-
cyjny.  
 Obecnie do grupy integracyjnej 
uczęszcza dwoje dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. 
  
W czym róŜnimy się od innych przed-
szkoli publicznych i na czym integracja 
ta polega? 

  Integracja jest realizowana, jako 
forma włączenia i współuczestniczenia 
osób niepełnosprawnych do Ŝycia spo-
łecznego. Przynosi to korzyści zarówno 
dzieciom niepełnosprawnym jak i zdro-
wym. Dlatego tak waŜne jest, aby inte-
gracja osób niepełnosprawnych z pełno-
sprawnymi zaczynała się juŜ w wieku 
przedszko lnym. Szanse na rozwijanie u 
dzieci n iepełnosprawnych pozytywnych 
form współdziałania z pełnosprawnymi 
rówieśnikami, a u pełnosprawnych dzie-
ci rozwijanie poczucia odpowiedzialno-
ści, troski i tolerancji, są tym większe 

im wcześniej dojdzie do integracji, im 
wcześniej dojedzie do kontaktu najczę-
ściej motywowanego poprzez spędzany 
wspólnie czas jak i poprzez wspólną 
zabawę. Obie strony mają szanse kształ-
tować w sobie osobowość otwartą i go-
tową do współdziałania. 
  
 Głównym celem integracji w 
naszej placówce jest zaspokajanie po-
trzeb psychicznych dzieci niepełno-
sprawnych poprzez ich uczestnictwo w 
zajęciach  grupowych a takŜe indywidu-
alnych. 
  
 Zajęcia grupowe pozwalają na 
uwraŜliwien ie i modelowanie zachowań 
dzieci zdrowych, tak, aby były one zdol-
ne do niesienia pomocy i do traktowania 
dzieci niepełnosprawnych, jako swoich 
partnerów. 
  
 Indywidualizowanie pracy  z 
dziećmi niepełnosprawnymi, polega na 
wyrównywaniu ich szans poprzez po-
moc logopedy, rehabilitanta oraz peda-
goga specjalnego. 
  
 Do umoŜliwienia właściwej sty-
mulacji, czy li właściwego rozwoju ak-
tywności i samodzielności dzieci n iepeł-
nosprawnych stosujemy róŜne i skutecz-
ne metody wykorzystywane w pedago-
gice specjalnej. 
  
  

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
 11 lutego 2009 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1 obchodzony był 
Dzień Bezpiecznego Internetu.  
Dzień ten jest znany w całej Europie. 

Obchody są inicjatywą  Komisji Euro-
pejskiej, mającą na celu zwrócenie uwa-
gi na kwestię bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieŜy do zasobów interne-
towych. 
 Zajęcia d la klas I-IV przeprowa-
dził in formatyk Piotr Jarosz. Spotkanie 
rozpoczę ło się rozmową z dziećmi na 
temat bezpieczeństwa w sieci, ustalono 
cztery zasady Sieciaków, czyli uczn iów 
świadomych zagroŜeń w Internecie:  
 
• Nie będę ufać osobom poznanym w 

sieci  
• Nie będę podawać swoich danych  
• Powiem, jeś li coś jest nie tak  

• Zabezpieczę swój komputer 
 
 Uczn iow ie o t rzy mal i ka rtę 
„Poznaj bezpieczny Internet”, którą na-
leŜało, po zapoznaniu się podpisać. Na 
karcie znajduje się takŜe 10 porad dla 
rodziców dotyczących bezp iecznego 
korzystania z Internetu przez dzieci.  
 Następnie odbyła się projekcja 
filmu animowanego pokazu jącego jak 
skutecznie realizować Sieciakowe Zasa-
dy i nie dać się Sieciuchom takim jak 
Bełkot, Kradziej, Śmieciuch czy Kła-
macz. 
 

