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HONOROWY OBYWATEL
GOCZAŁKOWIC
30 sierpnia 2009 r., po raz czwarty
wręczono tytuł Honorowego Obywatel a
Goczałkowic. Tytuł ten jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie, o szczególnym i niepowtarzalnym wkładzie w Ŝycie całej społeczności. Jest on form ą nagrody dl a
tych, którzy poprzez swoj ą indywidualną pracę i wysiłek wspierają ro zwój i
znaczenie Go czałkowc oraz dbają o
kultywowanie lokalnej kultur, tradycji i
historii.
W tym roku tytuł ten przyznany

został Pani Łucji Głąb, załoŜyciel ce,
wieloletniej członkini Koła Gospodyń
Wiejskich i Zespołu Folklorystycznego
Goczałkowice oraz inicjato rce liczny ch
działań społeczny ch n a rzecz naszej
miejscowości.
Nagrodę w trakci e doŜynkowy ch
obchodów wręczył Wójt Gminy Goczałkowice – Pan Krzyszto f Kanik wraz z
Panem Krzys zto fem Furczykiem – rad nym i wiceprzewodniczącym Rady
Gminy.
■
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XXXII Sesja Rady Gminy
Sesję otworzyła i prowadziła
Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Aleksandra M arzec. Po
przywitaniu zebranych Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad i stwierdziła
prawomocność obrad (obecnych
14 radnych,1 radnych nieobecnych z przyczyn usprawiedliwionych).
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
b) udzielenia pomo cy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
c) przejęcia zadani a z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie
porozumienia.
W swoim sprawozdaniu z pracy w
okresie pomiędzy sesjami Wójt poinformował m.in., Ŝe w okresie od ostatniego
posiedzenia Rady do dziś:
Wójt Gminy poinformował min, Ŝe:
- z dniem 31.08.2009r. zakończono procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Jana Pawła II w Goczałkowicach -Zdroju,
- wykonano i odeb rano prace remontowe trwające: w Szkole Podstawowej nr
1 przy ul. Powstańców Śl. (dotyczy 6 sal
dydaktyczny ch). Remont przeprowadziła fi rma THERMO-BUD z Oświęcimia
oraz w Przedszkolu Publicznym nr 2
przy ul. Prusa (n aprawa d achu),prace
wykonała firma DAAN s.c. z Goczałko-

wic-Zdroju
- Bank Spółdzielczy w Pszczynie wygrał przet arg na wybór b anku obsługującego budŜet Gminy Goczałkowi ceZdrój,
- odbył się odbió r prac, konserwacji
Potoku Goczałkowicki ego, który został
wykonany przez Śląski Zarząd M elioracji i Urządzeń Wodnych
- odbył się przetarg na „dowóz dzieci ze
szkół”, wygrał a o ferta firmy S.C. ALF
Usługi przewo zowo turystyczne i motoryzacyjne z Goczałkowic-Zd roju,
firma „Budownictwo
WodnoInŜynieryjn e i Drogowe” z Pszczyny w
dniu 7.09.2009r. rozpocznie fizy czne
prace dotyczące „Budowy sieci rozdzielczej i przyłączy wodo ciągowych
zlokalizowany ch w GoczałkowicachZdroju w obrębie ul. Źródlanej”,
- z dniem 1.08.2009r. w Gminie Goczałkowice-Zd rój został u ruchomiony dostęp do Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji
Publicznej
(SEKAP)
- w dniu 28.09.2009r. do biura rady złoŜono in formację o przebiegu wykonania
budŜetu Gminy Goczałkowice-Zd rój za
okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009r.
- Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki finansowe na pok rycie kosztów związanych z odprawami emeryt alnymi,
- w drod ze przetargu ustnego sprzedano
nieruchomość ni ezabudo wan ą połoŜoną

w Goczałkowi cach-Zdroju przy ul. Zimowej, natomiast przetarg ustny na
sprzed aŜ nieru chomości niezabudo wanej połoŜonej w GoczałkowicachZdroju przy DK1 nie doszedł do skutku
ze względu na brak o fert,
- zmiany w Mi ejscowym Planie Zagospodarowani a Przestrzennego są na etapie ostatecznych uzgodni eń z p rojektantem
- gmina otrzymała w miesiącu sierpniu
dotację z budŜetu państwa na usuwanie
skutków powodzi.
Pani Zo fia Szołdra przedstawiła
sprawozd anie z tego rocznych doŜynek
oraz sp rawo zdanie z l etniej ak cji Gminnego Ośrodka Kultury.
Pani Dyrektor powiedzi ała, Ŝe tegoroczn e doŜynki zostały zo rganizo wane
przed e wszystkim z udziałem rolników i
Komisji Rolnictwa a takŜe Gminnego
Ośrodka Kultury, GOSiR-u i OPS-u.
Natomiast, w letniej akcji GOKU-u
udział wzięły 484 osoby, zorganizo wano 13 wycieczek, ognisko, półtygodniowe kolonie, w który ch u czestniczyło 24 dzieci. Wakacje z GOK-i em
współfinanso wane były min. przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wójt Gminy podziękował Komisji
Rolnictwa, a zwłaszcza radnemu Wojciechowi Kapi as za trud włoŜony w
przygotowanie tegoro czny ch doŜynek.

oczy pod czas spotkań zobaczą jak d ziałają przyrządy met eorologiczn e, hydroelektrownia, turbina oraz wiele innych
urząd zeń sprzyjający ch ekologii i środowisku. Przekonają się teŜ o zas adach
fi zyki i zapo znaj ą ze sposobem d ziałania lasera, a tak Ŝe uzdatniani em wody.
Niewykluczon e, Ŝe uczniowie b ędą mogli teŜ wypuścić w niebo własny b alon
meteorologiczny, by potem sprawdzić
wyniki, temperaturę, wilgotność powietrza lub promieniowanie UV na sp ecjalnych czujnikach.

wodnika. Poza funkcją edukacyjną Centrum Edukacji Ekologicznej po zwoli
takŜe na sprawd zeni e wilgotności gleby
i być moŜe przyczyni się do zidentyfikowania chorób roślin. In formacje tego
typu będą bard zo przyd atne cho ciaŜby
dla rolników.

Katarzyna Mizera

WIOSKA METEO
W Goczałkowicach-Zd roju, tuŜ
obok zapory powstaje Centrum Edukacji
Ekologicznej. Jeszcze w tym roku będzie moŜna tutaj przekon ać się jak d ziałają urząd zenia meteorologiczne, a być
moŜe równieŜ zob aczyć jak działa laser.
Będzie to pierws zy taki p rojekt w naszym kraju. Jego otwarcie zaplanowano
na przełom paźd ziernik a i listopada.
Pomysłodawcą jest Adam Skowroński,
któremu z pomocą przys zło Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
wydzierŜawi ając pod realizację Centrum blisko 500-metrową działk ę. Inwestorem jest firma EcoClima.
Z Centrum Edukacji Ekologicznej będą
mogły korzystać przed e wszystkim placówki oświatowe. Uczniowi e na własne

Obiekt będzie całoro czny i przystosowany takŜe do obsługi osób indywidualnych, którzy w trakci e wizyty b ędą mogli skorzystać z pomocy i wiedzy prze-

Wygląda więc na to, Ŝe w naszym regionie pojawi się kolejna wart a uwagi
atrakcj a. Obok pałacu, gdzie moŜemy
zapozn ać się z historią, zagrody, gdzie
dowiadujemy się o zwyczajach Ŝub rów i
innych zwierząt, powstanie miejsce,
gdzie zostaniemy wprowadzeni w zasady fizyki.
■
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BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE
OTWIERA FILIĘ W GOCZAŁKOWICACH
Od pewnego czasu, w budynku
Urzędu Gminy w GoczałkowicachZdroju nieczynn a jest główna k asa.
Związan e jest to z likwidacją punktu
Obsługi Klienta Banku PKO. W jego
miejsce juŜ wkrótce zostanie otwarta
filia Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
Chcąc przybliŜy ć naszym mieszkań com
nowy oddział banku przepro wadziliśmy
wywiad z wicep rezesem zarządu banku,
Panem Romanem Chrószczem.

Bank Spółdzielczy w Ps zczynie, to
bank z wi eloletnią tradycją. Pros zę
nam przybli Ŝyć w kliku słowach jego
historię.
Wszystko zaczęło się w 1907 r. Od t ej
pory nasz bank działa na terenie ziemi
pszczyńskiej. Od zawsze do kładaliśmy
wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw
potrzebom naszych klientów. Warto dodać w tym miejscu, Ŝe Bank Spółdzielczy
zawsze pozostawał bankiem samodzielnym i niezaleŜn ym, który działał bez
pomocy państwa.
W 2003 r. oddaliśmy do uŜytku nowo
wybudowaną salę obsługi, starając się
zapewnić klientom wysokie standardy
obsługi. W efekcie tych wszystkich prac
staliśmy się laureatem nagrody „Złotej
Skarbonki” w konkursie na Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy, w kategorii: Najpiękniejsze Wnętrze Siedzib y Banku
Spółdzielczego.
Pros zę powied zieć ja k dos zło do
współpracy pomiędzy Bankiem Spółdzielczym, a Urzędem Gminy w Goczałkowi cach?
Wójt gminy Goczałkowice ogłosił przetarg na obsługę punktu z czego my jako
bank chętnie s korzystaliśmy. Od 16
września ruszają prace remontowe, które mają przysposobić pomieszczenie
udostępnione nam przez Urząd Gminy
pod naszą siedzibę i jeśli wszystko pój-

