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W związku z rocznicą OSP
na sesji rady gminy w dniu 29
maja 2007 roku zostały wręczone wyróżnienia.
Złota Odznaka „Za Zasługi Dla
Województwa Śląskiego”:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w
Goczałkowicach Zdroju,
2. Krzysztof Kanik – Wójt,
3. Stanisław Jędrysik – Honorowy Prezes OSP Goczałkowice
Zdrój.
Srebrna Odznaka:
1. Jan Dąbrowski – Prezes OSP,
2. Józef Brańka – Naczelnik
OSP.
Odznaki wręczył Sławomir
Kowalski – Wicemarszałek
Województwa Śląskiego.
Ponadto Srebrny Medal „Za
Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał Czesław Bartas i Adam
Płaska, a Brązowy Marek Wysocki członkowie OSP. Medale
wręczył Szymon Sekta – Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Pszczynie.
Jolanta Wawrzyczek
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U C H WA Ł Y R A D Y G M I N Y
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
UCHWAŁA
NR IX/51/07
Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29.05.2007 r.
w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój stanowiącego
załącznik do uchwały nr XXXV/216/2005 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
07.06.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (Dz. Urz. Woj.
Śl. z 2005r. nr 81 poz.2210)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
15, art. 40 ust.1, art 41 ust.1,
art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.
1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z
2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
w związku z uchwałą nr V/26/07
Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 02.01.2007r. w
sprawie utworzenia jednostki
obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju Rada Gminy
uchwala:
§1
Zmienić zapis regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy

Goczałkowice-Zdrój stanowiącego załącznik do uchwały nr
XXXV/216/2005 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
07.06.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy GoczałkowiceZdrój w następujący sposób:
1) § 5 regulaminu otrzymuje
brzmienie:
”Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Gminnym
Zespole Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Powstańców Śląskich 3, w terminach i na
zasadach określonych w ustawie.”
2) § 6 regulaminu otrzymuje
brzmienie:
„O opinię dyrektora, o której
mowa w art. 90n ust.2 pkt 1
ustawy organ rozpatrujący wniosek występuje odpowiednio do
dyrektora szkoły, kolegium lub
ośrodka, zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego”
3) § 10 ust.1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zasiłek przyznaje się na wniosek złożony w Gminnym Zespole Oświaty w Goczałkowicach –
Zdroju przy ul. Powstańców
Śląskich 3, w terminach określonych w ustawie.”
§2
Podać uchwałę do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę
oraz opublikować w lokalnej
prasie.
§3
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy.
§4

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Urzędowym Województwa Śląskiego.

_________________________

Uchwała nr IX/53/07
Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29.05.2007 r.

Uchwała nr IX/52/07
Rady Gminy
Goczałkowice- Zdrój
z dnia 29.05.2007 r.
w sprawie:
upoważnienia
kierownika Gminnego Zespołu
Oświaty w GoczałkowicachZdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
pomocy materialnej
Na podstawie art. 39 ust. 4, art.
40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zm.), art. 90m ust.2
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z
2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy uchwala:
§1
Upoważnia się kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty w
Goczałkowicach-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu pomocy materialnej o
charakterze socjalnym wynikającej z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
§2
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie po
upływie czternastu dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku

_______________________

w sprawie: upoważnienia
kierownika Gminnego Zespołu
Oświaty w GoczałkowicachZdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
oświaty
Na podstawie art. 39 ust. 4, art.
40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zm.), art. 70b ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
Upoważnia się kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty w
Goczałkowicach- Zdroju do
załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu oświaty wynikających z przepisu art.70 b
ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty.
§2
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po
upływie czternastu dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Od 1 czerwca rolnicy
mogą składać wnioski o wypłatę premii na grunty już
zalesione
Od 1 czerwca rolnicy,
którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje grunty, mogą składać
wnioski o przyznanie premii
zalesieniowej i pielęgnacyjnej.
Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2004-2006 Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez
20 lat. Premie takie przysługują
ponad 8 tyś. rolników, którzy we
wspomnianych wyżej latach
zalesili ok. 25 tyś. hektarów
gruntów.
Jednocześnie ARiMR w
okresie od 1 sierpnia do 30
września br. planuje przyjmowanie wniosków od rolników na

nowe zalesienia gruntów w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013. Agencja przygotowuje się na rozpoczęcie przyjmowania wniosków jeszcze
przez zakończeniem uzgodnień
z Komisją Europejską w sprawie
nowego PROW, aby dać rolnikom czas na załatwienie
wszystkich formalności, które
umożliwią rozpoczęcie prac
zalesieniowych wiosną 2008

roku.
Rolnicy, którzy mają w
planach zalesianie gruntów,
muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący
działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, gdzie nie
ma tego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przezna-
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DROBIAZGI
Dewastacje mienia czyli działalność wandali nie omija naszej gminy. Niszczone są kosze na śmieci, znaki drogowe,
oświetlenie parkowe. To ostatnie było zniszczone dwukrotnie.
Gmina czyni przymiarkę do zainstalowania oświetlenia parkowego tzw. „idiotoodpornego”. Wandale nigdy nie zrozumieją,
że niszczą własne pieniądze- oni i ich rodziny to też podatnicy.

R

ejon stawu Maciek przylegający do parku (poprzez potok)
przeznaczony jest do zagospodarowania na działalność usługową. Przygotowany jest przetarg.

O

świetlenie ulic powiększyło się jak na razie w I półroczu o
1 lampę. Awarie oświetlenia ulicznego zgłaszać należy do
AZK gdzie prowadzimy rejestr. Czas oczekiwania na naprawę
jest niestety długi. Pod tym względem dawny ZE Pszczyna był
wyraźnie lepszy.

Budynek mieszkalny przy ul. Powstańców 1 tzw. „Dom Nauczyciela” przygotowywany jest do sprzedaży lokatorom.
Uchwały w tej sprawie podjęła Rada Gminy. Stan techniczny
budynku jest dobry.

Inwestycją o dużym znaczeniu będzie wymiana wodociągów
w rejonie ulic Krzyżanowskiego, Górnej, Poprzecznej, Uzdrowiskowej. Po wymianie modernizowana będzie nawierzchnia.

A

kcja ZIMA przebiegła bezproblemowo, stąd też po lekkiej
zimie mało było dziur w jezdniach. Łatanie dziur asfaltowych
przeprowadziła firma KOM-GAZ z Czechowic.

Zieleń gminna i park zdrojowy utrzymywane będą jak w
ubiegłym roku przez firmę „Ligustr” z Ligoty.

Grom z ciemnego nieba podczas burzy uderzył w centralę
telefoniczną Urzędu Gminy. Naprawa trwała kilka dni.

