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 Gmina Goczałkowice-
Zdrój początkiem czerwca przy-
stąpiła do konkursu organizowa-
nego przez Radio Katowice pt. 
„Zielonym do Góry czyli lato 
w plenerze” 
 
Celem Konkursu było m.in..: 
� promocja miejscowości woj. 
śląskiego, ich inicjatyw i osią-
gnięć gospodarczych, społecz-
nych i kulturalnych; 

� kształtowanie postaw proeko-
logicznych; 

� aktywizacja i integracja lokal-
nych społeczności; 

� uświadomienie mieszkańcom 

ich roli w kształtowaniu wize-
runku własnej miejscowości; 

� kultywowanie tradycji regio-
nalnych;  

� tworzenie podstaw do nawią-
zywania partnerskich kontak-
tów między rywalizującymi 
miejscowościami; 

� edukacja i upowszechnianie 
wiedzy ekologiczno-
środowiskowej wśród miesz-
kańców województwa śląskie-
go; 

� propagowanie postawy racjo-
nalnego korzystania ze środo-
wiska i gospodarowania zaso-
bami przyrodniczymi,  

� aktywizacja społeczności 
lokalnych w zakresie prak-
tycznego wdraŜania wiedzy o 
środowisku i metodach odzy-
skiwania surowców wtórnych. 

 
 Konkurs miał charakter 
rywalizacji pomiędzy miejsco-
wościami, które zgłosiły chęć 
udziału i zostały zakwalifikowa-
ne wg kolejności zgłoszeń. Kon-
kurs trwał od 1 lipca do 30 sierp-
nia 2008 r. 
 Do konkursu zostały 
zgłoszone i zakwalifikowane 
następujące miejscowości: 
 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

NAJŁADNIEJ  ZAGOSPODAROWANY  
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I miejsce w konkursie Urszula i Grzegorz NIEDŹWIED Ź (ul. Warzywna) 
Szerzej na str. 5 
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Portret Honorowego Obywatela Goczałkowic-Zdroju 
Pani Prof. dr hab. Wiesławy Korzeniowskiej  
 Uzasadnienie do wni osku 
o nadanie tytuł u Honorowego 
Obywatela Goczał kowic-Zdroju. 
 Prof.  dr hab. Wiesł awa 
Korzeni owska, histor yk, pracow-
nik naukowo – dydaktyczny Uni-
wersytetu Śląski ego, w sposób 
szczególny zasłuŜyła się w pracy 
naukowo badawczej dotyczącej 
historii oraz przemian społeczno 
– kultural nych i oświatowych na 
Górnym Śląsku. 
W ramach prowadzonych badań 
publikowała szereg artykuł ów 
tematycznych w czasopismach 
fachowych, pr acach zbiorowych i 
w materiał ach źródł owych będą-
cych  w zakresi e jej naukowych 
dociekań. 
Jako naukowi ec wypromowała 
ponad 250 pr ac magisterskich, 
był a recenzentem kilkunastu prac  
doktorskich, łącznie opublikowała 
ponad 250 prac  naukowych oraz  
brała czynny udział w kil kudzi e-
sięciu konferencjach naukowych 
w tym 6 poza granicami kraj u. 
Dla nas waŜnym jest równieŜ  
fakt,  Ŝe prof. Wiesława Korze-
niowska była współautorem pod-

ręcznika dla szkół woj ewódz tw 
górnośląskich pt. „ W dorzeczu 
Górnej Odr y i  Wisł y”, w któr ym 
rzetelnie przedstawiona jest hi-
storia naszego regionu i zacho-
dzące w ni m przemiany kulturo-
we.  
Nieoceni oną pomocą dydaktycz-
ną dla nauczycieli i uczniów są 
opublikowane jej  zbior y opowi a-
dań i legend pt. „Gawędy z prze-
szłości Górnego Śląska”, oraz „O 
ukr ytych skarbach, śpiącym woj-
sku i kochance diabł a”. Nie moŜ-
na równieŜ  tu pominąć  waŜnych 
pozycji ksiąŜkowych, któr ych była 
współautorem tj. „Śląski e uciechy 
i zabawy”, oraz „Dziecko w świ e-
tle tradycji”. skarbnicą wiedzy dla 
nas j est monografia historyczna 
Goczał kowic-Zdroju,  która opra-
cowana została pod jej redakcją. 
 Prof. Wiesława Korze-
niowska j est czł owi ekiem ciepł ym 
i Ŝyczliwym. Zawsze była zainte-
resowana problemami naszej 
miejscowości, z którą jes t uczu-
ciowo i r odzinnie związana od 
zawsze. W jej pr acowitym i ni e-
zwykle twórczym Ŝyci u znajdowa-

ła czas na spotkani a            z  
nauczyci elami,  rodzicami i dzi eć-
mi naszych pl acówek oświato-
wych i kulturalnych. Swoją wi e-
dzą i doświadczeniem wspoma-
gała niejednokrotni e konferencje 
jubileuszowe i  okazj onalne spo-
tkania środowiskowe.  
W latach 1973 – 1987 swoją 
karierę zawodową ściśle związa-
ła z Goczał kowicami i Pszczyną,  
gdzie pracowała j ako nauczyci el 
historii, ni ezwykl e ceniona za 
wi e dz ę ,  za a ng aŜ o w a ni e                         
i Ŝyczli wość  w śr odowisku lokal-
nym. 
W latach 1990 – 1992 piastowała 
stanowisko redaktora naczelnego 
„Głosu Pszczyńskiego” któremu 
nadała własną koncepcję oraz  
wzbogaciła czasopismo o tema-
tykę historii regionu oraz jego 
literacką interpretację. 
Był a naukowym konsultantem 
f i l m u  d o ku m e n t a l n e g o 
„Pszczyńska Jubilatka” zrealizo-
wanego w 1992r. Prof. Wiesława 
Korzeni owska za pracę naukową 
była wi elokr otnie wyr óŜniana 
nagrodami ministerialnymi,  od-

znaczona brązowym i srebrnym 
KrzyŜem Zasługi oraz M edal em 
Komisji Edukacji N arodowej.  
WyróŜniła się spośród nas  nieby-
wałą pr acowitością, naukową 
dociekliwością na rzecz  dziej ów 
Górnego Śląska i nas samych. 
Jest równieŜ najlepszym amba-
sadorem naszych myśli i postaw.  
 

Zofia śelazo 

 W akcji „Zielonym do 
góry czyli lato w plenerze” z  
ramieni a gmi ny udział  wzięło 
T ow ar z ys t wo  Sp oł ecz no-
Gospodarcze „Inicjatywa” Człon-
kowie Towarzystwa reprezento-
wali Gmi nę w konkurencj ach 
plenerowych odbywających się w 
miesiącach li piec-sier pień w 
miej scowości ach uczestniczą-
cych  konkursie (II  miejsce, 205 
punktów). Ponadto byli głównym 
organizatorem imprezy plenero-
wej w dniu 15 sierpni a br. – Jar-
mar ku Goczał kowickiego oraz II  
Rajdu R ower owego „Korona 
Zapor y”.  
 
Najtrudniej  pisać  o sobie więc  
jako relację z i mprezy publi kuje-
my materiał, któr y ukazał  się na 
stronie internetowej R adia Kato-
wice.  Przy tej okazji pragniemy 
równi eŜ poinformować,  Ŝe Go-
czałkowice-Zdrój zdobył y najwię-
cej głosów w konkursie czytel ni-
ków towarzyszącym imprezie 
„Zielonym do góry”,  zorganizo-
wanym na łamach Dzienni ka 
Zachodniego.  

 
„Goczałkowice Zdrój  
powitały nas pi ękn ą 
pogod ą i nikt nie 
przypuszczał, jak to  
się moŜe zakończyć.  
Zabawa rozkr ęcała 
się tak, jak zaplano-

wali j ą organizatorzy. Najpierw 
na szlak wyruszył II R ajd Ro-
werowy Korona Zapory, który 
zgromadził ok.  dwustu uczest-
ników. Punktualnie o 15.00 
pan Bogusław Grzywa wraz z  
n a sz ymi  r ep o r t e rk am i,  
Agnieszk ą Strzemi ńską i Ewe-
lin ą Kosałk ą, powit ali wszyst-
kich u czestników Jarmarku, 
którzy liczn ie zgromadz ili si ę 
na boisku LKS-u. Na pocz ątek,  
kuracjuszy i  tubylcó w bawił  
zespół folklorystyczny Go czał-
kowice. Potem zrobi ło si ę jesz-
cze tło czniej , bo  z trasy wrócili  
zmęczen i, ale zadowoleni ro-
werzy ści . W takim tłoku wo źni-
ce startuj ący w konkursie mu-
siel i z niezwykłym wyczuciem 
wodzi ć swoje konie zaprz ę-
gnięte w bryczki.  
O 17.00, rozpocz ęła się kon ku-
rencja przygotowan a przez  
radiowców dla przedstawicieli  
ośmiu miejscowo ści  startuj ą-
cych  w konkursie "Zielonym 
do góry", którzy tym razem o  
punkty rywalizowali w i ście 
olimpijsko-ekologicznym sty-

