
Gminny Ośrodek Kultury  
serdecznie zaprasza wszystkie  

goczałkowickie rodziny do wzięcia 
udziału w konkursie  

„I POTYCZKI RODZINNE” , 
który odbędzie się podczas  

XIII DNI GOCZAŁKOWIC .  
Organizatorzy wszystkim  

uczestnikom gwarantują dobrą 
zabawę oraz ciekawe nagrody - 

Główna nagroda 1000,00 zł. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Podobnie jak w ze-
szłym roku na terenie naszej 
Gminy została przeprowadzo-
na akcja zwalczania koma-
rów. Odkomarzanie odbyło 
się w dniach 28 oraz 30 maja 
2008 r. Zabiegi zostaly wyko-
nywane przy uŜyciu prepara-
tów biobójczych, metodą 
naziemną poprzez: - zamgła-
wianie przy uŜyciu środka o 
nazwie Komaropren EC 200, 

zwalczającego dorosłe formy 
komarów, much i meszek, - 
wprowadzenie do cieków 
wodnych środka o nazwie 
Simulin, zwalczającego larwy 
tych owadów. 
Stosowane preparaty posiada-
ją pozwolenie Ministra Zdro-
wia nr MZ 2376/05 oraz MZ 
0830/04. 
 

D. Krzepina 
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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   Kanalizacja  
w BORZE 
 
 W dniu 10 czerwca zo-
stała uruchomiona podciśnienio-
wa instalacja  pompowni ście-
ków dla inwestycji kończącej 
budowę kanalizacji sanitarnej w 
naszej gminie obejmującej tere-
ny ulic  Boru I i II i części ulicy 
Polnej. Budyneczek pompowni 
znajduje się na ulicy Powstań-
ców Śl., pod Borem. 
 Do systemu kanalizacji 
podciśnieniowej  zostaną podłą-
czone 43 przyłącza odprowadza-
jące ścieki sanitarne  z budyn-
ków tego terenu. Prace związane 
z przełączeniem budynków zo-
staną zakończone  w najbliŜ-
szych dniach. Jest to inwestycja 
która swym obszarem jest naj-
większa w stosunku do ilości 
budynków któ re zos taną  
„uzbrojone” w kanalizację sani-
tarną, ale teren gdzie kanalizacja 
będzie funkcjonować ze względu 
na swoje walory wart jest takich 
kosztów. Trwają prace związane 
z naprawą dróg w miejscach 
budowanej kanalizacji. 
 

K. Turoń 

Odkomarzanie 



Z  O B R A D  R A D Y  G M I N Y   
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J  

OGŁOSZENIE 
 
 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje o ogłoszeniu i 
podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości grunto-
wych, przeznaczonych do wydzierŜawienia. Wykazy stanowiące 
załączniki do Zarządzeń: Nr 0151/73/2008 z dnia 21.05.2008r oraz 
Nr 0151/81/2008 z dnia 04.06.208r zostały zamieszczone w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, pod 
adresem http://bip.goczalkowicezdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13. 

 Sesję otworzyła i prowa-
dziła Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Aleksandra Marzec. 
Po przywitaniu zebranych Prze-
wodnicząca Rady Gminy przed-
stawiła porządek obrad i stwier-
dziła prawomocność obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy 
poinformowała, Ŝe skargi na 
uchwałę Nr XVII/115/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój z dnia 18 marca 2008 r. w 
sprawie wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa oraz na 
uchwałę Nr XVI/112/2008 Rady 
Gminy Goczałkowice-Zdrój z 
dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji placówki 
oświatowej prowadzonej przez 
Gminę zostaną przekazane do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego Gliwicach za po-
średnictwem Rady Gminy Go-
czałkowice-Zdrój w takiej for-
mie i treści jak przygotowali ją 
rodzice.  
Podjęto uchwały w sprawach: 
a) uchylenia uchwały doty-
czącej sposobu ustalania opłaty 
za korzystanie z posiłków w 
stołówkach szkolnych  
b) zgody na wydzierŜawienie 
nieruchomości połoŜonych w 
Goczałkowicach-Zdroju 
c) zmiany budŜetu gminy na 
2008 r. 
d) zaciągnięcia kredytu na finan-

sowanie planowanego deficytu 
budŜetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych poŜyczek i kredy-
tów 
e) przyjęcia zmian do Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych na lata 2005-
2010 
f) przyjęcia Gminnego programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008 rok 
W swoim sprawozdaniu z pracy 
w okresie pomiędzy sesjami 
Wójt poinformował m.in., Ŝe w 
okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady do dziś:  
- podpisano akty notarialne do-
tyczące poszerzenia nierucho-
mości zajętych pod drogę przy 
ul. Rolnej 
- przygotowano obwieszczenie o 
przeznaczeniu do sprzedaŜy 
nieruchomości przy ul. Siedlec-
kiej, wg wyceny rzeczoznawcy 
kwota wynosi 75,60zł/m2 
- nastąpił podział nieruchomości 
pod przeznaczenie do sprzedaŜy 
działek przy DK-1 
- odbyło się spotkanie z przy-
szłym dyrektorem Kopalni Sile-
sia w Czechowicach – Dziedzi-
cach,  
- do Urzędu Gminy wpłyną ł 
wniosek Starosty Pszczyńskiego 
z zapytaniem czy w związku z 
wstępnie planowanym prze-
kształceniem Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej (szpital) w Pszczy-
nie w spółkę prawa handlowego, 
samorząd byłby zainteresowany 
udziałem w nowo powstałej 
spółce 
- podpisano umowę na wykona-
nie usługi dotyczącej odkoma-
rzania 
- od maja bieŜącego roku zaczął 
funkcjonować Program Aktywi-
zacji Zawodowej zrealizowany 
przy współudziale z funduszem 
społecznym 
- informacyjnie 27.05.2008 r. na 
terenie gminnych placówek 
oświatowych odbędzie się strajk 
nauczycieli 

- 20.05.2008 r. został złoŜony 
wniosek o dofinansowanie kosz-
tów związanych z załoŜeniem 
monitoringu na terenie SP1 i 
Gimnazjum do Śląskiego Kura-
tora Oświaty 
Radna Zofia śelazo złoŜyła 
wniosek w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa gmi-
ny Pani prof. Wiesławie Korze-
niowskiej 
Dyrektor GOK-u zaprosiła zgro-
madzonych do uczestnictwa w 
obchodach XIII Dni Goczałko-
wic, które odbędą się 14-15 
czerwca 2008 r. 
 
Opracowała Katarzyna Mizera 

XVII Sesja Rady Gminy z 20.05.2008 r. 

 Informuję, Ŝe istnieje 
moŜliwość uzyskania dotacji na 
likwidację odpadów azbestowych 
powstałych przy likwidacji pokryć 
dachowych i elewacji.  
Przed przystąpieniem do inwe-
stycji naleŜy zapoznać się z za-
sadami przyznawania dotacji 
oraz dopełnić wszystkich formal-
ności z tym związanych. 
Niedopełnienie formalności wy-
maganych przy ubieganiu się o 
dotację równoznaczne jest z 
odmową udzielenia dotacji. 
Przypominam jednocześnie, Ŝe 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 2 
kwietnia 2004r. w sprawie sposo-
bów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest  (Dz.U. z 
2004r. Nr 71 poz. 649) prace 
polegające na zabezpieczeniu i 

usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest w obiektach i urzą-
dzeniach budowlanych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez 
wykonawców posiadających 
odpowiednie zezwolenia. 
 Właściciel, uŜytkownik 
wieczysty lub zarządca nierucho-
mości obowiązany jest przed 
rozpoczęciem inwestycji zgłosić 
prace polegające na zabezpie-
czeniu lub usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest do właści-
wego organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.  
  
Szczegółowe informacje: 
Urząd Gminy Goczałkowice-
Zdrój pokój Nr 205,   
tel. 0/32  738 70 38 w. 205.          
 