■ 

Oddział integracyjny 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 stycznia odbyła się pierwsza w tym 
roku wycieczka organizowana przez 
SKKT działające przy gimnazjum w 
Goczałkowicach Zdroju. Tym razem 
młodzieŜ gimnazjum zwiedzała Zabyt-
kową Kopalnię  Rud Srebrnonośnych w 
Tarnowskich Górach. Tam zaznajomili 
się z tajn ikami górniczej p racy na prze-
strzeni dziejów, poznali miejsca pracy 
tarnogórskich gwarków oraz zwiedzili 
Skansen Maszyn Parowych.  
 W roku 2008 członkowie ko ła 
brali udział w X Rajdzie Górskim 
„Źródła So ły” organizowanym przez 

oddział PTTK Ziemi Ps zczyńs kiej, 
zw iedzil i  e lekt rownię  s zczy towo-
pompową Porąbka – śar, Sztoln ię Czar-
nego Pstrąga, Ojcowski Park Narodowy 
oraz  uczestniczyli w wycieczce górskiej 
na Równicę i Orłową. 
 Zapraszamy wszystkich chętnych 
do spędzania czasu wolnego poprzez 
udział w naszych wycieczkach. 
 

Opiekun SKKT  
Aleksandra Bartosik - Rajwa  

OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

 Nauczanie integracyjne jest ideą 
na pewno słuszną. Rodzi się  wielka na-
dzieja, Ŝe współczesne społeczeństwo 
coraz łatwiej i pełniej będzie otwierało  
się na potrzeby ludzi n iepełnosprawnych 
a dzięki powstającym placówkom inte-
gracyjnym dzieci niepełnosprawne, w 

zamian za odsuwanie ich na margines, 
otrzymają  ogromną i potrzebną szansę 
na kształtowanie własnej wraŜliwości i 
akceptacji. 
 

Nauczyciel oddziału integracyjnego 
mgr Agnieszka Spendel 

absolwent wydziału  
pedagogiki specjalnej 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
 

Oddział integracyjny 

Wycieczka do kopalni ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE    
 

Dyrekcja  
Szkoły Podstawowej nr 1  

zaprasza wszystkich Rodziców 
na  

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
w dniu 18 marca 2009r. 

 
HARMONOGRAM: 

 
MoŜliwość zobaczenia: 

godz. 8.00 – 9.00  
• sal lekcy jnych, 
• zajęć prowadzonych na basenie, 

godz.14.30 – 15.30  
• zajęć pozalekcy jnych, 
• zajęć logopedycznych, 
• zajęć pedagoga szkolnego, 
• zajęć świet licowych, 
• gimnastyki korekcyjnej, 

 
O godz. 17.00 zapraszamy na salę 
Gminnego Ośrodka Kultury na spotka-
nie w ramach akcji „Cała Po lska czyta 
dzieciom”  



OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 

 I mp re s a r ia t  A r t y s ty c zn y 
„Inspiracja” stawia sobie za cel pogłę-
bianie uczniowskiej świadomości na 
temat zagroŜeń i konsekwencji uzaleŜ-
nień (n ikotyna, alkohol, narkotyki) 
wśród młodych ludzi. Do naszej szko ły 
teatr przyjechał w dwuosobowej kadrze, 
przedstawiając historię  pt. „Odzyskana 
kolekcja”. 
 Jest to opowieść o rodzeństwie, 
młodszym i starszym bracie, wychowu-
jącym się bez rodziców, którzy wy je-
chali zagranicę w poszukiwaniu pracy. 
Starszy brat pracuje, młodszy się jeszcze 
uczy w s zko le, jednak bardzo zaniedbu-
je naukę, poniewaŜ jest zachwycony 
moŜliwością nieustannego imprezowa-

nia w wyniku braku kontroli rodziciel-
skiej. Z powodu braku pieniędzy wy-
sprzedaje tytułową kolekcję monet, aby 
móc się „pokazać” wśród rówieśników. 
Na ten stan rzeczy nie zgadza się  oczy-
wiście starszy brat, który przygotowuje 
„plan naprawczy”. 
Na spektakl zostały zaproszone klasy 5 
oraz 6 SP 1, aby móc się zapoznać z 
problemami dzieci i młodzieŜy n ie jako 
uczestnik, lecz jako widz, co powoduje 
niejednokrotn ie wstrząs w postaci 
uświadomienia, Ŝe jest to w pewnej mie-
rze  takŜe h istoria o mnie samym.  
 Scenka był świetnie zrealizowa-
na aktorsko, gdyŜ zarówno język, jak i  
sposób grania postaci nie odbiegał od 