dzie zgodnie z planem, to myślę, iŜ za
trzy tygodnie nasza placówka powinna
zacząć działać w normalnym trybie.
ZaleŜy nam, aby całość po oddaniu wyglądała jak najbardziej korzystnie.
Czy mo Ŝemy spodziewa ć się w Goczałkowi cach w najbliŜs zy m czasie
nowego bankomatu?
Z całą pewnością tak. Z dostępnych mi
informacji wynika, iŜ w najbliŜszym
czasie obecny banko mat, znajdujący się
przy budynku gminy zostanie zdemontowany. W jego miejsce zostanie zainstalowany bankomat lub wpłatomat Banku
Spółdzielczego. Ostateczna decyzja nie
została jeszcze podjęta, ale zwracam
uwagę, Ŝe nasi klienci mogą bez przeszkód, a tym samym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów korzystać z bankomatu Banku Spółdzielczego z Tychów
znajdującego się w Uzdrowisku. Warto
wiedzieć, Ŝe wszystkie Banki Spółdzielcze naleŜą do grupy zrzeszonej, toteŜ
klient przy pobieraniu pieniędzy nie
ponosi Ŝadnych kosztów operacyjn ych.
Dotyczy to takŜ e banko matów Kredyt
Banku, czy Ban ku BGś. Łącznie w całym kraju Banki Spółdzielcze dysponują
ok. 1500 bankomatów. Znajdują się one
niemal w kaŜdym miejscu w Polsce, toteŜ dostęp do nich jest bardzo szeroki.
Dzisiejs zy rynek obfituje w liczne
oferty bankowe. Pros zę powied zieć
dlaczego wa rto wybrać właśnie ofertę
Banku Spółdzielczego spośród tak
duŜej kon kurencji?
Widzi Pani, nasz bank był zawsze nastawiony na klienta. Naszą główna dewiza
to tania, grzeczna i rzetelna obsługa.
Pozostajemy otwarci na potrzeby naszych klientów, tak naprawdę „drzwi
prezesów zawsze pozostają otwarte” dla
klientów banku. WaŜne jest to, Ŝe wszelkie decyzje pod ejmowane przez zarząd,
zapadają bezpośrednio tu w Pszcz ynie.
Nie muszę juŜ mówić, iŜ jesteśmy jednym
z najtańszych banków na ryn ku. Nie
pobieramy opłaty za konto bankowe, czy
teŜ za wszelkie wpłaty i wypłaty. O naszej skuteczności i zaufaniu jakim obdarzyło nas wielu klientów świadczy fakt,
iŜ w dobie kryzysu obroty psz czyńskiego
Banku Spółdzielczego wzrosły o 25%.
Nasza wytrwała praca została doceniona w ubiegły czwartek, 10 września

„Złotym Laurem”, nagrodą Przewodniczącego Rady i Starosty Psz czyńskiego
dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu
Pszczyńskiego 2008 w kategorii usługi.
Jakiego typu usługi Bank Spółdzielczy
zaproponuj swym klientom w goczałkowickiej filii?
Trudno jest mi się w tym miejscu przedstawić wszystkie usługi jakie moŜemy
zaproponować
swym potencjalnym
klientom, gdyŜ nasza oferta jest bardzo
bogata. Warto odwiedzić nasz bank lub
stronę internetową, aby zapoznać się
szczegółowo z tym co w danej chwili nas
interesuje. JednakŜ e bardzo istotne jest
to, Ŝe w Goczałkowicach będziecie Państwo mogli dokonać wszystkich op eracji
jakie oferuje Bank Spółdzielczy, b ez
konieczności prz yjazdu do Pszcz yny.

Wręczenie „Złotych Laurów” dla Najlepszego Przedsiębiorstwa Powiatu
Pszczyńskiego w kat. Usługi dla Banku
Spółdzielczego w Pszczynie
Wszystkie czynności będą do konywane
na miejscu. Oferujemy Państwu w naszej nowej filii dostęp do pełnego pakietu usług. Jeszcze do końca nie wiemy co
będzie z u mowami kred ytowymi. Na
pewno będziemy przyjmowa ć wnioski, a
co do ich realizacji, to wszystko rozwiąŜe się z biegiem czasu. Tak, czy inaczej
myślę, Ŝe wszys cy b ędą zadowoleni. Zarówno Państwo, jak i my. ZaleŜy nam,
aby zapewnić naszym klientom komfortowe warunki korzystania z naszych
ofert. Dlatego jeszcze raz podkreślam,
Ŝe bank w Goczałkowicach będzie oferował taki sam pakiet usług, co Bank Spółdzielczy w Pszczynie.
Z wicepr ezesem zarządu
Banku Spółdzielczego w Pszczynie,
Panem Romanem Chrószczem
rozmawiała Ewelina Sowa
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70 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
70 lat temu, 1 września wyniku
najazdu wojsk III Rzeszy i Armii Czerwonej państwo polskie przestało istnieć
na kilka lat. Wybuch II wojny światowej
wpłynął bezpoś rednio na Ŝy cie cod zienne wszystkich Polaków. W szczególnie
kontrowersyjnej sytuacji zn aleźli się
mieszkańcy Śląska, który przez hitlerowskie władze został ponowni e uznany
za rdzennie niemiecki.
Mieszkańcy Goczałkowic juŜ w
pierwszy ch dniach września odczuli
skutki działań wojennych. Władze administracyjną na terenie wsi przej ęły
osoby wywodzące się z lokalnej ludności niemieckiej. Głównym celem władz
okupacyjnych było likwidowanie wszelkich oznak polskości. W pierws zej kolejności zniszczono „lipkę wolności”
posadzoną n a pamiątkę od zyskania
przez Polskę niepodległości i ponownego przyłączenia Śląska w jej granice.
Dalsze represj e zwró cono w stronę działaczy związanych działalności ą na rzecz
odrodzonej Polski. I tak aresztowano
min: Ludwika Kapiasa, Józefa Mrzyka,
Pawła Karugę, Pawł a Kołoczka, Henryka Jelenia. Liczni mieszk ańcy zostali
przesiedl eni na tereny Rzeszy do p rzymusowej pracy. Młodzi męŜczy źni siłą
byli wcielani w od ziały armii niemieckiej. Losu tego uniknęli jedynie Ci, którzy ratowali się ucieczk ą. W ten sposób
rdzenni goczałkowiczanie zostali rzu ceni w wir wojennej Europy. Częś ć z nich
znalazło schronieni e m.in. w szeregach
fo rmującej się na terenie ZSRR armii
gen. Andersa. Taki los w udziale przypadł m.in. Franciszkowi Urdzoniowi,
który powrócił do Goczałkowi c dopiero
8 lat po zakończeniu wojny.
Z czasem n a terenie cał ego regionu
wprowad zono seg reg ację raso wą ludności. Wraz z 1941 r. utworzono słynne
„volkslisty”, które obejmowały 4 kategorie przynal eŜności do narodu niemieckiego. Wpisy na listy były przymusowe.
Największy t ragizm ludności śl ąskiej
umieszczanej n a listach, głównie w 3
kategorii poleg ał na tym, iŜ w większości były to osoby o polskiej świadomości narodo wej, a wpisy nie o znaczały
bynajmniej polepszenia warunkó w bytowych, a jedynie nakład ały liczne n akazy
m.in. pobór do wojska. Sytuacja tych

osób była równieŜ o wiele go rsza w
momencie wkroczeni a na tereny Śląska
i tym samym Goczałkowic Armii Radzieckiej.
W trakcie działań wojennych duŜej
dewastacji uległ kościół parafi alny, z
którego juŜ w pierwszych latach wojennych zdemontowano dzwony, przetopione przez okupant a na dzi ała. Podczas
wyco fywania się wojsk niemieckich
znacznemu uszkodzeniu uległ dach i
ściany budynku, poddane ostrzałowi od
strony torów kolejowych, ze względu na
istniejący na wi erzy kościelnej ni emiecki punkt snajperski. Represje okupanta
objęły równieŜ Klas ztor Sióstr Salwatorianek, w którym siostry zostały zmuszona do ograniczenia swych pot rzeb
Ŝyciowych do minimum.
Władze niemieckie objęły w swe
posiadanie ró wnieŜ wszystkie obi ekty
wchodzące w skład uzdrowiska. W budynku dawnej „Bethesdy” utworzono
odział Hitler Jugend. W pozostałych
starano się wznowi ć działalność leczniczą dl a niemieckiej ludności i Ŝołnierzy,
jednakŜe pomimo licznych starań plany
te nie uległy realizacji.
Na terenie całej wsi zamknięto
wszystkie zakłady h andlowe i gastronomiczne, które znajdowały się w polskich
rękach. Wprowadzono god zinę policyjną i nową walutę – mark ę niemieck ą. W
szkole i kościele zakazano posługiwania
się ojczystym językiem. Wszystkie restrykcje musiały być su rowo przestrzegane pod groźbą najwyŜs zej kary.
Pomimo niezwykle zacięt ej antypolskiej polityki okupanta, nie udało się
władzom zabi ć wśród lokalnej ludności
ducha wolności. Goczałkowiczanie juŜ
na początku wojny załoŜyli antyhitlerowski ruch oporu, który swe d ziałania
opierał głównie na propag andowej i
psychologicznej wal ce oraz na bojkotowaniu wszelkich ro zporząd zeń hitlerowskich władz. W skład ruchu oporu weszli min. Helena Bernhard (łączniczka)
Alojzy Dzida, Helen a Urd zoń (Ŝona
wspomnianego wcześniej Franciszk a),
Ernest Zając, Alojzy Nikiel, Józef Burek, Jerzy Pas zek, Józef Fijoł, Jan Ogórek, Teofil Kapias, Gertrud a Świerczek i
wiele innych.
Do jednych z naj częś ciej przepro-

wadzanych przez nich ak cji naleŜało
sabotaŜowanie transportu kol ejowego.
Taka akcja miała miejs ce min. 21 października 1944, kiedy został wykolejony
pociąg na trasie Pszczyna – Goczałkowice o raz Czechowice – Zabrzeg. Zajmowano się równieŜ ro zprowadzani em
propagandowy ch,
antyhitlerowskich
ulotek, czy teŜ podrabianiem dokumentów, które były rozprowadzane na terenie całego kraju.
Wraz z n adejściem 1945 r. i zakończeni em działań wojenny ch Goczałkowice starały się powró cić do Ŝycia z
czasów pop rzedzający ch 1939 r. Nieste-