Wójt Gminy  - Krzysztof Kanik 

AZBEST 

Z okazji Urodzin 
 

Panu TADEUSZOWI LAZARKOWI  
 

składamy najlepsze Ŝyczenia. 
Wszelkiej pomyślności, duŜo miłości,  

zdrowia, zadowolenia na co dzień  
i szczęścia, którego nigdy za wiele. 

 

W imieniu władz Gminy 
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec 

Wójt Gminy – Krzysztof Kanik 

Z okazji Urodzin 
 

Panu NORBERTOWI CZERNECKIEMU 
 

składamy wiązankę najlepszych Ŝyczeń. 
Długich lat Ŝycia, szczęścia, zdrowia, pogody ducha i 

wszystkiego co najlepsze. 
 

W imieniu władz Gminy 
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Marzec 

Wójt Gminy – Krzysztof Kanik 

Ogłoszenie 
 
 Wójt Gminy Go czałko wice-Zdrój informuje, Ŝe 
została wszczęta  procedura konkurso wa celem wyło-
nienia kandydata na stano wisko Dyrektora Szkoły 
Podstawo wej  Nr 2 im. Jana P awła II w Go czałko wi-
cach-Zdroju. Ogłoszenie o ko nkursie zostanie podane 
do pu blicznej wiado mości niezwłocznie po u zyskaniu 
stano wiska Kuratoriu m Oświaty w tej sprawie. 



Na podstawie art. 30 ust. 1 i 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, ze zm.), art. 13 
ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 
37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, ze zm.), § 8  ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) 
oraz w wykonaniu uchwały nr 
XIII/94/07 Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 
r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaŜy części nieruchomości 
gruntowej zapisanej w księdze 
wieczystej nr 36668 zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ogłosić w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia wy-
kaz nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaŜy, połoŜo-
nej w Goczałkowicach-Zdroju 
w rejonie ulicy Siedleckiej, 
obejmującej działkę nr 3140-
/69 o powierzchni 0,3062 ha 
zapisaną w księdze wieczystej 
Sądu Rejonowego w Pszczy-
nie Kw 36 668. 

2. Ustalić, Ŝe sprzedaŜ nierucho-
mości opisanej w ust. 1 nastą-
pi w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. 
 

§ 2 
1. Wykaz nieruchomości prze-

znaczonej do sprzedaŜy, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 
podać do publicznej wiado-
mości poprzez: 

2. wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój przy 
ulicy Szkolnej 13 - na okres 
21 dni, 

3. zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Goczałkowice-
Zdrój, na stronie interneto-
w e j  h t t p : / /
bip.goczalkowicezdroj.pl, 

4. opublikowanie informacji o 
jego wywieszeniu w czasopi-
śmie samorządowym Gminy 
G o c z a ł k o w i c e - Z d r ó j 
„Wiadomości Goczałkowic-
kie”. 

 
§ 3 

Przeprowadzenie przetargu, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 
powierzyć Komisji Przetargowej 
w składzie określonym w za-
łączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powie-
rzyć Komisji Przetargowej okre-
ślonej w § 3. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z 

dniem podjęcia. 
 

________________ 
 

Załącznik Nr 1 do zarzą-
dzenia nr 0151/71/08 
Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój z dnia 20 ma-
ja 2008 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonej 
do sprzedaŜy, połoŜonej 
w Goczałkow icach-
Zdroju w rejonie ulicy 
Siedleckiej. 
 
WYKAZ nieruchomości nieza-
budowanej, połoŜonej w Go-
czałkowicach-Zdroju w rejonie 
ulicy Siedleckiej, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego: 
 
Nieruchomość zapisana jest w 
księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Pszczy-
nie pod oznaczeniem Kw nr 36 
668. 
W katastrze nieruchomości dla 
obrębu Goczałkowice-Zdrój, 
arkusz 1 dodatek 8 Goczałkowi-
ce Górne, nieruchomość ozna-
czona jest jako działka nr 3140-
/69 o powierzchni 0,3062 ha 
(grunt orny – R IIIb). 
Nieruchomość połoŜona jest w 
Goczałkowicach-Zdroju w rejo-
nie ulicy Siedleckiej. Teren 
nieruchomości jest płaski, do-

stęp do ulicy Siedleckiej drogą 
gruntową nie urządzoną. Dział-
ka posiada kształt wydłuŜonego 
prostokąta ściętego jednym 
naroŜnikiem i jest nieuzbrojona. 
W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego tere-
nów górniczych znajdujących 
się w granicach administracyj-
nych gminy Goczałkowice-
Zdrój nieruchomość przeznaczo-
na jest pod tereny obiektów 
produkcyjnych (przemysł, rze-
miosło produkcyjne, usługi, 
komunikacja wewnętrzna, zieleń 
towarzysząca, infrastruktura 
techniczna) oraz tereny składów 
i magazynów (bazy, hurtownie, 
składy, magazyny, usługi, ko-
munikacja wewnętrzna, zieleń 
towarzysząca, infrastruktura 
techniczna) - oznaczone symbo-
lem I/1.26.1 P2/P3. 
Cena nieruchomości wynosi 
282.500,00 zł. 
Nieruchomość zostanie sprzeda-
na. 
Osobom, o których mowa w art. 
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze 
zm.) przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości, jeŜeli 
w terminie sześciu tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Go-
czałkowice-Zdrój, złoŜą wnio-
sek o jej nabycie. 

Zarządzenie Nr 0151/71/08 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 maja 2008 r. 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju w rejonie 
ulicy Siedleckiej. 

POLICJA INFORMUJE 
 

SPROSTOWANIE 
Rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie 
oświadcza, iŜ przekazana w dniu 04 kwietnia 2008r informa-
cja w sprawie odmowy udzielenia pomocy mieszkańcowi 
Studzienki przez pogotowie ratunkowe nie dotyczyła Prywat-
nego Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie ul. Cieszyńska. 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Pszczynie. 
 

KOMUNIKAT 
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Pszczynie przy ul Bogedaina 18 zwraca się do świadków zda-
rzenia drogowegojakie miało miejsce w dniu 06.05.2008r. w 
Pszczynie na ul. Bielskiej gdzie doszło do uszkodzenia skrajni 
drogowej o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer telefo-
nu (O 32) 4493200 lub 997. 
 

KOMUNIKAT 
Sekcja Kryminalna Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 

przy ul Bogedaina 18 prowadzi czynności w sprawie zdarze-
nia drogowego jakie miało miejsce w dniu 10.05.2008r. ok   
godz 10 00 w Piasku na Trasie DK l  gdzie doszło do zajecha-
nia drogi przez n/n kierującego pojazdem, który   wyjeŜdŜając 
z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du jadącemu Trasą DK l  kierującemu samochodem marki 
Hyundai Coupe na niemieckich tablicach rejestracyjnych w 
wyniku czego uderzył on w drzewo a obraŜeń doznali pasaŜe-
rowie pojazdu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do świadków 
tego zdarzenia o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer 
telefonu (032) 4493200   lub 997 
 

KOMUNIKAT 
W związku x prowadzonymi czynnościami dot. potrącenie 
dziewczynki lat 2 . w dniu 30.05.2008r. około godz.!3:20 po-
między blokami nr 25,26 przy ul .Polnej w miejscowości 
Pawłowice . przez nieustalony poja/.d typu BIJS.    Sekcja 
Kryminalna Komendy Powiatowa Policji w Pszczynie zwraca 
się do świadków przedmiotowego zdarzenia o kontakt pod 
adresem 43-200 Pszczyna ul.Bogcdaina 18 . pok.21 .iclelbn 
032-4493292 lub 032-4493200. 