lu. Wielobój przygotowany dla 
d wuo sob o wych  zesp ołó w 
wymag ał nie tylko zr ęczno ści i  
szybko ści,  ale tak Ŝe odrobiny 
sprytu i wiedzy o naszym kon-
kursie. Do  zad a ń szt afety n ale-
Ŝało bowiem przebycie 15-
metrowego d ystansu  w plasti-
kowych  workach na śmieci,  
przejście przez worek oraz  
gniecenie butelki PET, ale 
takŜe odnalez ienie w pudle 
pełnym papierowych ścinków 
odpo wiedn iego , pisz ącego  
gadŜetu, który miał posłu Ŝyć 
do rozwi ązania 
krzyŜówki z na-
zwami startuj ą-
cych miejscowo-
ści.  Jak si ę na 
koniec o kazało, 
najlepiej w tej  
konkurencji wypa-
dły te zespoły,  
które postawiły na 
prawidłowe roz-
wiązanie, a nie na 
czas, a kolejno ść i  
punktacja b yły 
nast ępujące: Za-
wiercie - 24 pkt.,  
Radzionków - 23 pkt., Ruda 
Śląska - 21 pkt., Ko sz ęcin - 19 
pkt., Goczałko wice Zdrój - 16 
pkt., Janów i  Olsztyn po 12 
pkt. i Boronów - 11 pkt.  
Po tych  emo cjach dłu Ŝszą 
ch wi l ę relaksu  zap ewni ła 

wszystkim formacja taneczna 
"Grall". Młodzi tan cerze zapre-
zentowali b ardzo wszechstron-
ny pokaz swoich mo Ŝl iwo ści.  
D la mi ło śn ikó w czeg o ś 
"mocniejszego" te Ŝ się coś 
znalazło, bowiem miło śnicy 
Harley'ów, Hond i innych  
"rasowych" motocykli,  wybrali  
sobie boisko LKS-u na miejsce 
swego zlotu.  
Zanim pogoda pokrzy Ŝowała 
plany na reszt ę wieczoru, do-
czekali śmy si ę jeszcze na kuli-
narn ą niespodziank ę - pyszne 

ciasta z jabłkami upieczone 
przez miejsco we gospodynie. 
Chwil ę później pot ęŜna n awał-
nica spadła na Go czałkowice. 
Silny wiatr porywał parasole i  
balony, a deszcz lał z nieba 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

RELACJA Z IMPREZY „ZIELONYM DO GÓRY”  
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 



� OLSZTYN  
� RADZIONKÓW  
� ZAWIERCIE   
� BORONÓW  
� JANÓW  
� RUDA ŚLĄSKA   
� GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ   
� KOSZĘCIN  
 
 Fundatorem nagrody 
głównej 400 tysięcy złotych był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Nagrodę 
przyznaną przez WFOŚiG zwy-
cięzcy konkursu zobowiązani są 
przeznaczyć na inwestycje eko-
logiczne.  
  
Konkurs składa się z czterech 
elementów: 
� portretu p ro mocyjn ego -   

400 pkt., 
� działań proekologicznych. -  

200 pkt,. 
� przedstawienia najlepiej słuŜą-

cych społeczeństwu działań 
ekologicznych - 200 pkt, 

� konkurencji plenerowych - 

280 pkt 
 

 KaŜda z miejscowości 
musiała przygotować pisemne 
zestawienie wykonanych w 
ostatnich 5 latach inwestycji 
ekologicznych oraz działań pro-
ekologicznych. 
 
 Kryteria oceny Działań 
proekologicznych i ekologicz-
nych było:   
� liczba akcji ekologicznych 

przeprowadzonych w gminie 
w ostatnich 5 latach 

� liczba uczestników akcji i 
uzyskane efekty ekologiczne 
dzięki prowadzonym w g mi-
nie działaniom proekologicz-
nym 

� liczba i długość rozmieszczo-
nych w gminie tras rowero-
wych 

� liczba i rodzaj ścieŜek ekolo-
giczno–dydaktycznych 

� n ajwaŜni ejsze inwesty cj e 
ekologiczne w gminie w ciągu 
5 lat 

� posiadane certyfikaty ekolo-
giczne 

� czy gmina prowadzi selektyw-
ną zbiórkę odpadów i ilu 
mieszkańców z niej korzysta 

� czy i kiedy gmina korzystała z 
unijnych programów ekolo-
gicznych 

� liczba i charakter organizowa-
nych przez gminę akcji pro-
ekologiczny ch (konkursy, 
festiwale, plenery warsztaty) 

� rodzaj i charakter współpracy 
gminy z organizacjami poza-
rządowymi  o charakterze 
ekologicznym 

� sposoby promocji walorów 
przyrodniczych na terenie 

gminy 
� o ryginaln e metody  upo -

wszechniania problematyki 
ochrony środowiska we wła-
snym otoczeniu 

 

Konkurencje  
plenerowe 
 
Podczas kaŜdej z imprez ple-
nerowych miejscowości uczest-
niczące w konkursie rywalizo-
wały ze sobą w konkurencjach 
plenerowych przygotowanych 
przez poszczególne miejscowo-
ści. W kaŜdy weekend było do 
zdobycia w konkursach plene-
rowych moŜna było zdobyć  
maksymalnie 40 punktów 
O zwycięstwie w Konkursie 
decydowała suma punktów zdo-
byta za: 
� portret promocyjny 
� działania proekologiczne. 
� najlepiej słuŜące społeczeń-

stwu inwestycje ekologiczne. 
� konkurencje plenerowe.  
 
 Finał tegorocznego kon-
kursu odbył się 30 sierpnia w 
MILÓWCE .  
Przed ogłoszeniem wyników 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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P U N K TA CJ A  G E NE R A LN A  KO N KU R SU   

MIEJSCOW OŚĆ 
PORTRET 
PROMO- 
CYJNY 

KONKU- 
RENCJE 

PLENERO-
W E 

DZIAŁANIA 
PROEKO- 
LOGICZNE 

DZIAŁANIA 
EKOLOGICZ-

NE 

SUMA 
PKT. POZYCJA 

BORONÓW 380 177 140 152 849 3 

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 313 205 180 200 898 2 

JANÓW 378 190 200 138 906 1 
KOSZĘCIN 323 192 150 72 737 8 

OLSZTYN 360 148 160 104 772 7 

RADZIONKÓW 362 196 130 136 824 5 
RUDA ŚLĄSKA 285 187 190 184 846 4 

ZAWIERCIE 355 218 170 48 791 6 

 Ten sukces   to wyni k wspólnego działania l okalnej społeczności tj.  Urzędu Gminy Goczałkowice-
Zdrój, TSG „Inicjatywa”, Gminnego Ośrodka Kultur y, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nagroda 150 
tyś zł otych zostanie  wykorzystana zgodni e z jej przeznaczeniem, czyli na inwestycj e ekologiczne. 



 Na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój został 
przeprowad zony kon kurs 
pn: 

 
„NAJŁADNIEJ   

ZAGOSPODAROWANY 
OGRÓD  

PRZYDOMOWY”   
 

Przyjmowano zgłoszenia w 2 
kategoriach: 
1. ogrody przydomowe małe 

na działkach siedliskowych 
do 10 arów, 

2. ogrody przydomowe duŜe 
na działkach siedliskowych 
powyŜej 10 arów.  

 
Zgodnie z regulaminem kon-
kursu Uczestnikiem konkur-
su mógł być kaŜdy mieszka-
niec Goczałkowic-Zdroju 
posiadający estetycznie zago-
spodarowane obejście lub 
ogród przydomowy. Jedy-
nym ograniczeniem była, 
zgodnie z regulaminem, moŜ-
liwość uczestnictwa co 2 lata.  
 
Komisja Konkursowa w 
składzie:  
1. Ewa Kopeć – przewodni-

cząca 

2. Katarzyna Meassoudi – 
Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Pszczynie 

3. Dawid Krzepina  
4. Krystyna Gimel 
przeprowadziła w dniu 17 
lipca 2008 r. przegląd zgło-
szonych do konkursu ogro-
dów. 
 
W czasie przeglądu komisja 
dokonała oceny biorąc pod 
uwagę:  
1. koncepcję załoŜenia ogro-

du, 
2. prawidłowe prowadzenie 

ogrodu, zróŜnicowanie i 
rodzaj roślinności ozdobnej 

3. estetykę otoczenia, ład i 
porządek na posesji oraz 
wokół niej.  

 
Na podstawie uzyskanej 
punktacji ustalono listę osób 
nagrodzonych w katego-
riach: 
 
I kategoria: ogrody przydo-
mowe małe na działkach 
siedliskowych do 10 a 
 
1 miejsce: Niedźwiedź Urszu-
la i Grzegorz (ul. Warzywna 
16)  

2 miejsce: Pudełko Aniela (ul. 
Szkolna 33)  
3 miejsce: Nieć Danuta i Zbi-
gniew (ul. Powstańców Śl. 34) 
3 miejsce: Hamerlak Edyta i 
Andrzej (ul. Wypoczynkowa 
6)  
wyróŜnienie: Czech Ewa i 
Alojzy  (ul. Górna 17 A).  
 
      II kategoria: ogrody 
przydomowe duŜe na dział-
kach powyŜej 10 a nagród 
nie przyznano z powodu bra-
ku zgłoszeń.  
 