Niemiecki Urząd Gminy na pocztówce
wysłanej w 1943 r.
ty, wojna równieŜ i u n as odcisn ęła swe
piętno. Z frontu nie wróciło wielu młodych Ŝołnierzy którzy polegli zarówno
w szereg ach armii niemiecki ej, jak i
polskiej. Pierwszą z takich o fiar był
Ludwig Białas, 18 letni Fran ciszek
Urdzoń, czy teŜ b racia Paweł i Franciszek Sojka. Zginęła równieŜ ludność
cywilna, a wśród niej, w trakcie bombardowani a, w okolicach koś ciołka św.
Anny kilkuletni syn Marii i Alojzego
Grygier. Mieszk ańcy Go czałkowic ponieśli takŜe śmierć w obozach zagłady.
Józef M rzyk w Mauthaus en – Gusen,
Walenty Marcol w Dachau, Józef Świerczek i Wincenty Suchy w Oświęcimiu,
czy tez Gertruda Świerczek w jednym z
berlińskich więzi eń. Z rąk rad zieckich
zginął Wincenty Kokot, właściciel
przedwoj ennego budynku w którym
mieścił się Urząd Gminy, poczta (po
dziś dzień) oraz sklep.
Pamięć o nich n a zawsze powinna
być Ŝywa wśród nas.
Ewelina Sowa
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Inauguracja Roku szkolnego w SP1
Witajcie Sześciolatki!
1 września odbyła się uro czyst a
inauguracj a roku szkoln ego 2009/2010
w Szkole Podstawowej nr 1. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 10.30 ojczystym hymnem, aby następnie uczcić 70 tą roczni cę wybu chu II wojny świato wej.
Krótki program artystyczny w
postaci piosenki, układu taneczn ego
oraz recytacji wiersza pt. „Witaj pierwsza klaso!” wykonał zespół uczniów
szkoły. Dyrektor szkoły Beata Hanzlik
miło powitała wszystkich uczniów, w
szczególności ciepło p rzyjęła grupę s ześciolatków, którzy zaczynają pierwszą
klasę.
Zaproszeni goście Wójt Gminy
Krzyszto f Kanik oraz wizyt ator szkoły
Mieczysław Wójtowicz złoŜyli Ŝyczeni a
owocnej pracy u czniom i nauczycielom.
Na uro czystości pojawili się takŜe
przedstawiciele „Dziennik a zachodniego”, poniewaŜ utwo rzenie się klasy s ześciolatków to fenom en w skali województwa śląskiego.
mb

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010

Z dziejów Goczałkowic

Szkolnictwo na terenie Goczałkowic
zarania kładły znaczny nacisk na podstawowe nauczanie el ementarn e, które
było reprezentowan e na tym terenie
przez szkoły katolickie i ewangelickie.
Ci z Państwa, którzy są zaznajomieni z historią naszej miejscowości zapewne wiedzą, iŜ juŜ w XVII w., a dokładniej w 1625 r. w materiałach archiwalnych pojawia się wzmianka o szkole w
Goczałkowicach. Pisząc szczegółowi ej
wzmianka o nau czy cielu z tutejszej
szkoły, którego nazwisko nie zachowało
się. Dopiero nota z 1639 r. mówi o
„Ŝaku” Grzegorzu.
Trudno doszukiwać się jakichkolwiek danych statystycznych z tamtego
okresu, jak i z wieku pó źniejszego. Jedyne wzmianki traktują o złym stanie
ówczesnego budynku szkolnego i o nazwiskach kolejnych nau czy cieli. Dopiero z roku 1818 pochodzi informacj a, Ŝe
w Goczałkowicach, w wieku szkolnym

Szkoła Podstawowa nr 1 współcześnie
Goczałkowice leŜące na terenie
Górnego Śląsk a, wchod ziły w skład

pruskiego państwa, aŜ do zakoń czeni a I
wojny światowej. Władze pruskie od

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Szkolnictwo na terenie Goczałkowic
(Ciąg dalszy ze strony 5)

pozostawało 96 d zieci, z czego tylko 55
regularni e uczęs zczało n a lek cje. WaŜnym wydarzeniem była budo wa w okolicach kościoła p arafialnego, w 1819 r.
nowej drewnian ej szkoły. Budynek składał się tylko z jednej izby lekcyjnej i
drugiej przeznaczon ej na mieszkanie
nauczy cielskie. Niestety frekwencja
dzieci uczęszczaj ący ch do szkoły pozostawiała wiele do Ŝyczenia. I tak w 1822
r. spośród 80 dzieci na lek cje przychodziło niewiele ponad 40. W dwadzieścia
lat później ich liczba wynosiła 132, przy
jednym nauczycielu, dlat ego lek cje rozpoczynały się n awet o 4 rano. Dopiero
w II połowie XIX w. liczb a dzieci

Budynek Spółki Bracki ej, późniejsza
Szkoła Podstawowa nr 2
„szkolnych” zaczęła wzrastać. W 1856
r. wynosiła 115, a w 1861 ok.148. Wiązało się to z kolejnym, pilnie narastającym problemem – budynkiem szkolnym, który nie nadawał się juŜ wówczas
do uŜytku. Pierwsza murowan a szkoła
została wystawion a w 1870 r. i pomimo
wybudowania nowej w 1910 r.
(budynek ten stoi do dzisiaj, przy ul.
Szkolnej i grani czy z koś ciołem św.
Jerzego) słuŜyła ona dzieciom, aŜ do II
wojny światowej. W tym czasie ul egł
zmianie system organizacji szkoły, najpierw na trzyklasową, później cztero, a
w 1912 r. na sześcioklasową z 313

Budynek starej szkoły przy kościele parafialnym

uczniami. AŜ do wojny liczba u czących
w Goczałkowi cach nauczy cieli plasowała wokół 5 osób.
Wraz z 1922 r. i zmianą p rzynal eŜności terytorialnej w goczałkowicki ej
szkole bez s zykan mogli zacząć pracę
polscy nauczy ciele, z których kilka osób
pochodziło ze śląska opolskiego, w tym
długoletni pedagog, do końca swego
Ŝycia związany z Go czałkowi cami –
Janusz Bernhard.
W dwudziestoleciu międzywojennym szkolnictwo na tereni e naszej miejscowości zanotowało znaczny rozwój.
Do końca 1935 r. liczba u czących się
dzieci wzrosła do 444, a nauczycieli do
10. Jako ciek awostkę warto pod ać, iŜ
Goczałkowice j ako jedna z ni elicznych
w okolicy wsi miała siedmio – klasowy
system nauczania, przy czym n a terenie
powiatu pszczyńskiego dominował system cztero – kl asowy, a 8 stycznia 1937
r. w budynku starej szkoły, z ramienia
inspektoratu szkolnego w Pszczynie,
pod przewodni ctwem Anny Ond erkówny otwarto pierwsze w dzi ejach miejscowości przedszkole. W pierwszym
roku swej działalności przyjęło ono w
swe szeregi 40 małych dzieci.
Niemiecka aneksja zi em śląskich
przyniosła zamęt takŜe w s zkolnictwie.
Pierwszym działaniem okup anta było
wyrugowanie
j ęzyk a
polskiego
(ponowne, po dwud ziestu latach) z nauczani a oraz zwolnienie ws zystkich
nauczy cieli polskiego pochodzenia i
zastąpienie ich Niemcami, którzy
sprawnie (tylko w t eorii) mieli rozpocząć głównie n aukę języka niemieckiego.
Wraz z wy zwoleniem n ajpilniejszym problemem nowych wład z było
zorganizo wanie nauki dla 500 uczniów.
Pierwszym nauczycielem, który powrócił z wygnania był wspominany Janusz
Bernhard, dalsi pracuj ący tu przed ’39 r.
dołączyli w marcu 1946 r. Wskutek powaŜn ego uszkodzeni a starej szkoły zaczęto poszukiwać miejsca zastępczego.
Wybór padł na nieczynny hotel „Pod
dębem” (dziś budynek n aprzeciwko
Willi Anny) oraz na budyn ek „Spółki
Brackiej”, który cudem ocalał w stanie
nienaruszonym z wojennej poŜogi.
Na przełomie 1946/1947 r. wprowadzono nowy, 8 – letni system nauczania i dodatkowe przedmioty takie jak:
chemia, geologia oraz nauka o Polsce i
świecie współczesnym. W 1946 r. pod-

jęto uchwałę o budowie nowej szkoły,
którą o ficj alnie otwarto w roku 1954.
Składała się z 10 sal lekcyjnych, 2 pracowni i sali gimnastycznej. Do d ziś jest
ona siedzib ą Szkoły Podstawowej nr 1
w Goczałkowicach.
W trakcie lat 50 – tych i niem al
całych 60 – tych liczba dzieci w wieku
szkolnym nie przekraczała 500. Dopiero
wraz z roki em 1968 wzrosła do 720 i
więcej nie sp adła poniŜej 700. Systema-