NI E !  D la  A l ko ho l u  
 
 Począwszy od marca br. Punkt Konsultacyjno-
Terapeutyczny dla Osób UzaleŜnionych Członków Ich Rodzin 
działający w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wiślnej, roz-
szerza zakres świadczonych usług.  Terapia prowadzona przez 
certyfikowanego specjalistę obejmuje następujące formy pomo-
cy: 
� konsultacje indywidualne dla wszystkich zgłaszających się 

oraz rozpoznanie problemów i poradnictwo 
� terapia indywidualna dla osób uzaleŜnionych 
� terapia indywidualna dl Dorosłych Dzieci Alkoholików 
� terapia indywidualna dla osób współuzaleŜnionych 
� terapia grupowa dla uzaleŜnionych 
� terapia grupowa dla współuzaleŜnionych. 

 
Jeś li masz  proble m ze sobą,  
jeś li proble m ma ktoś bliski 

lub po prostu chcesz poroz mawiać – PRZYJDŹ. 
TU OTRZYMASZ  POMOC 

 
 W kaŜdy poniedziałek w godz. 16.30 - 20.30. oraz w 
środy w godz. 13.30 - 15.30 czeka na Ciebie Certyfikowany 
Terapeuta UzaleŜnień – Maria StróŜniak 
MoŜna teŜ skontaktować się telefonicznie – 0661 270 473 

Regulamin konkursu: 
 
1. Uczestnikiem konkursu moŜe być kaŜdy mieszkaniec 

Gminy Goczałkowice-Zdrój posiadający estetycznie 
zagospodarowane obejście lub ogród przydomowy. W 
konkursie moŜna uczestniczyć co 2 lata.  

2. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach: 
- ogrody przydomowe małe na działkach siedliskowych 
do 10 arów, 
- ogrody przydomowe duŜe na działkach siedliskowych 
powyŜej 10 arów. 

3. Uczestnicy, którzy przystąpili do konkursu potwierdzają 

zgłoszenie własnoręcznym podpisem na „Karcie zgłosze-
nia”. 

4. Ocenę zgłoszonych ogrodów przeprowadzi Komisja w 
składzie: 

- 2 przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Rady Gminy, 
- 2 przedstawicieli Urzędu Gminy, 
- specjalista ODR. 

5. Przeglądu ogrodów i zagród Komisja dokona od 14-25 
lipca 2008 r. 

6. W czasie przeglądu komisja dokonuje oceny według 
niŜej podanych kryteriów: 

Wyszczególnienie kryteriów punktacja 

1. koncepcja załoŜenia ogrodu od  1 - 5 

2. prawidłowe prowadzenie ogrodu,  zróŜnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej od  1 - 5 

3. estetyka otoczenia, ład i porządek na posesji oraz wokół niej od  1 - 5 

7. Organizator funduje nagrody i wyróŜnienia.  
8. Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie moŜna uzy-

skać w Urzędzie  Gminy Goczałkowice-Zdrój – pokój 
nr 205 (II piętro). 

9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 lipca 2008 ro-
ku. 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podle-

gają odwołaniu. 
11. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkurso-

wa.  
12. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w trak-

cie trwania gminnych doŜynek, które odbędą się w dniu 
14.09.2008 r.  

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza konkurs na  

„NAJŁADNIEJ ZAGOSPODAROWANY  
OGRÓD PRZYDOMOWY” 

KOMUNIKAT   
 
Portal farmer.pl zamieścił na 
swoich stronach kwalifikator 
pomocy UE (http://
www.farmer.pl/finanse/dotacje-
i-doplaty/
kwalifika-
tor_pomocy_ue,22845f9edf636c
8284ec.html). Sprawdź, odpo-
wiadając na 10 pytań, czy mo-
Ŝesz ubiegać się o premię w 
wysokości 50 tys. zł, w ramach 
działania "Ułatwianie startu 
młodym rolnikom" PROW 20-
07-2013.  
 
Kwalifikator pomocy UE został 
sporządzony na podstawie roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Dz.U. Nr 200 
poz. 1433 z 2007 r, z później-
szymi zmianami, Dz.U. Nr 24 
poz. 147 z 2008 r. - Warunki i 
tryb przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania 
"Ułatwianie startu młodym rol-
nikom".  

 
Nowe zasady przydziału środ-
ków finansowych dla młodych 
rolników przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będą obowiązywały 
od 1 lipca 2008 r.  
 
Opracowanie dostępne jest w 
całości na stronach portalu 
http://www.farmer.pl/finanse/
dotacje-i-doplaty/
kwalifika-
tor_pomocy_ue,22845f9edf636c
8284ec.html 
 
JuŜ teraz bezpłatnie skorzy-
staj z zawartych tam informa-
cji!!  
 
Farmer.pl będzie publikował 
kolejne kwalifikatory dostępno-
ści środków z programów po-
mocowych UE.  
  
z pozdrowieniami 
   
Redakcja portalu farmer.pl 



OGŁOSZENIE 
 URZĄD GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

43-230  Goczałkowice-Zdrój 
ul. Szkolna 13 

 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze 
 

Kierownika 
Administracji Zasobów Komunalnych  

w Goczałkowicach-Zdroju  
 
 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
 
a. wykształcenie wyŜsze magisterskie 
b. staŜ pracy – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządo-

wych i rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego  

c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku   
d. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  
e. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych 
f. nieposzlakowana opinia 
g. obywatelstwo polskie 
h. znajomość przepisów w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, komunalnej, mieszkaniowej, dróg publicznych, 
gospodarki nieruchomościami, prawa energetycznego, prawa 
budowlanego, ochrony środowiska, kosztorysowania, finan-
sów publicznych, samorządu terytorialnego, postępowania 
administracyjnego, zamówień publicznych 

i. znajomość przepisów w zakresie prawa pracy 
 
 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 
 
a. umiejętności organizatorskie,  
b. umiejętność kierowania zespołem 
c. dyspozycyjność,  
d. komunikatywność, odpowiedzialność  
e. znajomość uwarunkowań lokalnych i lokalnej problematyki z 

zakresu m.in. gospodarki wodno-ściekowej, komunalnej, 
mieszkaniowej, dróg publicznych oraz gospodarki nierucho-
mościami  

f. umiejętność obsługi komputera 
 
3. Zakres wykonywanych zadań: 
 
a.  zarządzanie i kierowanie bieŜącymi sprawami AZK  
b. organizowanie i nadzorowanie pracy AZK 
c. realizacja zadań statutowych AZK, występowanie z inicjaty-

wami w tym zakresie 
d. reprezentowanie AZK na zewnątrz,   
e. podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na ze-

wnątrz,  
f. wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji 
g. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, w ramach 

udzielonych upowaŜnień,  
h. wykonywanie funkcji przełoŜonego w stosunku do zatrudnio-

nych pracowników 
i. sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie statuto-

wej działalności AZK i przedkładanie ich Wójtowi Gminy 
j. realizacja budŜetu oraz nadzór na obsługą finansowo-

księgową  
k. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy 

– Prawo zamówień  publicznych 
l.  zapewnienie właściwych warunków pracy i obsługi intere-

santów 
m. przestrzeganie przepisów bhp i p/poŜ 
n. współpraca w zakresie działalności statutowej z innymi jed-

nostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej 
oraz  instytucjami  

 
4. Wymagane dokumenty: 
 
a. zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem 
b. Ŝyciorys - curriculum vitae  
c. kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o 

zatrudnienie 
d. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wy-

kształcenie, kwalifikacje i staŜ pracy wymagany na danym 
stanowisku pracy, zgodnie z ustawą o pracownikach samorzą-
dowych 

e. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętno-
ściach lub osiągnięciach zawodowych 

f. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do zajmowania stanowiska Kierownika AZK 

g. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyślnie 

h. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym  mowa w art. 31 ust. 1  pkt  4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2004r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych  

i. (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 
j. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych 
k. oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie  
l. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 126 z późn. zm.)  
m. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika AZK. 
 
 

Wymagane dokumenty naleŜy składać w Sekretariacie Urzędu 
Gminy lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 20.06.2008r., na 
adres: 

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju , 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój ul. Szkolna 13,  w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem:  
„Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika AZK w Go-
czałkowicach-Zdroju” 

  
5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, 

nie będą rozpatrywane. 
 
