
„Jestem wdzięczny Redakcji 
za przesłanie publikacji dotyczącej 
problemu, z którym władze gminy 
próbują uporać się bezskutecznie 
od kilku lat, a który tak naprawdę 
dotyczy setek miejscowości w 
całej Polsce. Dworzec kolejowy w 
Goczałkowicach-Zdroju jest jed-
nym z wielu obiektów stanowią-
cych własność Polskich Kolei Pań-
stwowych, które zamiast umożli-
wiać korzystanie z transportu kole-
jowego jako środka lokomocji, 
skutecznie odstraszają klientelę.  
Tak, to prawda dworzec PKP w 
Goczałkowicach-Zdroju nie przy-
nosi chluby, ani miejscowości, ani 
jej mieszkańcom. Nie służy też 
przyszłości uzdrowiska, które ma  
już  swoją renomę, ma  150-letnią  
tradycję w leczeniu wielu schorzeń 
i oferuje bogaty wachlarz usług 
medycznych skutecznie pomaga-

jąc chorym, i przynosząc im ulgę w 
cierpieniach. 

Dla wielu tysięcy turystów i 
kuracjuszy przebywających na 
leczeniu w goczałkowickich sana-
toriach dworzec kolejowy pozosta-
je przykrym wspomnieniem. 

A przecież Goczałkowice-Zdrój 
to miejscowość położona  w oto-
czeniu bogatej przyrody i lasów 
stanowiących fragment dawnej 
Puszczy Pszczyńskiej. To miejsco-
wość, gdzie nie brakuje ładnych 
domów i pięknych ogrodów, gdzie 
na każdym kroku widać gospodar-
ność mieszkańców i ich troskę o 
czystość, estetykę obejścia, ład i 
porządek. W  zderzeniu z realiami 
współczesnych Goczałkowic – 
gminy prężnie rozwijającej się, 
wygląd budynku dworca stanowi 
smutny i przygnębiający obrazek.  
W tej kwestii podzielam całkowicie 

opinię i zatroskanie autora listu.  
Zgadzam się również z sugestiami 
dotyczącymi odpowiedzialności 
społecznej za fatalny stan obiektu. 
Budynek dworca jest wręcz kla-
sycznym przykładem działania 
PKP.  Jest „wizytówką” instytucji, 
która sama nie potrafi, ale innym 
też nie pozwoli wziąć sprawy w 
swoje ręce.  Tak,  w jednym zda-
niu podsumowałbym kilkuletnie 
starania samorządu Goczałkowic-
Zdroju o przejęcie budynku na 
rzecz gminy i zagospodarowanie 
na potrzeby lokalnej społeczności, 
w sposób nie kolidujący z trans-
portem kolejowym, z zachowaniem 
podstawowej funkcji obiektu. Akta 
sprawy stanowią dość pokaźny 
tom. Jest w nim m.in.  czteroletnia 
korespondencja z PKP w tej spra-
wie. Jest korespondencja z Woje-
wódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego oraz Śląskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. Są wystąpienia władz gminy, 
ponaglenia i propozycje przejęcia 
na rzecz gminy. Jest operat sza-
cunkowy określający wartość nie-
ruchomości sporządzony przez 
gminę w sierpniu 2006r. i deklara-
cja gotowości do negocjacji. 
(aktualna wartość rynkowa wg 
operatu – 102 tys. zł). Jest kore-
spondencja dotycząca przejęcia 
budynku w oparciu o przepisy 
ordynacji podatkowej. Jest kolejna 
propozycja nabycia przez gminę 
nieruchomości za cenę obniżoną o 
wartość samego budynku. Zgod-
nie z tą propozycją gmina zaofero-
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Dworzec PKP w listach 
15-lecie Gminy - nadanie tytułu Honorowego Obywatela  
Goczałkowic-Zdroju Panu Wincentemu Młodzikowi 

 Dorocznym zwyczajem na 
zakończenie roku szkolnego w 
ramach promocji Młodych Talen-
tów przyznano nagrody rzeczowe 
Wójta Gminy. Tytuł  Najlepszego 
Absolwenta (lub Absolwentki) 
Szkoły  uzyskali: Jakub Młodzik i 
Adam Stasicki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1, Kaya Wieczorek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II, Małgorzata Nowok, 

Wojciech Mola oraz Tomasz 
Smolarczyk  z Gimnazjum. Nagro-
dy rzeczowe otrzymali również 
Michał Piekarczyk – absolwent 
Gimnazjum – laureat olimpiady z 
chemii oraz Rafał Wilk – absol-
went Gimnazjum – laureat olim-
piady z geografii. 
 Gratulujemy wyróżnienia i 
życzymy dalszych sukcesów. 
 