I

lość dzikich wysypisk śmieci nie zmniejsza się. Są to ciągle
te same miejsca. Sytuacja jest dziwna biorąc pod uwagę możliwości stworzone mieszkańcom przez gminę jak np. bezpłatna
segregacja, wystawki.
Zbigniew Gieroń
czenie gruntów do zalesienia
nie jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy. Rolnik
przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też
posiadać mapę zalesieniową
sporządzoną przez geodetę (z
zaznaczonymi na tej mapie
granicami działek, które zamierza zalesiać). O te dokumenty
rolnicy mogą już występować do
urzędów. Rolnik powinien ponadto z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnic-

twie sadzonki, które będą mu
potrzebne wiosną.
W ramach nowego
PROW będą funkcjonowały dwa
schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchamiany od 1 sierpnia
br., będzie dotyczył zalesiania
gruntów rolnych. Drugi, który
zostanie uruchomiony od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.
Radosław Iwański,
rzecznik prasowy ARiMR

Zarys historyczny rozwoju
ochotniczego pożarnictwa
w Goczałkowicach
Nie udało się ustalić dokładnej daty założenia w Goczałkowicach pierwszej remizy strażackiej. Wiadomo tylko, że już w roku 1837 funkcjonowały dwie: na terenie
Goczałkowic Dolnych i Górnych. Remiza strażacka Goczałkowic Górnych posiadała
własną sikawkę, 20 wiader, 8
długich haków, 8 drabin oraz
10 wielkich „lewiszy”. Remiza
Goczałkowic Dolnych nie posiadała sikawki a jedynie wyposażona była w 3 wielkie
„lewisze”, 3 drabiny, 3 długie
haki i 8 wiader. W informacji
dotyczącej straży pożarnej
obydwu wsi znajduje się uwaga, że Goczałkowice Dolne
miały być obsługiwane przez
sikawkę remizy strażackiej z
Łąki, zaś Górne - zobowiązane
były do uczestniczenia w pożarach na terenie 5 sąsiednich
miejscowości.
Bardzo intensywnie działał
w Goczałkowicach utworzony
w 1896 r. Komitet Pomocy
Powodzianom.
Z dokumentów o sygnaturze L Pszczyna 928, s.l z 1914
r. znajduje się tabela, w której
pod nazwą Związek Sikawkowy
z przynależnymi gminami i
obszarami dworskimi w poz. 4
figurują Goczałkowice Górne i
Dolne - gmina i obszary dworskie. Miejsce postoju sikawki
ssąco-tłoczącej - Goczałkowice
Górne. W dniu 8 stycznia 1932
r. Goczałkowice Dolne Sejm
Śląski przemianował na Goczałkowice Zdrój a w dniu 28
kwietnia 1933 r. zarządzeniem
wojewody śląskiego gminę
Goczałkowice Górne włączono
do gminy Goczałkowice Zdrój z
dniem 1 maja 1933 r.
Pierwsza remiza straży
pożarnej powstała w pierwszej
połowie XIX w, w centrum wsi -

okolice byłej kuźni Józefa Bigosa i restauracji Kołoczka. Był to
budynek o wymiarach 5 x 3 m.
Mieściła się w nim sikawka na
zaprzęg konny oraz podstawowy sprzęt jak: haki, wiadra,
drabiny itp. Gospodarze: Gogol, Pitlok i Kapias zobowiązani
byli z pokolenia na pokolenie
dostarczać zaprzęg konny w
przypadku pożaru. W czasie
okupacji starą remizę wyposażono w motopompę i odnowiono sprzęt przeciwpożarowy.
Za wi es zo n o dzi a ł a ln ość
wszystkich polskich organizacji
i stowarzyszeń. Sztandar z
1938 r. oraz kronikę i księgę
pamiątkową okupant zniszczył
w 1940 r.
W dniu 29 kwietnia 1945 r.
reakty wowano działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Goczałkowicach Zdroju. Pierwszym prezesem był Józef Harazin a komendantem Franciszek
Kubica. Przez cały okres powojenny z działalnością goczałkowickiej straży pożarnej związani byli pasjonaci tej ofiarnej
służby społecznej: Ludwik Szatara, Franciszek Szema, Franciszek Jonkisz, Józef Stryczek,
Walenty Głąb, Wilhelm Szendzielorz, Jan II Smolorz, Stanisław Nikiel, Władysław Sidzina,
Józef I Żemła, Franciszek Kost,
Alojzy, Jan i Franciszek Grygierowie, Augustyn Waliczek,
Gerard Zientek, Józef Lazarek,
Jan Szema, Stefan Żemła,
Jadwiga Żemła, Bronisław Kozubek, Stanisław Jędrysik,
Józef Brańka i Jan Dąbrowski,
W1998 r. OSP otrzymała
samochód bojowy Jelcz004GCBA. W 2004 r. fundacja
nowego sztandaru.
Uroczyste obchody 170 lat
OSP odbędą się 3 i 4 maja
2008 r.

Zespół folklorystyczny
„Goczałkowice”
Rodzimy zespół folklorystyczny „Goczałkowice” po
raz kolejny odniósł ogromny
sukces podczas regionalnych
przeglądów twórczości lokalnej. Prezentując swój tradycyjny repertuar pieśni ludowych artyści zostali docenieni nagrodami oraz wyróżnieniami. Nasz zespół ludowy
zdobył III miejsce za występ
w XIV Festiwalu Folklorystycznym Miedźna 2007, a
także wyróżnienie w XIV

Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w
Zebrzydowicach.
Artyści otrzymali również
dyplom i podziękowania za
uczestnictwo w Festiwalu
Pieśni i Tańca „JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA”
zorganizowanym na terenie
Ośrodka
Rekreacyjnego
"Gwaruś" w Suszcu. Festiwal
dodatkowo posiadał wymiar
społeczno – polityczny dzięki

wprowadzeniu w jego program spotkania z patronem
honorowym, posłanką do
Parlamentu Europejskiego,
panią Małgorzatą Handzlik.

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i
życzymy dalszych sukcesów.
GOK

„Jesteśmy jedną rodziną”
Dnia 06.06.2007 o godzinie
10:00, w sali Gminnego
Ośrodka Kultury odbył się
XII Międzygminny Konkurs
Recytatorski „Jesteśmy jedną
rodziną”, skierowany do
uczniów szkół podstawowych
całego
powiatu
pszczyńskiego. Uczestnicy
zobowiązani byli do przedstawienia jednego utworu
poetyckiego oraz jednego
fragmentu prozy, zatem po
raz kolejny mieli możliwość
zaprezentowania nie tylko
swoich umiejętności recytatorskich, ale także wniesienia
w deklamacje własnego

wkładu
interpretacyjnego.
Najczęściej recytowano Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Jana Brzechwę oraz współczesnego poetę śląskiego
Alojzego Lysko. Pojawiały
się także kompozycje własne.
Obradowała komisja konkursowa w składzie: Maria Kuś,
Danuta Abramowicz – Heczko, Małgorzata Paszek, Jadwiga Król, Zofia Szołdra.
Jury przyznało następujące
wyróżnienia:
Wyróżnienie „S”: Katarzyna Pławecka oraz Natalia
Czarnecka

Wyróżnienie I stopnia: Katarzyna Grzegorczyk, Kamil
Iwaniec, Martyna Ryt, Sebastian Pytel
Wyróżnienie II stopnia:
Joanna Czernecka, Klaudia
Potyka, Karolina Janko, Nadia Kubis, Olga Masztalerz,
Monika Lubecka, Karolina
Kozubek, Dorota Pudełko,
Katarzyna Słonka, Dominika
Pilis, Mirosława Gałecka,
Piotr Błaut
Wyróżnienie III stopnia:
Grzegorz Wodecki, Magdalena Matysiak, Magdalena Siuta, Dorota Szromek, Karolina
Domin, Weronika Kołoch,

