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Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radość w sercu,
gdy stąpasz po świecie kwitnącym kobiercu.

• Święcone - STR. 1
• W sprawie operatu uzdrowiskowego - STR. 2
• Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” i
„Planu Gospodarki Komunalnej” - STR. 2

Na stole pisanki
Pięknie malowane
Wśród zieleni trawy
Cukrowy baranek.

• Reklama - STR. 3
• Wiadomości z Powiatu - STR. 4
• Przygotowanie do programu SEKAP - STR. 4
• Zadbajmy o czystość - STR. 5
• Konkurs poŜarniczy - STR. 5

Bazie w wazoniku,
ciasta i wędliny...
WIELKANOC - i wielkie
spotkanie rodziny!

• Prace społecznie uŜyteczne - STR. 5
• Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej STR. 5
• Park zdrojowy - projekt rewitalizacji - STR. 6
• Zmiany w OSP - STR. 6

Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych
składamy M ieszkańcom naszej Gminy

śyczenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do Ŝycia wiosny i wiarą w sens Ŝycia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliŜszych osób.

• Spotkanie z mieszkańcami ul. Zimowej
- STR. 6
• Dni otwarte w przedszkolu - STR. 7
• Zapisy do przedszkoli - STR. 7
• Przedszkolaki Ŝegnają zimę i witają wiosnę - STR.
8
• Czas powitać wiosnę - STR. 9
• Udział SP 1 w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym - STR. 10
• Cała Polska Czyta Dzieciom - STR. 11
• Konkurs recytatorski w SP 1 rozstrzygnięty
- STR. 12
• Zapisy do SP 1 - STR. 12
• Seminarium dla Kobiet - STR. 13

W imieniu władz Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik

• Wystawa prac artystów malujących ustami i
nogami - STR. 14
• Konkurs multimedialny - STR. 14
• Wycieczka do Malborka i Trójmiasta - STR. 14
• KrzyŜówka - STR. 15
• Kurs tańca weselnego - STR. 15

Księdza Jana Twardowskiego – kilka słów na Wielkanoc

Święcone

• Portret mojej Mamy - STR. 15
• PrzydroŜne KrzyŜe Goczałkowic - STR. 16,17
• Konkurs fotograficzny - STR. 17
• Koncert Zespołu Folklorystycznego - STR. 17
• Zwyczaje wielkanocne - STR. 18

Kiedyś, gdy poświęcałem wielkanocne koszyczki ze święconką, wyrwał się
ktoś i głosem trochę zirytowanym zapytał:
Jaki sens ma dla księdza to poświęcanie?
Poświęcić to znaczy powierzy ć opiece BoŜej, oczyścić, odtruć. Dzięki jedzeniu nasze ciało rośnie i wzbogaca się
nasza krew. Dzięki Bogu, Ŝe chcemy
mieć rzeczy czyste, pobłogosławione,
bo lepiej jeść święcone, niŜ to, co diabeł
potrącił ogonem.

Wszyscy jesteśmy dziećmi BoŜymi,
więc powiem jak do dzieci:
Jak kto nie je chleba, by nie zasłabł –
trzymać go potrzeb a.
Jak kto nie je kiełbasy, nie zda do
następnej klasy.
Jak kto nie pije mleka, na Bródnie
miejsce go czeka.
Właściwie kaŜda modlitwa przed
jedzeni em jest poświęceniem pokarmów, nie kroplą wody, ale znakiem
krzyŜa.

• Barwienie Wielkanocnych Pisanek - STR. 19
• Spotkanie z przewodnikiem - STR. 19
• Sport - STR. 20, 21
• List Mieszkańca - STR. 22
• Odpowiedź GPW - STR. 22, 23
• Informacja dla rolników - STR. 23
• Ogłoszenie poŜytku publicznego - STR. 24, 25
• I Ty moŜesz pomóc - STR. 25
• Ogłoszenie o przetargu - STR. 26
• Aktywizacja społeczna i zawodowa - STR. 27
• Wsparcie dla Pawełka - STR. 27
• Szczepienie psów - STR. 28
• Informacje i ogłoszenia - STR. 28
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Protokół ze spotkania
z firmą „Geoprofil ” z Krakowa
w sprawie Operatu Uzdrowiskowego
z dnia 27.02.2009 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzyszto f Kanik – Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
2. Gabriela Plach a – Zastępca Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój
3. Zbigniew Jacek – Przewodniczący
Komisji Uzdrowiska Goczałkowice-Zd rój
4. Anna Nikiel – Radna Gminy Goczałkowi ce-Zd rój
5. Ewa Kopeć – Radna Gminy Goczałkowi ce-Zd rój
6. Zofi a śelazo – Radna Gminy Goczałkowi ce-Zd rój
7. Wacław Rutkowski – Pracownik
Urzęd u Gmi ny Go czał ko wi ce-

Zdrój
8. Tomasz Niesyto – Dyrektor Uzd rowiska Goczałkowi ce-Zd rój
9. Beata Matyszkiewicz – Naczelny
Lekarz Uzdro wiska GoczałkowiceZdrój
10. Iren a Józefko – Przedsiębiorstwo
Badań Geologicznych „Geopro fil”
sp. z o. o. Kraków
11. Marcin Kukuła - Przedsiębiorstwo
Badań Geologicznych „Geopro fil”
sp. z o. o. Kraków
Posiedzenie Komisji otworzył i
prowadził Wójt Gminy GoczałkowiceZdrój, Pan Krzysztof Kanik.
Tematem spotkania był Operat

Uzdrowiskowy Gminy GoczałkowiceZdrój przedstawiony przez Przedsiębiors t w o B a d a ń G e o l og i c z n y c h
„GEOPROF IL” z Krako wa. Firm a
„Geopro fil” przedstawiła projekt operatu, gdzie dwie strefy A1 i A2 zostały
połączon e w jedną strefę A. Strefy zostaną połączone pod torami kolejowymi
(trasy pieszo-rowerowe z moŜliwości ą
dojazdu dla karetek pogotowia ratunko wego), ograniczeni e hałasu poprzez
ekrany wyciszaj ące a takŜe rośliny.
Stefa B – została zmniejszona od strony
zachodni ej i wschodniej (odsunięta od
strefy C).
Strefa C – strefa pozostaj e bez zmian.

STREFY OCHRONNE UZDROWISKA
POWIERZCHNIA TERENU
BIOLOGICZNEGO - CZYNNA
(km² ) / (%)

POWIERZCHNIA
TERENÓW ZIELONYCH
(km² ) / (%)

STREFA OCHRONY
UZDROWISKA

CAŁKOWITA
POWIERZCHNIA

A

1.38

1,27

92.03

1,18

85,51

B
bez strefy C

6,77

5,61

82,87

2,21

32,64

B
w całości

8,15

6,89

84,42

3,30

41,60

C
bez strefy A i B

39,15

36,15

92,34

6,07

15,50

C
w całości

47,30

43,03

90,97

9,46

20,00

Mirela Nikiel-Morciniec

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”
i „Planu Gospodarki Odpadami”
W roku 2004 Rada Gminy Goczałkowi ce-Zd rój przyjęła u chwał ą
„Program Ochrony Środowiska” i
„Plan Gospodarki Odpadami”. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowi ska te programy i plany przyjmuje się na
4 lata i potem podlegają aktualizacji.

W wyniku przeprowadzon ego, zgodnie
z regulaminem ud zielania zamówi eń
publicznych p rzez Urząd Gminy Go czałkowi ce-Zd rój, postępowania do
którego zgłosiło się 7 firm została wy brana o ferta: Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, o/

zamiejscowy w Katowi cach: Centrum
Gospodarki Odpad ami, jako o ferta naj korzystniejsza z najniŜszą cen ą.
Wójt Gminy
Krzysztof Kanik
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WIADOMOŚCI Z POWIATU
Rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Pszczyńskiego
na rok 2009

wę istniejącego ogrod zenia oraz wyko nanie pozostały ch robót towarzys zących. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na 31 sierpnia 2009 roku.

Zarząd Powiatu Pszczyńskieg o
zgodnie z przepisami ustawy Prawo
farmaceutyczne p rzygotował rozkł ad
godzin pracy aptek na terenie Powiatu
Pszczyńskiego w 2009 roku, który uzyskał pozytywną opinię Śląskiej Izby
Aptekarskiej w Katowicach oraz Burmistrza i Wójtów Gmin. Rozkład godzin
pracy aptek zapewni a mieszkań com
dostępność świadczeń w porze nocnej,
w niedziel ę, święta i inne wolne dni.
DyŜur w tym czasie p ełnić będą: Aptek a
całodobowa w Pszczyni e przy ulicy
Piwowarskiej 6 o raz Aptek a „Na Bielskiej” w Pszczynie przy ul. Bielskiej 2.

Bezrobocie w Powiecie
Pszczyńskim

Pierwsze rondo
w Goczałkowicach-Zdroju
Powiat Pszczyński zawarł porozumienie z Gminą Goczałkowi ce-Zd rój
na wspólną inwestycje na drogach powiatowych. Projekt inwestycyjny dotyczy przebudowy ulicy Szkolnej, ulicy
Uzdrowiskowej i Borowinowej n a
skrzyŜowanie typu rondo. Zarząd Dróg
Powiatowych w Pszczynie ogłosił juŜ
przetarg nieograniczony na roboty bu dowlane. Przedmiotem zamówi enia jest
przebudowa skrzy Ŝowania cztero wlotowego na skrzy Ŝowani e typu rondo o
średnicy zewnętrznej 26 mb. Ponadto
roboty obejmują budowę k analizacji
deszczowej do istniejącego kolektora
deszczowego, przebudowę linii napowietrznych niskiego n apięcia, rozbudo wę oświetleni a uliczn ego, przebudowę i
budowę sieci teletechnicznej, przebudo -

Na lutowej sesji jak co roku
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
przedstawił sprawozd anie osób bezro botnych zarejestrowanych w Powiato wym Urzędzi e Pracy w Pszczynie. Ciekawostką jest, Ŝe od 2006 roku w powiecie ps zczyńskim podobnie jak w
województwie śląskim i całym kraju
obserwuje się korzystn e tendencj e redukcji liczby zarejestrowanych. Stopa
bezrobo cia w powiecie pszczyńskim na
dzień 31 g rudnia 2008 roku wynosiła
3,8%, w skali wojewód ztwa śląski ego
6,9%, a kraju 9,5%. Na koniec grudnia
2008 roku zarejestrowanych w Powiato wym Urzęd zie Pracy w Pszczynie było
1564 osoby w tym 1131 kobiet. W naszej gminie na koniec 2008 roku było
zarejestrowanych 86 osób b ezrobotny ch
w tym 56 kobiet. Kobiety stanowią
72,3% ogółu bezrobotnych, główną
przyczyną wysokiego bezrobocia wś ród
kobiet jest brak doświad czeni a zawodo wego. Największe bezrobo cie jest wśród
mieszkańców wsi, które od wielu lat
oscyluje wokół 70%, w 2008 roku były
to 1092 osoby, co stanowi 69% zarejestrowanych bezrobotnych. Jedn ak t a
liczba osób bezrobotnych na wsi nie jest
adekwatna do rzeczywistej liczby bezro botnych gdyŜ osobom posiadającym
powyŜej 2ha przeliczeniowych g runtów
nie przysługuje prawo n abycia statutu
bezrobotnego. Osoby długotrwale b ezrobotne, a więc te które pozostaj ą w
rejestrze łącznie p rzez pon ad 12 miesię-

cy w okresi e dwóch lat stano wiły 41%
to jest 641 osób ogółu zarejestrowanych.
Bezrobotnych zarejestro wanych w Powiatowym Urzęd zie Pracy ch araktery zuje niski pozom wykształcenia bo aŜ
55,7% bezrobotnych zakoń czyło edukację na po ziomie szkoły zasadniczej zawodowej i gimnazjalnej. Najmniej
liczną k ategorię osób bezrobotnych s ą
posiadacze dyplomów uczelni wyŜszy ch
to jest 10,7%. Na koniec lutego 2009
roku zarejestrowano 1932 osoby bezro botne w tym 10 osób to zwolnienia gru powe.