6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opi-

nie lub referencje z poprzednich miejsc pracy 
 
7. Termin przeprowadzenia wstępnej selekcji – 23.06.2008r.  
 
8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urz ędu Gminy / www. 
bip.goczalkowicezdroj.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 

N A B Ó R  P R A C O W N I K Ó W  



Gmin a Goczałk ow ice -Zdró j  
Gmin ny O ś r odek K ul tur y  

zapraszają  na  

XIII DNI GOCZAŁKOWIC XIII DNI GOCZAŁKOWIC XIII DNI GOCZAŁKOWIC XIII DNI GOCZAŁKOWIC     
14 14 14 14 ----15 CZERWCA 200815 CZERWCA 200815 CZERWCA 200815 CZERWCA 2008    

Stadion sportowy ul. Uzdrowiskowa 44, Goczałkowice-Zdrój 
 

__________ PROGRAM: __________ 
 
14 CZE RW CA (SOBOTA) 
� 14.00  PREZENTACJA WIOSKI INDIAŃSKIEJ 
� 15.00  PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEśY Z GOCZAŁKOWIC-

ZDROJU 
� 16.00  UROCZYSTE OTWARCIE 
� 16.15 ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ MIEJSCE, 

KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ” ORAZ FOTOGRAFICZNEGO „TO CO PIĘKNE WOKÓŁ NAS” 
� 16.30  WYSTĘP CHÓRU SZKOLNEGO   
� 17,00  WYSTĘP CHÓRU PARAFIALNEGO  „SEMPER COMMUNIO” 
� 17.30  PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW MUZYCZNYCH 
� 18.00  WYSTĘP ZESPOŁU MŁODZIEśOWEGO „REZERWACJA” 
� 18.30  KONCERT ZESPOŁU „FILL” 
� 20.00  GWIAZDA WIECZORU- INDIOS BRAVOS 

 
15 CZE RW CA (NIEDZ IELA)  
� 13.00   XIII REGIONALNE SPOTKANIE Z FOLKLOREM 
� 16.30  WYSTĘPY WOKALNE MŁODZIEśY 
� 17.00  WYSTĘP LAUREATÓW KONKURSU EUROPEJSKIEGO Z GIMNAZJUM 
� 17.30  PODSUMOWANIE KONKURSU RODZINNEGO 
� 18.00   ATRAKCJA WIECZORU – PROGRAM ESTRADOWY ROZ ŚPIEWANA EUROPA –

PROWADZĄCY Paolo Cozza 
� 20.30 KONCERT ZESPOŁU „3 I PÓŁ” - ZABAWA TANECZNA    

 

Konferansjer: Wojciech Lala 
 
IMPREZY TO WARZYSZ ĄCE: 
� WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ARTYSTY RZEŹBIARZA STANISŁAWA HOCHUŁA (PAWILON WRZOS) 
� KONKURS RECYTATORSKI „JESTEŚMY JEDNĄ RODZINĄ” (SALA GOK) 
� I GOCZAŁKOWICKIE POTYCZKI RODZINNE – NAGRODA GŁÓWNA 1000 ZŁ 
� WIOSKA INDIAŃSKA DLA DZIECI 
� PROMOCJA WYDAWNICTW GOK 
� WYSTAWA POPLENEROWA – GOCZAŁKOWICE-MOJE MIEJSCE (URZĄD GMINY) 
� ZAWODY WĘDKARSKIE SAMORZĄDOWCÓW (STAW RONTOK) 
� WIZYTA GMINY PARTNERSKIEJ Z WĘGIER 
� LICZNE STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE  
� PLAC  ZABAW DLA DZIECI 

 
WSPÓŁORGANIZATO RZY: 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Wędkarskie „Rontok”, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój 





PROTOKÓŁ Z KONKURSU 
P LAS TYCZNEGO 
„PORTRET MOJEJ MAMY” 

ROZWIĄZANIE 
KRZY śÓWKI GOK-U 

„Wiadomości Goczałkowickie” nr 4 (161). 
 

Hasło: MAJÓWKA 
 

Nagrodzone osoby: Wiktoria Sekta, Mateusz Pastuszka 
 

Nagrody moŜna odebrać w biurze GOK 
pok. 213 (budynek Urzędu Gminy) 

W dniach 9 - 10.05.2008r. 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Goczałkowicach-Zdroju zorga-
nizował wycieczkę do Warsza-
wy. Liczna grupa uczestników 
miała moŜliwość zwiedzania 
najciekawszych obiektów Stoli-
cy, do których naleŜały m. in.: 
Sejm RP, Łazienki Królewskie, 
Powązki Wojskowe, Stare Po-
wązki, Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, Plac Zamkowy 
z kolumną Zygmunta, Plac Pił-
sudzkiego z grobem Nieznanego 
śołnierza, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, metro. Zwie-
dzając Sejm uczestnicy wyciecz-
ki byli obserwatorami burzliwej 
dyskusji posłów na temat abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. 
Wśród wielu niezapomnianych 
atrakcji był spektakl „Upiór w 
operze” w Teatrze Roma oraz 

nocleg na statku „Barce” na 
rzece Wiśle. Jeszcze w tym roku 
GOK planuje zorganizować 
równie ciekawe wyjazdy w pięk-
ne miejsca naszego kraju. 
 

FOTOREPORTAś  
Z WYJAZDU DO WARSZA-

WY DAWIDA SEKTY 

DZIEŃ MATKI  
I DZIECKA 
 
W dniu 30 maja br., w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Goczałkowicach-Zdroju odbył 
się Dzień Matki i Dziecka. Pro-
gram artystyczny dla swoich 
Mam przygotowały dzieci i 

młodzieŜ uczestniczące w 
warsztatach plastycznych, ta-
necznych, muzycznych oraz 
Zespół Dziecięcy „Goczołki”. 
Po zakończeniu części artystycz-
nej młodzi artyści wręczyli Ma-
mom róŜe i zaprosili na słodki 
poczęstunek, na którym były m. 
in. pączki przygotowane przez 
dzieci i Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

WYJAZD DO WARSZAWY  

Na konkurs nadesłano 135 
prac. Jury w składzie: 
 
- Dorota Witosz 
- Dawid Krzepina 
- Patrycja Komraus 
- Barbara Lukas 
- Barbara Sopot – Zembok, 
- Zofia Szołdra 
wybrało i oceniło prace, 
przyznając następujące 
nagrody i wyróŜnienia: 
 
Kategoria: Przedszkola 
Nagrody: 
Igor Świerczek – PP nr 2 
Goczałkowice-Zdrój 
 
WyróŜnienia: 

Emilia Chlebek - PP nr 2 
Goczałkowice-Zdrój  
Tomasz Maśka - PP nr 2 
Goczałkowice-Zdrój 
 
 
Kategoria: Szkoła Podsta-
wowa 
Nagrody: 
Michalina Masny – SP 1 
Goczałkowice-Zdrój 
Beata Siuta – SP Frydek 
Nicola Rajda  - SP 1 Go-
czałkowice-Zdrój 
 
WyróŜnienia: 
Oliwia Piłot - SP 1 Goczał-
kowice-Zdrój 
Marta Zemczak - SP 1  



 5 czerwca 2008r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury, 
odbył się XIII Mi ędzygminny 
Konkurs Recytatorski, w którym 
wzięło udział 29 recytatorów 
szkół podstawowych powiatu 
pszczyńskiego. Rywalizowali ze 
sobą najlepsi recytatorzy prezen-
tując poezję związaną  z tema-
tem konkursu. KaŜdy uczestnik 
zaprezentował dwa utwory, 
poetycki oraz fragment prozy. 
Obradowała komisja konkurso-

wa w składzie: Barbara Sopot – 
Zembok, Maria Kuś, Danuta 
Abramowicz – Heczko,  Małgo-
rzata Paszek,  Zofia Szołdra, 
Katarzyna Wadas 
Jury przyznało następujące wy-
róŜnienia: 
 