Klaudia Jagoda, Magdalena
Wowra, Katarzyna Skowrońska, Andżelika Ostachowska,
Justyna Krzyżowska, Adela
Grygier.
Ser dec zni e gra tul uje my
wszys tki m uc ze s tni ko m
wspaniałych występów!
GOK

NOWA
STRONA
INTERNETOWA
GMINNEGO
OŚRODKA

K o n k u r s y, k o n k u r s y …
Uczniowie SP 1 w Goczałkowicach Zdroju chętnie
uczestniczą w różnych konkursach, o czym już wielokrotnie informowaliśmy. Na
uwagę zasługują te, które
mają zasięg ogólnopolski a
nawe t mię d zynarod ow y,
gdyż wysokie lokaty zajmowane w tych konkursach

świadczą o tym, że praca
dzieci oraz nauczycieli została oceniona bardzo wysoko.
Nasi uczniowie brali
udział w konkursie ogólnopolskim „Łowcy talentów –
JERWSZ” z języka niemieckiego. Startowało w nim 8175 uczniów całej Polski. Z
naszej szkoły startowało 13

uczniów. Na uwagę zasługuje wysoka lokata dwóch
osób: Marty Pitlok z klasy
Va, która zajęła I miejsce w
województwie 10 w kraju
oraz Jakuba Młodzika z klasy
VI a – II miejsce w województwie 1 w kraju. Uczniowie ci w nagrodę wezmą
udział w tygodniowym obo-

KULTURY:

www.gok.net.pl
zie „Konie, matematyka i
języki” lub w zamian otrzymać nagrodę pieniężną. Gratulujemy uczniom i opiekunowi – pani Joannie Pabin.

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
KLAS MŁODSZYCH
Już po raz trzeci
odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Młodszych. Koordynatorami konkursu były Iwona Jóźwik i Katarzyna Sekta. W dniu 24 kwietnia
2007r. Szkoła Podstawowa nr 1
w Goczałkowicach gościła 18
drugoklasistów i 14 trzecioklasistów z 8 szkół powiatu pszczyńskiego, wyłonionych drogą wewnątrzszkolnych eliminacji.
Rywalizacja
była
ogromna, ponieważ reprezentujący swoje szkoły uczniowie
wykazali się bardzo dużą wiedzą
i umiejętnościami matematycznymi. Czas oczekiwania na wyniki uprzyjemnił występ dzieci
ze Szkolnego Kółka Regionalnego oraz słodki poczęstunek
pysznym pączkiem i herbatą.
Po obradach jury
wyłoniono
zwycięzców
w

dwóch kategoriach:
W kategorii klas drugich:
I miejsce – Jan Lebioda SP1
Pszczyna
II miejsce – Natalia Kędzior SP1
Pszczyna
III miejsce – Dominik Piela
SP16 Studzienice
W kategorii klas trzecich:
I miejsce – Dominika Bałuch
SP16 Studzienice
II miejsce – Arkadiusz Placha
SP1 Goczałkowice Zdrój
III miejsce – Barbara Zywert
SP7 Ćwiklice
Nagrody książkowe
dla laureatów oraz poczęstunek
ufundowała Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Goczałkowicach Zdroju. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i przybory
szkolne.
Składam serdeczne

„ KA N GU R
Międzynarodowy
konkurs Kangur Matematyczny zainicjował w latach
osiemdziesiątych australijski
popularyzator
matematyki
Peter O’Halloran. W Polsce
głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk
Matematycznych przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M.
Kopernika
w Toruniu. Celem KANGURA jest popularyzowanie
wiedzy i sprawności matematycznej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie.
Zawody Kangura Matematycznego odbywają się w
jednym dniu, wspólnym dla
wszystkich krajów biorących

podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację i sprawny
przebieg konkursu oraz tym,
którzy wspaniale przygotowali
zawodników. Gratuluję zwycięzcom a wszystkim uczestnikom

Nazwisko i imię

1.

Katarzyna Sekta

2 0 0 7 ”
rekreacyjne, wycieczki do
wielu krajów europejskich
oraz nagrody rzeczowe.
Tegoroczny konkurs matematyczny „Kangur” odbył się
15 marca 2005 r. Wzięło w
nim udział 49 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju.
Po raz pierwszy uczniowie

w nim udział i trwają 75 minut. Uczniowie rozwiązują
test wyboru. Zadania w nim
zawarte są oryginalne, nietypowe, często zabawne. Konkurs ten swą atrakcyjność
zawdzięcza także przyznawanym nagrodom. Są to wyjazdy na międzynarodowe obozy
matematycznoLp.

Międzyszkolnego
Konkursu
Matematycznego życzę dalszych
sukcesów.

klas drugich mogli wzmagać
się z zadaniami tego testu.
Uczniowie, którzy zajęli najwyższą lokatę to:
Opiekunowie konkursu:
Iwona Jóźwik
i Jolanta Jarek

Klasa

Lokata

Wynik

Nagroda

Muszyński Maciej

V

2

laureat

wycieczka Czechy

2.

Sekta Wojciech

II

12

bdb

matematyczne zabawy

3.

Stalmach Natalia

III

19

wyróżnienie

książka

4.

Szłapa Dawid

III

29

wyróżnienie

książka

5.

Ryszka Kamil

VI

38

wyróżnienie

książka

6.

Placha Arkadiusz

III

45

wyróżnienie

książka

7.

Nowok Mateusz

VI

55

wyróżnienie

książka

WYWÓZ GRUZU, POPIOŁU,
ZIEMII I INNE
OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI
TRANSPORTOWE:
ŁADOWNOŚĆ DO 3 TON
TEL. 0-605-242-066

TA N I O O PA Ł
-

EKO GROSZEK – CENA OD 305 ZŁ / T
WĘGIEL ORZECH – CENA OD 380 ZŁ / T
MIAŁ – CENA OD 180 ZŁ / T
MUŁOFLOT – CENA OD 130 ZŁ / T

-------- TANI I SZYBKI DOWÓZ -------TEL. 0-605-242-066

KOL ONI E - KOL ONIE - KOL ONIE - KOL ONI E
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju
ogłasza zapisy na kolonie dla dzieci i młodzieży
w Kotlinie Kłodzkiej - Długopole Zdrój 2007
Kolonie dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
odbędą się w terminie 02.07 do 15.07. 2007r., a dla
dzieci ze szkół podstawowych w terminie 15.07. do
28.07.2007r.
Miejsce kolonii to Dom Wczasowy „Zbyszko” w Długopolu Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej. Więcej informacji
o miejscu pobytu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zbyszko.szacho.pl/index.html
Zapisów można dokonywać i odebrać kartę kolonisty w:
 Świetlica Środowiskowa ul. Główna 50
 Urząd Gminy Goczałkowice Zdrój ul. Szkolna 13 pok.
205
 Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 (Sekretariat)
 Gimnazjum w Goczałkowicach (Sekretariat)
Koszt uczestnictwa to 550 zł dla dzieci z Goczałkowic i
650 zł dla dzieci innych miejscowości.
Wpłaty prosimy przesłać na konto : ING Bank Śląski
74
105 0
13 15
10 00
00 22
9 315
0 211
do dnia 28.06.2007r. dla I turnusu i do 12.07.2007 dla II turnusu.
W tytule wpłaty prosimy wpisać : imię nazwisko dziecka
i turnus.

tel.