Utworzenie spółki:
Szpital Powiatowy w Pszczynie
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Zgodnie z uchwałą inten cyjn ą
przyjętą na sesji w dniu 28 lutego 2009
roku podjęto dzi ałania zmierzające do
przeks ztałceni a Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczyni e, polegającego n a
utworzeniu p rzez Powiat Pszczyński
spółki prawa h andlowego. W związku z
tym Rada Powiatu Pszczyńskiego na
marcowej sesji podjęła u chwałę w sprawie utworzenia spółki prawa h andlowego pod firm ą: „Szpital Powiatowy w
Pszczynie Spółka z ograni czoną odpo wiedzialnością” z siedzibą w Pszczynie,
której zad aniem b ędzie p rowad zeni e
szpitala powiatowego. Zapropono wan a
fo rma spółki z ograniczon ą odpowiedzialnością
jako spółki kapitałowej
samodzielnie odpowiad ającej za swoj e
zobowiązania jest prostszą form ą prawną niŜ alternatywna spółka akcyjna.
Jolanta Wawrzyczek

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU SEKAP
Urząd Gminy Go czał kowi ceZdrój rozstrzygnął przetarg na „Dostawę
i wdroŜenie sprzętu komputerowego do
realizacji Projektu Przygotowanie jed nostek samorządu terytorialn ego do
świadczenia e-usług oraz integracji z
SEKAP w ramach kontraktu 6.G1”

Sprzęt komputerowy dostarczy firm a
BIT-TECHNOLOGIES, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Projekt ten
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjn ego dla Województwa

Śląskiego, w ramach działania 2.2 Rozwój elektroniczny ch usług publicznych.
Na Gminę Goczałkowice-Zdrój przypada dofinansowanie kosztów kwalifiko wanych w wysokości 148 158 zł, zaś
wkład własny wynosi 26 145 zł.
■
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Zadbajmy o czystość
W dniu 17 marca 2009 r. przeprowadzono objazd gminy GoczałkowiceZdrój w celu dokonania kontroli w zakresie powstałych d zikich wysypisk
śmieci oraz czystości i porządku n a jej
terenie. Kontrola została przeprowadzo na przez: Gabri elę Zipser - reprezentującą Urząd Gminy Goczałkowi ce-Zd rój i
Michała Beb erok - reprezentującego
Administrację Zasobów Komunalnych
W ramach kontroli stwierdzono, Ŝe
w wielu miejscach n aleŜałoby przepro wadzić prace po rządkowe. Na terenach
gminnych zostaną one przeprowadzon e
niezwłocznie, gdy tylko warunki pogo dowe się poprawi ą. Zostaną równieŜ
wystosowane pisma do osób, których

nieruchomości są zaśmiecone z p rośbą o
uporządkowanie.
Przypomina się równieŜ, Ŝe zgodnie
z przepis ami ustawy o utrzymaniu czy stości i porządku w gminach z dnia 13
wrześni a 1996r. (t.j. Dz.U. z 2005. Nr
236 poz.2008 ze zm.) o raz Uchwał ą
Rady Gminy Goczałkowice Zdrój Nr
XLVIII/286/2006 z dnia 30.05.2006r. w
sprawie Regul aminu utrzymania czystości i porządku na tereni e Gminy Goczał kowice-Zd rój, właściciele nieruchomo ści zobowiązani są do utrzymania po rządku i czystości oraz n aleŜytego st anu
sanitarno-higienicznego nieru chomości.
■

Gminnej oraz gminnych terenów zielonych – 40 godzin miesięcznie do przepracowania przez k aŜdą osob ę bezrobot ną.
Wysokość świadczenia pienięŜnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społeczni e uŜytecznych wy nosi 6,50 zł. za przepracowaną godzinę.
40% kwoty świ ad czeń pieni ęŜny ch
przewidzianych do wypłaty osobom
bezrobotnym płaci Gmina Goczałkowice-Zd rój. Pozostałe 60% refunduj e Fundusz Pracy.

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zmieniają się przepisy wynikające z ustawy o
działalności gospodarczej.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej powinien zawierać,
oprócz dotychczasowy ch danych, takŜe
numer NIP przedsiębiorcy, numer telefonu kont aktowego oraz adres po czty
elektroniczn ej, o ile przedsiębiorca je
posiada. Wniosek o wpis do ewidencji
jest jednocześnie wnioskiem przedsi ębiorcy o wpis lub aktualizację dany ch w
REGON, ewidencji podatników, zgłoszeniem lub zmianą danych płatnika
składek na ubezpieczenie społeczne. Po
wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji
lub zmianie jego danych, organ ewidencyjny przesył a niezwłocznie, jednak
najpóźniej w ciągu 3 dni, dane z wniosku o wpis do ewidencji do właściwych
instytucji.
Przedsiębiorca ma mo Ŝliwoś ć
złoŜenia wniosku listem poleconym lub
w formie el ektroniczn ej za pomocą fo rmularza zamieszczonego na stronie int e r n e t o w e j
g m i n y :
www.goczalkowi cezdroj.pl w zakładce
„druki”. Wniosek o wpis do ewidencji
będzie moŜna pobrać takŜe w urzęd zie
gminy w pokoju nr 2 .
W przypadku gdy przedsiębiorca przesyła wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej listem poleconym,
wniosek ten musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczon a jest
przez notariusza.
Wniosek złoŜony w formie elektronicznej musi posiadać podpis elektroniczny. Znowelizowane przepisy wprowadzają nieodpłatne złoŜenie wniosku o
wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji.

OPS w Goczałkowicach-Zdroju

Wójt Gminy

Konkurs poŜarniczy
27 lutego 2009 r. odbyły się
gminne eliminacje do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieŜy org ani zowanego
przez Komend anta Głównego Państwo wej StraŜy PoŜarnej. W tym roku hasło
konkursu brzmiało: „Klęska – powódź
czy hurag an – straŜ poŜarna ci pomaga”.
Konkurs skierowany był do uczniów w
wieku od 6 do 16 lat w trzech kategoriach wieko wych. Zadani em konkursu
było zainteresowanie dzieci i młodzieŜy
działalnością słuŜb ratowni czy ch uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk
Ŝywiołowych takich jak powodzie, huragany, trzęsienia zi emi itp. Komisja pod
przewodni ctwem Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury Pani Zofii Szołdry
zakwalifikowała do nast ępnego et apu
konkursu cztery prace. Kolejnymi etapami konkursu są eliminacje powiatowe,
wojewódzkie oraz centraln e w połowie
czerwca. Wybrane prace finałowe będą
eksponowane na uroczystościach finało wych konkursu, w budynku Komendy
Głównej Państwowej StraŜy PoŜarn ej
o r az n a s t r o n i e i n t e rn et o w ej
www.straz.gov.pl. Mogą teŜ zostać wykorzystane do projektowania materi ałów
popularyzato rskich i promocyjnych Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarn ej.
■

Prace społecznie uŜyteczne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowi cach -Zdroju informuje, Ŝe zostało zawarte poro zumienie pomiędzy
Starostą Pszczyńskim, a Urzędem Gminy Goczałkowi ce-Zd rój rep rezentowanym przez Pana mgr inŜ. Krzysztofa
Kanika -Wójta Gminy.
W ram a ch p o ro zu m i en i a
uwzględniono m.in. gminny plan potrzeb w zak resie wykonywania prac
społecznie uŜyteczny ch na 2009 r.
Do prac zostało skierowanych 6 osób
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku.
Prace społecznie uŜyteczne będą prowadzone od 01.04.- 31.12.2009 r. na terenie: GOSiR, GOK, OPS, Biblioteki

Zmiany
w ewidencji
działalności
gospodarczej!
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PARK ZDROJOWY
- projekt rewitalizacji
Firma ABS – Ochrona Środowiska przedstawiła wizu alizację przygoto wywanego proj ektu rewitalizacji Parku
Zdrojowego, który powstał na podstawie koncepcji autorstwa pani Katarzyny
Gągoli-Kudłacik. W trakcie prezent acji
liczni e zg rom ad zeni zai nt ereso wani
przyszłością naszego parku z uwagą
śledzili zaproponowane przez projektan tów zmiany. Park będzie otwierała okazała brama obsadzon a pnączami. Rewitalizacja zakład a powstanie 3,5 km ścieŜek rozplanowanych sinusoidalnie wyłoŜonych kamieniem i granitem. Zostaną wydzielone niekolidujące ze sob ą
trakty piesze i ścieŜki rowerowe. Przy
alejkach zostan ą zakotwiczone Ŝeliwno

– drewniane ławeczki w stylu dostosowanym do zabytk owego charakteru
uzdrowiska. Do odpoczynku w ciszy i
spokoju posłuŜą ustawione w kilku
miejscach altany. Cały park zostani e
oświetlony równieŜ odpowiednio dobranymi stylowymi latarniami. Przewiduje
się powstanie 1,5 km ścieŜki zdrowia,
na której stanowiska do ćwiczeń będ ą
posiadały tablice informacyjne z instrukcją jak naleŜy z nich korzystać.
Dodatkowymi miejscami do aktywnego
spędzania wolnego czasu na świeŜym
powietrzu będ ą boiska do gry w bule,
ringo czy szachy. Planowane są teŜ prace pielęgn acyjne starodrzewu oraz nowe
nasadzenia np. „mostki tęczowe” – ze-

stawienia roślin o podobnej barwie.
Drzewa o unikatowej wartości zostan ą
opisane. W obrębie parku zostani e
umieszczony zeg ar słoneczny. W projekcie przewidziano ró wnieŜ zbudowanie na Kanarze w okolicach dworca kolejowego przepustu oraz mostka z stylową balustrad ą. Cały park będzie monitorowany, co ma zapewnić bezpieczeń stwo korzystającym jak ró wnieŜ zapo biec jego dewastacji. Projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego jest interesujący,
mamy nadzieję, Ŝe uda się pozyskać
fundus ze na jego realizacj ę.
■

Zmiany w OSP GoczałkowiceGoczałkowice-Zdrój
W dniu 14.03.2009 r. odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków Ochot niczej StraŜy PoŜarnej w Goczałkowicach -Zdroju. W głosowaniu tajnym zostały wybrane nowy Zarząd oraz Komisja Rewi zyjn a OSP Goczałko wi ceZdrój:

6. Członek Zarządu – Józef Brańka
7. Członek Zarządu – Arkadiusz śyła
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodni czący Komisji – Józef
Puczka
2. Sekretarz – Teresa Grygierzec
3. Członek – Zbigniew Kołaciński

Skład Zarządu:
1. Prezes - Jerzy Sodzawiczny
2. Naczelnik i Wiceprezes – Tomasz
Złociak
3. Zastępca Naczelnika i Gospodarz –
Tomasz Piszczek
4. Sekretarz – Marek Wysocki
5. Skarbnik – Stanisław Kopias

Członkowie OSP podziękowali
ustępuj ącym czło nkom Zarząd u, a
szczególnie Stanisławowi Jędrysikowi,
Jerzemu Malcharkowi i Czesławowi
Bartasowi oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jadwidze śemła. Podczas
Zgromadzenia wytyczono ki erunki działania na najbliŜsze lata, omówiono zasa-

Spotkanie z mieszkańcami
ulicy Zimowej
W związku z uchwałą podjętą
przez Radę Gminy w sprawi e wyraŜeni a
zgody na sprzedaŜ części nieru chomości
połoŜon ej w Goczałko wicach -Zd roju
przy ul. Zimowej 16, 10 marca 2009 r.
odbyło się spotkanie przedstawi cieli
Gminy z najemcami lokali, których do-

tyczy uchwała. W trakcie spotkania zainteresowani zostali zapoznani z wy cen ą
wyŜej wymienionych lokali wykonaną
przez rzeczo znawcę majątkowego.
■

dy współpracy z Gminą Go czałkowiceZdrój oraz Powiatową StraŜą PoŜarną w
Pszczynie. Szczególny nacisk połoŜono
na współpracę z młodzieŜą i zwiększenie jej udziału w Ŝyciu OSP.
Jerzy Sodzawiczny
Prezes OSP Goczałkowice-Zdrój
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DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU
„Mam nadzieję, Ŝe odnajdziesz
radość w rzeczach wielkich ale takŜe w tym, co małe:
w kwiatku, piosence, motylu na twej dłoni”
Ellen Levine

Do tego, by zdobyć to, co wielkie
przygotowujemy się p rzez większoś ć
swego Ŝyci a. Uczymy się pokonywani a
trudności w wi elu dzied zinach: w spo rcie, nauce, w odkrywaniu tajemnic,
tolerancji wobec drugich, akcept acji
inności, radzenia sobie z własnymi słabościami. Ogromną radoś ć sprawia n am

– dorosłym – osiągnięcie wymarzonego,
wytyczonego celu. Jak zatem czuje si ę
przeds zkolak i jak radzi sobie w zupeł nie obcym środowisku jakim jest przed szkole?
Przedszkole – waŜny et ap w Ŝyciu małego dzieck a. Miejsce zastępuj ące
dom.
Dom w szerokim tego słowa zn aczeniu.
Jak bardzo s zerokim, mogli przekonać
się ci wszyscy, którzy w dniach 2 5.03.2009 odwiedzili naszą placówkę.
Nauczyciele
pos zczególnych
grup wiekowych zaprosili gości na orga-

nizowane w tych dniach zajęci a obowiązkowe i dowolne. Dzieci wraz z ro dzicami,
dziadkami,
babciami,
czy cio ciami, mogły zarówno bierni e –
oglądając, jak i czynnie wziąć udział w
róŜnorodny ch, proponowanych formach
zajęć, poznać nowych kolegów i koleŜanki, spotkać znajomych.
I tak n a p rzykład, op rócz uczestniczenia w grach dyd aktyczny ch i zabawach ru chowych, dzieci wzięły udział w
koncercie muzycznym „Baśniowej Kapeli”,
spróbowały
własnych
sił
w rozwiązywaniu zag adek, tańcach,
wykazały talent podczas wykonani a
własnej pracy plastycznej, a co odwaŜniejsi bez oporów skorzystali z zab awek
zgromadzony ch w salach. Wcześniejsze
niepokoje opiekunów rozwiewały się z
kolejnymi podejmowanymi przez p rzy szłoroczny ch przedszkol aków d ziałaniami. Na twarzach dorosłych widać było
troskę, zdziwienie, radoś ć i dumę, kiedy
ich milusińscy pokonywali pierwsze
trudności.
Dyrektor oraz n auczyciel e naszego przedszkol a słuŜyli wszelką pomocą
w zakresie in form acji dotyczących p racy przeds zkola, sposobu rekrutacji na
nowy rok szkolny, czy zak resu zajęć
dodatkowych na tereni e placówki.
mgr Anna Czernecka-Mac
- nauczyciel Publicznego
Przedszkola nr 2
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Przedszkolaki Ŝegnają zimę
i witają wiosnę
Wiosna jest najpiękniejszą porą
roku i wszyscy na nią czek ają z wielk ą
niecierpliwości ą. Rozpoczyna się 21
marca, kiedy to dzień równa się z nocą.
Dawniej ludzie wierzyli, Ŝe moŜna przyśpies zyć nad ejście wiosny topiąc
słomianą kukłę zwaną Marzanną. Pod
koniec zimy, gdy pojawiały się pierwsze
oznaki wiosny, zbierali się wszyscy

mieszkańcy wsi i wesołym pochodem
ruszali z Marzanną wykon aną ze słomy
lub konopi. Obnoszono ją po wszystkich
domach, po czym zdzierano z niej ubranie i rozrzucano je po polach, a następnie topiono w rzekach, stawach, jeziorach lub palono za wsią.
Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu to duŜe święto.