Wyb ór n ajpi ękniejszego 
ogródka dla Komisji był bar-
dzo trudny.  
Wszystkie ogródki były pięk-
ne, kaŜdy z nich miał swój 
niepowtarzalny klimat i spe-
cyfikę: jedne były bardziej 
kwiatowe, inne szkółkarskie. 
W kaŜdym ogródku widać 
było włoŜony trud i serce 
właścicieli.  
 
NAGRODA SPECJALNA 
Wójt Gminy na wniosek Ko-
misji Rolnictwa: za wielolet-
nią, bezinteresowną opiekę, 
włoŜony trud i poświęcony 
czas w zagospodarowanie 
terenu wokół Kościółka Św. 

Anny oraz upiększanie jego 
wnętrza, przyznał „nagrodę 
specjalną” dla państwa: ElŜ-
biety i Teodora Mrzyk oraz 
Jadwigi i Władysława Pla-
cuch.  
 
Wszyscy dbają o swoje 
ogródki, dlatego bardzo go-
rąco zachęcamy do pochwa-
lenia się nimi i zgłoszenia w 
przyszłorocznym konkursie; 
jak zwykle czekają nagrody.  
 

Opracowała: 
Krystyna Gimel 

znana był punktacja za portret 
promocyjny i konkurencje ple-
nerowe. Gmina Goczałkowice-
Zdrój na tym etapie konkursu 
zajmowała 5 miejsce. 
Wszyscy w napięciu oczekiwali 
na ilość przyznanych punktów 

za działania ekologiczne i pro 
ekologiczne.  
Gdzie jak się okazało nasza 
gmina była w tej kategorii bez-
konkurencyjna i otrzymała 380 
punkt na 400 moŜliwych do 
zdobycia. Pozwoliło to nam 
awansować na 2 miejsce z mini-

malną stratą (8 punktów) do 
pierwszego Janowa. 
 Jurorzy zdecydowali o 
podziale kwoty 400 tysięcy zło-
tych, nagrodę główną i 250 ty-
sięcy złotych przyznano gminie 
Janów. Druga nagroda i kwota 
150 tysięcy złotych otrzymała 

gmina  Goczałkowic Zdroju. 
Trzecie miejsce przypadło  gmi-
nie Boronów, która otrzymała od 
Polskiego Radia Katowice na-
grodę w postaci promocyjnego 
czasu antenowego na sumę 30 
tysięcy. 

Wójt Gminy 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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NAJŁADN I E J   Z AGOSPODAROWANY   
O G R Ó D  P R Z Y D O M O W Y  

WyróŜnienie w konkursie: 
Ewa i Alojzy CZECH  
(ul. Górna) 

Zdj ęcia ogrodów  
prezentujemy na str. 10 



 Dnia 10 lipca odbyła się 
wycieczka do Zagrody śubrów 
w Pszczynie, która powstała na 
terenie zabytkowego parku, w 
części zwanej „Zwierzyniec”. 
Na blisko 10 hektarach wybudo-

wano dwie zagrody wraz 
z infrastrukturą, m.in. paśnika-
mi, zagrodą kwarantannową oraz 
magazynami karmy. W zagro-
dzie, obok Ŝubrów, dzieci miały 
okazję zobaczyć muflony, jele-
nie, daniele i sarny, a zwiedzając 
ekspozycje w budynku eduka-
cyjnym zapoznały się z fauną i 
florą ziemi pszczyńskiej. Nieza-
pomnianych wraŜeń dostarczył 
takŜe przygotowany w konwen-
cji trójwymiarowej film o Ŝu-
brach. 

 Dnia 03 lipca liczna 
grupa uczestników miała okazję 
odwiedzić Park Miniatur w In-
wałdzie. Park Miniatur „Świat 
marzeń” to miejsce spotkania z 
mo del ami  n ajsławni ejszy ch 
cudów architektonicznych z 
całego świata. Zwiedzając park 
dzieci podziwiały m. in.: Świą-
tynię Akropolu, Colosseum, 
Krzywą WieŜę w Pizie, Statuę 
Wolności, Mur Chiński, WieŜę 
Eifflla, Big Bena, Łuk Triumfal-

ny, Sfinksa, Biały Dom. Wszyst-
kie miniatury zostały zbudowane 
w skali 1:25. 

S P R AW O Z D A N I E   
Z  WA K A C J I  2 0 0 8 r .  
 

Gminny Ośrodek Kultury jak co roku w okresie wakacji 
letnich przygotował ofertę dla dzieci i młodzieŜy oraz doro-
słych uwzględniając ich zainteresowania i oczekiwania. W 
bogatej ofercie nie zabrakło wyjazdów w góry, do kina, par-

ków rozrywki, muzeów jak równieŜ warsztatów plastycznych 
i fotograficznych. Wszystkie wyjazdy i zajęcia cieszyły się 
duŜym zainteresowaniem. 
Program tegorocznych wakacji został zreali zowany pod 
hasłami: RODZINNE WYCIECZKOWE LATO oraz Z 
GOK – iem WAKCJE TO SAME ATRAKCJE 
Ogółem z wakacyjnej oferty Gminnego Ośrodka Kultury sko-
rzystało 460 osób. 

R O D Z I N N E  W Y C I E C Z K O W E  
Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie  
- 50 uczestników 

Wycieczka do Zagrody śubrów w Pszczynie  
- 10 uczestników 

Wy cieczka n a Babią Gó r ę 

Wy cieczka n a Ry sian kę 

Wy cieczka n a S zynd zi eln ię 



 Szlak Zabytków Techni-
ki Województwa Śląskiego two-
rzy 29 obiektów, które w minio-
nych wiekach były świadkami 
rewolucji przemysłowej. Pod-
czas wizyty w podziemnym 
świecie kopalń i sztolni, browa-
rach, parowozowniach, kuź-
niach, fabrykach moŜna spotkać 
unikatowe maszyny i urządze-
nia-prawdziwe perły techniki. 
 
GOK wybrał: 
Muzeum PoŜarnictwa w Mysło-
wicach 31.07.2008r. 
Jest placówką gromadzącą m. in. 
Sprzęt poŜarniczy obrazujący 
rozwój ochrony przeciwpoŜaro-

wej zakresie wyposaŜenia tech-
nicznego. W zbiorach znajduje 
się unikalna kolekcja pojazdów 
poŜarniczych, w tym Daimler  i 
Benz-Gagenau z pocz. XX w. 
oraz najstarsza w Polsce drew-
niana sikawka konna z 1717 r.  
 
Muzeum Piwowarstwa w śywcu 
05.08.2008r. 
Dawny Browar ArcyksiąŜęcy 
1856r., z zachowaną zabytkową 
XIX-wieczną zabudową oraz 
częściowo historycznym wypo-
saŜeniem (warzelnia z 1913r., 
palarka do słodu, elementy sło-
downi klepiskowej) produkujący 
piwo nieprzerwanie od 150 lat. 
W trakcie zwiedzania poznaje 
się historię zakładu i proces 
produkcji piwa. Na zakończenie 
zwiedzania degustacja. 

Z G O K- iem  W A K CJ E T O S A M E AT R A K CJ E 
GOK na szlaku Zabytków Techniki  
Województwa Ś ląskiego 

 W dniach 02 lipca 
oraz 06 sierpnia na boisku 
sportowym LKS odbyły się 
ogniska dla dzieci na powita-
nie oraz poŜegnanie wakacji. 
Licznie zgromadzone dzieci 
miały moŜliwość zmierzyć 
się w wielu ciekawych kon-
kurencjach i zabawach. Naj-
lepsi zostali nagrodzeni. Na-

stępnie uczestnicy mogli so-
bie upiec kiełbaski, zjeść 
droŜdŜówki oraz wesoło spę-
dzić czas. 

OGNISKO DLA DZIECI 

 Gminny Ośrodek Kultu-
ry po raz kolejny w dniach 25 – 
26 sierpnia 2008r., zorganizował 
warsztaty plastyczne dla dzieci. 
Zajęcia prowadziła Pani Anna 
Haka. Tematem warsztatów był 
motyw roślinny: monotypia – 

tworzenie odbitek z liści oraz 
utworzenie Rosiczki na podsta-
wie obserwacji tej rośliny. Ce-
lem tych warsztatów było zwró-
cenie uwagi dzieci na otaczającą 
nas przyrodę, która jest doskona-
łą inspiracją do działań twórczo 

WARSZTATY PLASTYCZNE 
25 – 26.08.2008r.  



„Decydujący moment” 
Henri Carter-Bressona, stał się 
hasłem przewodnim Wakacyj-
nych Warsztatów Fotograficz-
nych organizowanych począt-
kiem sierpnia przez Gminny 
Ośrodek Kultury. 
Celem Warsztatów Fotograficz-
nych było pobudzenie do 
twórczego działania ich uczest-
ników. Zapoznanie ich z historią 
fotografii; wielkimi twórcami i 
ich dziełami, oraz  rozszyfrowa-
nie podstawowych pojęć i  
aspektów sprzętowych. Jednak 
przede wszystkim celem organi-
zatorów było pogłębienie do-
świadczeń praktycznych ich 
uczestników. 
Warsztaty podzielone zostały na 
trzy dwugodzinne spotkania. 
P ierwsza godzina kaŜdego spo-
tkania poświęcona była historii i 

teorii fotografii, druga to część 
plenerowa, gdzie uczestnicy 
rozwijali umiejętności praktycz-
ne. 
 Na ostatnim spotkaniu, 
odbył się pokaz pracy w zainsce-
nizowanej ciemni fotograficznej. 
Gdzie uczestnicy warsztatów 
mieli okazję własnoręcznie wy-
konać czarnobiałe odbitki foto-
graficzne. 
KaŜdy z uczestników, wykonał 
tak zwaną luksografię, czyli 
obraz na materiale światłoczu-
łym, który uzyskuje się bez uŜy-
cia aparatu fotograficznego, a 
jedynie poprzez naświetlenie 
materiału światłoczułego przy-
słoniętego róŜnego rodzaju 
przedmiotami półprzezroczysty-
mi lub nieprzezroczystymi.  
 