Więcej informacji można uzyskać od organizatorów –
032/2107185
w.
205
lub
050 7057340.

Zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie odbędzie
się 22.06.2007r. o godz. 18.00 w Sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM POBYTU:
Program pobytu
kolonie Długopole Zdrój 2007
- I turnus (młodzież gimnazjalna i starsza)

Termin kolonii 02-15.07.2007
6. Kurs tańca towarzyskiego.
7. Wycieczka pieszo autokarowa na przełęcz „Spalona” do
krainy pstrąga:
 łowienie pstrągów przez uczestników
 smażenie i degustacja
3. Wycieczka autokarowa:
 do Czech (Skalne Miasto – rezerwat przyrody) oraz
Aquapark w Kudowie
Lub
 Nowa Ruda (Kopalnia Węgla Kamiennego: jazda podziemną kolejką)
 Wałbrzych (Zamek „Książ” – największy zamek na Ślą-

4.
5.
6.




sku)
Zwiedzanie Stajni Stada Ogierów Skarbu Państwa
(jedno z najznakomitszych w kraju; ok. 100 koni), zabytkowe stajnie z pięknymi końmi, krytą ujeżdżalnią; jedną
z najładniejszych w Europie.
Wycieczka do Czech (ZOO Safari)
Wycieczka autokarowa do Polanicy (kolorowa fontanna
oraz słodka niespodzianka)
Wycieczka autokarowa po Ziemi Kłodzkiej:
zjazd „Diabelską Rynną”
lekcja czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach
zajęcia na kręgielni
Aquapark w Kudowie (zjeżdżalnia 100m, jaccuzi, bicze,
wir rzeczny, basen)

Program pobytu
kolonie Długopole Zdrój 2007
- II turnus (dzieci szkół podstawowych)

Termin kolonii 15-28.07.2007
1. Wycieczka pieszo autokarowa na przełęcz „Spalona” do
krainy pstrąga:
 łowienie pstrągów przez uczestników
 smażenie i degustacja
2. Wycieczka do Międzygórza
 ogród bajek
 sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na górze Igliczna
 wodospad „Wilczki”
 zapora wodna
3. Wycieczka do Czech (ZOO Safari)
4. Wycieczka autokarowa do Polanicy (kolorowa fontanna
oraz słodka niespodzianka)
5. Wycieczka autokarowa po Ziemi Kłodzkiej:
 zjazd „Diabelską Rynną”
 lekcja czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach
 zajęcia na kręgielni
 Aquapark w Kudowie (zjeżdżalnia 100m, jaccuzi, bicze,
wir rzeczny, basen).
 Wycieczka do Czech na coroczną inscenizację pola
bitwy z okresu II Wojny Światowej z udziałem wojsk
czeskich i niemieckich oraz sprzętu opancerzonego i
lotniczego z epoki.
6. Wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej – Muzeum Zapałek
(jedyne w Polsce i jedno z dwóch w Europie) oraz wizyta w
fabryce zapałek
7. Wycieczka Autokarowa po Ziemi Kłodzkiej
 Wambierzyce (bazylika i ruchoma szopka)
 Skansen Wiejski
 „Szlak Ginących Zawodów”
 rezerwat przyrody „Błędne Skały”
 Aquapark w Kudowie

KOL ONI E - KOL ONIE - KOL ONIE - KOL ONI E

Goczałkowice-Zdrój, dnia 06.06.2007 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany korygującej
ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały
Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 25 kwietnia
2007r. Nr VIII/44/2007, zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
znajdujących się w granicach administracyjnych
gminy Goczałkowice-Zdrój.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy przedmiotem
ustaleń planu będzie:
1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych;
8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
13. granice obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości;
14. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej;
15. granice terenów wymagających przekształceń lub
rekultywacji;
16. granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o
których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
17. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów służących organizacji imprez masowych.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w
Goczałkowicach-Zdroju, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul.
Szkolna 13, w terminie do dnia 10 lipca 2007r.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, to
jest proponowane przez wnioskodawcę przeznaczenie terenu oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy, na mapce w skali 1:2000.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
mgr inż. Krzysztof Kanik

AZBEST
Informuję, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na likwidację odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji.
Przed przystąpieniem do inwestycji należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji oraz dopełnić wszystkich formalności z tym związanych.
Niedopełnienie formalności wymaganych przy ubieganiu się o dotację równoznaczne jest z odmową udzielenia dotacji.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) prace
polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednio zezwolenie, pozwolenie, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich
prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji zgłosić
prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój pokój Nr 6, tel. 0/32 738 70 38 w. 113.
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik
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W Polsce żyje 40 milionów ludzi.
Wyobraź sobie, że każdy wyrzuci jeden papierek dziennie.
Wyobraź sobie, że robi to przez kilkadziesiąt lat swojego życia.
Wyobraź sobie, że tak robi cały świat...
Wyobraź sobie, że każdy wyrzuci ten papierek do kosza.
Wyobraź sobie, że robi to przez całe swoje życie.
Wyobraź sobie, że tak robi cały świat...
Którą wersję wolisz?
„Społeczniaki” - nasza grupa składa się z grupy
młodych, ambitnych ludzi
działających na rzecz poprawy stanu czystości w naszej
gminie Goczałkowice-Zdrój.
Wszyscy uczęszczamy do
Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroj u, aczkolwiek
niekoniecznie do tych samych klas.
Nasza grupa realizuje projekt
w ogólno polskim programie
Młodzi Obywatele Działają,
organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Naszym celem jest
likwidacja „dzikich wysypisk
śmieci” i zwiększenie ilości
koszy na odpady. Pragniemy
także działać na rzecz zwięk-

szenia świadomości mieszkańców o zagrożeniach wynikających z nielegalnego
zaśmiecania środowiska.
Spotykamy się raz w tygodniu (czwartek) w ramach
kółka politologicznego. Naszym opiekunem jest nauczyciel WOSu - pan Łukasz
Hanke.
Nasza grupa podejmuje szereg prac związanych z realizacj ą
te go
pr oje ktu.Przeprowadziliśmy szereg
ankiet wśród mieszkańców
naszej miejscowości, zgromadziliśmy niezbędną dokumentację ukazującą problem
„dzikich wysypisk śmieci”,
stworzyliśmy własną stronę
internetową (www. spolecz-

niaki.gocz.pl), przeprowadziliśmy wywiad z kierownikiem AZK panem Gieroniem, pozyskaliśmy sponsorów dzięki im mamy własne
koszulki:), nawiązaliśmy
kontakt z organizacją ekologiczną - „GAJA”, jesteśmy
na stronach Centrum Organizacji, gdzie reprezentujemy
naszą szkołę, miejscowość
jak i nasze działania, w grudniu 2006 roku dwoje naszych
społeczników uczestniczyło
w szkoleniu młodzieżowych
liderów grup organizowanym przez CEO w Otwocku k/Warszawy. Niedawno
udaliśmy się na debatę do
Urzędu Gminy i właśnie tam
otrzymaliśmy pomoc. Otóż

przedstawiciele gminy zagwarantowali nam, że dzikie
wysypiska śmieci zostały
usunięte i obiecali ufundowanie potrzebnych koszy, które
cała nasza grupa obiecała
własnoręcznie pomalować.,
W czerwcu jedziemy do
Warszawy na Ogólnopolskie
Targi Projektów Młodzieżowych. W przyszłości planujemy
zorganizow ać
heppening, na który będzie mógł przyjść każdy
mieszkaniec Goczałkowic i
na którym z pewnością
każdy biedzie się dobrze
bawił równocześnie uzupełniając swoja wiedze o
ekologii.