U nas przygotowania rozpoczęły się juŜ
19 marca, kiedy to dzieci z pomocą nauczyci eli wykonały Marzannę, słomianą
kukłę, przystrojoną bibułą.
Niestety następnego dnia przedszkolaki zauwaŜyły jej zniknięcie. Z
pozostawionego listu dowiedziały się,
Ŝe Marzanna ukrył a się i aby ją odnaleźć
muszą szukać listów- wskazówek oraz
wykonywać zadani a w nich zawarte.
Pomimo brzydkiej pogody rozśpiewan e
i wesołe dzieci wyszły do ogrodu śladami Marzanny .
Po wykonaniu wszystkich poleceń i odnalezieniu kryjówki przedszko laki mogły w końcu „przepędzi ć” zimę.
Najpierw spalono pann ę ze słomy i
poŜegnano ją słowami
Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno,
Dzisiaj cię Ŝegnamy,
Na wiosnę czekamy!
Następnie dzieci spacerowały w
barwnym pochodzi e śpiewając piosenki
na powitanie wiosny. Do przedszkol a
powróciły z gaikiem czyli zielonymi
gał ązk ami o zd obio nymi wst ąŜk ami
symbolizującymi wiosnę.
Monika Gerlich
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola nr 1
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Czas powitać wiosnę

Zima, którą kaŜd ego roku Ŝegn amy dnia 21 marca, nie jest taka zła, po niewaŜ daje nam wiele radości i p rzy jemności z zabaw na śniegu, tyle tylko,
Ŝe czasami trwa ona zbyt długo i kaŜdemu z nas w końcu się znudzi. W tym
roku pierwszy dzień wiosny nie zachęcał n as do sp aceru, powitał n as po chmurną i wi etrzn ą pogodą, no cóŜ po
raz kolejny sprawd ziło się przysłowie
„W marcu jak w garncu ”. Mimo to postanowiliśmy radośnie i uro czyś cie po witać wiosnę, poniewaŜ tradycj a zajmuje znaczące miejsce w Ŝy ciu naszy ch

pierwszy dzień wiosny w naszym przed szkolu był bardzo radosny, przepełniony
śmiechem i zabawą. Sala, w której zgromadziły się przedszkolaki, przypominała słoneczn ą, pełną pierws zych wiosen nych kwiatów i zwi erząt łąkę. Na t en
dzień dzieci z grupy starszej i młodszej
przygotowały przedstawi enie pt Witamy
wiosnę”. Głównymi bohaterami przed stawienia była zima, której towarzyszy ły białe śnieŜynki oraz wiosna wraz z
kolorowymi kwiatami, biedronkami,
rozbudzonym z zimowego snu niedźwiedziem, pierwszymi ptakami wiosny
bocianem i skowronkiem, a w zi elonej
trawie skaczące i wesoło kumkaj ące
Ŝabki. Nasze p rzeds zkolaki z ch ęci ą
wcieliły się w wybrane postacie i z dumą prezentowały swoje aktorskie umiejętności pozostałym dzieciom.
Jednak najwaŜniejszym wyd arzeniem dnia było wykonanie wspólnie z
dziećmi słomianej kukły zwanej marzann ą, która jest symbolem zimy, oraz
gaika – maika symbolizującego wiosnę.
Wokół tych symboli wszystkie dzieci

śno skandowały hasło „śegnaj zimo –
witaj wiosno”.
Po spacerze wró ciliśmy na nas ze
przeds zkolne podwórko Ŝeby poŜegnać
zimę i zapomnieć o niej na długie miesiące.
Celem naszego happeningu był o
rozbudzenie przywi ązani a do tradycji i
zwyczajów zwi ązany ch z pierws zym
dniem wiosny, dlatego mamy nad zieję,
Ŝe dat a 21 marca n a długo pozostanie w
pamięci naszych przedszkol aków.
Nauczycielka
Publicznego Przedszkola nr 2
Iwona Maśka

przeds zkolaków, a osobami wiod ącymi
w jej przybliŜaniu jesteśmy my wychowawcy. Dzi ecko od najmłodszy ch lat
chłonie i zatrzymuje w pamięci, to co
dzieje się w j ego najbliŜszym otoczeniu
i zwyczaj e wyniesione z dzieciństwa
pamięta przez całe swoje Ŝy cie.
Choć pogoda nam nie sprzyjał a,

śpiewały piosenki o wiośnie i wzięły
udział w „Wiosennych zab awach przy
muzyce”.
Mimo niezbyt sprzyj ającej teg o
dnia pogodzie, zaprosiliśmy nasze
przeds zkolaki do wiosenn ego koro wodu
z marzanną i kolorowym gaikiem. Idąc
ulicami naszej miejscowości dzieci gło-
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UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W POWIATOWYM KONKURSIE
PROFILAKTYCZNYM
3 marca 2009 r. w Publicznmym
Gimnazjum nr 4 w Pszczynie odbył się
fin ał I Powiatowego Konkursu „śyj
bezpiecznie”.
Celem konkursu było propagowanie
poczuci a bezpi eczeństwa w społeczeń stwie, kształtowanie umiejętności bezpieczn ego zacho wania oraz rozwijani e
świadomości pozwalającej n a dokony wanie właściwy ch wybo rów w Ŝy ciu
codziennym. Głównym inicjatorem t ego
przedsięwzięcia był Zespół do spraw

Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, a współorganizato rami Starostwo Powiatowe w
Pszczynie i Publiczne Gimnazjum nr 4.
Na finał p rzybyli zaproszeni goście reprezentujący wł adze pszczyńskiego po wiatu, zarządu eduk acji, policji, Wojewódzkiego Ośrodk a Ruchu Drogowego
oraz przedstawiciel e lokalnych mediów.
Przez całą imprezę u czestnikom towarzyszyła t eŜ niebi eska maskotka śląskiej
policji – pies Sznupek.
Konkurs skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalny ch
powiatu pszczyńskiego przepro wad zony
został w dwóch konkurencjach. Do konkursu zgłoszono 30 prezentacji multimedialnych i 8 psychodram. Uczniowi e
klasy IVa Szkoły Podstawowej n r 1 w
Goczałkowicach-Zdroju
(Ma rek
Brauntsch, Paulina Gola, Paulina
Janik, Bartosz Mola, Beata Pis zczek,

Sabina Stana, Marzena Stawowska )
zajęli w tym konkursie IV miejs ce.
Przedstawili psychodramę, w której
poruszyli temat asertwnoś ci, czyli umiejętności odmawiania-mówi enia „nie” w
sytuacjach zagroŜenia.
Organizatorzy zapowiedzi eli kolejną
edycję konkursu ”śyj bezpiecznie” w
przyszłym roku.
■
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CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM…
„A Koziołek wziął tobołek
I wędruje biedaczysko
Po szerokim szukać świecie
Tego, co jest bardzo blisko”
Od kilku lat Szkoła Podstawowa
nr 1 w Goczałkowicach Zdroju, włączając się w ogólnopolską kampanię „Cała
Polska czyta dzieciom”, organizuje imprezy promujące czytani e. Bohaterem
tegoroczn ej edycji był Koziołek Matołek.
18 marca 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z ksiąŜką Kornela Makuszyńskiego
„Przygody Koziołka Matołka”. Wybrane przygody sympatycznego wesoł ego
zwierzak a, który wyruszył do mitycznego Pacanowa, czytali aktorzy Teat ru
Lalek Banialuka – Katarzyn a i Włodzimierz Pohl. Aktorzy pokazali jak z bujnej wyobraźni wyczarować ciek awe
miejsca i osoby. Zabrali zgromadzone
na sali dzieci i ich rodziców w wesołą
podróŜ przez świat. Widzowie odwiedzili razem z Ko ziołkiem Indian. Odbyli
morską wyp rawę. Wędro wali przez
Warszawę, Zakopane i Nowy Jork. Czytanie było równieŜ przedstawieniem, a
aktorami nie tylko zaproszeni goście z
bielskiej Banialuki, ale równieŜ zgromadzone na sali dzieci, które zachęcan e
przez aktorów z radością wcielały się w
role samego rogatego bohatera z Pacanowa, czy teŜ księŜniczki, czarownicy,

niedźwied zia, kucharza, kowala… Zaś
słowa i melodia piosenki wielokrotnie
śpiewanej podczas spotkania brzmią
pewno jeszcze nadal w uszach wielu.
Niewątpliwie to marcowe popołudnie z ksiąŜką zach ęciło słuchaczy nie
tylko do czytania, ale równieŜ zabawy w
teatr, a Koziołek Matołek stał się ulubieńcem publiczności.
ElŜbieta Beczała

Szkoła Podstawowa nr 1
kieruje serdeczne podziękowanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
za udostępnienie sali oraz finansowe wsparcie imprezy.

OŚWIATA

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM

Konkurs recytatorski w SP 1
rozstrzygnięty
11 marca 2009 roku odbył się w
SP1 Szkolny Konkurs Recytatorski dla
klas 4-6. Przystąpiło do niego 29
uczniów, znaleźli się wśród nich przed stawiciele wszystkich uczący ch się klas.
W tym roku szkolnym tematem zawodów były „Kwiaty w literaturze”. NaleŜało wyrecytować jed en 20 wersowy
wiersz zgodny z tematem konkursu.
Konkurs rozpo czął się o god z.
9.40, po krótkim wstępie, przedstawieniu komisji, rozpoczęła się część właści wa imprezy: uczestnicy wychodzili na
scenę w ustalonej przez prowadzącego
kolejności, kaŜdy z nich miał ch wilę
czasu na przygotowanie się do występu.
Zawody przebiegły w uroczystej atmosferze, widzowie stanęli na wysokości
zadani a i powaŜnie podes zli do charak teru imprezy: często i gorąco nagrad zali
oklaskami recytujących. Zawody były

wyrównan e, uczestnicy starali się jak
najlepiej wyrecytować przygotowany
utwór, niestety niektórych pokonał stres.
Byli jednak i tacy, którzy otarli się o
brawuro we wykonani e rep ertuaru po etyckiego.
Po zakończeniu zawodów odbyła
się narada komisji, podczas której klasy
5b i 4a przedstawiły krótki występ artystyczny.
Lista laureatów przedstawia się następu jąco:

miejsce: Małgorzat a Zipser z klasy Vb z
liczbą 39,5 pkt
Organizatorzy są bardzo zadowoleni z
ilości uczestników i zapraszaj ą w przy szłym roku szkolnym.
■

miejsce: Joanna Englert z klasy Va
otrzymując 41,5 pkt
miejsce: Kamila Frankowska z klasy
IVb z liczbą 40,5 pkt

Dyrekcj a Szkoły Podstawowej Nr 1
w Goczałkowicach -Zdroju
ogłasza zapisy do
•
•
•

KLASY I na rok szkolny 2009/2010 dzieci urodzonych w roku 2002
(siedmiolatki) i 2003 (sześ ciolatki)
KLASY IV sportowej o profilu pływackim
KLASY IV o rozs zerzonym programie nauczania j. angielskiego