rzeczywistości. MoŜna powiedzieć , Ŝe 
odzyskując ko lekcję monet, główny 
bohater odzyskał prawid łową  hierarchię  
wartości, jednak uczynił to tylko dzięki 
pomocy starszego brata. Pojawia się  
jednak pytanie: co  jeś li się n ie ma star-
szego brata, a opiekunowie nie potrafią  
w tak sprytny sposób wyjaśnić, Ŝe sen-
sem Ŝycia nie są ko ledzy, imprezy, p ie-
niądze? Na to zagadnienie spektakl od-
powiedzi n iestety nie przyniósł. 
 Podsumowaniem wydarzen ia 
była rozmowa prowadzącego z uczniami 
o tym, jak być asertywnym, jak radzić  
sobie z ludźmi uzaleŜnionymi od alko-
holu i nikotyny. 

MB 

Dzień Babci i Dziadka są dniami 
szczególnie waŜnymi, zarówno w Ŝyciu 
dziadków, jak równieŜ ich wnuków. 
Dzieci często opowiadają o ich wspól-
nych spotkaniach, spacerach, oraz o tym 
dlaczego i za co ich kochają i o tym, Ŝe 
po rodzicach są najwaŜniejszymi osoba-
mi w ich Ŝyciu. To do dziadka i babci 
zaws ze mogą zwrócić się o pomoc. Ich 
mądre rady i doświadczenie pomagają  
nam od najmłodszych lat w wielu mo-
mentach Ŝycia. 

To dziadkowie snują najbardziej 
niezwykłe opowieści, których dzieci z 
chęcią słuchają, a potem przekazu ją je 
swoim kolegom. Obserwując zabawy 
przedszko laków, zauwaŜyć moŜna, Ŝe są 
one często przekazem stosunków panu-
jących w ich rodzinnych domach. Dzieci 
bawiąc się w dom rodzinny przy jmują  
na siebie rolę rodziców, jak równieŜ 
babć i dziadków. Obserwując ich zacho-
wania, nietrudno dostrzec, Ŝe to dziad-
kowie najczęściej opowiadają swoim 
wnukom bajki, zabierają ich na spacer 
jak równieŜ uczą stawiać pierwsze kroki 
w kuchni. 

Dzień Babci i Dziadka są najbardziej 
radosnymi i c iepłymi świętami w roku, 
dlatego naleŜy je uczcić w niezwykły 
sposób. Postanowiliśmy podarować im 

niezwykłe i n iezapomniane chwile. 
PoniewaŜ nasze przedszkole ma 

ograniczone moŜliwości lokalowe i nie 
kaŜde dziecko moŜe zaprosić rodziców, 
ze strony matki i o jca do przedszkola, 
dlatego zorganizowaliśmy dla n ich 
przedstawienie jasełkowe w naszym 
kościele parafialnym. 

Treścią jasełek jest historia narodze-
nia Jezusa w Betlejem, w ubogiej stajen-
ce. Przedstawienie to nabiera szczegól-
nego wdzięku, bo czy moŜe być coś 
bardziej wzruszającego od małych 
przedszko laków, którzy z wdziękiem 
wcielają się w postacie Marii i Józefa 
opiekujących się małym dzieciątkiem, 
od pasterzy i królów którzy przychodzą 
pokłonić się Jezusowi i przynoszą dary, 
oraz od anio łów, którzy wyśpiewują  
chwałę na Jego cześć. Wokół betlejem-
skiej stajenki zgromadziły się równieŜ 
zwierzęta takie jak: wół, osioł, koza oraz 
dzieci kolędnicy, którzy wesoło wyśpie-
wali nowonarodzonemu „Chwała na 
wysokości Bogu, a ludziom pokój na 
Ziemi”.  

Ten występ był wielkim przeŜyciem 
zarówno dla przedszkolaków, ich wy-
chowawców jak równieŜ wszystkich 
gości którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością. Tym przedstawieniem podaro-

waliśmy naszym dziadkom n iezapo-
mniane chwile, które na pewno na długo 
pozostaną w ich pamięci. Po przedsta-
wien iu kaŜde dziecko złoŜyło swojej 
babci i dziadkowi Ŝyczenia oraz wręczy-
ło im symboliczny kwiatek. 
 