Szkoła Podstawowa nr 1 w latach '50
tycznie zwi ększało się ró wnieŜ grono
pedagogiczne: w 1960 r. pracowało 14
nauczy cieli, w 1968 r. 23, w 1978 r. 28,
a w 1987 r. 36. Stan ten doprowadził, iŜ
zaczęto myśleć o rozbudo wie szkoły,
albo o budynku dodatkowym. W efekcie
w 1992 r. w budynku sanatoryjnym
„Górnik” (dawny budynek „Spółki

Uczniowie klas V-VII w latach 1955 1956
Brackiej”) otwarto filię Szkoły Podstawowej, która z czasem przekształ ciła się
w samodzieln a jednostkę – Szkołę Podstawową n r 2, zamknięt ą w czerwcu
2009 r.
Zmianie uległ takŜe system szkolnictwa. W 1999 r. wprowadzono s ześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnią szkołę gimnazjalną, co zaowoco wało budową nowego obiektu z przeznaczeni em dla gimnazjum, które w tym
roku obchodziło swe 10 – lecie.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Szkolnictwo na terenie Goczałkowic
(Ciąg dalszy ze strony 6)

W nowym, 2009 roku szkolnym
naukę w Szkol e Podstawowej ro zpoczęła pierws za g rupa pierwszoklasistów w
wieku 6 lat. Do ich dyspozycji odd ano
trzy sale, które umoŜliwiają pracę, zabawę i wypo czyn ek. Wychowawczyni ą
klasy została nau czy cielka nauczani a
początkowego: Renata Lejawk a.

Na tereni e Goczałkowic, działaj ą
równieŜ dwa przedszkol a. JuŜ w 1945 r.
nastąpiła reaktywacja tej przedwojenn ej
placówki, która borykaj ąc się z problemami lokalowymi dopiero w latach 50 –
tych zn alazła swą siedzib ę przy ul.
Szkolnej. W 1973 r. przeniesiono je na
ul. Prusa (dziś Publiczne Przedszkole n r
2), jednak ze względy na coraz większe
zapotrzebowanie na wolne miejsca po-

nownie otwarto stary budynek, w którym na chwilę ob ecną mieści się Publiczne Przeds zkole nr 1. Jako ciekawostkę warto dodać, iŜ w trakcie budowy zapory wodnej na Wiśle funkcjono wało dla rod zin robotników przedszkol e
tymczasowe.
Opracowała Ewelina Sowa

Rok szkolny 2009 w liczbach
PLACÓWKI

LICZBA DZIECI

LICZBA NAUCZYCIELI

Publiczne Przedszkole nr 1

104

10

Publiczne Przedszkole nr2

104

11

Szkoła Podstawowa nr 1

471

41

Gimnazjum

303

37

Gimnazjum ma juŜ 10 lat
Minął 10 rok pracy Gimnazjum. Na
kartach k ronik szkolnych uśmiechaj ą się
uczniowie, którzy w roku szkolnym
1999/2000 rozpoczęli n aukę w nowym
systemie oświaty. 73 gimnazjalistów
zajmowało wtedy 3 sale l ekcyjne n a II
piętrze Szkoły Podstawowej nr 1. Rów-

Gimnazjum w trakcie budowy
nocześnie prowadzon e były p race związane z budową nowego budynku dl a
gimnazjum. Wspólnym wysiłkiem dyrektora, rady pedagogi czn ej, uczniów i
rodziców, pod Ŝyczliwym okiem włodarzy Gminy i przychylności ówczesnych dyrektorów s zkół podstawo wych,
budowaliśmy klimat, tradycję, osiągnięcia i wizerunek szkoły w środowisku.
Rok szkolny 2002/2003 powitaliśmy w murach nowej szkoły. Dob rze
wyposaŜonej, proponującej nowoczesn e

metody nauczania. Zbiegło się to z
pierwszymi osiągnięciami naukowymi i
sportowymi na poziomie powiatu i województwa, a kolejn e lat a dokład ały
nowe osiągnięcia. Pojawiły się imprezy
organizowane dla ś rodowiska t akie j ak
spektakle koła teatralnego, giełda s zkół
ponadgimnazjalnych, konkurs ortografi czny o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi
Pszczyńskiej, współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Kolegium Nauczyciel skim. Dziś z perspektywy czasu i udo kumentowanych osiągnięć moŜemy
powiedzieć, Ŝe ud ało się stworzy ć szko łę ambitną, przyj azną uczniom i rodzi com, bezpieczną, umoŜliwiającą rozwi janie zdolności i zainteresowań, współpracującą ze środowiskiem lokalnym.
Gimnazjum otrzymało miano przy jaznego praktykantom. Co roku w naszych murach tajniki profesji nauczy cielskiej zgłębiają na praktykach studen ci róŜnych uczelni. Wiedza i doświadczeni e nau czy cieli wśród który ch pięciu
otrzymało tytuł Nauczy ciela z Klas ą
przełoŜyły się na wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, a co za tym idzie
na wysoki wskaźnik eduk acyjnej warto ści dodanej, po zwalaj ącej umieścić nasze gimnazjum wśród szkół dobrego
przykładu.
Szkolne statystyki mówią, Ŝe przez

te 10 lat w murach naszej szkoły uczyło
się 1010 uczniów, opuściło je 713 absolwentów, wyróŜniono tytułem Absolwenta Roku 12 uczniów, 7 razy przepro wadzaliśmy egzaminy gimnazjaln e, w
róŜnym okresie czasu swoją wiedzę
przek azywało w sumie 77 nauczycieli,
praktyki studenckie odbyło 31 p rzy szłych nau czy cieli. Cieszy fakt, Ŝe są w
tej grupie nasi absolwenci.
Dziś, przegląd ając s zkolne kroniki,
moŜemy powiedzi eć, Ŝe m amy za sob ą
dobry czas wytęŜon ej pracy, ró Ŝnorod nych imprez edukacyjny ch, zabaw i
wycieczek szkolnych, przepl atany rado ściami i smutkami spraw codziennych,
ale taka jest właśnie szkoła.
B. Smolarek

Aktualne zdjęcie Gimnazjum

KULTURA

DOśYNKI 2009
Wydawać by się mogło, Ŝe w ciągu
wielu lat jakie minęły od czasó w gdy
rolnictwo było głównym utrzymaniem
tutejszej ludności zwyczaj e towarzys zące obchodom roku obrzędowego popadną w zapomnienie. Nic bardzi ej mylnego. Okazuje się bo wiem, Ŝe to co tradycyjne wciąŜ cies zy się niezwykle du Ŝym
zainteresowaniem.
Największe w roku święto rolników
będące zarazem ukoronowaniem ich
całorocznego trudu zwyczajowo obchodzi się n a przełomie sierpnia i września
niemalŜe we wszystkich region ach Polski, juŜ od końca XVI w.
Począwszy od sobotniego popołudnia, na boisku przy szkole podstawowej nr 1 trwały przygotowania do doŜynkowego festynu, który odbył się 30
sierpnia. Uroczystości obrzędowe rozpoczęły się przej azdem ko rowodu ulicami Goczałkowic. Wchodzące w jego
skład, pięknie przystrojon e z tej okazji
maszyny i sprzęt rolniczy moŜn a było
przez cały dzi eń oglądać n a szkolnym
parkingu.
Dzięki zaangaŜowaniu i współpracy

rolników na pły cie boiska stworzono
niezwykłą d ekorację utworzon ą ze słomianych balotów. Kwiaty, krzewy i
warzy wa posłuŜyły za dekorację s ceny,
na której odbyła się msza polowa pod
przewodni ctwem księdza probos zcza.
Jesiennemu świętu plonów zawsze
przewodni czą gospodarze, którzy wybierani są spośród lokalnych rolników.
Tego roku honorową funk cję starostów
zgodzili się p ełnić Państwo Teresa i
Adam Dzida. W trakci e o fiarowania
przek azali oni księdzu doŜynkowy
chleb, który stanowi najwaŜniejs zy element doŜynkowych obchodów.
Drugi bochen z ich rąk p rzej ął
Wójt Gminy, który jak nakazuje tradycja został przez niego ro zdzi elony pomiędzy uczestniczący ch w uroczystościach mieszk ańców. Chleb w trady cji
kościelnej i ludowej jest symbolem
Chrystusa. Oznacza urod zaj i dostatek,
szacun ek i oddani e, a tak Ŝe bo Ŝe błogosławieństwo. Stanowi on nieodłączny
element polskiej gościnności i dzielenia
się z drugim człowiekiem. UtoŜsami
wszystkie te wartości z którymi związane są doŜynki.
Sześcioramienn ą, ze złotego zbo Ŝa i
kwiatów koronę do Ŝynkową, zwaną
równieŜ wień cem po dziś dzień wi ąŜe
się z zebraniem plonów i urod zaj em. W
dawnej tradycji wypl atały ją młode Ŝniwiarki z ostatniej kępy zboŜa. Dziś odchodzi się juŜ od tego zwy czaju, tegoroczn a koron a, wykonan a p rzez Panią
Rabaszowską – Bigos będzie rep rezen-