Dawid Nycz 

W A K A C Y J N E  
W A R S Z T A T Y  
F O T O G R A F I C Z N E  

WARSZTATY  
TERAPEUTYCZNE 
 
 Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-
Zdroju wznawia działalność pracowni terapeutycznej 
dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się w dniu 8 września (poniedziałek) 2008r. Zajęcia 
będą się odbywać w kaŜdy poniedziałek o godz. 13.00 w 
pracowni terapeutycznej (UG piwnica). 

OGŁOSZENIE 
 
 Gminnym Ośrodku Kultury informuje, Ŝe zajęcia stałe 
prowadzone przez Ośrodek zostaną wznowione w miesiącu 
październiku. Program zajęć zostanie opublikowany na stro-
nie GOK-u: www.gok.net.pl końcem września. 

FOLDER PROMOCYJNY GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

 
 Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Goczałkowicach – Zdroju wydały folder promocyjny Gminy 
„Goczałkowice – Zdrój miejsce, które warto odwiedzić”. Folder jest 
źródłem informacji na temat naszej miejscowości wraz z jej atrakcja-
mi turystycznymi, bazą noclegową, gastronomią oraz komunikacją. 

OGŁOSZENIE 
 
 Gminny Ośrodek Kultury informuje, Ŝe są wolne miejsca na 
wycieczkę do Wrocławia – 26.09.2008r., koszt wyjazdu 150,00 zł. 
Program wyjazdu: 
 
� Godz. 6.00 – wyjazd spod budynku GOK-u ul. Szkolna 13 
� Godz.10.00 - Panorama Racławicka 
� Godz.11.00 - zwiedzanie, obiad, zwiedzanie 
� Godz.19.00 - opera - Nabucco Giuseppe Verdi 
 
 Zapisy przyjmuje się w biurze GOK-u ul. Szkolna 13,  
UG, II piętro, pokój 213, tel. 032 210-78-38 



Jak co roku w czasie wa-
kacji GOSiR zaproponował 
szeroką gamę zajęć sportowo 
rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieŜy szkół  podstawo-
wych i gimnazjum z gminy 
Goczałkowice–Zdrój. Fre-
kwencja tradycyjnie dopisała. 
MłodzieŜ i dzieci  mogły ry-
walizować w takich dziedzi-
nach jak piłka noŜna, piłka 
siatkowa, pływanie. Dla grup 
młodszych zorganizowano 
gry i zabawy sprawnościowo 
– ruchowe na hali sportowej. 
Dzieci mogły skorzystać z 
darmowych wejść na basen 
oraz sprawdzić się w zawo-
dach na zjeŜdŜalni.  

W poniedziałki i w środy 
w godzinach 8.30 – 10.00 z 
krytej pływalni korzystała 

młodzieŜ gimnazjalna, nato-
miast we wtorki i w czwartki 
w tych samych godzinach 
dzieci z SP – 1 i SP - 2. 

W okresie wakacji z dar-
mowych wejść skorzystało 
850 dzieci ze szkół podsta-
wowych oraz 250 z gimna-
zjum – razem 1100 dzieci. 

Od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 13.30 – 
15.30 GOSiR prowadził zaję-
cia z tymi samymi dziećmi 
na hali sportowej. W tym 
okresie z tych zajęć skorzy-
stało 680 młodzieŜy z gimna-
zjum oraz szkół ponadgimna-
zjalnych, natomiast ze szkoły 
podstawowej 746 dzieci – 
razem 1426. 

W dniu 11.07. 2008r. na 
boisku przy SP – 2 zorgani-

zowano otwarty turniej piłki 
plaŜowej  dla młodzieŜy gim-
nazjalnej i ponadgimnazjal-
nej. Uczestniczyło 10 druŜyn. 

W dniu 11.08.2008r. na 
stadionie LKS zorganizowa-
no turniej piłki noŜnej dla 
młodzieŜy szkół  podstawo-
wych i gimnazjum. Uczestni-
czyło 8 zespołów. 

W dniach 18 i 
20.08.2008r. zorganizowano 
mecze sparingowe trampka-
rzy LKS Goczałkowice – 
Zdrój ze Szkółką Piłkarską – 
Stadion Śląski – wiek 11-13 
lat. 

W dniu 12.08. 2008r. 
ratownicy krytej pływalni 
przeprowadzili zawody na 
zjeŜdŜalni, w których uczest-
niczyło 45 dzieci. 

Dla wszystkich dzieci, 
które brały czynny udział w 
zawodach GOSiR ufundował 
słodki poczęstunek.  

Mamy nadzieję, Ŝe kaŜdy 
z uczestników będzie miło 
wspominał tegoroczne waka-
cje z GOSiR.  

GOSiR w okresie wakacji 
gościł kilka zespołów na 
obozach sportowych.  

- w okresie 22.06.- 
04.07. gościli śmy grupę spor-
towców TAEKWON- DO  

 z Krakowa (90 uczest-
ników) 

- 5.07. – 15.07. podob-
na grupa 21 uczestników, 

-  03.08. – 10.08. Szkół-
ka Piłkarska Górnik Zabrze – 
54 osoby 

- 14.08. – 24.08. Wisła 
Kraków – piłka koszykowa – 
kadeci – 54 osoby, 

- 15.08. – 24.08. Szkół-
ka Piłkarska Stadion Śląski – 
34 osoby 

Razem 253 osoby. 
 
 JeŜeli chodzi  o staty-
stykę wejść na pływalnię to: 
- w miesiącu czerwcu odwie-
dziło nas 11 500 osób, 
- w miesiącu lipcu 13880 
osób, 
- w miesiącu sierpniu 14565 
osób. 

■ 

WIADOMOŚCI SPRTOWEWIADOMOŚCI SPRTOWEWIADOMOŚCI SPRTOWEWIADOMOŚCI SPRTOWE    

 Stowarzyszenie Ko-
biet Na Rzecz Propagowania 
Kultury Śląskiej juŜ po raz 
czwarty zorganizowało Festi-
wal Kultury Śląskiej, który 
odbył się w niedzielę, 17 
sierpnia w Parku Zdrojowym. 
Tegoroczna impreza odbywa-
ła się pod nazwą „Nasze mio-
dy”, by tym samym uczcić 
40-lecie istnienia jastrzęb-
skiego Koła Pszczelarzy.  
Współorganizatorem imprezy 
był Miejski Ośrodek Kultury. 
Wszystkie, występujące ze-
społy prezentowały nie tylko 
utwory, śpiewane gwarą, ale 
teŜ ludowe stroje, wśród za-
proszonych zespołów nie 
zabrakło Zespołu Folklory-
stycznego "Goczałkowice". 

■ 

IV Festiwal Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze miody”IV Festiwal Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze miody”IV Festiwal Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze miody”IV Festiwal Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze miody”    

Sprawozdanie   

 Z  AKCJI LETNIEJ 

WAKACJE  Z GOSIR  -  em 2008  

w Goczałkowicach–Zdroju 



NAJŁADN I E J   Z AGOSPODAROWANY   
OGRÓD  P R ZY DOMOWY  

III  m iejs ce w ko nkurs ie:  
Edyta  i  Andrzej HAMERLAK (ul . Wypoczynkowa) 

I II  m i ejs ce w ko nkurs i e:  
Da nuta  i  Zbi g ni ew N I EĆ  (u l . Powstańców Śl ąs ki ch) 

I I  m i e js ce  w  k o n ku rs i e:   
A ni el a  PU DE Ł K O  (u l . S zk o l na ) 

I  mi ejs ce w ko nkursi e:  
Urs zula  i  G rzego rz N I EDŹWI ED Ź (ul . Warzywna) 

niczym z wiadra. Przemo czeni 
do suchej nitki, zwi jaj ąc w 
pospiechu do samo chodów 
cały sprz ęt, marzyl i śmy o za-
planowanym n a zako ńczenie 
wieczoru  ognisku fi ńskim. 
Niestety na ten punkt progra-
mu umówimy si ę nast ępnym 

razem i cho ć aura przegn ała 
wszystkich z Jarmarku, to 
imprez ę i tak zaliczamy do 
bardzo udanych, mi ędzy inn y-
mi dzi ęki  niepowt arzaln ej  at-
mosferze.” 
 