Nauczycielka Przedszkola Nr 2 
Iwona Maśka 

Najmilsze święta w rokuNajmilsze święta w rokuNajmilsze święta w rokuNajmilsze święta w roku    

Jak nie dać się namówić na macha lub kieliszek? 
 

TEATR PROFILAKTYCZNY 



Gminny Ośrodek Ku ltury  
zaprasza na czterodniową wycieczkę  

do Malborka  
i Trójmiasta 

 
W PROGRAMIE: 

* ZWIEDZANIE ZAMKU W MALBORKU 
* ZWIEDZANIE GDA ŃSKA  

• STARE MIASTO 
• BAZYLIKA MARIACKA  
• POMNIK NEPTUNA  
• śURAW GDAŃSKI 

* REJS STATKIEM NA WESTERPLATTE 
* KATEDRA W OLIWIE , KONCERT ORGANOWY 
* ZWIEDZANIE SOPOTU  

• MOLO 
* ZWIEDZANIE GDYNI  

•AKWARIUM 
• ORP BŁYSKAWICA 
• śAGLOWIEC „DAR POMORZA” 

* WYJAZD NA HEL I ZWIEDZANIE PÓŁWYSPU  
HELSKIEGO 

• SPACER PO TORUNIU 
 

Przewidywany koszt wycieczki ok.360 zł.  
Planowany termin wy jazdu  
28 - 31 MAJA 2009 roku. 

Zakwaterowanie w warunkach 
turystycznych. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z GOK,  
UG II p. pok.213,  
tel. 032 2107838 

KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

Finał zabawy  
z BAŁWANKIEM !!! 
 
 Na konkurs plastyczny zaproponowany przez GOK w 
poprzednim numerze Wiadomości nadesłano 6 prac. Nasz 
BAŁWANEK najp iękn iej prezentował się na pracy  Marzenki 
Gawlak uczennicy klasy I a Szko ły Podstawowej nr 1 w Go-
czałkowicach-Zdro ju. W łaśnie tę pracę  postanowiliśmy nagro-
dzić . Zapraszamy więc Marzenkę do GOK-u po odbiór nagro-
dy. Gratulujemy !!! 



KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

 W dniu 7.02.2009 r., na sali 
GOK-u w miłej i c iepłej atmosferze 
spotkały się goczałkowickie kobiety by 
wspólnie biesiadować, tańczyć i śmiać  
się. Przy dźwiękach muzyki oraz zaba-
wie wodzireja Pan ie przez chwilę  zapo-
mniały  o codziennych troskach i w ta-
necznym rytmie dały upust swoim emo-
cjom. Spotkaniu towarzyszyło wiele 
atrakcji, w tym konkursy np. ubijanie 
piany z białek, obieran ie ziemniaków, 
konkurs śpiewaczy, taneczny i wiele 

innych, co w rezu ltacie pozwoliło  na 
wybranie BABY ROKU 2009, którą  
została najmłodsza uczestniczka zabawy 
- Pani Ania. Niewątpliwą atrakcją wie-
czoru był „pokaz barmański”  w wyko-
naniu dwóch przystojnych panów, któ-
rzy w ciekawy sposób przygotowali 
kilka wykwintnych drinków. 
 Kolejne „babskie swawole przy 
biesiadnym stole” moŜna uznać za uda-
ne. 

■ 

BABSKI COMBERBABSKI COMBERBABSKI COMBERBABSKI COMBER 

 Kulig – jeden lub kilka zaprzę-
gów konnych z przyczep ionymi saniami 
w formie orszaku. Jest to rodzaj zabawy, 
której często towarzyszy muzyka śpiew 
oraz zabawa przy ognisku. Wieczorem 
częstokroć ku lig jest oświetlany pochod-
niami. Od XVII wieku do początku wie-
ku XX kuligi były bardzo popularną 
rozrywką . Nawiązu jąc do t radycji 
Gminny Ośrodek Kultury  postanowił 
wykorzystać p iękną , śnieŜną  zimę, 

sprzyjającą  organizacji ku ligu. 18 lutego 
zorganizowaliśmy wyjazd do Brennej, 
gdzie czekały na nas sanie i sanki za-
przęgnięte w konie. Sceneria trasy prze-
jazdu kuligu była malownicza, zasypane 
śniegiem pejzaŜe urzekały  niepowta-
rzalnym urokiem. Dodatkowo wraŜenia 
potęgowały świat ła pochodni i bajkowo 
padający śnieg.  
 