Zapisów moŜna dokonywać w dniach od 15 marca 2009r. do 30 kwietnia
2009 r. w sekretaria cie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00 na podstawie dowodu
osobistego rodziców ora z a ktu urodzenia dziecka (kl. I).
Druki szkolne, w tym podania o przyjęcie
do szkoły są do pobrania w sekretariacie szkoły
lub ze strony www.sp1goczalkowice.pl
Zasady rekrutacji uczniów klas III do klasy
IV - o rozszerzonym programie nau czania j. angielskiego.
Zasady rekrutacji uczniów klas III do klasy
IV - sportowej o profilu pływackim.
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Seminarium dla Kobiet
9 marca w go czałkowi ckim Gimnazjum odbyło się seminarium pt. :
„Być kobietą – to brzmi dumnie”. Wzięły w nim udział kobiety wytypowane
przez trzecioklasistki jako te, które są
dumą i chlubą Goczałkowic oraz uczen nice tej szkoły.
Zaproszenie przyjęły przedstawicielki ze świata nauki, kultury i polityki:
pro f. W. Korzeniowska, M.OŜarowska,
J. Nycz, M. Paszek, Z. śelazo, Z. Szołdra. Nie udało się niestety przybyć ko bietom związanym z medycyną i przedsiębiorczości ą.
Zap owi ed ziano wcześni ej, Ŝe
tego dnia biletem wstępu na spotkanie
będzie spódnica, szkoła od rana wyglądała więc inaczej niŜ zwykle. Dwóch
chłopaków bardzo zainteresowany ch
udziałem w imprezie wzięło to sobie do
serca i załoŜyło suknie, organizatorom
nie pozostało więc nic innego jak tylko
wpuścić ich do sali. W scenerii róŜnobarwnych kap eluszy , portretu Wenus z
Milo, babcinych koronek oraz czerwo nych goździków spotkanie rozpoczęł a
multimedialna prezentacja gości – ich
Ŝyciorysów i osiągnięć - przygotowana
przez uczenni cę Gimnazjum D. Bojdoł.
Częś ć wykł ado wą rozpoczęł a
P.B. Szermańska krótką historią feminizmu, w której zarysowała problemy
kobiet w Europie. Mówiła o tym, jak to
kiedyś do kształcenia przezn aczano w
rodzinie męŜczy zn, a dziewczęt a uczyły

się tylko wtedy, gdy nie miały odpowiedniego posagu, bo sensem ich Ŝycia
było zamąŜpójście. Kolejne wykł ady
przygotowały pod opieką swoich nauczyci eli uczenni ce (K. Wieczorek, E.
Dzida, D. Bojdoł, K. Woźniak), były
one równieŜ połączone z pokazami slajdów i dotyczyły kobiet w historii, polityce, nauce, sporcie. Pani K. Skipioł
przedstawiła temat „Kobiece k anony
piękna”, który wyprowad ziła z ery prehistorycznej do czasów współczesnych,
puentując go poglądem o nadrzędn ej
wartości piękna ducho wego nad wyglądem zewnętrznym. Całość przeplatały
występy solistek M. Król i P. Ligas,
które śpiewały utwory zwi ązane tematycznie z treścią seminarium.
Na koniec zaproszeni goście wypowiedzieli się na temat ideału kobieco ści, który realizują w swoim Ŝyciu.
MoŜna z nich było wysnuć wspólny
wniosek, Ŝe to tzw. dobre wychowanie,
delikatność, czułość, wraŜliwość i psychiczn a wytrzymałość decyduj ą o tym,
czy jest się prawd ziwą d amą. Kobiety
powinny się realizować głównie jako
Ŝony i matki, ale nie wolno im zapominać o realizowaniu własnych zamierzeń
i planów, bo tylko taka postawa uczyni
je naprawd ę szczęśliwymi.
Z listu Pani E.Wrony – dyrygentki chóru „Semper Communio”- której
nie udało się przybyć na spotkanie:
„Myślę jednak, Ŝe dla mnie jako kobiety

to rodzina jest najwaŜniejszą wartości ą
w Ŝyciu, a więc w moim odczuciu nie
wyróŜniam się w Ŝad en sposób od pozostałych kobiet Ŝyjących wokół nas. I
właśnie za sprawą mojej rodziny czuje
się w pełni zrealizowan ą kobietą. To
dzięki niej zrozumiałam co jest dla mnie
najwaŜni ejsze. śyczę wam dokonywania dojrzałych wybo rów w Ŝy ciu a takŜe
wiele radości z realizowania się kaŜd ego
dnia poprzez wykonywanie prostych,
codzienny ch obowiązków.”
Wręczon o teŜ sentym ent al n e
białe i czerwon e goździki oraz… symboliczne rajstopy. Tym sposobem Panie
z uśmiechem wspomniały wtedy czasy
PRL-u i opowiedziały o nich młodemu
pokoleniu, które nie zrozumiało rozbawienia zaproszony ch Pań. Prof. Korzeniowska i M.OŜarowska opowi edziały,
jak świętowano kiedyś Dzień Kobi et w
zakład ach pracy, czym panie były obdarowy wan e i dlaczego rajstopy czy
apaszki były towarem luksusowym.
Pani dyrektor B.Smolarek zakończyła spotkanie zapo wiadając kontynuację tego typu przedsięwzięć w roku
następnym. MoŜe następ nym razem
wstęp na salę b ędę mieli tylko chłopcy i
wezmą ud ział w spotkaniu „Być męŜczyzn ą – to zobowiązuje”?
B. Szermańska
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Goczałkowice-Zdrój,
Pawilon „Wrzos”,
czynne od 15 kwietnia

Ilustracje Wielkanocne wyko rzys tane w numerze są pracami Artystów malujący ch ustami i nogami
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
Ogłasza konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na prezentacj ę multimedialną

„GMIN A GOCZAŁKOWIC E-ZDRÓJ
MIEJS CE, KTÓRE WARTO ODWIED ZIĆ”
Celem konkursu jest propagowanie walorów
Gminy Goczałkowice Zdrój.
Prezentacja multimedialna
„GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ MIEJSCE,
KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ”
powinna być wykonana w programie Power Point.
Prace zapisane na nośniku cy frowym (CD-ROM)
naleŜy nadesł ać lub dostarczy ć do GOK-u
do dnia 1 czerwca 2009 roku wraz z danymi autorów
(imię, nazwisko, szkoła, adres,
ewentualnie ad res elektroniczny).
Wszys tkie informacje na stronie internetowej:
www.gok.net.pl

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza na czterodniową wycieczkę
do

Malborka i Trójmiasta
Przewidywany koszt wycieczki ok.360 zł.
Planowany termin wyjazdu
28 - 31 MAJA 2009 roku.
Zakwaterowani e w warunkach turystycznych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOK,
UG II p. pok.213, tel. 032 2107838
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KRZYśÓWKA

Pytania:
1. … Piątek
2. … dyngus
3. Pierwszy kwiat wiosną
4. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą
5.W świątecznym koszyku
6. Topimy Ją w pierwszy dzień wiosny
7. Jajko malowane
8. Nadchodzi 21 marca
9. W … jak w garncu.

RO ZWIĄZANIE KRZYśÓWKI GOK-u nr 2(169)
Hasło: IDZIE LUTY PODKUJ BUTY
Nagrody wylosowali: Krzyszto f Kwaśny, Ewelina Gawlak
Nagrody moŜna odebrać w biurze GOK pok. 213 (budynek
Urzędu Gminy).

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU ZAPRASZA
do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM

„PORTRET
MOJEJ MAMY”
CELE:
• kształtowanie szacunku dla rodziny,
• wzmacni anie poczu cia więzi rodzinnych,
• propagowani e wśród dzieci i młodzieŜy aktywności twórczej,
• promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieŜy z róŜny ch
środowisk i miejsc zamieszkania.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 maja 2009 r.
Wszys tkie informacje na stronie internetowej: www.gok.net.pl
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,,Wieś zaczyna się od krzyŜa. Trzeba się przeŜegnać. W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego, amen. Jak w kościele, tylko codzienniej.
Kościół jest niedzielny, świąteczny, to i Ŝegnanie się kościelne nie
takie zwyczajne. A wieś swoja, powszedna. To takie jakoś bardziej
swojskie, to Ŝegnanie się przed krzyŜem wioskowym, to takie jakieś
zwyczajniejsze. A potem po, Ŝegnaniu się, trochę podejść i nasz dom.
To prawie tak wygląda, jakby Ŝegnało się przed naszym domem.’’
A. Zalews ki ,,Przebłyski słów’’

PRZYDROśNE
KRZYśE GOCZAŁKOWIC
Symbolika krzyŜa w religii chrześcijańskiej jest bezpośrednio związana z
wyobraŜeniem Chrystusa cierpiącego, z
jego zbawieni em i zwycięstwem Ŝyci a
nad śmierci ą. Poprzez obchod zone w
trakcie świąt Wielkanocnych zmartwychwstanie Bóg przezwy cięŜa niedo rzeczność śmierci i daje nadzieję n a to,
Ŝe takŜe nas za śmierć jest otoczona j ego
miłością.
W lokalnej świadomości krzyŜe były
i są symbolem wspólnoty kulturowej,
religijnej i historycznej. Są swego ro dzaju ,,rozsianymi modlitwami ludu w
drewnie lub kutymi w kamieniu’’.
RóŜne, tak, jak róŜn e są ch arakt ery
ludzkiej natury były motywy stawiani a
krzyŜy. I tak, pragnienie odd ania czci i
chwały Bogu, uczczenie wspomnian ej
juŜ męki i śmierci Jezusa, upamiętnienie
miejsca głoszenia Ewang elii, uznanie
swej grzeszności, ch ęć zachowani a
świętości miejsca, prośba o opi ekę n ad

KrzyŜ murowany ,,BoŜa Męka’’
na ul. Jeziornej

parafi ą, wsią, polami, wdzięczność za
otrzymane łaski, za powrót z wojska czy
wojny, wysłuchanie próśb itp.
KrzyŜe stawiano przy drogach , nad
stawami, rzek ami. Były teŜ wmurowan e
w ścianach domów, stawiano je n a pagórkach, na ro zstajach dróg, na skrzyŜo waniach ulic. RóŜne pop rzez wieki
przybierały fo rmy. Poza p asyjką b ard zo
często umieszczano n a nich postaci e
świętych, nanoszono napisy , na podstawie których moŜn a było wywnioskować
kto był fundatorem dan ego k rzyŜa, jak ą
miał intencję i kiedy został on wystawiony. Nanoszono prośby, zwłaszcza o
modlitwę, skierowane od przechodni a
do Chrystusa.
Wizerunki krzyŜy na trwałe wpisały
się w krajobraz polskich wsi. Nie ma
chyba t akiej, w której nie odnaleźlibyśmy tego symbolu ludzkiej wiary. Takie, czy inne, od dawien dawna stawian e
są w okolicach domostw i w miejscach
szczególnych, aby mogły zap ewnić n am
spokój duszy.
W naszych rodzinnych Goczałkowicach
równieŜ
nie
zab rakło ,,przydroŜnych’’ krzyŜy. Łączni e
jest ich sześć. Pierwsze trzy wykonano z
drewna, a pozostałe trzy z kamienia.
Z powstaniem drewnian ego krzy Ŝa
przy ul. Siedlecki ej, który zn ajduje si ę
pod opieką rodziny Wawrzy czków wiąŜę się pewn a stara legend a. Podobno
dawno temu, najprawdopodobniej w
połowie XVIII w., w miejscu tym stała
karczma . Któregoś dnia odprawi ano w
niej wesele, a obok, drog ą miał jech ać z
Pszczyny ksiądz z wiatykiem do chorego. Na dźwi ęk dzwonka, częś ć gości,
wraz z p aństwem młodym, wyszła z
karczmy na drogę by się pokłonić. W
tym momencie w karczmę miał uderzy ć
piorun, który wywołał poŜar, w którym
zginęła reszt a gości weselnych.

KrzyŜ drewniany na ul. Szkolnej
(państwo Kapias)
Jak opowiada dalej legend a, krzyŜ
miał zostać wyst awiony przez młodych
w podziękowaniu za ocalone Ŝycie.
Jadąc od strony zapo ry, w kierunku
kościoła parafi alnego ul. Szkolną napotkamy drugi z drewniany ch krzyŜy,
znajdujący się na pos esji państwa Kapias. Pochodzi on z 1953 r. Został wystawiony przez rod ziców dzisiejszy ch
właścicieli, najprawdopodobniej j ako
podziękowani e za otrzyman e łaski i
prośba o dals ze, na reszt ę Ŝy cia swego i
swych dzieci.
Trzeci, równieŜ przy ulicy szkolnej
jest znacznie starszy od swego poprzed nika. Pochodzi najpewni ej z końca XIX
w. Jak podają niejasne przekazy został
wystawiony jako wotum dziękczynn e za
szczęśliwy powrót dawnego wł aściciel a
do domu z wojny. Stoi na posesji państwa Wawrzyczków.
Wszystkie trzy są do siebie bardzo
podobne. Na kaŜdym z nich umieszczo no, wyciętą z blachy sylwetkę Chrystusa
(malowanie wizerunku uk rzyŜo wan ego
na blasze ro zpowszechniło się z końcem
XIX w., wraz z rozwojem hutnictwa).
Maria Lipok-Bierwiaczon ek w ksiąŜce ,,Przy śląskich drogach.’’ Kapliczki i
krzyŜe przydroŜne na Górnym Śląs ku.,
pisze, iŜ w XIX w. n a terenie Ziemi
Pszczyńskiej powstał bog aty zespół
kamiennych k rzyŜy. Wszystkie on e mają wspólne cechy stylistyczne. Zacho wują dość krępą sylwetkę. Proporcj e
pomiędzy cokołem i krzyŜem są b ard zo
(Ciąg dalszy na stronie 17)
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PRZYDROśNE KRZYśE GOCZAŁKOWIC
(Ciąg dalszy ze strony 16)

harmonijne i zdobi je zazwyczaj płasko rzeźba Matki Boskiej Bolesnej.
W tej teŜ konwen cji utrzymany jest
krzyŜ zn ajdujący si ę na skrzyŜowaniu
ul. Jeziornej i Podlaskiej. Jest to jeden z
najstarszy tego typu zabytków na tereni e
Goczałkowic. Powstał około 1835 r. , o
czym świad czy mało ju Ŝ czytely napis ,,... tey BoŜey Meki. Jacob Klima
prosi o ieden pacierz 1835’’.
Wspomniany Jakub, według dawnych relacji dopuścić się miał jakiejś
zbrodni, najprawdopodobniej zabójstwa,
a krzyŜ ten zbudował na swej ziemi na
znak Ŝalu, pokuty i błag alnej prośby o
przeb aczenie.
KrzyŜ ten, choć mówi się o
nim ,,kamienny’’ najprawdopodobniej
został zbudowany z cegły, a dopiero
później otynkowany i pomalowany. Na
postumencie o planie prostokąta stoi
cokół, na którym widnieje wyŜej wy mieniony napis. Kolumna w postaci
wydłuŜonego prostopadłościanu zwień czona j est gzymsem uskokowym. Na jej
ścianie frontowej zn ajduje się wizerun ek
Matki Boskiej Bolesnej z dłońmi n a
wysokości piersi.
Na krzyŜu figu rka Pan a Jezusa
UkrzyŜo wan ego odlana jest w fo rmie
płaskorzeźby. PowyŜej niej znajduje si ę
kamienna tabliczka z napisem ,,INRI’’ .