tować nas zą gminę 26 września n a Powiatowym Konkursie Koron DoŜynkowych.
Po uroczystych obchodach zawsze
następował czas zab awy, tańców i poczęstunku, który składał się tego roku
tradycyjnie z dro ŜdŜowego kołacza i
chleba ze smalcem.
W trakcie t ak niezwykłego ś więta,
na scenie nie mogło zabraknąć Zespołu
Regionalnego Goczałkowice, który
swym występem uświ etnił nie tylko
same doŜynki, ale równi eŜ wręczenie
tytułu Honorowego Oby watela Goczałkowic Pani Łucji Głąb , wieloletniej
członkini i jednej z załoŜyciel ek zespołu, będącej zarazem babcią Ani i Moniki
Nikiel, dwóch niezwykle utal entowanych sióstr, których wokalny popis stanowił jeden z elementów programu.
Święto plonów zakoń czyła zab awa
taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. W takt muzyki weseln ej
bawili się liczni mieszkań cy Goczałkowic i przyj ezdni goście. Ich liczb a stanowi niepodwaŜalny do wód, iŜ Gminne
DoŜynki 2009 moŜna udać za niezwykle
udane. ZłoŜyły się na to liczne czynniki.
Począwszy od sprzyj ającej pogody, po
sprawne d ziałania wszystkich organi zatorów, którzy czuwali n ad przebiegi em
tej plenerowej imprezy. Dzięki ich
zgodnej współpracy zdołano zorg anizować świ ęto, które z p ewności ą wszystkim uczestnikom będzi e kojarzyć się z
piękną oprawą, wspaniałą atmos fera i
pyszna zab awą.
Ewelina Sowa
Gminny Ośrodek Kultury serd ecznie
dziękuje za współprace przy org anizacji
tegoroczny ch doŜynek wszystkim rolnikom, Komisji Rolnictwa, Gminnemu
Ośrodkowi Sportów i R ekreacji, Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz członkom
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.

KULTURA

III POWIATOWY KONKURS
POTRAW REGIONALNYCH

3 września Starostwo Powiatowe w
Pszczynie wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Pszczynie
zorganizo wało w hotelu „Imperium” III
edycję Powiatowego Konkursu Potraw
Regionalnych pod hasłem „Potrawu
doŜynkowe Zi emi Pszczyńskiej”, skierowany do lokalnych kół i związków
skupiających w s wych s zeregach miejscowe gospodynie.
Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani byli do przedstawi enia trzech
specjałów w katego rii: zupa, danie
główne i deser.
Nasza gmina reprezentowana była
przez Go czałkowi ckie Koło Gospodyń
Wiejskich. Panie na tą ok azję przygotowały następujące potrawy: grochó wkę,
gołąbki w sosie pomidorowym oraz
tradycyjną, śląską kopę zdobywaj ąc tym
samym III nagrodę.
Serdecznie gratulujemy!

NAGRODA DLA ZESPOŁU GOCZAŁKOWICE
11 września 2009 r. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej wręczyło przedstawi cielom Zespołu Folklorystycznego Go czałkowice Nagrodę

Piotra Spyry członka Zarządu Województwa Śląskiego. Zespól został wyróŜniony za „wykonanie pieśni pszczyńskich oryginalną gwarą, czystym i moc-

nym głosem” w trak cie 33 SPOTKANIA POD BRZYMEM w dniach 30 - 31
maja 2009 r.

DZIEŃ SENIORA W „ZŁOTEJ PODKOWIE”
JuŜ po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach zap ras za wszystkich mieszk ańców, którzy ukończyli 75 rok
Ŝycia na wspólne świ ętowanie z okazji Dnia Seniora. Tym razem odbęd zie się ono 21 października w Domu Przyjęć „Złota
Podkowa”.
Organizatorzy spodziewają się przybyci a ponad 300 zaproszony ch gości.

KULTURA

Gaździna, oscypki, krzeptówki…
się po ulicach, zabytkowy kościół św.
Klemensa, a przy nim cmentarz na Pękowym Brzysku z u rokliwymi nagrobkami z górskiego kamienia. W drodze
powrotnej zwiedzili jes zcze słynne
krzeptówki wraz z sanktuarium. Wycieczka dobiegła końca.
Pogoda dopisała, a wszystkim
uczestnikom dopisywał dobry humor,
uśmiech i zadowolenie. A to chyba tak
bardzo waŜn e w jesi eni Ŝyci a kaŜd ego z
nas.
Zarząd Koła

WESELNY
KURS TAŃCA
Kurs prowadzony będ zie przez Szkołę
Tańca „Elita” Marcjana Gep ferta.
Spotkania będą odbywać się w kaŜdy
poniedziałek 19.00 - 21.00.
Ósmego sierpnia br. Koło Emerytów w Goczałkowicach-Zd roju zorganizowało pierwszą wy cieczkę do Zakopanego. O 6.00 rano tego dnia Zarząd Koła z grupą składająca się z pięćdziesięciu
osób wyruszył n a trasę. Wędrówk ę rozpoczęto od Wadowic, miejsca bliskiego
sercu kaŜdego Polaka. Tam seniorzy
pokłonili się Ojcu Świętemu, uczestniczyli w rannej mszy, po czym udali się
w dalsza d rogę. O 10.00 przybyli do

Sanktuarium Matki BoŜej Królowej
Podhala w Ludźmierzu. Wysłuchali
historii powstania tego kościoła. Potem
zwiedzili przepi ękne ogrody okalaj ące
to magiczne miejs ce, studnię z cudowną, mającą uzd rawi ająca moc wodą o raz
sklepik z p amiątkami. W godzinach
popołudniowych wycieczkowi cze dotarli do Zakopan ego. Zobaczyli miasto
tętniące Ŝy ciem. Mnóstwo turystów,
uroki Krupówek, muzykę ro zlegaj ąca

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach-Zdroju
Zaprasza na biesiadę przy ognisku
dnia 29 września 2009 r. (wtorek)
Impreza odbędzie się w chatce „śubr” pod Borem
(ul. Powstańców Śląskich)
Rozpoczęcie o godz. 15.30
Koszt od osoby: 12 zł
(w cenie kawa, herbata, ciasto, kiełbasa oraz napoje)
Zapisy przyjmuje się w S ali Urzędu Gminy w kaŜdy wtorek w
godz. 14.00-17.00

Zarząd Koła serdecznie zaprasza.

MUZYCZNE
WARSZTATY NAUKI
GRY NA INSTRUMENTACH DLA DZIECI
I MŁODZIEśY
Zajęcia prowadzon e przez instruktora
będą obejmować nauk ę gry na: keyboardzie i gitarze.
Warsztaty będą odbywać się w kaŜdy
wtorek począwszy od 29 września.

ZAJĘCIA
TANECZNO-WOKALNE
Zajęcia będ ą prowad zone w kaŜdy
czwartek począwszy od 24 września, w
trzech grup ach wiekowy ch:
godz. 15.15 - I grupa wiekowa
godz. 16.00 - II grupa wiekowa
godz. 17.05 - III grupa wiekowa

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zajęcia będ ą prowad zone w kaŜdy poniedziałek począwszy od 28 września w
róŜnych grupach wiekowy ch.
BliŜsze inform acje pod numerem telefonu 32 210-78-38 wew. 213
Serdeczn e zach ęcamy wszystkich chętnych do udziału!

KULTURA

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA
„NAJCIEKAWSZE WAKACYJNE OPOWIADANIE”
W wakacyjnym konku rsie n a opowiadanie Gminny Ośrodek Kultury wyróŜnił dwa opowiadani a. Magdaleny
Mynarskiej z Góry o raz Marty Goleń z
Goczałkowic-Zd roju.
Po odbiór nagród zap raszamy do
siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w
Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13,
budynek Urzędu Gminy, II piętro, p.
213.
PoniŜej prezentujemy dwa n agrodzone opowiadania.
WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Moje wakacje letnie rozpoczęł y się
juŜ na tydzień przed koń cem roku szkolnego. Wtedy to wyjechaliśmy z całą rodziną na wczasy do Bułgarii.
Po raz pierwszy leciałem samolotem.
Podczas lądowania zatykały mi się uszy,
strasznie się bałam. Ale gdy wylądowaliśmy, wszyscy bili brawo. Zamieszkaliśmy w hotelu „Planeta” w miejscowości
Słoneczny Brz eg. Bardzo podobało mi
się morze i piasek. JuŜ pierwszego dnia
poszliśmy na plaŜę. Zapomniałam stroju
kąpielowego, więc kąpałam się w sukience. Tu przeŜyłam ciekawą przygodę.
Ktoś pomyślał, Ŝe się topiłam w ubraniu
i wezwał ratowników. Przybiegło duŜo
ludzi. Wszyscy wołali do mnie. Tylko
moi rodzice spokojnie leŜeli na plaŜy i
opalali się. Wystraszyli się wtedy, gdy
ratownicy przynieśli mnie w ręczniku.
Chciało mi się śmiać, ale jakoś wytrzymałam. Na szczęście wszystko dobrze się
skończyło. Potem zbierałam z siostrą
Zosią muszle. Często kąpałam się w
hotelowym basenie. Pojechaliśmy t eŜ do
zabytkowej miejscowości Neseber. Wieczorami chodziliśmy na spotkania animacyjne. Ale juŜ nie przeŜyłam Ŝadnej
ciekawej przygody.
Bardzo podobały mi się moje wakacje. Mam nadzieję, Ŝe następne będą
równie udane.
Magdalena Mynarska z Góry
Klasa II A SP im. J. Korczaka w
Górze
MOJA WAKACYJNA PODRÓ ś
Pewnego słonecznego dnia spotkałam się z moimi przyjaciółmi. Atmosfera