■ 

Kulig w Brennej 



KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

Poziomo 
1.. Imię d rugiej postaci z bajki Bolek i … 
2. Inaczej spadająca gwiazda 
3. MoŜe być do dań lub do gry 
4. W jakim miesiącu obchodzimy Walentynki 
5. Po dobrym koncercie … na stojąco 
6. Stoi na nim komputer i drukarka 
7.  … pachnących kwiatów 

Pionowo 
1. Zagadka rysunkowa 
2. Podarunek lub dar 
3. W jakim dniu tygodnia jest Popielec 
4. Występują w nim klauny i iluzjoniści 
5. Nadejdzie juŜ 21 marca 
6. Np. cukrowy 
7. Do krojen ia 

Litery z pól ponumerowanych liczbami od 1 do 19 utworzą rozwiązanie. Kategoria hasła to przysłowie. 

ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI ROZWIĄZANIE KRZYśÓWKI GOKGOKGOKGOK----uuuu nr 1(168) 
 
Hasło: FERIE 
 
Nagrody wylosowali: Emilia Ch lebek, Aneta Kubicius, Damian Broda, Kamil Cynowski, Krzysztof Kwaśny. 
Nagrody moŜna odebrać w b iurze GOK pok. 213 (budynek Urzędu Gminy). 

KrzyŜówkaKrzyŜówkaKrzyŜówkaKrzyŜówka    



KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

Na stole święcone, a obok baranek,  
Koszyczek pełny barwnych pisanek 
I tak znamienne w polskim krajobrazie 
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie. 
Zielony barwinek, fiołk i i Ŝonkile 
- Barwami stroją uroczyste chwile. 
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, 
Gdy wielkanocne na stole śniadanie. 
 

Gminny Ośrodek Ku ltury w Goczałkowicach 
Zdroju zaprasza 

dzieci i młodzieŜ do udziału w 
 

Wielkanocnym  
Konkursie Plastycznym 

 
Zachęcamy do udziału w konkursie, który ma na celu pielęgnowanie tradycji 

Świąt Wielkanocnych. Aby wziąć udział w konkursie naleŜy własnoręcznie wyko-
nać pisankę wielkanocną. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone. 

 
• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjal-

nych. Zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych  
(klasy: 0 – III; IV – VI ;  gimnazjum).  

• Technika  dowolna.  
• Pracę - pisankę naleŜy opisać podając imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz  

klasę.  
• Termin nadsyłania prac: do 1 kwietnia 2009. 
•  Prace naleŜy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach 

Zdroju, ul. Szkolna 13, II piętro, Urząd Gminy pok. 213, tel. (032)2107838. 
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  8 kwietnia 2009 (środa) o godz. 

14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach Zdroju. 
 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Ku ltury w Goczałkowicach Zdroju, 
ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice Zdró j;  tel. (032)2107838. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

KONCERT ZESPOŁU  
FOLKLORYSTYCZNEGO 
„GOCZAŁKOWICE” 

 
 W dniu 05 lutego 2009r. w sali pawilonu "Wrzos" kolejny raz ze swoim re-
pertuarem wystąpił Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice”. Przybyli goście mieli 
okazję wysłuchać pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej. Nasz Zespół kolejny juŜ raz 
zachwycił słuchaczy. 

■ 

Turniej 
szachowy 
 
 W dniach 19 i 20 lutego odbyły 
się Powiatowe DruŜynowe Mistrzostwa 
Powiatu Pszczyńskiego w Szachach. W 
zawodach wzię ło udział ponad 100 
uczniów reprezentujących 16 szkó ł. 
 