WyróŜnienia I „S” –  Martyna 
Król – SP 1 Goczałkowice – 
Zdrój, Jakub KałuŜa – SP – SP 4 
Pszczyna, Katarzyna Lenik – SP 
2 Pawłowice 
 
WyróŜnienie I: - Kamil Kijonka 
– SP 9 Łąka, Marta Król – SP 2 
Pawłowice, Katarzyna Słonka – 
SP 2 Pawłowice, Sonia Szyma-

kowska – SP 1 Wola, Kinga 
Świerkot – GOK Goczałkowice 
– Zdrój, Dominika Terebus – SP 
2  
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Woli, Wiktoria Wiera – SP 16 
Studzienice, 
 
WyróŜnienie II : - Aleksandra 
Dyrna – SP Pielgrzymowice, 
Bogumiła Gołek – SP 4 Pszczy-

na, Katarzyna Goraus – SP Paw-
łowice, Katarzyna Grzegorczyk 
– SP 2 Pawłowice, Magdalena 
Jagieła – SP 1 Wola, Adam Kan-
tor – SP 2 Goczałkowice – 
Zdrój, Roksana Konstanty – SP 
16 Studzienice, Klaudia Kościel-
ny – GOK Goczałkowice – 
Zdrój, Justyna Lazarek – SP 1 
Goczałkowice – Zdrój , Anna 
Mościcka -  SP 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Woli , Dorota 
Pławecka – SP 9 Łąka, Hanna 
Holeksa – SP Pielgrzymowice, 
Faustyna Szklanny – SP 18 z 

Oddziałami Integracyjnym  w 
Pszczynie, 
 
WyróŜnienia III: - Agnieszka 
Hanak – SP Suszec, Michalina 
Hasiak –  
SP 18 z Oddziałami Integracyj-
nym  w Pszczynie, Izabela Kapi-
ca –  
SP 8 Rudołtowice, Daria Ko-
złowska – SP 8 Rudołtowice, 
Marta Łomozik –  
SP Pawłowice, Joanna Puchałka 
– SP 7 Ćwiklice,. 

8 maja 2008 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Go-
czałkowicach odbyła się IX 
edycja powiatowego konkur-
su dla gimnazjalistów 
„Ziemia pszczyńska w Euro-
pie - wczoraj, dziś i jutro”.  
W konkursie udział wzięły 
pięcioosobowe druŜyny gim-
nazjów z powiatu pszczyń-
skiego. Zmagania gimnazja-
listów oceniało jury w skła-
dzie: dyrektor POPP, dr Bar-
bara Sopot-Zembok, dyrek-

tor GOK w Goczałkowicach, 
mgr Zofia Szołdra oraz na-
uczyciel POPP, mgr Danuta 
Abramowicz-Heczko. Kon-
kurs przygotowała i prowa-
dziła dr Halina Nocoń.  
Konkurs składał się z dwóch 
części. W pierwszej gimna-
zjaliści zaprezentowali przy-
gotowane wcześniej przez 
druŜyny obowiązkowe zada-

nia. W tym roku wystawili na 
scenie niezwykle atrakcyjne 
inscenizacje legend związa-
nych z ziemią pszczyńską. 
KaŜda druŜyna przygotowa-
ła takŜe prezentację multi-
medialną: „Zapraszam Cię 
do Pszczyny. Znajdziesz 
tu…”. Oceniane było uza-
sadnienie wyboru atrakcji 
turystycznych, kreatywność 
pomysłów, walory estetycz-
ne, zaawansowanie techno-
logiczne oraz wystąpienie 

osoby prowadzącej prezen-
tację. W drugiej części gim-
nazjaliści zmagali się z 3 
trudnymi testami dotyczący-
mi przyrody ziemi pszczyń-
skiej, historii rodu Promnit-
zów na ziemi pszczyńskiej i 
powiatu pszczyńskiego oraz 
wykonywali zadania niespo-
dzianki: tłumaczenia gwary 
śląskiej i pracę plastyczną 
związaną z symbolami po-
wiatu.  

IX Edycja Powiatowego Konkursu  
dla Gimnazjalistów „ Ziemia pszczy ńska  
w Europie – wczoraj, dzi ś i jutro” 

Goczałkowice-Zdrój 
Edyta Peter – SP Frydek 
Zofia Pławecka – ZSP Stu-
dzienice 
Stanisław Wojnecki – SP 
Miedźna 
Paulina Łasoń – SP Frydek 
Zofia Szendera - SP 1 
Pszczyna  
Magdalena Gruszka – SP 
Kobiór 
 
Kategoria: Gimnazjum 
Nagroda: 
Joanna Czernecka – Gim-
nazjum Goczałkowice-Zdrój 
Wojciech Szczypek – Gim-
nazjum nr 2 Pszczyna 
 
WyróŜnienia: 
Katarzyna Buczek – Gim-
nazjum Goczałkowice-Zdrój 
Małgorzata Kuś – Gimna-
zjum Goczałkowice-Zdrój 

XIII MI ĘDZYGMINNY  
KONKURS RECYTATORSKI 
„JESTEŚMY JEDNĄ  RODZINĄ” 



R O D Z I N N E   
W Y C I E C Z K O W E  L AT O!   

 

Gminny Ośrodek Kul-
tury organizuje ro-
dzinny wyjazd do Ko-
palni Soli w Wieliczce   
i Sanktuarium BoŜego 
Miłosierdzia w Ła-
giewnikach 27 czerw-
ca (piątek) 2008r., 
godz. 8.00 

Cena wyjazdu od osoby: 30 zł + bilet do kopalni (normalny 
39 zł, ulgowy 24 zł) 
Bilety ulgowe przysługują dzieciom od 4 - go do 15 -go roku 
Ŝycia, młodzieŜy szkolnej do 25 - roku Ŝycia po okazaniu 
waŜnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom i 
rencistom po okazaniu waŜnej legitymacji. 
 W cenie: przejazd, ubezpieczenie, usługa przewodnic-
ka w kopalni. 

PLENER MALARSKI 
 
 W dniu 23.05.2008r.  Gminny Ośro dek Kultury 
zo r ga ni zo w ał  p le n er  m al ars ki  po d h as ł e m 
„Goczałko wice - moje miejsce” pro wadzo ny przez 
Panią  Marcelinę  Ścipniak. Mło dzi artyści przenieśl i  
na płótno malo wnicze zakątki o gro du P aństwa Kapias. 
Gminny Ośro dek Kultury w Go czałko wicach-Zdroju  
dziękuje P aństwu Kapias za u dostępnienie o gro du na 
plener malarski. 

"JAK CIE WIDZÓM, TAK CIE PISZÓM" 
 

PARADY LUDOWEGO  
STROJU ŚLĄSKIEGO  
 
 W dniu 31 maja 2008r. Zespół Folklorystyczny 
„Goczałkowice” wraz z kapelą brał udział w Paradzie Ludo-
wego Stroju Śląskiego Miedźna 2008. Zespół wykonał pieśni 
Ŝałobne oraz zaprezentował autentyczne stroje śląskie, w któ-
rych dawniej chodzono na uroczystości pogrzebowe. Za cieka-
wą prezentacje Zespół zdobył II miejsce. Gratulujemy!!! 

OGŁOSZENIE 
 
 W okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Kultury 
planuje zorganizować wyjazdy rodzinne w góry i w inne 
ciekawe miejsca w ramach Rodzinnego Wycieczkowe-
go Lata. Informacje na temat wycieczek ukazywać się 
będą na stronie www.gok.net.pl ,na tablicach ogłosze-
niowych oraz pod numerem telefonu 032 210-78-38. 



 Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goczałkowicach-
Zdroju zorganizował w dniu 
04.06.2008r., wyjazd dla 
dzieci uczestniczących w 
warsztatach plastycznych do 
Pszczyńskiego Centrum Kul-
tury na otwarcie wystawy 
malarstwa Anny Stoszek - 
Szroborz. Artystka jest autor-
ką i ilustratorką bajek dla 

dzieci. Zwiedzający mogli 
podziwiać przepiękne akwa-
rele na których pojawia się 
świat dziecięcych zabaw. 
Uczestnicy wyjazdu wzięli 
udział w konkursie zorgani-
zowanym przez autorkę wy-
stawy w którym nagrodami 
były oryginalne prace artyst-
ki. 