Maria Ożarowska 

15-LECIE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

M ł o d e  t a l e n t y  

Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady przyjmują gratulacje i życzenia 
od Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego 
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Zwracam się do Pana/Pani z 
gorącą prośbą o pomoc dla 
mieszkańców Gminy Kunów -woj. 
świętokrzyskie, która została 
dotknięta klęską podtopień wsku-
tek gwałtownych ulew, które to 
nawiedziły naszą okolicę w dniu 
23 maja i 2 czerwca br. 

Skala zniszczeń jest duża, 
straty w infrastrukturze komunal-
nej przekroczyły kwotę 5 mln 
złotych, ucierpiały uprawy rolni-
cze, zniszczeniu uległy także 
domostwa i zabudowania gospo-
darcze. 

Usuwanie zniszczeń z zakre-
su infrastruktury będzie proce-
sem długotrwałym, będziemy 
aplikować o środki zewnętrzne, 
mamy również zapewnienie o 

pomocy ze strony rządu. 
W obecnej chwili borykamy 

się z problemem zaoferowania 
pomocy rodzinom dotkniętym 
klęską powodzi. W tej kwestii 
liczymy na „gest serca” ludzi 
dobrej woli, którzy zechcieliby 
wspomóc finansowo osoby naj-
bardziej poszkodowane. Jeste-
śmy gminą o dużym „wskaźniku 
biedy”, borykamy się z bezrobo-
ciem dlatego też jako burmistrz 
pragnę wszelkimi możliwymi 
sposobami dotrzeć do ludzi wraż-
liwych na krzywdę drugiego czło-
wieka. 

Dzięki życzliwości instytucji i 
osób prywatnych udało nam się 
pozyskać materiały budowlane 
na doraźne naprawy uszkodzo-

nych zabudowań. 
Nie mogę pozwolić na to aby 

mieszkańców gminy pozostawić 
samych sobie, ludzie ci muszą 
zakupić podstawowy sprzęt go-
spodarstwa domowego, meble, 
paszę dla zwierząt, a ich obecna 
sytuacja finansowa nie pozwala 
na to. 

Tuż po powodzi w ferworze 
szumu medialnego pojawiły się 
drobne wpłaty na specjalnie uru-
chomione konto, wpływy te miały 
być przeznaczone na pomoc dla 
powodzian. Media były jednak 
tylko wtedy, gdy powódź była 
sensacją, teraz ze swoimi proble-
mami pozostaliśmy sami. 

Zatem   gorąco   do   Pań-
stwa   apeluję   o   rozpropago-

wanie   mojej   prośby   o   pomoc 
dla mieszkańców Gminy Kunów. 
Podaję numer specjalnego konta, 
na które można kierować wpłaty 
na rzecz poszkodowanych. 
 
BS Ostrowiec 
52 8507 0004 2001 0016 3864 

0004 z dopiskiem: pomoc dla 
Gminy Kunów 

 
Dziękuję z góry za zaintere-

sowanie moim apelem i zrozu-
mienie trudnego położenia w 
jakim jest obecnie moja gmina. 
 

Łącząc wyrazy szacunku 
Burmistrz Miasta i Gminy  

Kunów 

P r o ś b a  o  p o m o c  

 Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendia za wynik  w 
nauce ze środków bud żetu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Goczałkowicach-Zdroju w roku szkolnym 20 06/2007: 

1. Mastrowski Mikołaj, kl. VI - średnia ocen 5,7 
2. Wieczorek Kaya, kl. VI - średnia ocen 5,8 
3. Kopeć Patryk, kl. V - średnia ocen 5,3 
4. Zaik Adrianna, kl. V - średnia ocen 5,3 
5. Kantor Marta, kl. IV - średnia ocen 5,4 
6. Kantor Michał, kl. IV - średnia ocen 5,4 
7. Kościelny Klaudia, kl. IV - średnia ocen 5,4 
8. Szweda Natalia, kl. IV - średnia ocen 5,3 

 
 Wykaz uczniów Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju, 
którym zgodnie z zało żeniami regulaminu ( średnia 5,0 za wyniki w 
nauce) komisja przyznała stypendium naukowe za II s emestr w 
roku szkolnym 2006/2007: 