■ 



SPORTSPORTSPORTSPORT     

Jak co roku w czasie ferii zimo-
wych GOSiR zaproponował bogata 
ofertę zajęć sportowo - rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawo-
wych i g imnazjum z Gminy Goczałko-
wice – Zdrój. Frekwencja tradycyjnie 
dopisała. MłodzieŜ i dzieci mogły rywa-
lizować w takich dziedzinach jak piłka 
noŜna, piłka siatkowa. Dla grup młod-
szych zorganizowano gry i zabawy 
sprawnościowo – ruchowe na hali spor-
towej. Dzieci mogły skorzystać z dar-
mowych wejść na basen. 

Dla wszystkich dzieci, które brały  

czynny udział w zawodach GOSiR 
ufundował nagrody dla zwycięzców, a 
dla wszystkich słodki poczęstunek.  

Tradycyjnie, jak co roku w czasie 
ferii zimowych GOSIR był organizato-
rem obozów sportowych. W tym roku 
gościliśmy druŜyny piłkarskie: 

„Stadion Śląski” z Chorzowa, 
„Górnik Zabrze” oraz „GKS Katowice”. 

Mamy nadzieję, Ŝe kaŜdy z uczest-
ników będzie miło wspominał tegorocz-
ne ferie z GOSiR.  

Dzieciom i młodzieŜy Ŝyczymy 
dobrych wyników w nauce w drugim 

semestrze, oraz zapraszamy do czynne-
go spędzania czasu z GOSiR w czasie 
wakacji letnich. 

■ 

Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie     
FERII ZIMOWYCH 2009 z GOSiRFERII ZIMOWYCH 2009 z GOSiRFERII ZIMOWYCH 2009 z GOSiRFERII ZIMOWYCH 2009 z GOSiR    

 Dania 11 lutego w Hali Sporto-
wej w Goczałkowicach-Zdro ju odbyły 
się Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej 
chłopców Szkó ł Gimnazjalnych.  
 
Najlepszą druŜyną, tak jak w ubiegłym 

roku, okazała się reprezentacja gospoda-
rzy. Zawodnicy z Goczałkowickiego 
Gimnazjum byli n iepokonani i kaŜdy 
mecz wygrali ze znaczącą  przewagą. 
DruŜyny rozegrały mecze systemem 
„kaŜdy z kaŜdym”. 

Szczypiorniści wygrali 



INFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIA    

Ośrodek Pomocy Społecznej w Go-
czałkowicach- Zdroju informuje, Ŝe z 
dniem 1 stycznia 2009 r. rozpoczął re-
alizację projektu systemowego na rok 
2009 w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki: Priorytet VII 
„Promocja integracji społecznej”; 
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji”; Poddziałanie 
7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”.  

Realizacja projektu planowana jest 
na okres od 01.01.2009-31.12.2009r. 

Celem głównym pro jektu jest przy-
wrócenie osób wykluczonych  społecz-
nie bądź zagroŜonych wykluczen iem na 
rynek pracy oraz zwiększenie aktywno-
ści zawodowo – społecznej wśród 
mieszkańców Gminy Goczałkowice – 

Zdrój. 
Projekt skierowany jest do 10 osób – 

mieszkańców Gminy – zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym i korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej, 
które jednocześnie nie pracują , bądź 
grozi im utrata pracy i są w wieku ak-
tywności zawodowej. 

Ogólna kwota projektu wynosi:  
116 814,00 zł, z tego 10,5% stanowi 
wkład własny Gminy.  

Dnia 30.01.2009r. odbyło się spotka-
nie informacy jno – rekrutacyjne, na któ-
rym osoby uczestniczące zostały zapo-
znane z celem i szczegółami dotyczący-
mi projektu. 

W ramach projektu oferujemy m.in. 
bezpłatnie: 

Indywidualne doradztwo zawodowe 
i psychologiczne, wars ztaty kompetencji 

i umiejętności społecznych, a takŜe 
szkolenia podnoszące kwalifikacje za-
wodowe. 