Oprac. Maria O Ŝaro wska 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

RELACJA Z IMPREZY „ZIELONYM DO  
GÓRY” W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 
„INICJATYWA” składa wy razy podziękowania  

za Ŝyczliwość, zrozumienie i pomoc w organizacji  
JARMARKU GOCZAŁKOWICKIEGO: 

 
Krzysztofowi Kanikowi - Wójtowi Gminy, Janowi Bukowczano-
wi – Kierownikowi GOSiR, Pracownikom GOK, Marianowi Bran-
dysowi – Kier. Rejonowego Biura ARiMR, Annie Rogala z 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, Dariuszowi Zube-
rowi  – Dyr. MORiS, Pracownikom PTTK w Pszczynie, Paniom  
z Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności Łucji Fijoł, Zespo-
łowi Folklorystycznemu „Goczałkowice” wraz  z Kapel ą, 
Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej w Goczałkowicach-Zdroju, Ludo-
wemu Klubowi Sportowemu, Janowi D ąbrowskiemu, 
Agnieszce i Maciejowi Zemczakom, Tadeuszowi Harazinowi, 
Małgorzacie Paszek,  Jolancie Trzos-Marzec, Łukaszowi So-
wie, Marcelinie Ścipniak, Ewie Kope ć, Stanisławowi Pezdek, 
Brunonowi Lukaskowi,  Krzysztofowi Szotowi, Krzysztofowi  
Jacek, Danucie i Tadeuszowi Przybyłom, Tadeuszowi Szotko-
wi, Danielowi i Maciejowi Pałkom, Leokadii i Gustawowi Bi ały, 
Reginie śółtkowskiej, Janinie Witosz, Józefowi Brudkowi 
a takŜe sponsorom: 
 
Ryszardowi Hess - firma  „ARTISCO”  z Goczałkowic-Zdroju, 
Hurtowni sportowej „HESTA-SPORT” z Zabrzega, firmie 
„LONTEX”  z Czechowic,  FIRMIE  WIELOBRANśOWEJ 
„MARKO”  z Goczałkowic-Zdroju, f irmie „INSTAL_BRATEK” . 
 

ZARZĄD 



Projekt  
współfinansowany  

ze środków  
Unii Europejskiej  

w ramach  
Europejskiego  

Funduszu Społecznego 
 

 
W związku z realizacją 

projektu od dnia 01.05.2008r. 
pt. „Aktywizacja społeczna i 
zawodowa na terenie Gminy 
Goczałkowice- Zdrój” Prio-
rytet VII „Promocja integra-
cji społecznej ”; Działanie 7.1 
„Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej ”; 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej”, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Go-
czałkowicach- Zdroju prze-
prowadził szereg działań  
zmierzających do podniesie-
nia aktywności zawodowej 
pięciu osób biorących udział 
w w/w projekcie.  

W dniach 26-27.06.2008r. 
zorganizowano dla uczestni-
ków projektu spotkania z 
psychologiem i doradcą za-
wodowym. 

Uczestnicy w trakcie in-
dywidualnych spotkań z do-
radcą zawodowym uzyskali 
informację o aktualnej sytu-
acji na rynku pracy, stawia-
nych wymaganiach i moŜli-
wościach kształcenia, poznali 
swoje predyspozycje zawo-
dowe, kaŜdy z uczestników 

zapoznał się z technikami 
pisania listu motywacyjnego 
i Ŝyciorysu zawodowego. 
Spotkanie z psychologiem z 
kolei przyczyniło się do 
określenia celów Ŝyciowych 
uczestników projektu, wpły-
wu tych celów na podejmo-
wane decyzje, pozwoliło teŜ 
wzmocnić poczucie własnej 
wartości poprzez analizę 
mocnych i słabych stron oso-
bowości, podnieść swoją 
samoocenę i przyjąć aktywną 
postawę w poszukiwaniu 
stałego zatrudnienia, poznać 
najprostsze sposoby radzenia 
sobie ze stresem w trudnych 
sytuacjach Ŝyciowych, a tak-
Ŝe poznać swoje  predyspo-
zycje zawodowe 

W dniach od 01-
18.07.2008r. na terenie Poka-
zowej Zagrody śubrów w 
Pszczynie uczestnicy wzięli 
udział w cyklu szkoleń z 
zakresu aktywnego poszuki-
wania pracy i technik infor-
matycznych. Szkolenie obej-
mowało następujące moduły: 
automotywacja, negocjacje, 
przedsiębiorczość, adaptacyj-
ność w miejscu pracy, wyko-
rzystanie narzędzi IT w po-
szukiwaniu pracy, przygoto-
wanie dokumentów aplika-
cyjnych, ABC komputera.  
Biorący udział w szkoleniu 
poszerzyli swoją wiedzę na 
temat moŜliwości pozyskania 
zatrudnienia, nabyli umiejęt-
ność obsługi komputera w 
stopniu podstawowym, ob-
sługę programów Microsoft  
Office, programów komuni-

kacyjnych, uzyskali takŜe 
informację j ak przygotować 
Biznes Plan pozwalający 
otworzyć własną działalność 
gospodarczą.  
 W dniach 23- 24-
.07.2008r. odbyły się spotka-
nia z doradcą prawnym, po-
przez które uczestnicy zdo-
byli wiedzę z zakresu pod-
staw prawa pracy i poznali 
główne zasady z kodeksu 
pracy.  
 PowyŜsze szkolenia 
odbyły się zgodnie z zapla-
nowanym harmonogramem 
realizacji projektu i były 
pierwszą częścią projektu 
realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Go-
czałkowicach- Zdroju w ra-
mach Poddziałania 7.1.1, 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 Drugim etapem szko-
lenia były szkolenia zawodo-
we mające na celu przygoto-
wanie uczestników projektu 
do podjęcia pracy zgodnie z 
własnymi predyspozycjami. 
 W dniach 11- 12.08. 
2008r. odbyło się szkolenie 
w zakresie obsługi kas fiskal-
nych, w których wzięli udział 
wszyscy uczestnicy projektu. 
Szkolenie to zostało przepro-
wadzone przy współpracy z 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Tychach, w wy-
najmowanych pomieszcze-

niach w Pszczynie. W trakcie 
tego szkolenia uczestnicy 
zdobyli wiedzę z praktycznej 
obsługi kas fiskalnych i prze-
pisów prawnych dotyczących 
urządzeń fiskalnych.  
 Uczestnicy po odby-
ciu szkolenia z zakresu ak-
tywnego poszukiwania pracy 
i technik informatycznych 
oraz szkolenia z zakresu ob-
sługi kas fiskalnych otrzyma-
li stosowne zaświadczenia  
zgodne z wymogami Mini-
sterstwa Edukacji Narodo-
wej.   

Od dnia 18.08.2008 r. do 
02.10.2008r. jeden z uczest-
ników projektu bierze udział 
w szkoleniu w zakresie: spe-
cjalista ds. kadr i płac, które 
odbywa się w Zakładzie Do-
skonalenia Zawodowego w 
Pszczynie. Szkolenie to obej-
muje: wybrane zagadnienia z 
prawa pracy z uwzględnie-
niem prawa unijnego, organi-
zację i formy zatrudnienia, 
kadry, płace, podatek docho-
dowy, ZUS.  

W najbliŜszym czasie 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
planuje skierować dwie zain-
teresowane osoby do udziału 
w szkoleniu z zakresu: bukie-
ciarstwo z aranŜacją wnętrz. 
Szkolenie to będzie zorgani-
zowane przy współpracy 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Tychach.  

 
OPS Goczałkowice 

KOMUNIKAT 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-
Zdroju informuje, iŜ od dnia 01.10.2008 obowiązuje ustawa z 
dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 
Osoby zainteresowane mogą się zgłosić w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w celu pobrania stosownych wniosków. 

INFORMACJA 
 

Z dniem 01.09.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Goczałkowicach- Zd roju został przeniesiony na ul. Szkol-
ną 13 - byłe pomieszczenia zajmowane przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną.  

Ponadto od dnia 15. 09.2008r. zmianie ulegną god ziny 
pracy.  

Ośrodek Pomocy Społeczn ej w Goczałkowicach-
Zd roju b ędzie czynny: 

Poniedziałek: 7.00 - 15.00 
Wtorek:  7.00 - 17.00 
Środa:  7.00 - 15.00 
Czwartek:  7.00 - 15.00 
Piątek:  7.00 - 15.00 

A k t y w iz ac ja  s po łe c z na  i  z a wodowa   
na  t e re n ie  Gminy  Goc z a łk ow ic e - Zdró j  



KOMUNIKAT POLICJI 
 
 W związku z prowadzonymi czynnościami dot. wypadku 
drogowego zaistniałego w dniu 24.08.2008r. około godz.!2:00 w 
rejonie skrzyŜowania ul .Bieruńskiej z ul. Katowicką i ul .Chopina 
w miejscowości Pszczyna, w trakcie którego potrącona została kie-
rująca rowerem starsza kobieta .przez samochód m-ki Fiat 126p, 

koloru białego, o nieustalonym numerze rejestracyjnym . który jadąc 
ul.Bicruńską wykonywał manewr skrętu w lewo . wjazd w 
ul.Katowicką . a który po zaistnieniu zdarzenia, nie zatrzymując się 
odjechał w kierunku centrum Pszczyny . Sekcja Kryminalna Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pszczynie zwraca się do świadków 
przedmiotowego zdarzenia oraz do osób mających informacje w  
przedmiotowej sprawie o kontakt pod nr telefonu 032-4493200 oraz 
997 oraz pod adresem KPP-Pszczyna ul. Bogedaina 18. 