UWAGA KONKURS
FOTOGRAFICZNY !
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Goczałkowicach Zdroju
zaprasza do udziału w kolejnej edycji
konkursu fotografi czn ego

„TO, CO PIĘKNE
WOKÓŁ NAS”
G MINA
G OCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
CIEKAWE MIEJSCA - CIEKAWI
LUDZIE - ATRAKCJE TURYSTYCZNE
- WALORY KRAJOZNAWCZE –
SPORT - REKREACJA - KULTURA

Termin składania prac
upływa 1 czerwca 2009 roku.
Wszys tkie informacje na stronie internetowej: www.gok.net.pl

Obecn ą opiekunką k rzy Ŝ jest pani
Janina Skipioł.
W niedalekim sąsiedztwie, na ul.
Zimowej stoi drugi z kamienny ch k rzy Ŝy. Jest niemalŜe bliźni aczo podobny
do ,,BoŜej Męki’’ z ul. Jeziornej. Cały
szary, odróŜni a się jedynie braki em intensywnej kolorystyki. Jak podaje,
umieszczony na cokole n apis pochodzi z
1833 r. Jego fund atorem był Paweł
Paszczek (tak oryginalnie zapisano nazwisko na krzyŜu ). Jego opiekunami jest
rodzina państwa Ryłko.
PodąŜając, prowad zącą przez las ul.
Bór II, napotkamy przy j ej końcu, po
lewej stronie trzecią ,,BoŜą Mękę’’. Jest
ona znacznie młodsza od swych dwó ch
poprzedniczek. Pochod zi 1876 r. WyróŜnia się równieŜ rozmiarami. Zbudowana według odbieg ającego od trady cyjnego schematu, składa się z: cokołu,
podzielonej na dwi e części kolumny i
krzyŜa właściwego. TuŜ pod krzyŜem
znajduje się wnęk a, z figu rą Matki Boskiej Bolesnej. PoniŜej umieszczono
czarną tablicę z napis em: ,,Któryś cierpiał za n as rany Jezu Chryste zmiłuj się
nad nami.’’, a dalej: ,,Proszę o poboŜn e
Ojcze n asz i Zdrowaś Maryjo za dusze
w czyś ćcu cierpiące. Fundator Jó zef i
Małgorzat a Białas 1876 r.’’
KrzyŜ ten znajduje się pod opi eką
rodziny Krzempków.

KrzyŜ drewniany na ul. Szkolnej
(państwo Wawrzyczek)
PrzydroŜn e krzyŜe, p rzy k apliczk ach
i figu rach, stano wią nieod zowny element małej architektury sak ralnej, która
obok obiektów więks zych, jest jedn ą z
fo rm wyrazu naszej wiary w BoŜą
opacznoś ć. Goczałkowickie krzyŜe liczą
sobie juŜ wiel e lat. Miejmy nadzi eję, Ŝe
pamięć o nich nigdy nie zaginie i, Ŝe
znajdą się ludzie, którzy będ ą kultywować piękną trady cję ich wznoszenia.
Ewelina Sowa

Koncert Zespołu Folklorystycznego
„Goczałkowice”
W dniu 19 marca 2009r. w sali pawilonu „Wrzos” kolejny raz ze swoim repertuarem wystąpił Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice. Licznie przybyli goście
mieli okazję wysłuchać pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej. Zespół kolejny raz juŜ
zach wycił słuchaczy.
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE
Wielka sobota – dzień święconego
Z dawien dawna, w tradycyjnej kulturze ludowej, rankiem, w Wielką Sobotę na placu przed kościołem odbywało
się święcenie ognia, który symbolizował
światło Chrystusa i oczyszczenie. Wierzono, Ŝe taki ogarek ochroni dom wraz
z całym gospodarstwem i zapewni mu
dostatek.
Przed kościołem opalano równieŜ
głowienki, czyli drewienka les zczyny
(według starych podań, to właśnie leszczyna ud zieliła schronieni a świętej ro dzinie podczas ucieczki do Egiptu) złoŜone na krzy Ŝ.
Zapalanie i święcenie ognia oznaczało rozpoczynanie nowego czasu. Skończyły się post i zima, zaczyn ały się radość i wiosna. Po poświęceniu ognia
odbywało się święcenie wody. Dawniej
uŜywano j ej w m agii l eczni czej,
,,deszczowej’’ i w zabiegach oczyszczalny ch. Święciło się nią w czasie
świąt wielkanocnych izby, potrawy,
obejścia, a nawet pola. Ponadto stosowało się ją przy narodzinach i śmierci,
gdyŜ przypisuje się jej cudowne właściwości i moc odpędzania zła.
Po poświęceniu wody i ognia, gdy
ksiądz zaśpiewał ,,Gloria’’, zarówno
dawniej, jak i dziś rozwiązuje się dzwo ny kościelne, które dzwonią po raz
pierwszy po kilkudniowym milczeniu. Z
tym wielkopostnym dzwonieniem wiąŜe
się mnóstwo polskich legend, z których
jedna brzmi następuj ąco: ,,Po śmierci
Pan Jezus, zstąpiwszy do piekieł, kazał
Archaniołowi Gabrielowi przyku ć łańcuchami Lucypera do kamiennego słupa. Ogniw łańcucha zaś było tyle, ile
jest dni w roku. Lucyper przez cały rok
przeg ryza jedno ogniwo łań cuch a dzien nie, a ostatnie ma pęknąć właśnie w
Wielką Sobotę. Lecz dzwony sprawiają,
Ŝe ogień w piekle powiększa się, ogniwa
ponownie się spajają i Lucyper nie moŜe
się uwolnić. Według legendy więzy
pękną dopiero w końcu świat a, na sądny
dzień i wtedy narodzi się jego syn –
Antychryst. Lecz nie nastąpi to dopóty,
dopóki w Wielką Sobotę dzwonią dzwony i brzmi ,,Alleluja’’.
Wielka Sobota juŜ od średniowiecza
była w Polsce dniem święcenia potraw.
Zwyczaj ten praktykowany jest tylko na

terenach słowiańszczyzny.
W skład święconego wchodziło wiele potraw. Newerani, uczony fran ciszkanin Ŝyjący w połowie XVIII wieku po daje: ,,w Polsce święcą chrzan, na znak
tego, Ŝe gorzkość męki Jezusowej tego
dnia w słodycz się nam i radość zamieniła. I dlatego teŜ przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą teŜ
na ostatek jaja kurze na dowód tego, Ŝe
jako kokosz dwojako niby kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy
odrodzeni jesteśmy’’.
Inne źródł a podają, Ŝe świ ęcony
chrzan miał ludziom przypominać mękę
Chrystusa. Masło na świątecznym stole
występowało bard zo często w postaci
wielk ano cnego barank a, który miał
s ym bo li zować Zm art wy ch ws t ał eg o
Chrystusa. Inne potrawy, które moŜna
było odnaleźć w wielkanocnym koszu
to: chleb (na pamiątkę ostatniej wieczerzy, w trakcie której Chrystus łamał się
chlebem), wędliny, ser, baby, sól czy teŜ
pieprz; jednym słowem wszystko to,
czego nie powinno braknąć w ciągu
całego roku. Jednak najwaŜniejszym
elementem było jajko, czasem w formie
pisanki, róŜnej w zaleŜności od regionu.
Malowanej, farbion ej w łupinach cebuli,
kory drzew lub teŜ zdobionej woskiem.
Takie, czy inne było symbolem Ŝycia
w zarodku i uosobieniem energii Ŝyciowej.
Według starych wierzeń święcone
posiadało niezwy kłą moc, toteŜ po
przyjściu z kościoła naleŜało wraz z nim
obejść dom trzy razy, aby zapewnić mu
dostatek i pozbyć się szczurów i myszy.
Poświęcone kości zwierząt i drobiu naleŜało zakopać w czterech rogach grani c
wioski, aby zabezpieczyć ją od klęsk i
gradu, a ze święconym chleb em i ciastem naleŜało obejść stodołę, aby przez
cały rok była p ełna. Skorupki pisanek
wyrzucon e do ogrodu miały chronić
kapustę od liszek, czy teŜ zakopane w
dniu pierwszego wypasu bydła miały
zapewnić duŜą mleczność krów. Z kolei
chleb dawany krowom powodował dobre ich zapłodnienie itd., itd. Święconym naleŜało podzielić się z najbiedniejszymi, sierotami i nic nie mogło się

zmarnować.
Wielką sobotę kończyła rezurek cja –
naboŜeństwo biorące swą nazwę od łacińskiego słowa resurrectio – zmartwychwstanie. Polega ono na wyniesieniu Najświętszego Sakram entu z tzw.
Grobu i trzykrotnej uroczystej pro cesji
wokoło kościoła. Jak pisał Zygmunt
Glogier, polski badacz kultury ludowej:
,,obchód ten powstał z misteriów średniowieczny ch, a na jego rozpowszech nienie wpłynęli boŜogrobcy’’.
Według wierzeń ludowy ch w czasie
rezu rekcji woda w źródłach i studniach
zamienia się na chwilę w miód, a skarby
ukryte w ziemi zapalają się jasnym płomieniem.
Wierzono, Ŝe kto przespał rezurekcję, nie ma prawa j eść święcon ego i
będzie ciągl e chorował. Gospodarze
potrząsali drzewk ami owocowymi, by
rodziły obfi cie, mówiąc: ,,Powstań drzewo, bo Chrystus zmartwychwstał’’. W
czasie procesji wypatrywano, czy nie
ma przypadkiem wśród modlących czarownicy, ,,bo jeśli jest, to musi się jej
przytrafi ć coś takiego, co nie pozwoli jej
trzykrotnie obejść kościoła – rzemyk od
t rzewik a od p adn i e, s p ód ni ca si ę
oberwie’’. Po przyjściu do domu gospodarze wypuszczali konie, aby i one cieszyły się z wolności i święciły swoją
radością to wielkie święto Zmartwychwstania.
W Wielką Sobotę podobnie jak w
wieczó r wigilijny, wróŜono. Wieczorem
otwierano ksiąŜeczkę do naboŜeństwa
na dowolnej stronie, a następnie wkładano ją sobie na noc pod poduszkę. Rano
otwierano ją ponownie w jakimkolwiek
miejscu. Odległość między tymi przypadkowo dobranymi stronicami świad czyć miała o mniejszym lub większym
powodzeniu danego domownika w ciągu roku.
Nadchod ziła Wielka Niedziela.
Po prymarii – pierwszej mszy po
Zmartwychwstaniu Pana – spieszono do
domów na Wielkie Śniadanie, na które
podawano to, co znalazło się w święcące.
Współcześnie system naszych wierzeń i przekonań znaczni e się zmienił.
(Ciąg dalszy na stronie 19)

KULTURA
(Ciąg dalszy ze strony 18)

Dziś obchodom świąt Wielkiej Nocy nie
towarzys zy juŜ tak wiele ob rzędów i
zwyczajów. Wszystko spowszedniało.
W dobie XXI w. rok obrzędowy nie
wyznacza juŜ ram naszego Ŝy cia. Wydaje się, Ŝe pewne rzeczy stanowią relikt
minionych czasów. Ale czy do końca?
Wbrew po ws zechni e p anuj ącym

poglądom w naszych rodzinach wciąŜ
kultywuje się pewne zwyczaje. W kaŜdym z domów na swój własny sposób.
Dziś wraz z Wielką Sobotą wciąŜ podąŜ am y d o n as zy ch k o ś ci o ł ó w
ze ,,święconym”. Zmianie mogła ulec
niekiedy tylko forma. Nasze koszyki
pewno róŜnią się zawartością od koszyków naszych babć. Tylko komu tak naprawdę moŜe przes zkad zać czekolado -

wy zajączek, czy jajko zamiast ręcznie
wykonanej pisanki? Myślę, Ŝe nikomu,
gdyŜ najwaŜni ejsze są nasze intencje i
niczym nie zachwian e przekonanie, Ŝe
te wszystkie elementy są wyznacznikami naszej wiary.
Ewelina Sowa