Dodatkowo w ramach projektu będą 
pokrywane koszty dojazdu na zajęcia, 
wyŜywien ia podczas szkoleń, koszty 
ubezpieczen ia oraz koszty opieki nad 
dziećmi. 
Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu moŜna uzyskać w: 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Szkolna 13  
43-230 Goczałkowice – Zdrój 
w godzinach 8.00 – 15.00 
Tel. Kontaktowy: 32/210 70 90 
Osoby do kontaktu: 
Kierownik: Joanna Kotas 
Pracownik Socjalny:  
Aleksandra Machalica 

■ 
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KOMUNIKAT 
POLICJI 

Projekt ws półfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WSPARCIE DLA PAWEŁKA 
 Zwracamy się  z uprzejmą  prośbą 
o przekazan ie na rzecz naszego chorego 
synka 1% podatku dochodowego, jaki 
moŜe zostać dobrowolnie przekazany w 
zeznaniu podatkowym za rok 2008 na 
rzecz organizacji poŜytku publicznego. 
UWAGA: Aby Państwa środki dotarły 
na właściwe subkonto pros imy o 

umieszczenie w składanym zeznaniu 
PIT, w rubryce zatytułowanej „Inne 
informacje, w tym ułatwiające kontakt z 
podatnikiem” zwrotu: „Dla: Paweł Ko-
czor” 
Bardzo dziękujemy za ws parcie! 
Rodzice: Urszula i Dawid Koczor 

 W związku z prowadzonymi 

czynnościami wy jaśniającymi w sprawie 

zdarzen ia drogowego zaistniałego w 

dniu 01.02.2009r, około godz. 19.30 na 

ulicy Przemysłowej przed budynkiem nr 

5 w Woli, gdzie został uszkodzony sa-

mochód m-ki Opel Corsa, Sekcja Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Poli-

cji w Pszczynie zwraca się do świadków 

zdarzenia o wszelkie informacje i kon-

takt z" KPP- Pszczyna ul. Bogedaina nr 

18, pok. 21, tel. 0-32-4493292 w godz. 

8.00 do 15.00 i całodobowo nr 997. 



Rzucić Rzucić Rzucić Rzucić     
palenie!palenie!palenie!palenie! 
 
 Wielu palaczy wielokrotnie po-
dejmuje takie postanowienia. Ale walka 
z nałogiem n ie jest łatwa. MoŜe tym 
razem się uda… 
Informujemy Ŝe, prowadzony jest nabór 
do grupy terapeutycznej osób uzaleŜ-
nionych od nikotyny. Terapeuta ds. 
uzaleŜnień, pracujący w Punkcie Kon-
sultacyjno-Terapeutycznym przy  ul. 
Wiś lnej 13 ( Ośrodek Zdrowia, I p iętro) 
zaprasza na terapię wszystkich chęt-
nych do zerwania z nałogiem palenia. 
Terapia trwa ok. 6 tyg. Zajęcia będą 
prowadzone n ieodp łatn ie. Wydatki 
związane z zatrudnieniem terapeuty 
pokrywane są z budŜetu gminy. Pierw-
s zy  ko n t a k t  -  t e le fo n ic zn ie 
 - 0661 270 473. 
 Jeś li mas z problem, jeś li pro-
blem ma ktoś z Twoich bliskich – n ie 
zwlekaj! Przyjdź! 
 

Tu moŜesz uzyskać pomoc! 
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W dniu 20.01.2009 r. odbyło 
się zebranie Spółki Wodnej w Goczał-
kowicach-Zdro ju, w trakcie którego 
Zarząd Spółki Wodnej złoŜy ł sprawoz-
danie z działalności za  rok 2008. Z ze-
branych składek oraz pozyskanej dotacji 
z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
800,00 zł zostały wykonane następujące 
prace  (za łączną kwotę 13.416,15 zł):  
• konserwacja b ieŜąca Kanału  Rybac-

kiego KANAR na długości 2100 mb 
(usuwanie zatorów, miejscowe odmu-
lanie, usuwanie gałęzi i liści, kosze-
nie), 

• naprawa us zkodzonej drenarki w 
rejonie u licy Polnej, 

• udział w kosztach konserwacji grun-
townej Kanału Rybackiego KANAR 
w ramach porozumien ia zgodnie z 
decyzją Starosty Pszczyńskiego,  

• konserwacja gruntowna rowu melio-
racyjnego R-D-boczny wzdłuŜ KA-
NARU w rejonie ulicy Bór II na dłu-
gości 140 mb, 

• naprawa us zkodzonej drenarki w 
rejonie ulicy Powstańców Śląskich 
przy KANARZE .    