■ 

O F E RT Y  P R A C Y  

Nauczyciel informatyki, na-
uczyciel przedmiotów zawo-
dowych technicznych – geo-
deta – wymagane wykształce-
nie wyŜsze kierunkowe z przy-
gotowaniem pedagogiczny m 
(praca w Pszczynie)    
   
Asystent projektanta -  wy-
kształcenie średnie budowlane, 
znajomość programu AUTO-
CAD  (branŜa budowlana, pra-
ca Pszczyna)  
 
Spawacz, ślusarz, wytaczarz, 
f rezer, tokarz, – wymagane 
wykształcenie zawodowe kie-
runkowe, mile widziany staŜ 
pracy ( praca  Wola) 
 
Ogrodnik - pielęgnacja koron 
drzew przy uŜyciu technik  
alpinistycznych - pracodawca 
przeszkoli-  wymagane prawo 
jazdy kat. B  (pracodawca Ćwi-
klice) 
 
Cukiernik -  wy magane wy-
kształcenie kierunkowe, mile 
widziany staŜ pracy w zawo-
dzie (praca Pawłowice) 
 
Piekarz - wykształcenie kie-
runkowe (praca w Pawłowi-
cach) 
 
Sprzeda wca (orzeczo ny sto-
pień niepełnosprawności) -  
wymagane wykształcenie śred-
nie, obsługa komputera (praca 
Pszczyna) 
 
Stolarz – wymagane wykształ-
cenie kierunkowe, staŜ pracy 

mile widziany (praca  Goczał-
kowice-Zdrój, Pszczyna) 
 
Barmanka - wykształcenie 
zawodowe, średnie, mile wi-
dziany staŜ pracy w zawodzie 
(praca Radostowice, Suszec, 
Goczałkowice-Zdrój, Jankowi-
ce, Pszczyna) 
 
Krawco wa - wykształcenie 
kierunkowe, mile widziany 
staŜ pracy (praca Pszczyna, 
Kobielice) 
 
Kucharz, pomoc kuchenna- 
wymagane wykształcenie kie-
runkowe - dot. kucharza, oraz 
staŜ pracy w zawodzie (praca 
Pszczyna) 
 
Majster budowlany -  wy ma-
gany staŜ pracy w  zawodzie 
(pracodawca Studzionka - tel. 
032/4400081) 
 
R o bo t n i k  b u do w l a n y 
(murarz, tynkarz, malarz, 
posadzkarz (tynkarz, dekarz, 
cieśla - kontrakt Niemcy) -  
wykształceni e podstawo we, 
zawodowe, staŜ pracy nie  wy-
magany (pracodawca z  Pszczy-
ny) 
 
Kierowca samochodu osobo-
wego - wy magany staŜ pracy w 
zawod zi e  (p racod aw ca z 
Pszczyny, Ćwiklic) 
  
Kierowca autobusu -  wy ma-
gane uprawnienia, staŜ pracy 
(pracodawca z Pszczyny) 
 

Operator koparki, koparko-
ła do wa rk i  –  wy mag an e 
uprawnienia, mile widziany 
staŜ pracy(pracodawca z Kato-
wic - praca na terenie kraju, 
pracodawca Studzionka) 
 
Operator mas zyn (cięcie  
szkła) - wykształcenie zawodo-
we, średnie - pracodawca prze-
szkoli (praca Goczałkowice-
Zdrój - tel. 032/2107287) 
 
Monta Ŝysta, operator  ma-
szyn - wy magane wykształce-

nie zawodow e (praca w 
Pszczynie) 
 
Pracownik ochrony (licencja)  
- wy magane wykształcenie 
zawodowe, średnie oraz licen-
cja pracownika ochrony (praca 
Wola, Bieruń, Czechowice Dz., 
Brzeszcze, Lędziny) 
 
Palacz - wy magane uprawnie-
nia palacza (praca w Pszczy-
nie) 
 

■ 

 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, Ŝe aktualnie dysponuje ofertami pracy  
w następujących zawodach: 

Informacja 
 

MULTIAGENCJA  
UBEZPIECZENIOWA 

LAZAREK 
 

Nowa siedziba: 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 72 

(budynek Artisco - I pi ętro) 
 

W ofercie ubezpieczenia: 
• samochodu – OC, AC, NW komunikacyjne  

• domu, mieszkania  – od ognia i innych zdarze ń 
losowych, od kradzie Ŝy z włamaniem  

• budynków w trakcie budowy - od ognia i innych 
zdarzeń losowych, od kradzie Ŝy 

• koszty leczenia  podczas podróŜy za granicą, ubez-
pieczenie baga Ŝu 

• następstw nieszcz ęśliwych wypadków odpowie-
dzialno ści cyw ilnej  z tytułu wykonywania zawodu, w 
Ŝyciu prywatnym 

 
 Kontakt:   032/ 210 75 99 
    0 608 689 276 
    0 607 060 091 
 
 Godziny otwarcia zostaną podane z następnym 
numerze „Wiadomości Goczałkowickich”.  

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, Ŝe 
wykazy działek stanowiących własność  Gminy Goczał-
kowice-Zdrój a przeznaczonych do wydzierŜawienia 
znajdują się na stronie www.bip.goczalkowicezdroj.pl 
oraz na tablicach ogłoszeń. 



KOMUNIKATY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RO ŚLIN  
I NASIENNICTWA w KATOWICACH ODDZIAŁ W  PSZCZYNIE 

Zwalczanie chwastów w zboŜach ozimych w terminie jesiennym 
 Zwalczanie chwastów w zboŜach ozi mych w okresie jesiennym 
jest znacznie skuteczniejsze niŜ w terminie wiosennym. Zabi eg wyko-
nany jesienią powoduje między innymi ograniczenie konkurencji chwa-
stów juŜ w początkowym okr esie wzrostu zbóŜ, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do uzyskania lepszych plonów. Wśród chwastów wystę-
pujących w duŜym nasileniu w uprawie zbóŜ ozi mych do najbardziej  

uciąŜliwych i czyniących największe szkody naleŜy miotła zbo Ŝo wa. 
Zaleca się ją zwalczać j esienią, poni ewaŜ wczesną wi osną osiąga fazę 
powyŜej trzech liści (początek krzewienia) i przez  większość  her bicy-
dów jest słabo zwalczana. Zamieszczona poniŜej tabela zawiera przy-
kładowe środki ochrony roślin do zwalczania miotł y zboŜowej i chwa-
stów dwuliściennych w zboŜach ozi mych w okresie j esiennym. 

Przykładowe herbicydy zalecane do zwalczania miotły zbo Ŝowej oraz chwastów dwuli ściennych w zbo Ŝach ozimych  

Preparat y  
 Gatunek  zbo Ŝa 

Substancja biologicznie czynna  pszenica  jęczmień Ŝyto  pszen Ŝyto  
Zabieg przed wschodo wy  

Arelon F ox 550 SC** + + + + izoprotur on, diflufeni kan 
Cougar 600 SC@ + + + + izoprotur on, diflufeni kan 
Glean 75 WG + (-) + + chlorosulfuron 
Lentipur Flo 500 SC* + (-) + (-) chlorotol uron 
Pelikan Plus 550 SC** + + (-) + diflufeni kan, izoproturon 
Racer 250 SC* + (-) + + flurochloridon 
Stomp 330 EC** + + + + pendimetalina 
Tolurex 80 WP* + (-) + + chlorotol uron 
Treflan 480 EC*** + + + + trifluralina 
Triflurotox 480 EC*** + (-) + + trifluralina 

Zabieg po wschodo wy od fazy 3-4 li ści  
Alister 162 OD/Alister Grande 190 
OD 

+ (-) + + 
difufeni kan, 
jodosulfuron, mezosulfur on 

Arelon F ox 550 SC + + + + izoprotur on, diflufeni kan 
Balance 56 WG + (-) (-) (-) flupyrsulfur on, chlorosulfuron 
Bison 75 WP/83 WG + + + + izoprotur on 
Carat 350 SC ## + + + + diflufeni kan, flurtamon 
Cougar 600 SC@ + + + + izoprotur on, diflufeni kan 
Expert 60 WG # + + + + diflufeni kan, flufenacet 
Glean 75 WG ## + (-) + + chlorosulfuron 
Huzar 05 WG + (-) + + jodosulfuron metylosodowy 
Isochem 83 WG + + + + izoprotur on 
Komplet 560 SC # + + + + diflufeni kan, flufenacet 
Legato 500 SC ## + (-) (-) (-) diflufeni kan 
Lentipur Flo 500 SC + + (-) (-) chlorotol uron 
Maraton 375 SC + + + + + izoprotur on, pendi metalina 
Patrol 500 SC + + + + izoprotur on 
Pelikan Plus 550 SC + + (-) + diflufeni kan, izoproturon 
Protugan 500 SC + + + + izoprotur on 
Stomp 330 EC  ̂ + + + + pendimetalina 
Tolurex 80 WP + + (-) + chlorotol uron 