Barwienie Wielkanocnych Pisanek
Aby w naszym Wielkanocnym
koszyku było pięknie i kolorowo, warto
poświęcić czas na przygotowanie kolorowych pisanek. Piękne kolory skorupek
moŜn a uzysk ać, stosuj ąc natu raln e
barwniki roślinne.
Kolor od róŜowego do czerwon ego – otrzymamy gotując jajka w lekko
zakwaszonym soku z buraków czerwo nym, interesujący nas odcień uzysk amy
w zaleŜnoś ci od czasu trzymani a jajek w
wywarze.
Kolor brązowy – dadzą nam łupiny cebuli, tu poprzez czas gotowani a

moŜemy wpływać na odcień brązu.
Kolor czarny – uzyskamy dzięk i
korze dębu, olchy, lub łupin orzech a
włoskiego, warto takie łupiny zasuszyć i
przechować do Wielkanocy.
śółtozłoty kolor otrzymamy gotując wywar z kory młodej jabłoni lub
kwiatu nagietka, lub przy uŜyciu przyprawy o nazwie Curcuma.
Zielony kolor – da nam woda po
gotowanym szczypiorku lub młodej
zielonej trawi e, wywar z widłaka, młodego Ŝyta, lub pokrzywy.
Fiolet – sok z jagód, wywar z

płatków ciemnej malwy oraz mieszani e
koloru czerwon ego i niebieskiego.
Kolor niebieski – dadzą nam
owoce tarniny.
■

Spotkanie z przewodnikiem
W pi ąt k ow y wi e cz ó r
(20.03.2009) na Sali Gminnego Ośrodka

Kultury odbyło się spotkanie goczałko wickich pasjon atów wyci eczek gór-

Pan Czesław Szindler przewodnik, turysta, fotograf, pasjonat gór i dzikiej przyrody
goczałkowickimi turystami.

skich. Gościem spotkania był pan Czesław Szindler – przewodnik, cieszący
się niebywałym szacunkiem zg romadzo nych turystów. Przez ponad dwie godziny mogliśmy podziwiać prezentacj ę
przepiękny ch zdjęć z róŜny ch ciekawych miejsc i szlaków. Byliśmy, więc
uczestnikami wirtualnej wycieczki po
Polsce, Ukrainie, Rumuni, Chorwacji,
Litwie, Łotwie, Estonii, Norwegi. Atmosferę spotkania dodatkowo wzmacniała pasja, z jaką Pan Szindler opowiadał o kolejnych przedstawiany ch miejscach. Na uwagę zasługuje równieŜ artyst yczna wart oś ć p rezento wan y ch
zdjęć, malownicze pej zaŜe, świetn e
światła, niebywałe zestawienia kolorystyczne i nieban alna kompozy cja świad czyły o wielkim talencie autora – foto grafa. Wielk ą przy jem noś ci ą by ło
uczestniczenie w spotkaniu z Człowiekiem jego autentycznymi Pasjami. Tak
mało jest wśród nas takich właśnie ludzi, pełnych chęci do działania, aktywnych, realizujących swoje marzenia,
skromnych a jak wielkich duchem.
GOK

SPORT
Gminne zawody
pływackie

Zawody Trampkarzy
W niedzielę 08.03.2009r. odbył
się Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy
Młodszych o Puchar Prezesa LKS Goczałkowi ce – Zdrój.
Miejsca uplasowały się następująco:
1. CHRZCICIEL TYCHY
2. LKS ŁĄKA
3. WALCOWNIA CZECHOWICE
4. LKS GOCZAŁKOWICE
5. ORŁY MIROSŁAWA K.

Najlepszy bramkarz – Bryła Mateusz
(Orły Mirosława K.)
Najlepszy zawodnik – Grzyb ek Mateus z
(Chrzcici el Tychy)

GOKSiR
DLA KURACJUSZY

-przeciwprądy w basenie treningowym,
-bicze wodn e,
-gejzer,
-zjeŜd Ŝalnia wodna ru rowa.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego oraz Gwarka – zaprasza wszystkich kuracjus zy do
korzystania z Krytej Pływalni
„Goczuś”.

Basen jest przystosowany dla osób niepełnosprawny ch.
Na terenie obiektu znajdują się: siłownia, kawiarenka, solarium oraz sklepik
sportowy.

Proponujemy następujące atrakcje:
-basen sportowy o wymiarach 25m x
16m i głębokości od 1,3 do 1,8m,
-treningowy o wymiarach 15m x 8,5m i
głębokości od 1,10 do 1,35m,
-brodzik o głębokości 1m,
-2 jacuzzi,
-sauna z pokojem wypoczynkowym,

12.03.20 09 r (czwart ek ) odbył y się
Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych. Zawodnicy z najlepszymi
wynikami wystartują w zawodach powiatowych.

6. OGRODNIK TYCHY
7. ISKRA PSZCZYNA
8. ZNICZ JANKOWICE
9. LKS RUDOŁTOWICE
10. CZAPLA KRYRY

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
OD DNIA 16 MARCA 2009R.
O GODZINIE 14.40 i 15.45.
Wstęp na basen – 4,50 zł
Zapewniamy transport autokarem w
obie strony.
Cena przejazdu – 3,00 zł

UWAGA!!!
ZMIANA CENNIKA SIŁOWNI OD 01.03.2009r.
- za wstęp jednorazo wy (60min.) – 6,00 zł od osoby
CENY KARNETÓW
- 30,00 zł.
- sześć godzinnych wejść (6 x 60min.)
- dwanaście godzinnych wejść (12 x 60min.) - 60,00 zł.

SPORT

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW PŁYWACKICH
I Otwarte mistrzostwa Gminy Goczałkowice- Zdrój w Pływaniu 04.04.2009
1. Cel:
• podnoszenie poziomu pływania wśród
dzieci i młodzieŜy
• promocja Gminnego Ośrodk a Sportu i
Rekreacji w Goczałkowicach Zdrój
• integracja środowiska pływackiego
• popularyzacja i upowszechniani e aktywnego wypoczynku w wodzie,
2. Organizato r: G minny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowi cach-Zdro ju
3. Termin i miejsce:
Zawody
zostaną
p rzeprowadzon e
04.04.2008 r. /sobota/ na pływalni w
Goczałkowicach w kategorii dzieci klas
I-VI.
Początek zawodó w – 8.30, przybyci e
zespołów 8.00, planowan e zakończeni e
13.00
Dokładne godziny zostan ą podan e po
zamknięciu listy zgłoszeń – w listach
startowych.
4. Wymagania:
KaŜdy zawodnik ma prawo udzi ału w
dwóch konkurencj ach.
5. Zgłos zenia
Do 3 0 m arca 2 0 0 9 n a ad res :
kkupper1@wp.pl, potwierdzeniem zgłoszenia będzi e odesłany mail zwrotny.
Zgłoszenie musi zawi erać: listę zawod ników z konkurencjami i wypełnione
karty startowe (nazwisko i imię, rok
urodzenia, płeć (K lub M), nazwę klubu,
konkurencje i czasy orientacyjne.
Karty zgłoszenia do pobrania n a stronie:
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Ponadto prosimy o zgodę rodziców na
udział w zawodach.
UWAGA!!! Wszystkie zgłos zenia do

za wodów po terminie 30.03.2009 nie
będą przyjmowane !!!
KaŜdy zespół moŜe wystawić maksy malnie 25 zawodników
6. Zespoły:
UKS SP12 Studzionka
SP Goczałkowice
Pszczyńskie Centrum Rekreacji
MG Sport
Sport Cassic
UKS Delfin Pawłowice
Gillus Wola
Butterfly
4. Grupy startowe:
• klasy 1-2- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów dowolny
• klasy 1-2- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów grzbietowy
• klasy 1-2- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów klasycznym
• klasy 1-2- dziewczęt a i chłopcy 25
metrów del fin
• klasy 3-4- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów dowolny
• klasy 3-4- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów grzbietowy
• klasy 3-4- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów klasycznym
• klasy 3-4- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów del fin
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów dowolny
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów grzbietowy
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów klasycznym
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 50
metrów del fin
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 100
metrów dowolny
• klasy 5-6- dziewczęt a i chłopcy 100
metrów klasycznym

5. Sposób przeprowad zenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkuren cji
styl dowolny
styl klasyczny
styl grzbietowy
del fin
6. Nagrody:
Dla najlepszych zawodników przewidziano dyplomy i medale
7. Postanowienia końcowe:
• Zawody przeprowadzone b ędą na
pływalni 25 – metrowej.
• zawody
zostan ą przepro wad zone
zgodnie z przepisami pływania, seriami na czas, według zasad g eneralnych
• start w róŜny ch odstępach czasowych z pomiarem ręcznym
• w czasie zawodów na pływalni mogą
przebywać tylko zawodnicy startujący, oraz oznaczon e osoby funk cyjne
w tym trenerzy,
• zawodnicy kończący wyścig opuszczaj ą nieckę basenu,
• biuro zawodów Pływalnia w Goczałkowicach,
• interpretacja regulaminu przysługuje
organizato rom, w sprawach sportowych jury zawodów
• organizato rzy zawodów zastrzeg ają
sobie prawo do wprowadzania zmian
odnośnie godzin zawartych w p rogramie zawodów, a takŜe w p rzebi egu samych zawodów
• Podczas zawodów o rganizator zapewnia opiekę medyczną
• organizato rowi przysługuje prawo
wystawienia dowolnej liczby zawodników
■

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w GoczałkowicachGoczałkowicach-zdroju
zaprasza na VII edycje GALK
28 marca (sobota) rus za VI I
Edycja Goczał kowickiej Amato rskiej
Ligi Koszykówki. Na dwóch szczeblach zagra 18 zespołów. W nowym
sezonie w I lidze wystąpią: Doberm any
Tychy, Dexus Parnters Pszczyna, Funk’n’Soul Tychy, Elektrownia Łaziska,
LAFO Team Pszczyna (dawny Zamel),
Orły Mirosława K., Fanatic BielskoBiała i MDT Gladiators Ligota (dwie
ostatnie druŜyny wywalczyły w po-

przednim sezonie awans z II ligi).
W II lidze rywalizować będ ą: Słupsk82
Czecho wice, Art Deco r Pszczyn a,
ZSTiL Czechowic, LO im. Chrobrego,
Kabaczki Pszczyn a, ZWK Squad Góra,
God’s Crew Czechowice, Raiders Tychy, KiS śywiec oraz druga druŜyn a z
Tychów (cztery ostatnie zespoły to beniaminkowie).
Jak informują organizatorzy nazwy zespołów mogą ulec jeszcze zmianom.

W porównaniu z poprzednim sezon em
w GALK-u nie zag rają dwi e ekipy:
Zryw Pszczyna i Degustator Tychy.
Szczegółowe info rmacj e dotyczące terminarza ro zgrywek zamieszczan e będ ą
na stronach internetowych www.galk.pl
ora z www.gosir.goczalko wicezd roj.pl.
Wszys tkich sympatyków kos zy kówki
zapras zamy do kibicowania.

NASZE SPRAWY

LIST MIESZKAŃCA
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów w Katowicach
okradło weteranów pracy zawodowej.
Katowickie Wodociągi istnieją 122 lata.
Goczałkowickie Wodociągi istnieją 53
lata.
A Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach istnieje od 1991, tylko z nazwy, bo w zakładzie nic się nie zmieniło tylko pieczątki.
Przez n azwę Gó rnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach,
stracili na t ej nazwie weterani p racy
poświęcając swoje całe Ŝy cie dla dobra
zakładu i Śląskiej Aglomeracji.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów rozp rowad ziło w 2008 roku akcje sprzedaŜy zakładu pracownikom,
którzy przepracowali 10 lat w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów po
6500 akcji, wartość 1 akcji 10 zł to się
równa 65000 zł.
A my weterani mieliśmy przepracowan e 2 – 4 – 6 – 8 – 9 lat w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, a
w sumie od 40 do 44 lat solidnej pracy

w Rejonie Produkcyjnym Goczałkowic.
Tych pracowników nie objęto bo nie
było wymaganych 10 lat pracy w G. P.
W
Przytoczę moja osobistą bolesn ą
krzywdę i wi elu inny ch praco wników
poszkodowanych.
Jestem weteran em pracy, rozpo cząłem
pracę jako budowni czy zapory w 1954r.
na cięŜkim sprzęcie. Byłem jednym z
pierwszy ch pracowników przyj ętych od
maja 1956 roku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Katowicach, Rejon Produkcyjny Goczałkowi ce do 1999 roku.
Jako pracownik warsztatu brałem czyn ny udział w rozruchu I etapu Gocza I i
Gocza II, Kobiernie, Urb anowie, Strumienia.
Jako brygadzista p rac remontowy ch
byłem odpowiedzialny za sp rawnoś ć
wszystkich urząd zeń, a podległe mi były
Stacja Goczałkowice, pompownie Ujęcie, przepompownie Papro cany, Urbanowice, Mikołów, przepompownie,
Strumień, Zarzecze, Zabłocie, Podgro bel, odpowiadałem z b rygad ą za sp raw-

ność wszystkich urządzeń na tych terenach.
Byłem przodującym racjonalizatorem w
przedsiębiorstwi e.
Od 1979 do 1999 pracował em na stano wisku kierownika zmiany.
Za zasługi w pracy zawodowej zost ałem
odznaczony 2 razy Krzy Ŝami zasługi
nadane przez Prezyd enta. Zasłu Ŝony
pracownik Gospodarki Terenowej n adane przez Ministra Ochrony Środowiska.
ZasłuŜony praco wnik W. P. W i K Katowice
Pracownik pracy W. P. W i K.
Były to odznaczenia za sumienną p racę,
bo w partii nigdy nie byłem.
Sposób potraktowania mnie i wielu p racowników tego okresu jest k rzywd zące,
niesprawiedliwe, karygodne, nierzetel ne. Nie wiem, Ŝeby tak zakład pracy w
Państwie Demokraty cznym mógł trak tować swoich praco wników
S. W.
Autor znany Redakcji