była trochę nudna. Byliśmy zmęcz eni po
długim i cięŜkim roku szkolnym. W pewnej chwili koleŜanka rzuciła pomysł:
- Wyjedźmy gdzieś!
- Ale dokąd ?- zapytaliśmy zdziwieni.
Po chwili namysłu Weronika odpowiedziała:
- Kierunek: Ameryka Południowa, a
dokładnie Argentyna.
- Co?! Jaka Argentyna. Prz ecieŜ nie
mamy biletów na samolot – odkrzyknęłam.
- PrzecieŜ nie b ędzie juŜ wolnych
biletów – wtórował mi kolega.
Jednak Weronika nie dawała za wygraną. Prosiła, błagała, aŜ w końcu
zgodziliśmy się. JuŜ po paru minutach
Michał dzwonił na lotnisko. Cudem znaleźliśmy sześć wolnych miejsc. Po godzinie byliśmy spakowani i gotowi do drogi.
Na lotnisku panował gwar. Mnóstwo
ludzi przemieszczał się z miejsca na
miejsce, ocz ekując na swój samolot.
Wreszcie pani spikerka ogłosiła:
- Samolot do Buenos Aires odlatuje
za pół godziny. PasaŜerów prosimy o
podejście do odprawy.
W tym momencie serce mi zadrŜało.
Jednak nie mogłam dać tego po sobie
poznać.
Lot do Buenos Aires był długi i męczący. Gdy tyl ko wyszliśmy z lotniska,
wsiedliśmy do taksówki i pojechaliśmy
do centrum miasta. W centrum tętniło
Ŝycie. Ludzie byli weseli i Ŝ yczliwi. Na
noc ulokowaliśmy się u miejscowego
kupca. Następnego dnia zobaczyliśmy
XVIII wieczną katedrę oraz największa
na świecie operę pochodząca z XIX wieku. W operze w ysłuchałam cudownej
operetki. Tym skoń czył się nasz pob yt w
Buenos Aires.
Nazajutrz autostopem pojechaliśmy
do stolicy Brazylii: Brasilia. Po nocy
spędzonej w malutkim pensjonacie poszliśmy zobaczyć miasto „z bliska”.
Choć Brasilia – z racji młodego wieku nie ma Ŝadnych zabytków, to szereg jej
budowli zasługuje na uwagę. Do najciekawszych naleŜą: zaprojektowana przez
Niemeyera kat edra przypominająca
swym kształtem koronę cierniową, co
robi duŜe wraŜenie. Obejrzeliśmy równieŜ szereg kościołów, a takŜe leŜący
nad oblewającym miasto sztucznym je-

ziorem Palacio do Alvarado – Pałac
Prezyden cki. Wiele z tych budowli ma
niepowtarzalny wygląd. W nocy wybraliśmy się na spacer po okolicy. Budowle
wyglądały jeszcze lepiej niŜ w dzień.
Po trzech dniach pobytu w Braz ylii
autobusem pojechaliśmy do Wenezueli.
Postanowiliśmy odwiedzić jej stolicę:
Caracas. Tu nie mieliśmy tyle szczęścia
z noclegiem. Musieliśmy spać pod namiotem. Jedna k piękno miasta zrekompensowało nam te noce. Zobaczyliśmy
m.in. piękne i ogromne kościoły, stare
katedry, okazały pała c Miraflores z XIX
wieku i wiele innych malowniczych
miejsc.
Minął juŜ tydzień naszych podroŜy.
Pogoda była piękna. Następnym celem
podróŜy był Meks yk. Tam zamieszkaliśmy u sa motnej, starszej pani, która
potrzebowała towarzystwa. Meksyk to
miasto budowli sakralnych. Wszystkie
zrobiły na mnie piorunujące wraŜenie.
Zobaczyłam równieŜ bardzo stare i piękne domy z XVIII wieku. Ostatniego dnia
pobytu w tym mieś cie, gdy spa cerowaliśmy, zastała nas wichura. Po trzygodzinnej ulewie oglądał juŜ cudowny zachód słońca. Na sklepieniu nieba, słońce
raziło ognistymi odcieniami czerwieni,
pomarańczu i Ŝółci. Było pięknie.
Następnego dnia pojechaliśmy autobusem do Waszyngtonu. W autobusie
poznaliśmy Polkę mieszkającą a Stanach Zjednoczonych. DuŜo nam opowiedziała o kulturze Amerykanów i zaprosiła nas do siebie na noc. Dzień później
oprowadziła nas po Waszyngtonie. Zobaczyliśmy pomnik Alberta Einsteina,
ogromną katedrę waszyngtońską oraz
Instytut Smithsona z bardzo licznymi
muzeami i instytutami naukowymi. Instytut Smithsona wywarł na mnie szczególne wraŜenie. Znajdowało się tam
bardzo duŜo eksponatów i pracowni
naukowych, w których moŜna było zobaczyć badania naukowe.
Wreszcie z Waszyngtonu wróciliśmy
do domu. Te wakacje wspominam bardzo wesoło i mile. Wiem, Ŝe nie zapomnę
ich do koń ca Ŝycica i Ŝe długo ni e przeŜyję takich wakacji jak te.
Marta Goleń
kl. I D Gimnazjum

KULTURA

KRZYśÓWKA
1. Wielki, pomarańczowy, b ajkowy
owoc.
2. Przewodni czy doŜynko wym obcho dom.
3. Wyrabia się z niego mąkę.
4. Dla zboŜa, to Ŝniwa, a dla ziemniaków…
5. Zwany inaczej „koroną doŜynkową”.
6. Maszyna uŜywana do pracy w polu..
7. Osoba, która ścina zboŜe.
8. Maszyna do orania ziemi.
9. Dobra na ściółkę dla zwierząt.
10. Przypomina księŜyc, został zastąpiony przez kosę.
11. Zabawa np. doŜynkowa na wolnym
powietrzu.
12. Piękne, Ŝółte kwiaty przypominające
słońce.
13. Pora roku idealna na zbi erani e plonów.
Prawidłowe rozwi ązani e krzy Ŝówki
naleŜy przesłać lub dostarczyć osobiści e
do biura GOK, UG II piętro, pok. 213.
Hasło krzyŜówki z nr 7 to: WAKACJE
Z GOKIEM. Nagrody wylosowali: Józef Szuścik i Łukasz Pastuszka. Gratulujemy!

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MIEJSCA PAMIĘCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO”
Gminny Ośrodek Kultury w
Goczałkowicach-Zdroju zaprasza
wszystkich zainteresowanych fotografią do udziału w konkursie pt.:

„MIEJS CA PAMIĘCI
NARODOWEJ POWIATU
PS ZCZYŃS KIEGO”.
T ematyka prac konkursowych
powinna dotyczyć miejsc upamiętniających wydarzenia związane z
historią Śląska, jakie moŜna odnaleźć na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

REGULAMIN
W konkursie moŜe wziąć ud ział kaŜdy
zainteresowany fotografią
Uczestnik konkursu moŜe przedstawić
dowolną ilość prac (fotografie koloro we lub czarno-bi ałe w formacie 13 x
18 cm wraz z wersją na płycie CD),
Prace powinny być opisane na samoprzylepnych k arteczkach. Opis powinien zawierać: tytuł zdjęci a, imię i nazwisko, wiek autora, jego adres domowy i telefon kontaktowy,
Organizator zastrzega sobie p rawo do

bezpłatnego
publikowania
prac
(podając imię i nazwisko autora),
Prace nal eŜy zło Ŝyć osobiście lub przesłać na ad res: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zd rój,
Termin nadsyłania fotografii mija 20
paździ ernika 2009 r.,
Prace zgłoszon e do konkursy nie będą
zwracan e i pozostan ą w zbiorach
Gminnego Ośrodka Kultury,
Oceny fotografii dokona jury powołane
przez organizatora,
Najlepsze prace zostaną nagrod zone.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach serdecznie zapras za wszystkich zainteresowany ch do wzięcia udziału
w warsztatach terapii zaj ęciowej.
Na spotkania zapraszamy w kaŜd ą środę począwszy od 30.09.2009r. W godz. Od 10.00 do 12.00.
■

SPORT

PODZIĘKOWANIA
DruŜyna Piłki Ręcznej Chłopców z
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zd roju
wraz z trenerem Moniką Młodzik dziękują za ok azaną pomoc i wsparcie które
umoŜliwiły młodzieŜy bardzo dobre
warunki rozwijani a talentów sportowych i godne reprezentowanie szkoły na
zawod ach na wszystkich szczeblach.
Serdeczne pod ziękowania dl a Wójta
Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Pana
Krzyszto fa Kanika, Dyrektora Gimnazjum Pani Beaty Smolarek, Kierownika
GOSiR Pana Jack a Bukowczana, o raz

dla wszystkich pracowników hali.
Największe podziękowania dla głównego sponsora Państwa Renaty i Wojciecha Pęk ała z firmy MOLBUD którzy
wspierali druŜyn ę przez 3 lata gimnazjum.
Gorące podzięko wania dla Pan a Janusza
Młodzika który przez 3 lata dbał o zdrowie fizy czne i pomagał szybko likwidować u razy sportowe dozn ane p rzez zawodników naszej dru Ŝyny podczas rozgrywek sportowych.
Zawodnicy wraz z tren erem dziękują

równieŜ sponsorom dzi ęki którym druŜyna mogła wyjech ać na Międzyn arodowy Turniej Piłki Ręcznej EKEN CUP
Stockholm 2009.
Podziękowania dla Państwa Beaty i
Marka Dzidów, Państwa Joanny i
Krzyszto fa Seredyńskich, Państwa Sylwii i Pawła Ing ramów, Pana Krzyszto fa
śogała, Pana Sławomira Siedlaczka,
Pana Jana Sekty, Pana Zbigniewa Ścipniaka, Państwa Doroty i Jarosława Woźniców, Pana Ryszard a Brudka, Pana
Grzego rza Brudka, Pani Alicji i Piotra
Rojczyków, Państwa Beaty i Arkadiusza
Kochneckich, Państwa Beaty i Sławomira Woźniaków, Pana Ryszarda Hessa
- firma Artisco, chłodni „Buko”, oraz
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Dziękujemy Wszystkim Kibicom i Ludziom którzy zawsze wierzyli w sukces
DruŜyny Piłki Ręcznej Chłopców z
Gimnazjum w Goczałkowicach.