Przykłado we herbicyd y zalecane do zwalczania ch wast ó w d wu li ścienn ych w zbo Ŝach ozimych  od pocz ątku f azy krzewienia (4-5 li ści)  
Aminopieli k D 450 SL + + + + 2,4- D, dikamba 
Aminopieli k Super 464 SL + + + + 2,4-D, di kamba 
Aminopieli k Gold 530EW + + + + 2,4-D, flur oksypyr 
Chwas tox T urbo 340 SL + + + + MCPA, di kamba 
Chwas tox D 179 SL + + + + MCPA, di kamba 

Objaśni enia: 
(-) nie stosuje si ę w dan ym gatunku zbo Ŝa 
+ zalecan y do stoso wania w dan ym gatunku zbo Ŝa 
* stosować  bezpośredni o po siewie 
** stosować  do 3-ech dni po siewie 
*** stosować  do 5 -ciu dni po si ewie 
@ stosować  po siewie - bez względu na fazę rozwojową roślin 
# stosować  od fazy szpil kowania 
## stosować  od fazy dwu liści  (Glean 75 WG w pszenicy i  
pszenŜyci e stosować od fazy dwu liści  a w Ŝycie s tosować od fazy 
trzech liści) 
 
+ Maraton 375 SC optymalny termi n stosowania od fazy 1-2 liści.  
MoŜna równieŜ s tosować od fazy 
 3-4 liści lub w przypadku późno wysianych zbóŜ moŜe być  
stosowany bezpośrednio po si ewi e 
 

^ Stomp 330 EC s tosować wcześnie powschodowo nie później  
niŜ w fazie 1-2 liści chwastów 
 
Lentipur Flo 500 SC ( w pszenicy ozimej) Tolurex 80 WP ( w pszenicy 
ozimej i pszenŜycie) moŜna równieŜ stosować w okresie spoczynku 
wegetacyjnego roślin , późną jesienią ,zimą lub w okr esie przedwio-
śnia. Zabieg moŜe być wykonywany na zamarzniętą glebę ale bez  
okr ywy śnieŜnej. T emperatura powi etrza podczas  zabi egu nie powinna 
być niŜsza niŜ ( - 30C) z uwagi na moŜliwość zamarzania cieczy uŜyt-
kowej w dyszach opr yskiwacza. 
 
Termin wycofania środ ka o chron y ro ś lin z obrotu : 
Aminopieli k Super 464 SL 29.10.2009 
Aminopieli k Gold 530 EW 18.07.2009 
Arelon F ox 550 SC   26.03.2009 
Bison 75 WP   25.08.2009 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 



Chwas tox T urbo 340 SL 30.01.2009 
Maraton 375 SC   23.11.2008 
Treflan 480 EC    12.12.2008 
 
Przed przys tąpieniem do zabiegu naleŜy zapoznać się z treścią etykie-
ty – i nstrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na 
opakowani u w celu ograniczenia r yzyka dla ludzi i środowiska. W 
szczególności nal eŜy ściśle przestrzegać dawek preparatów, ter minów 
stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoł y miodnej) i karencji. 
 
W komunikatach wyszczególniono tylko przykładowe środki ochr ony 
roślin i moŜliwe jest równieŜ  stosowani e do zabiegów wszystkich pozo-
stałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania 

przy zwalczaniu danego organizmu szkodli wego. Szczegółowe infor-
macje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowani a w 
Polsce są dostępne na s tronie inter netowej Ministerstwa Rolnictwa pod 
adresem; 
www.minr ol.gov.pl> Informacj e branŜowe> Produkcj a roślinna> Ochro-
na roślin 
 
Posiadacze gruntów, na któr ych prowadzone są zabiegi ochrony roślin 
są zobowiązani do prowadzeni a ewidencji wykonywanych zabiegów i  
przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonani a zabie-
gu [art.71 pkt.1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudni a 2003 r. o ochroni e roślin
( Dz.U. Nr.11, poz.94 ze zm.) 
 

Opracowała: Wiesława Kru k – WIORiN Katowice. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

ZAPRAWIANIE ZIARNA ZBÓ ś OZIMYCH 
Zaprawiani e ziarna siewnego jest jednym z najbardziej cel owych, 
oszczędnych or az bezpiecznych dla środowiska zabiegów ochr ony 
roślin. Skuteczność  zabi egu zal eŜy przede wszystkim od właści wego 
wyboru zaprawy nasiennej,  gdyŜ  róŜnią się między sobą w zakresie 

działani a przeci wko chorobom grzybowym. Wysi ew nie zaprawionego 
ziarna umoŜli wia rozwój grzybów wywołujących choroby zbóŜ juŜ w 
momencie kieł kowania ziarna. 

Wykaz oraz zakres stosowania zapraw nasiennych do zaprawiania ziarna  siewnego zbó Ŝ ozimych  

PREPARAT  PSZENICA PSZENśYTO śYTO JĘCZMIEŃ 

Baytan Uni versal 
             19,5 WS 
Baytan Uni versal 
                094 FS 

zgorzel siewek, śni eć gładka 
i cuchnąca, głownia pyląca, 
pleśń śniegowa, pał ecznica 
traw, mączniak prawdzi wy, 
rdza brunatna 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, pałecznica traw 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa, pleśń śniegowa, 
pałecznica traw,  , mączniak 
prawdziwy 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta, pleśń 
śniegowa, rdza karłowa, 
pałecznica traw, pasi a-
stość liści, mączniak 
prawdziwy, plamistość 
siatkowa, rynchosporioza 

Funaben T 480 F S 
śnieć cuchnąca, zgorzel 
siewek, śni eć gładka 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa 

zgorzel siewek, pl eśń 
sniegowa 

Galmano 201FS 
pleśń śniegowa, zgorzel 
pods tawy źdźbła, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, zgorzel podstawy 
źdźbła 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, zgorzel podstawy źdźbła nie zal eca się 

Jockey 201 FS 

zgorzel siewek, śni eć gładka 
i cuchnąca, pleśń śni egowa, 
zgorzel pods tawy źdźbła, 
głownia pyląca 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa, zgorzel podsta-
wy źdźbła 

zgorzel pods tawy źdźbła, 
pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

nie zal eca się 

Jockey New 113 FS 
zgorzel siewek, śni eć gładka 
i cuchnąca, pleśń śni egowa, 
zgorzel pods tawy źdźbła, 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa, zgorzel podsta-
wy źdźbła 

zgorzel pods tawy źdźbła, 
pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

nie zal eca się 

Karbosar K 400 FS 
śnieć cuchnąca i gładka, 
głownia pyląca, zgorzel 
siewek, pl eśń śniegowa 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

głownia pyląca, pasia-
stość liści, plamistość  
siatkowa, rynchosporioza, 
zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

Kinto D uo 080 FS 
pleśń śniegowa,zgorzel 
siewek,śnieć  cuchnąca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek zgorzel siewek 

Maxi m 025 F S 
zgorzel siewek , śnieć gład-
ka i  cuchnąca, pleśń śni e-
gowa 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa nie zal eca się 

Panoctine 350 LS 
śnieć cuchnąca, śnieć gład-
ka, pl eśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

zgorzel siewek, pl eśń śniego-
wa nie zal eca się 

Premis Total 
 325 FS 

zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, głowni a pylą-
ca, pl eśń śniegowa 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa, pleśń śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca, pleśń śni egowa 

Premis 025 DS 
Premis 025 FS 

zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, głowni a pylą-
ca 

zgorzel siewek 
zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta 

Premis Pr o 080 F S pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek 

zgorzel siewek 

KOMUNIKATY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RO ŚLIN  
I NASIENNICTWA w KATOWICACH ODDZIAŁ W  PSZCZYNIE 

C i ą g d a l s z y t a b e l i  n a  n as tę p n ej  s t r on i e 



 Infor muję, Ŝe istnieje moŜliwość uzyskani a dotacji na li kwidację 
odpadów azbestowych powstał ych przy likwidacji pokr yć dachowych i  
elewacji.  
Przed przystąpieni em do inwestycji naleŜy zapoznać się z zasadami  
przyznawania dotacji or az dopełnić wszystkich formalności z  tym zwią-
zanych. 
Niedopełnienie formal ności wymaganych przy ubieganiu się o dotację 
równoznaczne jest z  odmową udziel enia dotacji. 
Przypominam j ednocześnie, Ŝe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Gospodar ki z dnia 2 kwietnia 2004r. w spr awi e sposobów i warunków 
bezpi ecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawi erających azbest 

(Dz.U. z 2004r. Nr  71 poz. 649)  prace pol egające na zabezpieczeni u i  
usuwaniu wyrobów zawi erających azbest w obiektach i urządzeni ach 
budowlanych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców 
posiadających odpowi ednie zezwoleni a. 
 Właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości  
obowiązany jest przed rozpoczęciem i nwestycji zgłosić prace polegają-
ce na zabezpi eczeni u l ub usuwaniu wyrobów zawi erających azbes t do 
właści wego organu administracji architektoniczno-budowlanej.  
  