ODPOWIEDŹ GPW
INFORMACJA NA TEMAT
PRAWA DO NIEODPŁATNEGO
NABYCIA AKCJI
GÓRNOŚLĄSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW S.A.
Powstanie i realizacja prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Górnośląskiego
Przedsi ębio rst wa Wodo ci ągó w S.A.
uzaleŜnione jest od spełnienia trzech

przesłan ek.
Po pierwsze: zaliczenie do jedn ej z kategorii uprawnionych pracowników, o
których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr
171 póz. 1397). Zgodnie ze wskazanym
przepisem przez uprawnionych pracowników naleŜy rozumieć:
a) osoby będące w dniu wykreślenia z
rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego praco wnikami
tego przedsiębiorstwa państwowego w
dniu zawarcia umowy rozporządzającej
przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do Spółki,
b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjali zowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przed siębiorców, lub osoby fizyczn e, które w
dniu zawarcia umowy rozporządzającej
przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o
zarząd zanie p rzedsi ębio rstwem pań stwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25

wrześni a 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
póz. 981),
c) osoby, które przepracowały co naj mniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym lub
w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki,
a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przy czyn niedoty czących p racowników,
d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwo wym (przez komercjalizowane przedsiębiorstwo państwowe naleŜy rozumieć
jedynie Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A., które zostało utworzone 01 sierpni a 1991 r. - zgodnie z
pismem Ministerstwa Skarbu Państwa
Depart amentu Ewidencji i Prywatyzacji
Rekompensat i Udostępniania Akcji nr
MSP/DERRiUA/4630/06/EPiw z dnia
23 listopada 2006 r.) podlegającym pry(Ciąg dalszy na stronie 23)
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watyzacji zostały przejęte przez inne
zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu
pracy.
Przez dzi eń wykreśleni a z rejestru ko mercj ali zowan ego przed si ęb io rst wa
państwowego naleŜy ro zumieć dzień 01
stycznia 2006 r.,
Przez komercjalizowane przedsiębiorstwo państwowe naleŜy ro zumieć jedy nie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., które zostało utworzone

01 sierpnia 1991 r. - zgodnie z pismem
Ministerstwa Skarbu Państwa Dep artamentu Ewidencji i Prywatyzacji Rekompensat i Udostępniania Akcji nr MSP/
DERRiUA/4630/06/EPiw z dnia 23
listopada 2006 r.
Po drugie: złoŜenie oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego naby cia akcji w
terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru . Fakt złoŜenia
oświadczenia o zamiarze nieodpłatn ego
nabycia akcji potwierdzony zostaje poprzez umieszczeni e na liście uprawnio-

nych pracowników sporząd zonej przez
Spółkę.
Po trzecie: brak nabycia akcji na zasadach określony ch w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji w innej Spółce.
Niespełnienie wymogów, którejkolwiek
z trzech przesłanek powod uje ni e
umieszczenie na liście uprawnionych
pracowników.
GPW

SPACER
Czekam na sobotę z utęsknieniem. Jestem pracującą babci ą, która w
sobotnie przedpołudnie ma czas na spacer z ukoch aną wnuczką. Aura w tym
roku jest, jaka jest. Mało słońca, duŜo
opadów. Ale pogoda nas nie odstrasza.
Dzielnie idziemy. Wnuczka w wózku, ja
za wózkiem. Opowiadam jej o miejscach, koło których przechod zimy, o
ludziach, pieskach i ptaszkach, które
swoim śpiewem zapowiad ają wiosnę.
Pokazuję kolorowe o tej porze roku pędy drzew i zieloną trawę wychodzącą
spod śniegu. Idziemy przez Zdrój, mijamy Maćki, Bór i wchodzimy na Osiedle
koło szkoły. Jest południe. Piękna opowieść o przyrod zie pryska. Zaczyn a się
inny świat. Nie moŜemy oddychać. Dusi
nas dym z kominów. Wyczuwam zapachy całego tygodnia. Szczególnie słod-

kawy smak dymu - palone plastyki. Co
mam teraz powiedzieć koch anej wnuczce? MoŜe zad ać pytanie, dlaczego ludzie
nie kochają samych siebie? Powiedziano
przecieŜ ko chaj bliźniego jak siebie samego. Skoro sam siebie zabijam, to co
tam inni, niech giną ze mną.
A ja opowiadam dalej o segregacji śmieci, o kalendarzu ekologicznym projekto wanym przez dzieci, o sprzątaniu świata, o piecach ekologicznych, o mądrości
ludzi, o dzieciach , dla których są olimpiady z ekologii. I tak sobie myślę, Ŝe to
wszystko za mało. W tej wielkiej gonitwie zagubiliśmy się sami, zapomnieliśmy o odrobinie miłości dla samego

siebie (w myślach do drugiego człowieka).
Patrząc oczami przyrody. Zanieczyszczone powi etrze mogą oczyścić tylko
rośliny, szczególnie drzewa poprzez
liście. W naszym klimacie liście utrzymują się na drzewach przez 7 miesięcy.
Przez pozost ałe 5 miesięcy to nasze płuca są filtrem przyrody. To była mała
dygresja.
Idziemy z wnu czk ą dalej. Wyglądamy
wiosny. O, słonko świeci. Jest promyk
nadziei na wesołe spacery.
Babcia
Autor znany Redakcji
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Informacja dla rolników
Śląska Izba Rolnicza w Katowicach zapras za na szkolenie z zakresu szkód
łowieckich w uprawach rolnych wyrząd zonych przez dzikie zwierzęt a oraz BHP w
rolnictwie.
Szkolenie odbędzie się w dniu 31.03.2009 r. o godz. 10,00
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3-go Maja 10 (sala sesyjna).
Wykładowcami będą: pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby
Rolniczej oraz pan Jarosław Krzystanek – pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
K. Gimel

KOMUNIKAT
Nini ejs zym in fo rmuj ę, Ŝe z
dniem 06.03.2009 r. wypowiedziano
umowę w sprawie opracowania i wydania folderu Gminy Goczałkowi ce-Zdrój,
zawartą pomiędzy Gminą a Panem Ireneuszem Mad zią - przedsiębiorcą d ziałającym pod nazwą: Firma Handlowo-

Usługowa POLIGRAFIA z siedzibą w
Łaziskach.
W związku z tym podmioty, które zawarły umowę z w/w firmą w sprawie
publikacji reklamy w folderze uprzejmie proszę o kontakt z Sekretarzem
Gminy, osobiście lub telefonicznie.
Krzysztof Kanik - Wójt Gminy

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE POśYTKU PUBLICZNEGO
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych następujących w
obszarach:
1. Ochrona i promocja zdrowia, działania
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym
2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i młodzieŜy szkolnej
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu

działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie
3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
4. spółdzielnie socjalne.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złoŜenie oferty w Sekretariacie
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul.
Szkolna 13.

I. Zakres rzeczowy zadania

2. Oferty naleŜy składać na formularzu
określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.
U. Nr 264 poz. 2207).

W obszarze: ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym:
1. Działania na rzecz wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych oraz
osób z upośledzeniem umysłowym.
W obszarze: krajo znawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy szkolnej:
1. Organizacja kolonii i obozów oraz
innych form wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej w okresie letnim
W obszarze: upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu:
1. Organizacja imprez rekreacyjnych i
innych przedsięwzięć słuŜących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w tym
zakresie
2. promocja walorów rekreacyjnych
miejscowości.
II. Wysokość środków przeznaczonych na
realizację zadania – 28.000 zł, w tym:
• na realizację zadań w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 5.000 zł
• na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieŜy - 20.000 zł
• na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- 3.000 zł
III. Podmiotami uprawnionymi do złoŜenia oferty są:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

3. Do oferty naleŜy dołączyć następujące
załączniki:
1) odpis z rejestru, wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące
2) statut
3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008r.
5) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT
6) oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem
oferty
7) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1. oferty)
4. W przypadku składania kserokopii
dokumentów wymagane jest potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”
przez osoby upowaŜnione do reprezentacji.
5. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji moŜe być
mniejsza od wnioskowanej.
7. Wójt Gminy zastrzega sobie moŜliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

V. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania nastąpi w 2009r.
2. Z budŜetu Gminy mogą być dotowane
zadania realizowane na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój lub zadania realizowane z udziałem osób zamieszkałych na terenie Gminy
3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów rzeczowych, w tym:
lokalowych i organizacyjnych, a takŜe
kadrowych
4. Finansowy wkład własny na realizację
zadania publicznego.
VI. Terminy składania ofert
Oferty naleŜy składać w zamkniętych
kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu –wpisać
odpowiednio z zakresu rzeczowego określonego w pkt. I” ,
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, w terminie do dnia 8 maja 2009r.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w
terminie do 14 dni po upływie terminu
ich złoŜenia
2. Oferty niekompletne lub wypełnione
nieprawidłowo albo złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kryteria stosowane przy wyborze
ofert:
1) wartość merytoryczna projektu: 05 pkt
2) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, trwałość, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne:
0-4 pkt
3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe: 0-4 pkt
4) kalkulacja kosztów realizacji planowanego zadania, inne źródła
finansowania: 0-5 pkt
5) inne - doświadczenie w realizacji
zadań o podobnym charakterze,
udział partnerów: 0-2 pkt.
4. Oferty są oceniane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Wójta
Gminy.
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia,
po zapoznaniu się z opinią Komisji
(Ciąg dalszy na stronie 25)

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
(Ciąg dalszy ze strony 24)

Konkursowej.
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez
wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

księgowej, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
2) w przypadku przyznania dotacji w
wysokości innej niŜ wnioskowana korekta kosztorysu projektu.
IX. Warunki przekazania dotacji :
zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

•

7. O podjętych decyzjach składający
ofertę są powiadamiani pisemnie.
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
VIII. Warunki zawarcia umowy:
1) złoŜenie oświadczenia w sprawie zobowiązania do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

program nau czani a, który wchodzi w
Ŝycie we wrześniu br., niezaleŜnie od
tego czy 6 – latki rozpoczną n aukę w
szkole czy nie?

OGŁOSZENIE
•

Czy szkoła jest przygotowana na
przyjęci e dzieci 6 – letnich?
Jaka jest baza szkoły?
Jak będzie funkcjonować świetlica
szkolna?
Jakie warunki trzeba sp ełnić, by
dziecko 6 – letnie rozpo częło naukę
w szkole podstawowej?
Jakie najistotniejsze róŜnice wprowadza nowa podstawa programowa i

•
•
•

•

Na te i wiele innych problemów dotyczących obniŜenia wieku szkolnego,
harmon og ram u refo rmy edu kacji i
wprowad zenia nowej podstawy programowej będzie moŜna porozmawiać z
przedstawicielami Kuratorium Oświaty
w Katowicach, władzami Gminy oraz
Dyrek torem Szkoły i Dy rekto rami

X. Pozostałe informacje
1. Podmiot dotowany po zakończeniu
realizacji zadania jest zobowiązany do
przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie
ze wzorem określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. IX, w
terminie 30 dni po upływie terminu, na
który umowa została zawarta.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w w/w obszarach 2008r.
wyniosła 25.000 zł.
■

Przedszkoli.
16 kwietnia 2009r. o godz. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 1 – sala gimnastyczna
Serdecznie zap ras zamy Rodziców dzieci
6 – i 7 letnich
Wójt Gminy – Krzysztof Kanik
Dyrektor Szkoły – Beata Hanzlik