Podziękowania skład ają trener Monika
Młodzik oraz druŜyna w składzi e: Cielepak Geo rge, Figołuszka Patryk, Gawlak
Paweł, Kapias M ateusz, Kosiba Michał,
Młodzik Bartosz, Obetkon Mateusz,
Sekta Dawid, Skipioł Rafał, Sławski
Marcin, Sojka Jakub, Wawrzy czek Damian, Wich Rafał, Zientek Szymon.
■

SPORT

Wakacje Letnie 2009 z GOSiR
Jak co roku w czasie wak acji letnich
GOSiR zaproponował bog ata o fertę
zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy szkoły podstawowej i
gimnazjum z Gminy GoczałkowiceZdrój. Frekwencja trady cyjnie dopisała.
MłodzieŜ i dzieci mogły rywalizować w
takich dzied zinach spo rtowych jak piłka
noŜna, piłka siatkowa, siatkówka pl aŜowa. Dla grup młodszych zorg anizowano

gry i zabawy sprawnościowo – ru chowe
w hali sportowej. Dzieci mogły skorzystać z darmowych wejść na bas en.
Tradycyjnie, jak co roku w czasie
wakacji GOSIR był org anizato rem obozów sportowych. W tym roku gościliśmy: „Obóz Tekwon – Do”, „Obóz
Hapkido”, „Selton Sosnowiec Futsal”,
„Wisła Kraków Koszyk arze”, „GKS
Katowice Piłkarze”.

Mamy nadzieję, Ŝe kaŜdy z uczestników będzie miło wspominał tegoroczne
wakacje z GOSiR.
Dzieciom i młodzieŜy Ŝy czymy dobrych
wyników w nauce w nowym roku szkolnym, oraz zapras zamy do czynnego
spędzania czasu z GOSiR w czasi e ferii
zimowych.
■

Frekwencja na krytej pływalni w Goczał kowicach-Zdroju, za trzy ostatnie miesiące:

MIESIĄC

KLIENT INDYWIDUALNY

DZIECI
SZKOŁA PODSTAWOWA

DZIECI GIMNAZJUM

Czerwiec

6439

67

72

Lipiec

17266

469

325

Sierpień

14150

232

116

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Goczałkowi ce-Zdrój

Ogłasza przetarg ustny
nieograniczony
na wydzierŜawienie części
nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej
w Goczałkowicach-Zdroju
przy ul. Powstańców Ś l.
1. Część nieru chomości będącej
przedmiotem wyd zierŜawi enia
zapisana j est w księdze wi eczy stej prowadzon ej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeni em nr KA1P/00013005/6.
2. W katastrze nieruchomości dla
obrębu Go czałkowice k.m. 5
(arkusz 1 dodatek 2 Goczałkowice Doln e), działk a wchodzące w
skład tej części nieru chomości
oznaczone jest nr 1171/38 o po w. przezn aczon ej do wydzierŜawienia 0.1989 ha (grunt orny –
Ł IV)
3. Część nieru chomości połoŜona
jest w Goczałkowicach -Zdroju
przy ul. Powstańców Śl. Stanowi
teren pł aski, niezabudowany, o
regularny ch granicach z dostępem do drogi as faltowej. Teren
przeznaczony do wyd zierŜawienia jest ogrodzony.
4. W miejscowym planie zagospodarowani a przestrzennego t erenów górniczy ch zn ajdujący ch
się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój
zatwierd zonym uch wałą Rady

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gminy w Goczałkowi cach Zdroju 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
parkingów - ozn aczon e symbolem KP.
Minimalna miesięczn a stawk a
czynszu wynosi 2187,90 netto
Nieruchomość zostanie wyd zierŜawiona w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego /
licytacji/.
Przetarg odbęd zie się w dniu 27
paźd ziernika 2009r. o god zinie
1000 w Sali 101 Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój przy ul.
Szkolnej 13
Wadium w wysokości 20%
ceny wywoławczej 430,00 zł
(słownie: czterysta trzyd zi eści
zło tych) naleŜy wpłacić do
dnia 22 października 2009r.
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdró j
prowad zony
przez Bank Spółdzielczy w
Pszczynie 35 8448 0004 0033
6691 2000 0001.
Wadium zostanie zwrócone niezwłoczni e po odwołaniu lub
zamknięciu przetargu, ni e później niŜ przed upływem 3 dni n a
wskazany rachun ek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zost anie na poczet czyn szu dzierŜawnego.
JeŜeli osoba ust alona jako d zierŜawca nieruchomoś ci nie podpi-

sze umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu organizator przet argu moŜe odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwro towi.
12. Organizator przetargu zastrzeg a
sobie prawo do odwołania przetargu.
13. Organizator przetargu zastrzeg a
sobie prawo do uniewaŜni enia
przetargu bez pod ania przyczy ny.
Uczestnicy przeta rgu winni przedłoŜy ć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał)
- dokument toŜsamości,
- aktualn e zaświad czenie o wpisie do
ewidencji dział alności gospodarczej lub
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników
przetargu, udzielon e im potwierdzone
notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia
udziału w przetargu,
- oświadczenie, Ŝe o ferent zapo znał się z
warunkami p rzet argu i dokum entacją
przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeŜeń,
- oświadczenie, Ŝe o ferent zapozn ał się
ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeŜeń.
Wszelkich informacji związanych z
przetargiem udziela Pani Gab riela
Zipser, tel. 032 736 24 45.
■

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje o wywieszeniu następujących wykazó w:
1. Wykaz nieru chomości niezabudowan ej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zd roju w
rej. ul.Siedleckiej, przeznaczon ej do wydzierŜawienia na cele rolne na okres do 3
lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0151/125/09 z dnia 7 września
2009r.
1. Wykazy nieru chomości niezabudowanych poło Ŝonych w Go czałkowicachZdroju. przezn aczonych do wyd zierŜawi enia na cele rolne, stanowiące załączniki do Zarządzeni a Nr 0151/126/09 z dnia 7 września 2009r.
Wykazy zostały wywies zone na t ablicy ogłoszeń w Urzęd zie Gminy Goczałkowice-Zd rój, zamieszczon e w biuletynie zamówi eń publiczny ch pod adres em
http://bip.goczalkowicezdroj.pl. na okres 21 dni, tj od dnia 24 września 2009r.
do 15 października 2009r.

Nowe godziny
otwarcia
Wioski
Internetowej
Poniedziałek 12:30 - 18:30
Wtorek 12:30 - 18:30
Środa 13:30 - 19:30
Czwartek 13:30 - 19:30
Piątek i sobota nieczynne
Niedzi ela 9:00 - 15:00

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Stypendia Parafialnego Funduszu
Stypendialnego
Parafialny Fundusz Stypendialny
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w
Goczałkowicach-Zdroju
przyjmuje
wnioski o Stypendia na rok szkolny
2009/2010.
W tym roku stypendia przyznawane
będą uczniom Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mies zkających w
Goczałkowicach-Zdroju. Wnioski przyjmowane b ędą od 14.09. 2009 do 15.10.
2009r. Wnioski moŜna pobrać ze strony
internetowej
Funduszu:
http://
www.pfs.goczalkowicezd roj.pl/ lub odebrać w Gminnym Zespole Oświaty w
Goczałkowicach.
Stypendia na drugi semestr będ ą finansowane z dotacji Fundacji im Stefana
Batorego – Warszawa któ ra środki na

nasze stypendi a uzyskuje z odpisów 1%
podatku oraz z dotacji Gminy Goczałkowice-Zd rój jak i środków zebranych z
akcji charytatywny ch takich jak Baranek
Wielkanocny i o fi ar złoŜonych przez
kierowców w dniu Św. Krzyszto fa. Parafialny Fundusz Stypendialny zwraca
się z p rośbą o przek azanie 1 % swoich
podatków przy wypełnianiu dekl aracji
podatkowych n a konto Fundacji im.
Stefana Batorego.
Jak przeka zać wpłatę 1% na
Fundację Batorego
Tym razem operacja przekazania wpł aty
jest duŜo prostsza ni Ŝ w latach poprzednich. Wystarczy, Ŝe wyp ełniając formularz PIT, wpiszą Państwo w rub ryce

Przypominamy
o wymianie
Uczeń na Wsi
ksiąŜeczkowych
Gminny Zespół Oświaty w Go czał dowodów
kowicach -Zdroju in formuje, Ŝe od dni a
01.09.2009 r. do dnia 30.09.2009 r.
przyjmowane b ędą wnioski na do finan osobistych!
sowanie pomocy dla uczniów niepełno Wszystkim mieszkańcom, którzy
dotychczas nie wymienili ksiąŜeczkowego dowodu osobistego przypominamy o obowiązku posługiwania się waŜnym dokumentem.
Dowód osobisty jest dokumentem
potwierdzaj ącym toŜsamość, poświadczaj ącym obywatelstwo polskie oraz
uprawniającym obywateli polskich do
przek raczani a granic międ zy państwami
wielu europejskich państw.
Brak waŜn ego dokumentu moŜe
skutkować niemoŜnością załatwienia
licznych spraw w urzędach, bankach i
innych instytucjach.
Wnioski o wydanie dowodu naleŜy
składać w Urzęd zie Gminy Goczałkowice-Zd rój, ul. Szkolna 13, pokój nr 2,
parter.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

sprawnych w ram ach rządowego programu pomocy niepełnosprawnym „Uczeń
na Wsi”.
Programem objęci są u czniowi e
niepełnosprawni u częszczaj ący do s zkół