JEŚLI TEN PROBLEM NIE JEST CI OBOJĘTNY, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!

T U R N I E J
„Foresty”, „Rozprówacze”,
„Pająki”, „Włatcy Móch” –
oto niektóre fantazyjne nazwy drużyn, które wzięły
udział w Gminnym Turnieju
Unihoca.
Przeprowadzona
już po raz trzeci impreza
zgromadziła aż dziesięć zespołów, które rywalizowały
ze sobą 22 i 25 maja na terenie hali sportowej w Goczałkowicach-Zdroju. Po rozegraniu 20 spotkań rundy eliminacyjnej wyłonione zostały drużyny, które przeszły do
fazy finałowej. Kolejne 4
mecze pozwoliły wyłonić
zwycięzców. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna
„Włatcy Móch” w składzie:
Kamil Ryszka, Klaudia Matonog, Maciek Muszyński,

U N I H O C A

Justyna Lazarek, Krystian
Stolecki, Kasia Śliz. Drugie
miejsce zajął zespół „ FC
LKS”(Dawid Przybyła, Martyna Guzik, Marek Skipioł,
Karolina Piesiur, Marta Sojka, Wojtek Dragon), trzecim
zespołem
okazali
się
„Rozprówacze”(Daniel Gawlak, Ewelina Gawlak, Piotr
Mazur, Angelika Pitlok, Patrycja Pitlok, Paweł Pytlik.
Nagrodą dla zwycięzców
były złote medale oraz karnety wstępu na basen, druga
drużyna otrzymała srebrne
medale, trzecia – brązowe.
Ponadto wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe
dyplomy.
Rozegrany turniej dostarczył wszystkim uczestni-

kom wiele emocji, dał możliwość sprawdzenia się w
sportowej rywalizacji, był
okazją do integracji dzieci z
terenu całej gminy. Gratulujemy każdej z drużyn sportowej postawy i życzymy sukcesów w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim
osobom i instytucjom, które
pomogły w organizacji tak
udanej imprezy.
Jarosław Firanek,
Eugeniusz Machoń

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie
informuje, że od 01 czerwca 2007 roku
Urząd Skarbowy będzie czynny
w następujących godzinach:
PONIEDZIAŁEK
Kasa

od 700 - 1800
od 730 - 1630

OD WTORKU DO PIĄTKU
Kasa

od 700 - 1500
od 730 - 1300
mgr Bogusław Szarzyński

W I E Ś C I

Z

Ogólnodostępność
aptek na terenie
Powiatu
Pszczyńskiego

porze nocnej, w niedzielę,
święta i dni wolne od pracy.

W związku z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne członkowie Zarządu
Powiatu Pszczyńskiego zaakceptowali przedstawione propozycje rozkładu godzin pracy
aptek na terenie naszego Powiatu w 2007 roku, uwzględniając godziny pracy aptek w
poszczególnych gminach w
dni powszednie i soboty. Dyżur w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od
pracy pełnić będą: Apteka
Całodobowa w Pszczynie
przy ulicy Piwowarskiej 6
oraz Apteka „Na Bielskiej”
w Pszczynie przy ulicy Bielskiej 2. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach oraz
burmistrz i wójtowie gmin z
terenu naszego powiatu również pozytywnie zaopiniowali
zaproponowany rozkład godzin pracy aptek, gdyż zapewnia on naszym mieszkańcom dostępność świadczeń w

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie w porozumieniu z samorządami
pozostałych szkół organizuje
już III Plażowe Licealia połączone z Rajdem Profilaktycznym szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą JESTEM
OK! Podobnie jak w zeszłym
roku, jego organizacja odbędzie się przy udziale Referatu
Ochrony Zdrowia i Sportu,
który sfinansuje zakup koszulek oraz nagród dla uczestników. Rajd odbędzie się 12
czerwca bieżącego roku, miejsce – zbiornik łącki, początek
imprezy o godzinie 9.00 rano.

JESTEM OK!

SZYNOBUS
Powiato wa Ko mis ja
Edukacji, Kultury i Sportu
złożyła wniosek dotyczący
włączenia Powiatu Pszczyńskiego do trasy szybkiej kolei,

P O W I A T U
który zastał skierowany do
Marszałka Województwa Śląskiego. Komisja zaproponowała trasę Pszczyna – Żory –
Rybnik i Pszczyna – Rybnik –
Racibórz, ponieważ czas przejazdu koleją na linii Pszczyna
– Żory – Rybnik trwa około 1
godziny, a czasem dłużej.
Wynika to ze stanu infrastruktury torowej.
W odpowiedzi na powyższe
pismo poinformowano, że
Województwo Śląskie dysponuje obecnie jednym autobusem szynowym, którym realizowane są połączenia na linii
kolejowej Lubliniec – Częstochowa – Lubliniec. Szynobus
charakteryzuje się zbliżonymi
parametrami do jednostki
elektrycznej jednak posiada
mniej miejsc siedzących (80
osób). Przy zastosowaniu szynobusu nie można mówić o
„szybkim” połączeniu bo na
trasie, którą zaproponowała
Komisja napełnienie w pociągach tej relacji wynosi około
30 do 100 osób, a na trasie
Pszczyna – Rybnik – Racibórz
jest to około 180 osób. Województwo Śląskie zainteresowane jest zwiększeniem atrak-

cyjności połączenia na wskazanej przez Komisję trasie,
lecz wymagałoby to również
dowożenia komunikacją drogową pasażerów do przystanków, które winny być węzłami
przesiadkowymi. Zadeklarowano gotowość podjęcia
wspólnie z gminami i powiatem rozmów w tym temacie.