Ze środków Urzędu Gminy zostały wy-
konane (za łączną kwotę 23.923,30 zł):  
• dwukrotna konserwacja bieŜąca Poto-

ku Goczałkowickiego na długości 
3150 mb wiosną i jesienią , 

• udział w kosztach konserwacji grun-
townej Kanału Rybackiego KANAR 
w ramach porozumien ia zgodnie z 
decyzją Starosty Pszczyńskiego, 

• zabezp ieczen ie skarpy stawu WY-
DYMACZ palisadą faszynową.  

 
 Spółka Wodna planuje wykona-
nie w roku 2009:  
1. konserwację b ieŜącą  i gruntowną 

KANARU oraz rowów pobocznych, 
2. konserwację b ieŜącą  i gruntowną 

Potoku Goczałkowickiego, 
3. konserwację bieŜącą rowu b iegnące-

go przez Lasek Brzezina i przy u l. 
Źródlanej, 

4. bieŜące usuwanie awarii d renar-
skich, 

5. wymianę  ru rociągu g łównego 
(zb ieracza) koło altany Koła Ło-
wieckiego śubr w kierunku ul. Po l-
nej. 

 Zarząd Spółki Wodnej podzięko-
wał wszystkim członkom, mieszkań-
com, panu Krzysztofowi Kanikowi i 
pani Gabrieli Placha za pomoc w reali-
zacji zadań statutowych spółki.  
 

Krystyna Gimel  
              

Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej 

SEGREGACJA  
 
 W roku 2008 w Gminie Goczał-
kowice-Zdró j zebrano następującą ilość 
odpadów posegregowanych: 
• Opakowań z tworzyw sztucznych 

(plastiku): 14 500 kg 
• Opakowań z b lachy: 8 500 kg 
• Opakowań  z pap ieru  i tektury 

(maku latura): 10 800 kg 
• Opakowań ze szkła: 57 980 kg 
Razem zebrano 91 780 kg posegrego-
wanych odpadów, które zostały oddane 
do recyklingu. 

■ 
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� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godziny urzędow ania: od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do 15.00, w e w torki od 9.00 do 17.00. W 
czw artki interesanci przyjmow ani są od godz. 12.00. 

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

� WÓJT PRZYJMUJE MIESZKA ŃCÓW w  spraw ie skarg i 
wniosków  we wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w  czw artki od 
godz. 13.30 do 15.00. 

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

� GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w  dniach: Poniedziałek 7.30-15.30, Wtorek 9.00-17.00, 
Środa 7.30-15.30, Czw artek 7.30-15.30, Piątek 7.30-15.30. 

� 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. 
� 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- Goczałkow ice-

Zdrój ul. Brzozow a 52 - tel. 2107255. 
� GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkow ice-Zdrój ul. Głów na 

39, tel. 2107313 – czynny codziennie. 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Uzdrow iskow a 61 

czynna w  poniedziałek: 10.00 -17.00, w torek: 9.00 - 19.00, środa: 
10.00 - 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

� AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i 
numeru posesji. Pogotow ie Energetyczne: 991 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 Goczałkow ice-

Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 

• Przedsiębiorstw o InŜynier ii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Zdrojow a (były hotel WZD), tel. 2102086 

• Zakład Usługow o-Handlow o-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechow ice-Dziedzice, ul. Legionów  85 

• Eko-Plus, 43-502 Czechow ice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./fax: 
0322159055 

� AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniow y 
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkow ice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

� AWARIE SIECI WODNEJ  - w  godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w  soboty, 
niedziele i św ięta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIAINFORMACJE I OGŁOSZENIA    

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon, który znajdu-
je się w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 

(przepompownia główna): 
 

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

 
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  

obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudnia br. Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok,  
st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmują interesantów  

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

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

Kontakt telefoniczny - 032/4493263  