1. Adamiec Justyna, kl. IIIa - średnia ocen 5,3 
2. Drewniak Agata, kl. Ib - średnia ocen 5,2 
3. Grzesik Magdalena, kl. IIc - średnia ocen 5,07 
4. Grzywa Natalia, kl. IIIb - średnia ocen 5,27 
5. Kost Bartłomiej, kl. IIc - średnia ocen 5,0 
6. Kosiba Michał, kl. Ia - średnia ocen 5,13 
7. Luks Mateusz, kl. IId - średnia ocen 5,0 
8. Mastrowski Paweł, kl. IIc - średnia ocen 5,07 
9. Maśka Barbara, kl. IIb - średnia ocen 5,14 
10. Muszyńska Małgorzata, kl. IIIb - średnia ocen 5,09 
11. Mola Wojciech, kl. IIIb - średnia ocen 5,45 
12. Nowok Małgorzata, kl. IIIa - średnia ocen 5,53 
13. Pudełko Szymon, kl. IIc - średnia ocen 5,0 

14. Piesiur Ewelina, kl. IIb - średnia ocen 5,07 
15. Skipioł Karolina, kl. IIa - średnia ocen 5,21 
16. Smolarczyk Tomasz, kl. IIIb - średnia ocen 5,45 
17. Sojka Patrycja, kl. IId - średnia ocen 5,0 
18. Sojka Violet, kl. IIb - średnia ocen 5,14 
19. Smolarczyk Katarzyna, kl. IIIb - średnia ocen 5,09 
20. Trynda Dominika, kl. IIa - średnia ocen 5,0 
21. Waliczek Katarzyna, kl. IId - średnia ocen 5,2 
22. Wanot Monika, kl. IId - średnia ocen 5,5 
23. Weszka Sandra, kl. IIIb - średnia ocen 5,18 

 
 Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goczałkowi -
cach-Zdroju, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce za II 
semestr roku szkolnego 2006/2007: 

1. Jurczyk Agata, kl. Va - średnia ocen 5,3 
2. Pitlok Marta, kl. Va - średnia ocen 5,3 
3. Lazarek Justyna, kl. Vb - średnia ocen 5,3 
4. Muszyński Maciej, kl. Vb - średnia ocen 5,3 
5. Kaszowska Justyna, kl. VIa - średnia ocen 5,6 
6. Buczak Katarzyna, kl. VIa - średnia ocen 5,4 
7. Pyś Wojciech, kl. VIa - średnia ocen 5,5 
8. Młodzik Jakub, kl. VIa - średnia ocen 5,7 
9. Waliczek Karolina, kl. - średnia ocen 5,3 
10. Waliczek Weronika, kl. VIa - średnia ocen 5,3 
11. Nowok Mateusz, kl. VIa - średnia ocen 5,36 
12. Stawicki Adam, kl. VIb - średnia ocen 5,75 
13. Trybała Wiktor, kl. - średnia ocen 5,5 
14. Krzyżowska Maja, kl. VIb - średnia ocen 5,5 
15. Krzyżowska Justyna, kl. VIb - średnia ocen 5,5 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 

D w o r z e c  P K P  w  l i s t a c h  

wała PKP nabycie gruntu za kwotę 
ok. 59 tys. zł (tj. 25 zł za 1 m2 
gruntu), co odpowiada wartości 
rynkowej działek położonych w 
sąsiedztwie. W uzasadnieniu tej 
propozycji gmina wskazała na 
specyficzny charakter nieruchomo-
ści (budynek dworca kolejowego) 
oraz konieczność poniesienia 
ogromnych nakładów inwestycyj-
nych na remont i adaptację. We-
dług wyliczeń, szacunkowy koszt, 
który trzeba ponieść na rewitaliza-
cję budynku kilkakrotnie przewyż-
szy wartość całej nieruchomości. 

W odpowiedzi PKP zapropono-
wało długoterminową dzierżawę. 
Propozycja PKP była bardzo wni-

kliwie rozpatrywana przez gminę, 
ale została odrzucona z przyczyn 
ekonomicznych. Dlaczego? Otóż 
PKP podeszło do tematu dworca w 
kategoriach czysto biznesowych. 
Potrzeby podróżujących i kwestie 
społeczne zostały przez PKP zwy-
czajnie pominięte. Będąc właści-
cielem „ruiny” o korzystnej ale 
specyficznej lokalizacji,  PKP za-
oferowało gminie dzierżawę na 
okres 20 lat zobowiązując nas 
jednocześnie do ponoszenia 
wszelkich wydatków związanych z 
inwestycjami, modernizacją, re-
montami i bieżącym utrzymaniem 
budynku. Za dzierżawę zdemolo-
wanego, zniszczonego przez po-
żar i wandali obiektu PKP zażąda-
ło comiesięcznej wpłaty czynszu 

dzierżawnego w  kwocie 3.500 zł, 
bez podatku VAT, bez podatku od 
nieruchomości i kosztów mediów. 
Dodatkowo, w jednym z paragra-
fów umowy PKP zastrzegło sobie 
prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedze-
nia, bez prawa żądania odszkodo-
wania i bez prawa zwrotu poniesio-
nych nakładów. Z nadesłanej kore-
spondencji wynika również, że 
dalsze negocjacje są blokowane 
przez aktualne przepisy, które 
nakładają na PKP obowiązek 
sprzedaży budynku dworca w 
drodze przetargu. 