Powiatowy
rzecznik
Konsumentów
przyjmuje petentów od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, a w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9:00-17:00 lub
telefonicznie 0324492328.
Do zadań Po wiato wego
Rzecznika Konsumentów należy:
- bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie
ochrony interesów konsumenta;
- realizacja uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
- interpretacja i pomoc w spo-

Międzyszkolne Zawody Pływackie
Kryta pływalnia w Goczałkowicach Zdroju okazała się strzałem
w dziesiątkę i przyczyniła się do
popularyzacji aktywnego wypoczynku i nauki pływania w naszym środowisku. Dzięki zajęciom prowadzonym na pływaln i
w ramach lekcji wychowania
fizycznego a także dodatkowym
zajęciom pozalekcyjnym poziom
umiejętności pływackich naszych dzieci i młodzieży jest
coraz wyższy.
Mogliśmy się o tym przekonać
podczas 1 Zawodów Pływackich
o Puchar Kierownika Obiektu
dla Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Goczałkowice
Zdrój, który odbył się 18 kwietnia br.
Z inicjatywą zawodów wystąpiła pani Joanna Furczyk- nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i instruktor pływania.
Organizatorami tej wspaniałej

masowej imprezy byli: Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach Zdroju. Głównymi
sponsorami nagród byli: Kierownik GOS i R pan Jacek Bukowczan, ojciec uczennicy SP nr
1 z klasy 2b pan Mariusz Migacz, nauczycielka z SP nr 2
pani Barbara Ryguła.
W zawodach wzięli udzia ł
uczniowie z klas 1-6 ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 2
w Goczałkowicach Zdroju. Na
szczególne podkreślenie rangi
tych zawodów zasługuje ogromna liczba zawodników 154, to
jest około 30% wszystkich
uczniów. Pozostali uczniowie
dopingowali swoich kolegów i
koleżanki z trybuny.
Pomimo tak ogromnej liczby
startujących zawody przebiegały
sprawnie i bezpiecznie. Sędzią

głównym był kierownik ratowników GOSi R- pan Krzysztof
Kupper, którego wspomagali
sędziowie torów: Sybilla Wyrobek, Gabriela Kujda, Barbara
Ryguła, Izabela Kowalska, Jarosław Firganek, Janusz Młodzik,
Eugeniusz Machoń. Sumowaniem czasów zajmowały się
panie: Róża Szotek, Joanna
Mrozik, Elżbieta Beczała. Nad
sprawnym wypuszczaniem poszczególnych serii czuwała pani
Regina Wyrobek.
Zawody były prowadzone w
sześciu grupach startowych
uwzględniających wiek zawodników na dużym basenie. Tylko
dzieci z klas 1 startowały na
małym basenie. W każdej kategorii wiekowej najlepsi pływacy
otrzymali statuetki, zaś za miejsca 1-3 medale, a pozostali zawodnicy pamiątkowe dyplomy.
A oto zwycięzcy:

klasy 1 dziewczęta:1 miejsceAnna Famulok SP nr 1
2 miejsce-Weronika Pławecka
SP nr 1
3 miejsce-Zuzanna Gładysław
SP nr 1
chłopcy: 1 miejsce-Robert Hess
SP nr 1
2 miejsce-Piotr Pająk SP nr 2
3 miejsce-Robert Filipek SP nr
1
klasy 2 dziewczęta:1 miejsceJustyna Filipczyk SP nr 1
2 miejsce- Magdalena Migacz
SP nr 1
3 miejsce- Marta Krawczyk SP
nr 1
chłopcy: 1 miejsce-Filip Brudek SP nr 1
2 miejsce-Łukasz Gorzela SP nr
1
3 miejsce-Marcin Pudełko SP nr
1
(Ciąg dalszy na stronie 13)

P S Z C Z Y Ń S K I E G O
rządzaniu umów powszechnie
zawieranych na przykład
sprzedaży, najmu, zlecenia,
umowy o dzieło, o wykonywaniu robót budowlanych, komisu, lombardowa;
- wytyczanie powództw na
rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w
sprawach o ochronę interesów
konsumentów
- a także występowanie z żądaniem postępowania antymonopolowego.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Pszczynie
ogłosił przetarg nieograniczony na „Opracowanie
p ro je k t u b ud o w la n o wykonawczego”, który dotyczy przebudowy ulicy Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju.
Przebudowa podzielona jest na
dwa zadania. Zadanie 1 dotyczy przebudowy ulicy Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętej Anny do
skrzyżowania z ulicą Jeziorną
na długości 1150m, przebudo-

wa jezdni, chodników oraz
budowa kanalizacji deszczowej. Zadanie 2 to przebudowa
ulicy Szkolnej na odcinku od
przejazdu PKP do skrzyżowania z ulicą Uzdrowiskową na
długości 900m, przebudowa
jezdni, chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej.
Termin wykonania zadania to
12 listopad 2007 roku.

Sesja naukowa
w Powiecie
Pszczyńskim

Wielki Piknik Słoweński
z Telewizją Katowice
W niedzielę 24 czerwca 2007 roku
na terenie Parku Zamkowego odbędzie się
V Wielki Piknik Pszczyński z Telewizją Katowice
pod hasłem „Regiony Europy i Świata”.
Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji między
innymi bicie kulinarnego rekordu Guinessa.

PROGRAM PIKNIKU:
Od 11:00 – chód sportowy pod patronatem Roberta Korzeniowskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Eugeniusz Pająk zaprasza na czerwcową sesję
naukową pod tytułem „Wokół
kultury myśliwskiej – tradycje
myśliwskie na Ziemi Pszczyńskiej”. Sesja odbędzie się w
dniu 13 czerwca 2007 roku o
godzinie 15:00 w sali sesyjnej
Rady Powiatu w Pszczynie ul.
3 Maja 10 z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

obchody Święta Narodowego Republiki Słowenii
inauguracja akcji Wakacyjna Kropla Życia

13:00 – MARIUSZ KALAGA Z ZESPOŁEM
14:00 – oficjalne otwarcie imprezy
14:30 – LESZEK MAZAN i MIECZYSŁAW CZUMA cz. I
15:00 – MARCIN DANIEC
16:30 – wręczenie statuetek ,,Orli Laur"
17:15 – LESZEK MAZAN i MIECZYSŁAW CZUMA cz. II
oraz sadzenie drzewka europejskiego

Jolanta Wawrzyczek

18:00 – TEJA HAVER – GWIAZDA POP ZE SŁOWENII
20:30 – MAANAM
21:45 – pokazy sztucznych ogni, zakończenie imprezy

(Ciąg dalszy ze strony 12)

klasy 3 dziewczęta:1 miejsceMagdalena Mrzyk SP nr 1
2 miejsce-Marta Sojka SP nr 1
3 miejsce- Aleksandra Bzibziak
SP nr 1
chłopcy:1 miejsce Maciej Kołodziejczak SP nr 1
2 miejsce-Bartosz Famulok SP
nr 1
3 miejsce-Patryk Pietrzyk SP nr
1
klasy 4 dziewczęta:1 miejsceMarcela Tomala SP nr 1
2 miejsce-Patrycja Pitlok SP nr
1
3 miejsce-Natalia Kloc SP nr 2
chłopcy:1 miejsce-Kamil Trybura SP nr 2
2 miejsce- Jan Zuber SP nr 2
3 miejsce-Filip Bachul SP nr 2
klasy 5 dziewczęta:1 miejsceDorota Grygierczyk SP nr 1
2 miejsce- Martyna Król SP nr
1
3 miejsce-Karolina Piesiur SP

nr 1
chłopcy:1 miejsce-Kamil Kost
SP nr 2
2 miejsce- Patryk Kopeć SP nr
2
3 miejsce-Piotr Mazur SP nr 1
klasy 6 dziewczęta:1 miejsceAgnieszka Drużbicka SP nr 2
2 miejsce- Klaudia Matonog SP
nr 1
3 miejsce-Ewelina Gawlak SP
nr 1
chłopcy:1 miejsce-Robert Dziubek SP nr 1
2 miejsce- Sebastian Pytel SP nr
1
3 miejsce-Michał Sobiech SP nr
1
Puchary wyróżniających się
pływaków zdobyli: Marta Sojka
z SP nr 1
Łukasz Gorzela z SP nr 1
Agnieszka Drużbicka z SP nr 2
Robert Dziubek z SP nr 1
Dla urozmaicenia imprezy w
przerwie między startami dzieci
z klas 1-3 a 4-6 ratownicy pracujący w GOS i R zaprezentowali