I TY MOśESZ POMÓC!
Przypominamy Ŝe, podatnicy składający zezn ania 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.
Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Ochotnicza StraŜ PoŜ arna w Pszcz yn ie

ul. Basz towa 8, 43-200 Pszcz yna

0000144457

2

Polskie Stowarz yszenie na Rzecz Osób z Upośledzen iem Um ysłowym Koło w Psz cz ynie

ul. Antes a 1, 43-200 Pszcz yna

3

Stowarz yszenie dla Rozwoju Ortopedii Z iemi Psz cz yń skiej „Ort yna”

ul. Antes a 3, 43-200 Pszcz yna

0000109116

4

Stowarz yszenie Hospicjum św. Ojca Pio

ul. Skłodows kiej 1, 43-200 Pszcz yna

0000130935

5

Pszcz yńskie Stowarz yszenie n a Rzecz Postępu w Chirurgii

ul. dr W. Antes a 11, 43-200 Pszcz yna

0000165425

6

Ochotnicza StraŜ PoŜ arna

ul. Wałowa 10, 43-225 Wola

0000145518

7

Ludowy Klub Sportowy „N ADW IŚLAN GÓRA”

ul. Rybac ka 4, 43-227 Góra

0000234732

8

Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Janko wice

ul. śubr ów 36 A, 43-215 Jankowice

0000171008

9

Stowarz yszenie na rz ecz wspierania edukacji dzieci i m łodzieŜ y
„OMNIBUS”

ul. Świerczews kiego 10,
43-200 Pszcz yna, Poręba

0000237488

10

Międz ysz koln y Uczn io wski Klub Sporto wy „Gilu s” w Gilo wicach

ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna

0000232335

11

„Śląsko-Małopolskie Sto warz yszen ie Ubezpieczon ych”

ul. Rymarska 2, 43-200 Pszcz yna

0000241956

12

Górnicz y Klub Sportowy „Piast” W ola

ul. Poprzeczna 3, 43-225 Wola

0000116683

0000055636
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju
przy drodze zbiorczej drogi krajowej Nr 1
1. Nieruchomość zapisan a jest w księdze wieczystej prowad zonej przez
Sąd Rejonowy w Pszczynie pod
oznaczeniem nr KA1P/00048907/3.
2. W katastrze nieruchomości dla obrębu Goczałkowice Dolne arkus z 1
dodatek 4, nieruchomość ozn aczona
jest jako dzi ałki nr 2642/1, 2644/1,
2646/1, 2648/1, 2650/1 i 2652/1 o
łączn ej
powierzchni 2,8744 ha
(grunt orny – R IVa, Ł III).
3. Nieruchomość połoŜona jest w Goczałkowi cach -Zdroju przy drod ze
zbiorczej drogi krajowej nr 1. Stanowi teren pł aski, niezabudowany,
nieuzbrojony z bezpośrednim dostępem do drogi zbiorczej, równoległej
do trasy krajowej Gd ańsk-Cieszyn
posiadającej dogodne wł ączenie do
w/w trasy. W części południowej
nieruchomości przebieg a linia wysokiego napięcia 15 KV.
4. W miejscowym planie zagospod arowania przestrzennego terenów górniczych znajdujących się w g ranicach
administracyjnych gminy Goczałkowice-Zd rój zatwierdzonym uch wałą
Rady Gminy w GoczałkowicachZdroju nr XLIX/293/2006 z dnia
6.06.2006r- ogłoszonego w Dz.
Urz.Woj. Śląskiego z 2006r Nr 97,
poz.2643 nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych (p rzemysł, rzemiosło produkcyjne, usługi, komunikacja wewnętrzn a, zieleń towarzys ząca, infrastruktura techniczn a) oraz tereny
składów i magazynów (b azy, hurtownie, składy, magazyny, usługi,
komunikacja wewnęt rzna, zieleń
towarzys ząca, in frastruktu ra tech-

niczna) - oznaczon e symbolem
II/4P2/P3 P2/P3.
5. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 7 000 000,00 zł brutto.
6. Nieruchomość zost anie sprzed ana w
drodze p rzet argu ustnego nieog raniczonego /licytacji/.
7. Przetarg odbęd zie się w dniu 15
maja 2009 r. o god zinie 100 0 w Sali
101 Urzędu Gminy GoczałkowiceZdrój przy ul. Szkolnej 13
8. Wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej 350 000,00 zł (trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złoty ch) naleŜy
wpłacić do dnia 8 maja 2009r.
przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy GoczałkowiceZd rój pro wad zony przez PKO BP
87 1020 2528 0000 0202 0161 7810.
9. Wadium zostanie zwrócone niezwłoczni e po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, ni e pó źniej niŜ
przed upływem 3 dni na wskazany
rachun ek bankowy.
10. Wadium wniesione przez uczestnika,
który wygrał p rzetarg zaliczone zostanie na po czet ceny naby cia ni eruchomości.
11. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi b ez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu org anizator przet argu moŜe odstąpić od zawarci a umowy a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
12. Cena nieru chomości osiągnięt a w
przetargu płatna jest w całości, nie
później niŜ na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty
zawarci a umowy notarialnej ponosi
nabywca.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub uniewaŜnienia przetargu b ez pod ania przyczyny.
Uczestnicy przetargu winni przedłoŜy ć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium (oryginał)
• dokument toŜsamości,
• aktualne zaświad czenie o wpisie do
ewidencji dział alności gospodarczej
lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w p rzyp adku gdy u czestnikiem przet argu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed terminem przetargu,
• osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzi elone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przet argu,
• oświadczenie, Ŝe o ferent zapoznał
się z warunk ami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieru chomości i przyjmuje ją bez zastrzeŜeń,
• oświadczenie, Ŝe o ferent zapoznał
się ze stanem faktycznym i prawnym
nieruchomości i nie wnosi zastrzeŜeń.
Cudzoziemców nabywający ch nierucho mości wiąŜą p rzepisy ustawy z dni a 24
marca 1920r. o nabywaniu nieru chomości przez cud zoziem ców (j.t. Dz.U. z
2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
Wszelkich info rmacji związanych z
przetargiem udzi ela Pani Gabriela Zipser, tel. 0327387054 wew. 205
■

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Goczałkowice Zdrój informuje o ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierŜawienia. Wykazy stanowią załączniki do
Zarządzenia Nr 0151/35/09 z dnia 26 marca 2009r. zostały zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, pod adresem http://bip.goczalkowicezdroj.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice- Zdrój przy ul. Szkolnej 13.

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju z dniem 1 stycznia 2009 r. rozpoczął realizację p rojektu systemowego na rok 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”; Dział anie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji”; Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
W miesiącu styczniu i lutym 2009r. przep rowad zono
rekrutację osób ch ętnych do uczestnictwa w p rojekci e. Po
dokonaniu analizy zebranych in fo rmacji, do projektu zakwalifikowanych zostało 10 osób. Natomiast 4 pozost ałe osoby
zostały umieszczone na liście rezerwowej.
W miesiącu marcu 2009r. przewiduje się przygotowanie kontraktów socjalnych z potencjalnymi uczestnikami projektu.
Od dnia 06.04.2009r. rozpocznie się pierwszy et ap

WSPARCIE
DLA PAWEŁKA

1% PODATKU DLA PAWEŁKA
Fundacja Dla Dzieci ”Dar serca”
ul. Powstańców Śląskich 6
43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000121785
UWAGA: Aby Państwa środki dotarły na właściwe subkonto prosimy o umieszczenie w składanym zezn aniu PIT, w
rubryce zatytułowanej „Inne in formacje, w tym ułatwiające
kontakt z podatnikiem ” zwrotu: „Dla Pawełka Koczo r”
Bardzo d ziękujemy za wsparcie!
Rodzice: Urszula i Dawid Koczor

szkoleń.
W okresie od kwietnia do maja 2009r. przewiduje się przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu do rad ztwa
psychologicznego i zawodowego oraz zajęć z obszaru umiejętności społecznych i doradztwa i zawodo wego.
Kolejnym etapem realizacji projektu ma być zorganizo wanie szkoleń podnos zących kwali fikacje zawodowe dostosowanych do indywidualnych potrzeb i moŜliwości u czestników
projektu.
Osoby uczestniczące w projek cie poza moŜliwości ą
uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkol eniach mają
moŜliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpł atnego wyŜywienia w trakcie szkoleń.
OPS Goczałkowice - Zdrój

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
 URZĄD GM INY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054,


























7387125, fax 2107306. Godzi ny urzędowani a: od poniedzi ał ku
do piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtor ki od 9.00 do 17.00. W
czwartki inter es anci prz yj mowani s ą od godz. 12.00.
KASA W RAZ Z AGENC JĄ B ANKU PK O BP SA W BUDYNKU
URZĘDU GM INY – cz ynna od poni edział ku do piątku w
godzi nach od 8.30 do 15.30, we wtor ek od 9.00 do 17.00
W ÓJT PR ZYJMU JE MIESZK AŃ CÓW w s pr awie s karg i
wnios ków we wtor ki od g odz. 15.00 do 17.00, w cz wartki od
godz . 13.30 do 15.00.
OŚR ODEK POMOC Y SPOŁECZN EJ - ul. Sz kol na 13, tel./fax
2107090. Godz. urzędowani a: od poni edział ku do pi ątku od 7.00
do 15.00, wtor ek od 7.00 do 17.00.
GMINN Y OŚROD EK KULTUR Y ul. Sz kolna 13, tel. 2107838,
urzęduje w dniac h: Poni edział ek 7.30-15.30, Wtorek 9.00-17.00,
Środa 7.30- 15.30, Cz wartek 7.30- 15.30, Pi ątek 7.30-15.30.
GMINN Y OŚR OD EK SPORTU i REK REAC JI ul. Powstańc ów
Śl. 3, tel./fax 2127424, urz ęduj e od poni edział ku do pi ątku w
godz . 8.00 - 22.00.
POL ICJA - w Pszc z ynie: tel. 2104091
STR Aś POś ARN A - w Pszcz yni e: tel. 2102081 lub 998.
POGOT OW IE R ATUNKOW E - w Pszcz yni e - tel. 2103715 l ub
999.
POGOT OW IE ENER GETYCZ NE - 991.
POGOT OW IE GAZ OW E - w Pszcz yni e - tel. 2103314, 2105051,
992.
APTEK A „ Pod
Eskulapem” - tel. 2107394, cz ynna
od poniedzi ał ku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od
8.00 do 14.00.
APTEK A "Św. Jacka" - tel . 2107187
OŚR ODEK ZDR OW IA - tel . 2107214.
CAŁ ODOB OW A L ECZN IC A DL A ZW IERZ ĄT- Goc zał kowic eZdrój ul. Brz oz owa 52 - tel. 2107255.
GABIN ET W ETER YN ARYJN Y - Gocz ał kowice-Z drój ul. Główna
39, tel. 2107313 – cz ynny c odziennie.
GMINN A BIBLIOT EK A PUBLIC ZN A - ul. Uz drowis kowa 61
cz ynna w poniedział ek: 10.00 - 17.00, wtor ek: 9.00 - 19.00, śr oda:
10.00 - 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739.
POCZT A - tel. 4491145, fax. 4491146.

ZGŁASZANIE AWARII:

INORMUJEMY, śE
W „WIADOMOŚCIACH GOCZAŁKOWICKICH”
MO śNA ZAMIES ZCZAĆ
REKLAMY I OGŁOSZENIA.
INFORMACJA:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL.SZKOLNA 13
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
TEL. 032 210 78 38

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON
Godziny otwarcia P owiatowego Punktu Zbiórki Opon, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej
(przepompownia główna):

 AW ARII OŚW IETLEN IA ULICZN EGO - z podaniem ulic y i

numeru pos esji. Pogotowi e Energetycz ne: 991 i AZK: 2127021.
 USZKOD ZEŃ N AW IERZCHN I DR ÓG - w pokoju nr 209 lub 205

Urzędu Gminy.
 POTRZ EB Y OCZYSZCZ AN IA UL IC l W YW OZU ŚMIECI

• Zakł ad

Ocz yszcz eniowy M. C hudek, 43-230 Goc zał kowic eZdrój, ul . Bór I/1 - tel. kom. 0603779645
• Przedsi ębi orstwo InŜ yni erii Komunalnej, 43-200 Pszcz yna
ul. Z droj owa ( był y hotel WZD), tel. 2102086
• Zakł ad Usług owo-H andl owo-Pr odukc yj ny KOM-GAZ, 43-502
Czec howi ce-Dzi edzice, ul. Legionów 85
• Eko- Plus, 43- 502 Cz echowic e-Dzi edzic e, ul. Śl epa 10, tel./fax:
0322159055
 AW ARIE SIECI K AN AL IZ ACYJN EJ - Z akł ad Ocz yszcz eniowy
Marcin Chudek, 43-230 Gocz ał kowic e-Zdr ój, ul. Bór I/1 - tel. kom.
0603779645.
 AW ARIE SIEC I W ODN EJ - w g odz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021,
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel . 603 914383; w soboty,
niedzi ele i ś więta - tel. 605288662, 603 914383

Poniedziałek - od 14.00 do 18.00
Środa - od 14.00 do 18.00
Piątek - od 14.00 do 18.00
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208.

DYśURY DZIELNICOWEGO
Od dnia 1 grudni a br. Dziel nicowy mł. ASP. T adeusz Pniok,
st. as p., T adeusz Dubraws ki prz yjmują interes antów
w budynku, któr y z najduje si ę w Gocz ał kowicac h-Zdroju
przy ulicy Wiślnej 13.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 9.00 do 11.00
Kontakt telefoniczn y - 032/4493263

CZASOPISMO SAMORZĄDOW E GMINY GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,
TEL. 2107185, 2107838, FAX: 2107306. E-MAIL: GAZET A@GOCZALKOW ICEZDROJ.PL
REDAGUJE ZESPÓŁ. ADRES RED AKCJI I W YDAW CY: 43-230 GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ,
UL. SZKOLNA 13. OPR ACOW ANIE GRAFICZNE: GOK, SKŁAD I Ł AMANIE: TECHNOGR AF,
43- 230 GOCZ AŁKOW ICE-ZDRÓJ U L. SZK OLN A 163A. DRUK:
UNIK AT
2,
43-500 CZECHOW ICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. RED AKCJA NIE ZW RACA M ATERIAŁÓW NIE ZAMÓW IONYCH, ZASTRZEGA
SOBIE PR AW O SKRAC ANIA I OPRAC OW YW ANIA NAD ESŁ AN YCH T EKST ÓW
ORAZ
ZMIAN Y T YTUŁÓW .
NAKŁAD: 1000 EGZEMPL ARZY.