Człowiek potrafi marzyć. 
Być moŜe to głównie odróŜnia 
go od innych Ŝyjących istot. Nie 
potrafimy wejrzeć w duszę pie-
ska czy biedronki, ale wydaje mi 
się, Ŝe te stworzenia są dobrze 
pogodzone ze światem, w któ-
rym Ŝyją. Natomiast ludzi ciągle 
to nie zadowala. WciąŜ za 
czymś gonimy, do czegoś tęsk-
nimy, dokądś dąŜymy. I próbu-
jemy przeniknąć myślą i sercem 
to, co nieprzeniknione. 

 
Jakie było pierwsze marze-

nie człowieka? Przychodzi mi 
do głowy pewna myśl: Czytając 
„Stary Testament”, moŜna za-
uwaŜyć wyraźny punkt zwrotny 
w dziejach ludzkości – grzech 
pierworodny. Wbrew temu, co 
pod tym pojęciem moŜe rozu-
mieć wiele osób, nie chodzi o 
seks. Grzechem tym była chęć 
poznania dobra i zła, tak jak znał 
je Bóg. Zastanawiam się nad 
tym, czy Bóg istotnie nie chciał 
ludziom dać wiedzy o dobru i 
złu. Pozbawiając nas tej wiedzy, 
skazałby ludzi na los istot takich 
jak bociany czy delfiny. Będąc 
nimi, Ŝylibyśmy w harmonii i 

spokoju. Bylibyśmy szczęśliwi 
po wieczne czasy, Ŝyjąc, roz-
mnaŜając się, znając swoje miej-
sce we Wszechświecie. A moŜe 
Bogu chodziło o obudzenie in-
nych uczuć, dąŜeń? MoŜe szatan 
został wykorzystany w dziele 
stworzenia? MoŜe Wszechświat 
ma być kolebką dla istot, które 
pragną niemoŜliwego? MoŜe 
Bóg nie chciał być samotny i 
marzył o kimś, kto mógłby być 
dla Niego partnerem? MoŜe Bóg 
teŜ jest marzycielem? 

 
Bez marzeń nie byłoby cy-

wilizacji. Bez marzeń nie było-
by księŜniczek, rycerzy, poszu-
kiwaczy złota, Ŝeglarzy, lotni-
ków, poetów… Gdyby nie ma-
rzenia, nie byłoby złamanych 
serc i tej nadziei, która pcha do 
przodu, która pozwala podnosić 
się po upadkach, która pozwala 
przezwycięŜać słabości, sięgać 
po niemoŜliwe. Jeśli chłopak po 
raz kolejny dostanie kosza od 
dziewczyny, o której marzy, nie 
przyjmuje tego do wiadomości i 
próbuje dalej. Marzenia mobili-
zują. Marzenia pokazują świat, 
w którym jest nasze szczęście. 

Tak bardzo chcemy dotknąć 
tego szczęścia, Ŝe porywamy się 
na rzeczy niemoŜliwe, zdobywa-
my się na wysiłek, który czasa-
mi nie mieści się w wyobraźni, 
przekraczamy granice własnych 
moŜliwości. To jest bardzo trud-
ne i daje duŜo cierpień. Ale 
chcemy marzyć, chcemy cier-
pieć, chcemy czuć.  

Antoine de Saint-Exupéry 
pisze: „pragnienie, Ŝal i smutek 
miłości więcej są warte niŜ tępy 
spokój tych, którym jak bydłu 
miłość jest nieznana. Podobnie 
na pustyni, gdzie cierpisz pra-
gnienie, wolisz tęsknić do źró-
dła, niŜ o nim nie pamiętać.” I 
chociaŜ moŜna nad tymi słowa-
mi dyskutować (ten, kto widział 
oczy krowy karmiącej cielaka, 
zobaczył w nich miłość), to 
myślę, Ŝe autorowi chodziło  

o wskazanie wyjątkowości czło-
wieka, który kochając, nie ucie-
ka od cierpienia, bo jest ono 
częścią miłości. 

 
Drodzy Przyjaciele! Mam 

propozycję: ustanówmy Święto 
Marzeń. Niedawno był Dzień 
Niezapominajki – pozdrawiam 
niezapominajki:-) Poświęćmy 
naszym marzeniom chociaŜ 
jeden dzień w roku – są tego 
warte! Podoba się Wam pomysł? 
Jeśli tak, to wcielmy go w Ŝycie. 
Jeśli wykorzystamy Internet, to 
moŜe nasz pomysł rozejdzie się 
po świecie jak ogromna fala. Nie 
wstydźmy się naszych marzeń  
– kochajmy je! 
 
Opracowanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna 

KĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKI����
 W Goczałkowicach-Zdroju nie brakuje ludzi o duszy artysty, 
pasjonatów obdarzonych licznymi zdolnościami i talentami. Ludzi 
skromnych, którzy nie Ŝyją świetle jupiterów, nie występują na estra-
dzie ale tworzą niepowtarzalne utwory, które im serce dyktuje. Czy-
tając wiersze pisane do szuflady, często pod wpływem osobistych 
przeŜyć, aŜ prosi się, by je wyciągnąć na wierzch i przekazać innym. 
Właśnie z myślą o tych niepozornych, wspaniałych, bezimiennych 
twórcach prowadzimy specjalny kącik literacki i gorąco zachęcamy 
do współpracy. Czekamy na kolejne utwory.  

Maria OŜarowska 

Radość znajdować… 
 
JakiŜ ogromny zamęt w mej głowie, 
A nocą przyszli jeszcze dobrych nowin aniołowie, 
Opowiadają wieści z nieskończoności świata 
I kaŜdy z osobna mój sen pieśnią przeplata! 
JakieŜ kłębowisko myśli w mej duszy, 
Teraz do gwiazd jej bliŜej i zaraz pewnie ruszy, 
Na wędrówkę po płaskowyŜu spokojnego nieba 
I snu mi teraz juŜ więcej nie potrzeba! 
Bo jakieŜ w serca mego biciu zamieszanie, 
Niby-spokojność a ciągle kochania pulsowanie, 
Mieszka w nim wreszcie nowe Ŝycie, 
Którego ogniem płoną oczy w zachwycie! 
Spać i jeszcze śnić, czy nocą niebiesko wędrować? 
KaŜdy sposób dobry, by rankiem radość znajdować! 
 

Paweł Nemojewski 

U W A G A  
 
 Z DNIEM 30.06.2008 R. ZOSTANIE ZAKOŃCZO-
NY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  
W GMINIE GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. 

 
WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK 

Wyjazd dzieci na wystawę 

Św i ę t o  m a r z eń  



Agencja Rynku Rolnego informu-
je, Ŝe został uruchomiony nowy 
mechanizm „Pomoc do planta-
cji trwałych” 
Mechanizm ma na celu udziele-
nie pomocy stanowiącej zwrot 
części zryczałtowanych kosztów 
poniesionych przez Rolnika z 
tytułu załoŜenia plantacji wielolet-
nich roślin energetycznych. 