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Park Zamkowy:











plac zabaw dla dzieci
pokazy i zabawy sportowe
prezentacja Ambasad, Konsulatów, regionów, miast i firm
pokazy mistrzów bilarda
pokazy ratownictwa medycznego – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
podstawowe badania stanu zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego
krwi i glukozy)
prezentacje twórców sztuki ludowej
plener malarstwa emocjonalnego
wystawa obrazów Kazimierza Starowicza i Aleksandra Żywieckiego
egzamin na kartę rowerową i motorowerową organizowany
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu.

pokaz ratownictwa wodnego,
który wzbudził zainteresowanie
wśród widzów.
Organizatorzy zawodów mają
nadzieję, że impreza ta wejdzie
na stałe do kalendarza imprez
sportowych w naszej gminie.
Przemawia za tym masowy
udział dzieci i młodzieży, co

świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym sportem i potrzebie
szlachetnej rywalizacji. Być
może, za kilka lat z naszej pływalni wypłynie jakiś mistrz
zdobywający medale na najlepszych pływalniach świata.
napisała Róża Szotek

Sprawozdanie z imprezy szkolnej zorganizowanej
z okazji „ Dnia Dziecka”
Impreza odbyła się w
dniu 01.06.2007r. i wzięły w
niej udział dzieci klas I i II
oraz IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju. Klasy VI i
III
nie uczestniczyły ze
względu na przebywanie w
tym terminie na warsztatach
ekologicznych oraz „Zielonej
szkole”. Klasy młodsze pod
opieką wychowawców oraz
pod kierownictwem pani
Joanny Furczyk brały udział
w grach i zabawach na basenie.
Dla klas IV – VI przygotowano trójbój lekkoatletyczny (skok w dal, bieg na 60 m
oraz rzut piłeczką palantową)
i konkurs skoków grupowych
na skakance. W powyższych

konkurencjach udział brali
wszyscy obecni uczestnicy a
ich zwycięzcy to:
Kl. IV – dziewczyny
1. Marcelina Tomala
2. Klaudia Herok
3. Adela Młodzik

Nagrodami za zwycięstwo w trójboju były medale,
za skoki na skakance – pamiątkowe dyplomy. Dzieci
klas I – II otrzymały piłki.
Ponadto za sportową postawę
każda klasa otrzymała piłkę

do koszykówki.
Dziękujemy wszystkim
nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie i
pomogli przeprowadzić w/w
imprezę sportową.

Kl. IV – chłopcy
1. Michał Siwek
2. Krystian Stolecki
3. Bartek Mrzyk
Kl. V – dziewczyny
1. Justyna Lazarek
2. Karolina Piesiu
3. Iwona Mendrok
Kl. V – chłopcy
1. Piotr Mazur
2. Krzysztof Bocheński
3. Maksymilian Zebrowski

G I M N A Z J A L IŚ C I U B R ATA N K Ó W
Kiedy dowiedzieliśmy, że w
konkursie zorganizowanym w
ramach obchodu Dnia Europejskiego zajęliśmy 1 miejsce,
wszystkich ogarnęła ogromna
radość. Jedziemy na Węgry!
Wszystkim wydawało się, że do
dnia wyjazdu zostało jeszcze
tyle czasu. Jednak rok oczekiwania szybko upłynął i tak 26
kwietnia klasa 2c wraz z wychowawcą p. Gabrielą Pająk, opiekunami p. Renatą Matuszczak i
p. Maciejem Szpejną, panią
dyrektor Beatą Smolarek oraz
dyrektorem GOK p. Małgorzatą
Paszek wyruszyła w podróż do
Parasznyi na Węgrzech.
Po ok. 8 godzinach jazdy

autobusem dotarliśmy na miejsce. Zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez dyrektora
tamtejszej szkoły oraz wójta
gminy, a w szkolnej stołówce
już czekała na nas kolacja.
Następnego dnia uczestniczyliśmy w obchodach Dnia
Szkoły, na które składały się
m.in. cześć oficjalna, czyli uroczyste powitanie i wspólne wysłuchanie hymnu każdego z
państw oraz cześć artystyczna tj.
występy dzieci i młodzieży, w
które również mieliśmy swój
wkład, prezentując krótką lekcje
angielskiego.
Po zakończonych uroczystościach odbyły się rozgrywki

sportowe. Jako pierwsi prezentowali się nasi chłopcy rozgrywając mecz piłki nożnej. Całemu
spotkaniu towarzyszyły wielkie
emocje i gorący doping ze strony dziewczyn. Gdy mecz dobiegł końca rozdano wszystkim
graczom nagrody i wymieniono
się pucharami. Kolejnym etapem
rywalizacji był mecz dziewczyn
w koszykówkę. Tutaj nie zawiedli chłopcy, którzy swoim zagrzewaniem do walki pobili
wszystkich kibiców drużyny
przeciwnej. Rozgorzała wola
konfrontacji zaowocowała jeszcze jednym meczem koszykówki, tym razem płci męskiej, w
której brali również udział trene-

rzy obu zespołów, w naszym
przypadku został nim p. Maciej
Szpejna. Kiedy rozgrywki dobiegły końca, a emocje opadły,
wszystkie drużyny ustawiły się
do pamiątkowych zdjęć.
Następnie zaproszono nas na
obiad, na którym podano tradycyjne węgierskie dania. Pycha!
Po obiedzie wybraliśmy się na
spacer krajoznawczy. Pomimo
dość wysokiej temperatury przechadzka była przyjemna, na co
na pewno wpłynęły śliczne widoki roztaczające się dookoła.
Gdy wróciliśmy, część klasy
poszła na festyn zorganizowany
(Ciąg dalszy na stronie 15)

Dzień Dziecka w Gimnazjum jak co roku przebiegał pod znakiem turnieju, który wyłonił najlepszy zespół
klasowy w roku szkolnym 2006/2007

II D KLASĄ ROKU 2006/2007
Tegoroczne zmagania przebiegały na hali sportowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu reprezentacje wszystkich klas walczyły w konkurencjach teoretycznych i
sprawnościowych. Dodatko-

GIMNAZJALIŚCI
U BRATANKÓW
(Ciąg dalszy ze strony 14)

przy szkole, by trochę potańczyć, pobawić się, a przede
wszystkim zawrzeć nowe znajomości. Pozostali bawili się wewnątrz szkoły, grając w najróżniejsze gry zespołowe lub rozgrywając na drugiej części sali
sportowej niezliczone ilośc i
meczy koszykówki z przedstawicielami gospodarzy.
Główną atrakcją w sobotę
był wyjazd na wody termalne w
m ie j s c o w o ś c i M i s z k o l c -

we punkty drużyny mogły
uzyskać za scenkę kabaretową z życia szkoły, karykaturę
ulubionego nauczyciela i
wierszyk -rymowankę o ulubionym nauczycielu. Rywalizacja była zacięta a poziom

przygotowania drużyn wyrównany. Jednak najlepszą
okazała się klasa II D z wychowawcą Maciejem Szpejną. To oni uzyskali TYTUŁ
KLASY ROKU i pojadą w
nagrodę na wycieczkę krajo-

znawczą. Fundatorem nagrody jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.