Wniosek o przeka zanie 1% podatku
naleŜnego na rzecz organi zacji po Ŝytku publicznego (OPP) (rubryk a O w
PIT 28, P w PIT 36, O w PIT 36L, I w
PIT 37 i H w PIT 38) nazwę: Fundacja
im. Stefana Batorego i Nr KRS 101194 (numer wpisu Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego ) oraz wysokość
wpłaty stanowiącej równowartość 1%
podatku naleŜn ego za rok 2007. Środki
na nasze konto przeleje za Państwa
urząd skarbo wy.
In formacje na temat wniosków: email: katuron@poczta. fm Ten adres
email jest ukrywany przed spam erami,
włącz obsługę Jav aScript w przegląd arce, by go zobaczyć lub tel. 721445800.

podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych posiad ający orzeczenie o
niepełnosprawnoś ci.
Wnioski moŜna pobrać ze strony
internetowej Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawny ch (dostępnym
na stronie www.pfron.org.pl – w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ
NA WSI) lub odebrać w Gminnym Zespole Oświaty w Goczałkowicach.
Więcej inform acji na temat programu moŜna u zyskać w GZO Go czałko wice-Zd rój pod nr telefonu 032/2107712
lub 0721445800.

Zaproszenie do współpracy
Gmina Goczałkowice-Zdrój
zaprasza do współpracy zainteresowanych wynajmem i zagospodarowaniem lokalu uŜytkowego
w budynku „Górnik” przy ul.
Uzdrowiskowej 61. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia
(154 m2) znajdują się na parterze
i posiadają niezaleŜne wejście.
BliŜszych informacji udzielają:
Gabriela Placha - Zastępca Wójta, Gabriela Zipser - inspektor ds.
gospodarki gruntami i gospodarki

komunalnej, tel. 032/2107185;
032/7387038.

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
NA TERENIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ”
Projekt współf inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu sierpniu 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju realizował trwające dla
uczestników s zkolenia zawodo we ramach proj ektu pt.”Aktywi zacja społeczn a i zawodowa na terenie Gminy
Goczałkowice – Zdrój ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra cji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrod ki
pomocy społecznej.

Na dzi eń 30.08.2009r. zakończyły
się szkolenia z zakresu: „Stylizacja
paznokci” oraz „Kucharz”, a tym samym dwóch uczestników szkolenia
przybliŜyło się do zamierzonego przez
siebie celu - podniesienia kwali fikacji
oraz powrotu na rynek p racy. Pozostali
uczestnicy kontynuują trwające szkolenia bądź o czekują n a rozpo częcie wcześniej wybranych przez siebie kursów.
W najbliŜszym czasie planuje się
realizację
następuj ący ch
szkoleń:
„Przedsiębiorczość – działalność gospodarcza” – dla osób zamierzaj ących

rozpocząć własn ą d ziałalność gospod arczą, „Pro wad zenie maga zynu – hurtowni z zastosowaniem komputera
ora z kas fiskalnych” oraz „Opiekun
osoby stars zej, niepełnosprawnej i
dzieci”, a takŜe dla wszystkich uczestników w/w projektu krótki kurs
„Pierws zej pomocy”.
Uczestnicy proj ektu nadal mają
moŜliwość korzystania ze wsp arci a w
fo rmie zasiłków w ramach wkładu własnego Gminy Goczałkowice – Zdrój.
OPS Goczałkowice-Zd rój

WIADOMOŚCI Z POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Dotacja na prace
konserwatorskie
przy zabytkach
wpisanych do rejestru
Na wrześniowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sp rawie
określenia zasad udzielani a dotacji na
prace konserwato rskie, restau ratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rej estru zabytków znajdujących się n a terenie Powiatu Pszczyńskiego. Taką moŜliwość daje jednostką
samorządu terytorialnego Ustawa o
ochronie zabytków i opi ece nad zabytkami. O dotacje celowe moŜe się ubiegać osoba fizy czn a, osoba prawn a lub
jednostka organizacyjna ni e będąca osobą prawną, posiad ająca tytuł prawny do
zabytku wynikający z prawa własności,
uŜytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązaniowego.
Dotacja moŜe być udzielon a na do finansowanie p rac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budo wlanych przy
zabytku, które wnioskodawca zamierza
wykonać w roku złoŜenia wniosku o
udzielenie dotacji. Wniosek moŜna równieŜ złoŜy ć po przep rowad zeniu wszyst-

kich prac lub robót budowlanych ok reślonych w pozwoleniu na te prace lub
roboty wydanym p rzez woj ewódzkiego
konserwatora zabytków. Wniosek składamy u Starosty Pszczyńskiego w terminie podanym w ogłoszeniu, który zostanie opublikowany w Biuletynie In formacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego oraz na t ablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Pszczynie. Wniosek o
przyzn anie dotacji powinien zawierać:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego osobą
prawną lub jednostka organizacyjn ą nie
posiadającą osobowości prawn ej; dokument potwierdzaj ący tytuł prawny do
władania zabytkiem; dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków; d ecyzję wojewódzkiego kons erwatora zabytków zezwalającą na przep rowad zenie
prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz p rojekt i pozwolenie n a budowę
gdy wniosek dotyczy p rac lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
wnioskowaną kwotę dotacji; harmonogram i kosztorys przewidywanych p rac
lub robót; informację o wszelkich środkach p rzyzn anych z inny ch źródeł n a te
same prace lub roboty budowlan e przy

zabytku oraz in form ację o wystąpieniu o
takie środki złoŜonym do innych podmiotów. Natomiast w przypadku prac
lub robót, które zostały wykonane p rzed
dniem złoŜenia wniosku naleŜy dołączyć p rotokół odbioru wykonanych p rac
przez przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Kons erwatora Zabytków w
Katowicach, sprawo zdanie z wykonanych prac oraz kopie rachunków i faktur
za wykonan e prace lub roboty. Po weryfik acji wniosku Starosta przekład a go
Zarządowi, a następnie projekt uchwały
o udzielenie dotacji Rad zie Powiatu. Po
przyzn aniu przez Rad ę dotacji Zarząd
Powiatu w ramach środków bud Ŝetowych powiatu przyzn anych n a ten cel
zawiera z wnioskodawcą umowę. Umowa określa opis prac lub robót i termin
ich wykonania; tryb płatności dotacji;
warunki dokonywania p rzez powi at
kontroli w zakresie przezn aczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych; warunki, sposób i termin rozliczenia kwot ud zielonej dot acji oraz zwrotu
niewykorzystan ej dotacji; zobowiązanie
wnioskodawcy do przek azania in formacji o wysokości środków otrzym anych z
innych źródeł na p race lub roboty przy
zabytku.
Jolanta Wawrzyczek
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URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387109, fax
2107306. Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 - 15.30,
wtorek: 7.30 - 17.00, od środy do piątku od godz. 7.30 do
15.00. W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00.
KASA WRAZ Z AGENCJĄ BANKU PKO BP SA W
BUDYNKU URZĘDU GMINY – czy nna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do
17.00
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i
wniosków we wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od
godz. 13.30 do 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Szkolna 13, tel./fax
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od
7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 2107838,
urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00
do 15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ul. Powstańców
Śl. 3, tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 - 22.00.
POLICJA - w Pszczy nie: tel. 2104091
STRAś POśARNA - w Pszczy nie: tel. 2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE - w Pszczynie - tel. 2103715 lub
999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991 lub 032/3030303.
POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314,
2105051, 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” - tel. 2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od
8.00 do 14.00.
APTEKA "Św. Jacka" - tel. 2107187
OŚRODEK ZDROWIA - tel. 2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT- GoczałkowiceZdrój ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Goczałkowice-Zdrój ul.
Główna 39, tel. 2107313 – czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - ul. Uzdrowiskowa 61
czy nna w poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 - 17.00, czwartek:
8.00 - 15.00 piątek: 7.00 -15.00 - tel. 2107739.
POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146.

ZGŁASZANIE AWARII:









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

WSPARCIE DLA GMINY
Władze Gminy Goczałkowice-Zdrój pragn ą serdeczni e
podziękować za pomoc finansową, jaką ud zieliły gminy:
Lędziny, Zabrze i Pawłowice n a usuwanie skutków i strat
wywołanych tegoro czną powod zią, która nawiedziła nas zą
miejscowość z 24 na 25 czerwca.

Z dniem 01.09.2009 r. uległ zmianie numer
rachunku bankowego Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Nowy numer na który naleŜy dokonywać wpłat to:
Bank Spółdzielczy w Ps zczynie
35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

Z dniem 01.09.2009 r. uległ zmianie numer
rachunku bankowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
Nowy numer na który naleŜy dokonywać wpłat to:
Bank Spółdzielczy w Ps zczynie
69 8448 0004 0033 6705 2000 0001

POWIATOWY PUNKT
ZBIÓRKI OPON
Godziny otwarcia P owiatowego Punktu Zbiórki Opon,
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy
Uzdrowiskowej (przepompownia główna):
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00
Środa - od 14.00 do 18.00
Piątek - od 14.00 do 18.00
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208.

DYśURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowi mł. ASP. Tadeusz Pniok oraz mł. ASP. Jac ek Sz muki er
przyj mują i nteres 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,
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