Uczestnik mechanizmu 
O pomoc do plantacji trwałych 
moŜe ubiegać się Rolnik (osoba 
fizyczna lub prawna, bądź grupa 
osób fizycznych lub prawnych, 
bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków), który: 
• prowadzi działalność rolniczą 
na terytorium Polski, 
• jest zarejestrowany w Central-

nym Rejestrze Przedsiębiorców 
(CRP) 
prowadzonym przez ARR. 
Przedmiot dopłaty 
Rodzaje roślin objętych pomocą 
do plantacji trwałych to: 
• Wierzba (Salix sp.); 
• Topola (Populus sp.); 
• Miskant (Miscanthus sp.); 
• Ślazowiec pensylwa ński (Sida 

hermaphrodita). 
Stawki dopłat 
Kwota pomocy wyliczona będzie 
w oparciu o zryczałtowane koszty 
załoŜenia 1 ha plantacji danego 
rodzaju rośliny energetycznej, 
określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

L.p. Rodzaj rośliny Zryczałtowany koszt załoŜe-
nia 1 ha 

Wysokość pomocy do 1 ha załoŜonej 
% zryczałtowanych 
kosztów 

zł 

1. Wierzba (Salix sp.)   8 600 zł 50% 4 300 zł 
2. Topola (Populus sp.)   8 400 zł 30 % 2 520 zł 
3. Miskant (Miscanthus sp.) 18 000 zł 40 % 7 200 zł 
4. Ślazowiec pensylwański (Sida 

hermaphrodita) 
10 200 zł 40 % 4 080 zł 

Ogólne warunki 
 
Pomoc do plantacji trwałych przy-
znawana jest, jeŜeli plantacja: 
• Obejmuje obszar co najmniej 1 
ha, 
• Nie została załoŜona na trwałych 
uŜytkach zielonych, 
• Jest obj ęta wnioskiem o przy-
znanie płatno ści do upraw ro ślin 
energetycznych za rok, w któ-
rym plantacja została zało Ŝona 
lub za rok 

nast ępujący po roku zało Ŝenia 
plantacji, 
• Została załoŜona zgodnie z wy-
mogami agrotechniki, 
• PołoŜona jest: 
- 1,5 m od granicy sąsiedniej dział-
ki gruntu, na której została załoŜo-
na taka plantacja lub uŜytkowanej 
jako grunt leśny, 
- 3 m od granicy sąsiedniej działki 
gruntu uŜytkowanej w sposób inny 
niŜ 
określony powyŜej, 

• Nie została załoŜona na grun-
tach: 
- objętych obszarową ochroną 
przyrody, jeŜeli plany ochrony tych 
obszarów jednoznacznie nie do-
puszczają w danym miejscu zakła-
dania plantacji, 
- zmeliorowanych, w przypadku 
plantacji topoli i wierzby. 
W danym roku Rolnik moŜe ubie-
gać się o przyznanie pomocy do 
załoŜenia plantacji trwałych o po-
wierzchni nieprzekraczaj ącej 100 
ha. 
O pomoc mog ą ubiega ć się rów-
nieŜ Rolnicy, którzy zało Ŝyli 
plantacje trwałe w 2007 r., lecz 
nie wcze śniej ni Ŝ w dniu 1 wrze-
śnia 2007 r. 
Wnioski wraz z zał ącznikami 
naleŜy składać we właściwym, ze 
względu na miejsce poło Ŝenia 
plantacji , Oddziale Terenowym 
ARR. 
Wniosek o przyznanie pomocy do 
plantacji trwałych powinien zostać  
złoŜony w terminie do 3 miesi ęcy 
od dnia złoŜenia, w Biurze Powia-
towym ARiMR, wniosku o przy-

znanie płatno ści do upraw ro ślin 
energetycznych Szczegółowe 
warunki udzielania dopłat, for-
mularz wniosku oraz akty praw-
ne są dost ępne na stronie inter-
netowej www.arr.gov.pl 
 
Telefoniczny Punkt Informacyjny 
ARR udziela informacji pod nr. 
(022) 661-72-72  wszystkim bene-
ficjentom zainteresowanym uzy-
skaniem informacji o warunkach 
uzyskania pomocy do plantacji 
trwałych. 
TPI czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-16:00. Konsul-
tantom moŜna równieŜ zadawać  
drogą elektroniczną pytania doty-
czące mechanizmów WPR admini-
strowanych przez ARR, korespon-
dencję naleŜy kierować na adres 
e-mail:  tpi@arr.gov.pl 
Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków uzyskania pomocy do 
plantacji trwałych w 2008 r. moŜna 
uzyskać równieŜ w Oddziałach 
Terenowych ARR oraz w Centrali 
ARR - (0-22) 661-76-96 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Pomoc do p lantac j i  t rwałych 

 We wszystkich pla-
cówkach oświatowych na 
terenie naszej Gminy trwa 
ciągła akcja zbiórki zuŜytych 
baterii. 
W związku z zaangaŜowa-
niem, które widać po osią-
gniętych wynikach w zbiórce 
baterii, Wójt Gminy postano-
wił przyznać nagrody finan-
sowe dla klas Szkół Podsta-
wowych oraz przedszkoli, 
które osiągnęły najlepszy 
wynik. Zebrane baterie trafia-
ją do organizacji odzysku 
REBA, która zajmuje się ich 

utylizacją. 
Wszystkie placówki biorące 
udział w zbiórce zebrały w 
tym roku szkolnym około 
300 kg zuŜytych baterii ! 
BRAWO !!! 
 
Mieszkańców, którym nie 
jest obojętny los środowiska 
naturalnego i chcą oddać 
zuŜyte baterie do utylizacji 
zapraszamy do Urzędu Gmi-
ny Goczałkowice – Zdrój, 
gdzie na parterze znajduje się 
pojemnik na zuŜyte baterie. 

ZBIÓRKA BATERII 



„Społeczniaki” to grupa 
uczniów goczałkowickiego 
Gimnazjum, działająca na rzecz 
poprawy stanu czystości w swo-
jej gminie. To dzięki nim na 

terenie Goczałkowic powstało 
18 nowych, samodzielnie poma-
lowanych  koszy na odpadki. 

31 maja 2008 roku ponad 
600 uczniów wraz z nauczycie-
lami przyjechało do warszaw-
skiej siedziby „Agory” na Ogól-
nopolską Prezentację Projektów 
MłodzieŜowych. Nie mogło 
zab r aknąć  tam ró wn ieŜ 
„Społeczników”, którzy do tego 
przedsięwzięcia przygotowywali 
się juŜ od początku roku szkol-
nego.  

Uczestników prezentacj i 
swoją obecnością zaszczycili 
m.in., Piotr Pacewicz (zastępca 
redaktora naczelnego „Gazety 
Wyborczej”), GraŜyna Czetwer-
tyńska (przedstawicielka Mini-

sterstwa Edukacji), która odczy-
tała list od minister Katarzyny 
Hall, Irena Koźmińska ("Cała 
Polska czyta dzieciom"), GraŜy-
na Kopińska z Fundacji Batore-

go (specjalistka od walki z ko-
rupcją),Jurek Owsiak oraz wielu 
ekspertów i wolontariuszy po-
chylających się nad stoiskami, 
dociekliwie pytających i odpyty-
wanych przez uczniów.  

 Na stoiskach uczniow-
skich moŜna było poznać auto-
rów i niestrudzonych realizato-
rów ponad 100 projektów z róŜ-
nych dziedzin - od ochrony śro-
dowiska do pracy wolontariac-
kiej w hospicjum, a takŜe obej-
rzeć takie efekty całorocznych 
działań, jak samodzielnie skon-
struowany przez uczniów techni-
kum robo t i f r eza rka, 
czy wykonany przez ucznia 
Szkoły Podstawowej z Kali-
sza filtr do oczyszczania wody. 

Swoje dokonania zaprezentowa-
li uczniowie działający w lokal-
nych społecznościach w ramach 
akcji Młodzi Obywatele Działa-
ją, Uczniowie z klasą, Młodzi 
przeciw korupcji, Samorząd 
uczniowski, Młodzi głosują, 
Poczytaj mi, przyjacielu, Eduka-
cja z internetem.  

 Na tegorocznej OPPM 
swój dwuletni dorobek zapre-
zentowały „Społeczniaki”. Przy-
gotowali atrakcyjne stoisko, 
rozdawali ulotki informacyjne i 
udzielili wielu wywiadów. Ich 
projekt, uznany za ambitny, 
uzyskał wielką aprobatę wśród 
ekspertów. Uznanie to przełoŜy-
ło się na dwa wyróŜnienia z 
dyplomami jakie otrzymali na 
zakończenie imprezy.  