Topolca, gdzie spędziliśmy 3
godziny. Korytarze wydrążone
w jaskiniach, w których znajduje
się woda dają niesamowite wrażenie, szczególnie w grocie Burlang Furdo, gdzie neony i kolorowe światła tworzą wyjątkową
atmosferę. Kolejną atrakcją tej
miejscowości są przepyszne
lody (zafundowane przez organizatorów), które zajadaliśmy w
drodze do zamku Diosgyor. Po
zrobieniu niewielkich zakupów
w TESCO wróciliśmy do Parasznyi.
Niedziela rozpoczęła się
ostatnim wspólnym śniadaniem i
po krótkim pożegnaniu, opuściliśmy Parasznye. Czekała nas
jeszcze wizyta w Jaskini Baradla
w Aggtelek. Godzinny spacer
podziemnymi korytarzami dostarczył nam nowych wrażeń.
Reszta podróży przebiegła spokojnie i po ok. 7 godzinach przywitaliśmy Goczałkowice.

jazd był ekscytującym przeżyciem, a gdy dołożymy jeszcze to
tego wszystkie atrakcje, które
nas spotkały, było naprawdę
świetnie. Wyjazd był bardzo
udany, a pogoda jakby zamówiona specjalnie dla nas. My
chcemy jeszcze raz...”
„Jeszcze raz możemy jechać, jak
ktoś nam zafunduje… Jedzenie
było pyszne i była miła atmosfera w szkole, widoki bardzo piękne - ogółem było super!”

PODZIĘKOWANIE

Uczniowie wspominają wycieczkę :„Uważam, że ta forma
nagrody była bardzo trafna.
Wycieczka bardzo mi się podobała. Cieszę się, że mogłem
poznać rówieśników z zagranicy. Oby więcej takich pomysłów.” „Sądzę, że wycieczka na
Węgry była najlepszą nagrodą,
jaką mogliśmy dostać. Sam wy-

Uczniowie klasy II C
wraz z wychowawczynią
G. Pająk

B. Smolarek

Serdecznie dziękujemy
wójtowi p. K. Kanikowi
i p. M. Paszek za zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu na Węgry.
Dzięki Wam przeżyliśmy niezapomnianą
przygodę.
Uczniowie klasy II C
wraz z opiekunami

INFORMATOR TELEFONICZNY
♦ 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 prz yjmowani s ą od godz. 12.00.
KASA WRAZ Z EKSPOZYTURĄ BANKU PKO BP SA
W BUDYNKU URZĘDU GMINY – czynna od poniedz iałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.30, we wtorek od 9.30 do 17.00
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wnios ków we
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Sz kolna 11, tel./fax
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do
16.00, dyż ur prac owników s ocjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.
W czwartki interesanci prz yjm owani są od godz. 14.00.
Komórka Świadczeń Rodzinnych prz y OPS - ul. Szkolna 11,
tel./fax 2107090. Godz. urz ędowania: od poniedz iałku do piątku od
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Sz kolna 13, tel. 2107838, urzęduje
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3,
tel./fax 2127424, urz ęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 22.00.
POLICJA - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pom ieszczenie przy
ul. Uzdrowis kowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652
STRAŻ POŻARNA - 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.
APT EK A "Pod
Eskulape m" - te l. 21 0739 4, c z ynna
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 LECZNIC A DL A ZWIERZĄT- 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.
POCZT A - tel. 4491145, fax. 4491146.

ZGŁASZANIE AWARII:
♦ AWARII OŚWIETLENI A ULICZNEGO - z podaniem ulic y i numeru
poses ji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021.

♦ USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205
Urz ędu Gminy.

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI

•

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

•

Prz eds iębiors two Inż ynierii Kom unalnej,
ul. Zdrojowa (były hotel W ZD), tel. 2102086

•
♦
♦

43-200

Pszczyna

Zakład Us ługowo-Handlowo-Produkc yjny KOM-GAZ, 43-502
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy Marc in
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 s oboty,
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383

DOWODY OSOBISTE
Informujemy mieszkańców gminy, że ustawa z dnia 12 września
2002r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji i dowodach
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej wprowadza obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. w następujących terminach:
 od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – wydanych
w latach 1962 – 1972
 od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – wydanych
w latach 1973 – 1980
 od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – wydanych
w latach 1981 – 1991
 od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – wydanych
w latach 1992 – 1995
 od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. – wydanych
w latach 1996 – 2000

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU OTRZYMANIA
DOWODU OSOBISTEGO
 wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiające głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie mogą być
czarno-białe
 odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
 odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł.

UWAGA!!
1. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór
wymaga osobistego stawiennictwa (osoby małoletnie w obecności
przedstawiciela ustawowego)
2. Na żądanie organu, strona winna przedstawić również poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

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.
Informujemy, że na terenie naszej Gminy w dalszym
ciągu realizowany jest program obniżenia niskiej emisji.
Wszystkich zainteresowanych wymianą kotła (modernizacją
kotłowni) zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Szkole
Podstawowej nr 1.
Od 1 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana sposobu
rozliczania przez mieszkańców dotacji z Urzędu Gminy na modernizacje źródła ciepła. W świetle obowiązujących przepisów
dotacja na wymianę kotła będzie doliczana do dochodu podatnika i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym przez każdego w Urzędzie Skarbowym.

C ZASO PI S MO
S A MO R ZĄD O W E
G MI N Y
G O C ZA ŁK O W IC E- ZD R Ó J,
UL. SZK O LN A 13, TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125,
FAX: 2107306. E- MAIL: G MIN A@G OC ZALK OW IC EZD R OJ. PL R ED AG U JE
ZESPÓ Ł. AD R ES R ED AKC JI I W YD AW C Y: 43-230 GO C ZAŁK OW IC EZD RÓ J, U L. SZK OLN A 13. O PR ACOW AN IE GR AFIC ZN E, SKŁAD
I ŁAM AN IE: TEC H NO GR AF, 43-200 PSZC ZYN A UL. K ĘD ZIOR A 19. D RU K:
AR TISC O, 43-230 GO C ZAŁK OW IC E- ZDR Ó J, U L. SZK OLN A 81A. R ED AKC JA N IE ZW R AC A MATER IAŁÓW
NIE ZA MÓW IO N YC H, ZASTR ZEG A SOB IE PR A W O SK R AC AN IA I O PR ACOW YW AN IA N AD ESŁAN YC H
TEK STÓW OR A Z ZMIAN Y TYTU ŁÓW . N AK ŁAD: 1000 EG ZEMPLAR ZY.