Szczegóło we informacje: Urz ąd Gmin y Goczałko wice-Zdrój  pokój 
Nr 205, tel.  0/32 738 70 38 w. 205.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

AZBEST 

Premis Uni versal 275 
FS 

śnieć cuchnąca, śnieć gład-
ka, głownia pyląca, zgorzel 
siewek 

zgorzel siewek 
głownia źdźbłowa, zgorzel 
siewek 

głownia pyląca, głownia 
zwarta, pasiastość lisci, 
rynchosporioza, zgorzel 
siewek 

Raxil 02 DS 
Raxil 060 FS 

zgorzel siewek, śni eć gładka 
i cuchnąca, głownia pyląca 

zgorzel siewek zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta 

Raxil Extra 515 F S 
Raxil Gel 206 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca 
i gładka, głownia pyląca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, głownia pyląca, 
glownia zwarta 

Sarfun T 450 F S 
zgorzel siewek, śni eć gładka 
i cuchnąca, pleśń śni egowa, 
śnieć karłowa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa, pleśń śniegowa 

pleśń śniegowa zgorzel 
siewek 

Sarox T 500 FS 
zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, głowni a pylą-
ca, pl eśń śniegowa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa, pleśń śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta, pasia-
stość liści, pleśń śni egowa 

Tribenoks 330 FS 
pleśń śnieg., zgorzel siewek, 
śnieć: gładka, karłowa i 
cuchnąca, głownia pyląca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

zgorzel siewek, pl eśń śniego-
wa, głownia źdźbłowa 

zgorzel siewek, pl eśń 
śnieg. ,głownia pyląca, 
głownia zwarta, r yncho-
sporioza, pasiastość  liści, 
plamistość siatkowa 

Vincit 050 F S 
pleśń śnieg., zgorzel siewek, 
śnieć: gładka, karłowa i 
cuchnąca, głownia pyląca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca, pasi astość  liści, 
rynchosporioza , pl eśń 
śniegowa 

Vitavax 200 FS 
Vitavax 200 WS 
Vitavax 2000 F S 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, śni eć cuchnąca i 
gładka, głownia pyląca 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek, głownia pyląca, 
głownia zwarta, pasia-
stość liści 

Zaprawa 
Funaben T 
  

zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, pleśń śni ego-
wa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

pleśń śniegowa, zgorzel sie-
wek, głownia źdźbłowa 

pleśń śniegowa, zgorzel 
siewek 

Zaprawa Oxafun T 75 
DS / WS 

zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, pleśń śni ego-
wa, głownia pyląca 

zgorzel siewek, pl eśń 
śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa, pleśń śniegowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta, pasia-
stość liści, pleśń śni egowa 

Zaprawa zboŜowa 
Orius 02 WS 

zgorzel siewek, śni eć cuch-
nąca i gładka, głowni a pylą-
ca 

zgorzel siewek, zgorzel siewek, głownia 
źdźbłowa 

zgorzel siewek, głownia 
pyląca i zwarta 

KOMUNIKATY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RO ŚLIN  
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PREPARAT  PSZENICA PSZENśYTO śYTO JĘCZMIEŃ 

Termin wycofania środ ka o chron y ro ś lin z obrotu: 
Baytan Uni versal 19,5 WS  15.10.2009 
Premis 025 DS    30.03.2009  
Premis Uni versal 275 FS  30.03.2009 
Tribenoks 330 FS   22.12.2008 
Vitavax 200 FS    10.09.2009 
 
UW AGA: 
 
Przed przys tąpieniem do zabiegu naleŜy zapoznać się z treścią etykie-
ty – i nstrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na 
opakowani u w celu ograniczenia r yzyka dla ludzi i środowiska. W 
szczególności nal eŜy ściśle przestrzegać dawek preparatów, ter minów 
stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoł y miodnej) i karencji. 
 
W komunikatach wyszczególniono tylko przykładowe środki ochr ony 

roślin i moŜliwe jest równieŜ  stosowani e do zabiegów wszystkich pozo-
stałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania 
przy zwalczaniu danego organizmu szkodli wego. Szczegółowe infor-
macje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowani a w 
Polsce są dostępne na s tronie inter netowej Ministerstwa Rolnictwa pod 
adresem: 
www.minr ol.gov.pl> Informacj e branŜowe> Produkcj a roślinna> Ochro-
na roślin 
 
Posiadacze gruntów, na któr ych prowadzone są zabiegi ochrony roślin 
są zobowiązani do prowadzeni a ewidencji wykonywanych zabiegów i  
przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonani a zabie-
gu [art.71 pkt.1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudni a 2003 r. o ochroni e roślin
(Dz.U. Nr.11, poz.94 ze zm.). 
 

Opracowała: Wiesława Kru k WIORiN w K atowicach 



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 SAMORZĄDOW E GMINY GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,  
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, F AX: 2107306. E-MAIL:  
GMIN A@GOCZ ALK OW ICEZDROJ.PL R ED AGU JE ZESPÓŁ. ADR ES R ED AKC JI  
I W YDAW CY: 43-230 GOCZAŁKOW ICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLN A 1 3. OPRACOW ANIE 
GR AF ICZN E: M AR IA O śAR OW SK A, SK Ł AD I Ł AM AN IE: TEC HNOGR AF,  

43-230 GOCZ AŁKOW ICE-ZDRÓJ UL. SZKOLNA 163A. DRUK: U NIKAT 2, 43-500 CZECHOW ICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25. 
REDAKCJA NIE ZW RACA MATERIAŁÓW  NIE ZAMÓW IONYCH, ZAS TRZEGA SOBIE PRAW O SKRACANIA I OPRACOW YW ANIA 
NADESŁ ANYCH TEKSTÓW  ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW . NAKŁAD: 10 00 EGZEMPL ARZY. 

INFORMATOR TELEFONICZNY 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przy jmuje interesan-
tów w budy nku, 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 urzędowani a: od poniedzi ałku do 
piątku od godz . 7.00 do 15.00, we wtor ki od 9.00 do 17.00. W 
czwartki interesanci przyj mowani są od godz. 12.00. 

� KASA W RAZ Z AGENCJ Ą B ANKU PKO BP SA W  BUDYNKU 
URZĘDU GMINY – czynna od poniedzi ałku do piątku w godzi nach 
od 8.30 do 15.30, we wtor ek od 9.00 do 17.00 

� W ÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW  w sprawie skarg i wniosków 
we wtor ki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 
15.00. 

� OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  - ul.  Szkol na 13, tel./fax 
2107090. Godz. urzędowania: od poni edział ku do piątku od 7.00 do 
16.00, dyŜur pracowni ków socj alnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świad czeń Rodzinn ych przy OPS  - ul.  Szkol na 11,  
tel./fax 2107090. Godz . urzędowania: od poniedział ku do piątku od 
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

� GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduj e 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 poni edział ku do piątku w godz . 8.00 - 
22.00. 

� POLICJA - w Pszczynie: tel. 2104091 
� STRAś POśARNA  - w Pszczyni e: tel. 2102081 lub 998. 
� POGOTOW IE RATUNKOW E - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
� POGOTOW IE ENERGETYCZNE - 991. 
� POGOTOW IE GAZOW E - w Pszczyni e - tel. 2103314, 2105051, 

992. 
� APTEK A „Pod  Eskulap em”  - tel. 2107394, czynna  

od poniedział ku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 
do 14.00. 

� APTEK A " Św. Jacka"  - tel. 2107187 
� OŚRODEK ZDROW IA - tel. 2107214. 
� CAŁODOBOW A LECZNICA DL A ZW IERZ ĄT- Goczał kowice-Zdrój 

ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
� GABINET W ETERYNARYJNY  - Goczał kowice-Zdrój ul.  Główna 39, 

tel. 2107313 – czynny codziennie. 
� GMINNA BIBLIOTEK A PUBLICZNA  - ul.  Uzdrowiskowa 61 czynna 

w poniedzi ałek: 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: 
 

� AW ARII OŚW IETLENIA ULICZNEGO  - z podaniem ulicy i numer u 
posesji. Pogotowi e Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

� USZKODZEŃ NAW IERZCHNI DRÓG - w pokoj u nr 209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

� POTRZEBY OCZYSZCZ ANIA ULIC l W YW OZU ŚMIECI  
• Zakł ad Oczyszczeniowy M. C hudek, 43-230 Goczał kowice-Zdrój,  

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

ul. Zdrojowa (był y hotel WZD), tel.  2102086 
• Zakł ad 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 K ANAL IZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy 

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

� AW ARIE SIECI W ODNEJ  -  w godz . 7.00 - 15.00 - tel. 2127021, 
7387038, 2107185; po godz . 15.00 - tel. 603 914383; w soboty, 
niedziel e i święta - tel. 605288662, 603 914383 

INFORMACJ A! ! !  
 
 Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie 
zaprasza do nowo otwartej siedziby mieszczącej 
się w budynku SP2 przy ul. Uzdrowiskowej 61. 
Czytelników serdecznie zapraszamy od 22 wrze-
śnia br. 

GBP 

Zwrot podatku akcyzowego  
od zakupionego paliwa rolniczego 
 
 Informujemy, Ŝe kaŜdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy  uŜywany do produkcji rolnej 
powinien w terminie do 30 września 2008 r. złoŜyć odpowiedni 
wniosek do Wójta Gminy w pokoju nr 205 II piętro w Urzędzie 
Gminy w Goczałkowicach – Zdrój  wraz fakturami VAT stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. 
do 31 lsierpnia 2008 r., Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008 r. 
wynosi 73,10 zł * ilość ha uŜytków rolnych 