 Mam nadzieję, Ŝe nie 

jest to ostatni projekt w wykona-
niu „Społeczników”, a ich dzia-
łalność będzie przykładem ak-
tywności obywatelskiej dla kole-
gów  i koleŜanek nie tylko ze 
szkoły.  
 

Łukasz Hanke 

SPOŁECZNIAKI W WARSZAWIE 

InŜynier drogownictwa - 
wymagane wykształcenie kierun-
kowe, staŜ pracy mile  Widziany, 
prawo jazdy kat. B (pracodawca 
z Jankowic) 

Magazynier, operator 
formierki, pakowacz –  mile 
widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (praca w 
Porębie) 

MontaŜysta dzwonków, 
ślusarz, zaopatrzeniowiec, 
magazynier, doradca technicz-
ny – wymagane wykształcenie 
zawodowe, średnie, wyŜsze 

preferowane techniczne, mile 
widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (praca w 
Pszczynie) 

Pracownik produkcji – 
wymagana ksiąŜeczka Sanepid, 
uregulowany stosunek do słuŜby 
wojskowej (praca w Pszczynie) 

Cukiernik – wymagane 
wy kszta łc enie kierunkowe 
(pracodawca Pawłowice, Brzeźce 
Studzionka) 

Stolarz –  wymagane wy-
kształcenie kierunkowe, staŜ 

pracy mile widziany (praca w 
Pielgrzymowicach) 

Grafik – wymagane wy-
kształcenie średnie, wyŜsze, 
obsługa programu: corell adobe 
indensing CS2 (praca w Pszczy-
nie) 

Ma js t er  b u do w la n y 
(branŜa drogowa) – staŜ pracy 
w zawodzie wymagany (najlepiej 
w branŜy drogowej) – pracodaw-
ca ze Studzionki 

Robotnik budowlany 
(murarz, tynkarz, malarz, po-
sadzkarz) – wykształcenie pod-
stawowe, zawodowe, staŜ pracy 
nie wymagany (pracodawca z 
Pszczyny) 

Kierowca z kat. prawa 
jazdy C+E, - wymagane świa-

dectwo kwalifikacji, staŜ pracy w 
zawodzie (praca: kraj, zagranica) 

Kierowca autobusu -  wy-
magane uprawnienia, staŜ pracy 
(pracodawca z Woli) 

Operator koparki, łado-
warki – wymagane uprawnienia, 
mi le widziany staŜ pracy 
(pracodawca z Katowic, praca na 
terenie kraju) 

Operator koparki – wyma-
gane uprawnienia operatora 
koparki (pracodawca z Pszczyny) 

Pr ac ow n ik oc hr o ny 
(licencja) – wymagane wykształ-
cenie zawodowe, średnie oraz 
licencja pracownika ochrony 
(praca Wola, Bieruń, Czechowice 
Dz., Brzeszcze, Lędziny) 

O F E R T Y  P R A C Y  
Powiatowy Urz ąd Pracy w Pszczynie informuje, Ŝe 

aktualnie dysponuje ofertami pracy w nast ępujących 
zawodach: 



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

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

przy ulicy Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 

Środa - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

CZASOPISMO SAMORZĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, FAX: 2107306. E-MAIL: 
GMINA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL REDAGUJE ZESPÓŁ. ADRES R EDAKCJI  
I WYDAWCY: 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 1 3. OPRACOWANIE 
GRAFICZNE: MARIA O śAROWSKA, SKŁAD I ŁAMANIE: TECHNOGRAF,  

43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ UL. SZKOLNA 163A. DRUK: A RTISCO, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 81A.  
REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH, ZAS TRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA 
NADESŁANYCH TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 10 00 EGZEMPLARZY. 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmuje interesan-
tów w budynku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy ulicy Uzdrowiskowej, za Dyrekcją WORR. 
 

Poniedziałek - od 17.00 do 19.00 
Środa - od 9.00 do 12.00 

Czwartek - od 16.00 do 19.00 
Kontakt telefoniczny: 609 595 652 

� URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00. W 
czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00. 

� KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30 do 15.30, 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 11, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 
16.00, dyŜur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świadcze ń Rodzinnych przy OPS  - ul. Szkolna 11,  
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

� GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w dniach: Poniedziałek - 7.30 - 18.00, Wtorek - 9.00 - 
18.00, Środa - 7.30 - 15.30, Czwartek - 7.30 - 15.30, Piątek - 7.30 - 
15.30. 

� GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI  ul. Powstańców Śl. 3, 
tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
22.00. 

� POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 
� STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
� POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
� POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
� POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 

992. 
� APTEKA „Pod Eskulapem”  - tel. 2107394, czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 
do 14.00. 

� APTEKA " Św. Jacka"  - tel. 2107187 
� OŚRODEK ZDROWIA - tel. 2107214. 
� CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZ ĄT- Goczałkowice-Zdrój 

ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
� GABINET WETERYNARYJNY  - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39, 

tel. 2107313 – czynny codziennie. 
� GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  - ul. Szkolna 13 czynna w 

poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 - 19.00, środa: 10.00 - 
17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739. 

� POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

� AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i numeru 
posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

� USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

� POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  
• Zakład Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, 

ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645 
• Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  

ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 
• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 

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

0322159055 
� AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy 

Marcin Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 
0603779645. 

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

USŁUGI TRANSPORTOWE 
CAŁY KRAJ, FAKTURA VAT 
 
ŁADOWNOŚĆ 1 TONA 
 
TEL. 603 972 644 

SPOTKANIE  
Z AKTORK Ą 

 
Dzięki współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Goczałko-
wicach-Zdroju 16 maja br. nasze 
gimnazjum odwiedziła znana 
aktorka z Teatru Polskiego w 
Bielsku-Białej – pani Jadwiga 
Grygierczyk. 

Było to juŜ kolejne spotkanie 
gimnazjalistów ze znaną osobi-
stością ze świata literatury, kultu-
ry. Wcześniej gościli u nas Marta 
Fox, Liliana Fabisińska, Beata 
Ostrowicka, Ewa Nowak, Małgo-
rzata Budzyńska i Marek Szołty-
sek. 

Aktorka rozpoczęła wizytę od 
zaprezentowania młodzieŜy naj-
waŜniejszych zasad sztuki aktor-
skiej (prawidłowy oddech, właści-
wa pozycja na scenie, odpowied-
nia dykcja itp.). W ćwiczeniach 
uczestniczyli równieŜ gimnazjali-
ści, którzy doskonale bawili się, 
wykonując poszczególne ele-
menty gry aktorskiej. 

Ciekawym momentem były 
scenki odgrywane przez uczniów. 
Podczas ich prezentacji wszyst-
kim uczestnikom spotkania dopi-
sywał wspaniały humor. 

Pani Grygierczyk chętnie 
odpowiadała na pytania. Barwnie 
i ciekawie opowiadała o swojej 
pracy w teatrze i przeŜyciach z 
nią związanych. Przytaczała 
zabawne historie związane z 
niektórymi spektaklami. 

Aktorka ćwiczyła równieŜ z 
uczniami zasady właściwej recy-
tacji, co na pewno gimnazjaliści 
wykorzystają w przyszłości na 
lekcjach języka polskiego czy 
podczas przygotowywania aka-
demii. 

Spotkanie przebiegało w 
bardzo miłej atmosferze. 

Pani Jadwiga w ciekawy 
sposób i z humorem prowadziła 
swoje spotkanie, nawiązała bar-
dzo dobry kontakt z gimnazjali-
stami, którym przekazała wiele 
cennych wskazówek.  
Wizyta ta była bardzo waŜnym 
wydarzeniem kulturalnym w na-
szej szkole.  
Mam nadzieję, iŜ dzięki współ-
pracy naszego gimnazjum z 
Gminną Biblioteką Publiczną w 
Goczałkowicach-Zdroju odbędą 
się kolejne spotkania ze znanymi 
osobistościami ze świata literatu-
ry, sztuki i kultury młodzieŜowej. 

 
Monika Mrzyk 