Taki jest stan na dzień dzisiej-
szy. Wszelkimi sposobami chcemy 
rozwiązać ten wstydliwy problem i 
podtrzymujemy wcześniejsze sta-

nowisko. Nadal jesteśmy zaintere-
sowani nabyciem nieruchomości i 
chcielibyśmy jak najszybciej przy-
stąpić do prac remontowo-
budowlanych. Ale w tym stanie 
rzeczy możemy jedynie monito-
wać, ponaglać przypominać i… 
tłumaczyć się za innych.” 

 
Od redakcji: Pismo tej treści 

podpisane przez Wójta Gminy 
skierowano do redakcji czasopi-
sma „Poznaj Swój Kraj”. Jest to 
odpowiedź na publikację zamiesz-
czoną w rubryce Listy Czytelników; 
w tym konkretnym przypadku dot. 
stanu technicznego dworca PKP w 
Goczałkowicach-Zdroju. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 



Dni Goczałkowic są dobrą rozrywką dla mieszkańców i 

przyjezdnych. Po zakończeniu, w następny dzień, razi ogrom-
na ilość śmieci. Koszy jest za mało ale to nie powód aby odpa-
dy rzucać byle gdzie. Lepiej zostawić przy koszu, aby potem 
było łatwiej posprzątać. 

Roboty związane z wymianą wodociągów w ul. Poprzecznej, 

Górnej, Krzyżanowskiego zostały rozpoczęte. Mieszkańców 
prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za niezbędne utrud-
nienia w ruchu drogowym. 

Oświetlenie ulicy Zimowej a konkretnie doświetlenia braku-

jącego odcinka będzie zrealizowane w tym roku. Projekt zo-
stał wykonany w ubiegłym roku. 

Brzozowa to ulica na której potencjalnie mogą występować 

częściej awarie wodociągów. Jedna poważna już się dała we 
znaki. Przyczyny to: przestarzała sieć i lepsze ciśnienie w no-
wej sieci. Za ewentualne niespodziewane awarie przeprasza-
my. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie zauważonych wy-
cieków. 

I le szkód potrafią narobić wandale tego chyba nikt nie zliczy. 

Jedną ze szkód było zniszczenie przepustu stawu Maciek. Wo-
da wypłynęła do Wisły. Szkodę naprawiliśmy. W Maćku 
znów jest woda. Wandale nadal są aktywni. Zniszczyli pode-
sty do opalania przy Maćku. 

Awarie zasilania pomp na przepompowniach są częste w 

okresach występowania burz. Interweniować musimy nawet 
po krótkotrwałych wyłączeniach prądu. 

Z imowa - ulica powiatowa, jest modernizowana od ul. Je-

ziornej do istniejącego asfaltu. Wykonywana jest nakładka 
asfaltowa i utwardzanie pobocza frezem. 

Gminny program gospodarowania zasobami mieszkaniowy-

mi będzie uchwalany podczas jednej z najbliższych sesji. Nie 
oznacza to bynajmniej zwiększenia ilości mieszkań lecz głów-
nie planu remontów budynków istniejących. 

I lość budowanych nowych domów rośnie. Rośnie liczba 
wniosków o przyłącza wod.-kan., uzgodnień ogrodzeń, uzgod-
nień przyłączy energetycznych, uzgodnień wjazdów itp. 
 

Zbigniew Gieroń 

Ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
        
 W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja zada-
nia pn. ”Program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-
Zdrój”- IV etap realizacji po przyznaniu pożyczki i podpisaniu 
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2007 zaplanowa-
no wymianę 200 kotłów węglowych na kotły z paleniskiem 
retortowym lub gazowe. Mieszkańców zainteresowanych wy-
mianą kotła prosimy o zgłaszanie się u Operatora Programu 
Pana Krzysztofa Biały w Punkcie Konsultacyjnym zlokalizo-
wanym przy ul. Powstańców Śląskich 3, codziennie  od godzi-
ny 15.30 do 19.00 (oprócz wtorku), telefon 0322127526 

 Jak co roku w święto 
Bożego Ciała na boisku 
przy Szkole Podstawowej 
nr l odbył się festyn rodzin-
ny. „Podarujmy dzieciom 
lato” to hasło towarzyszy 
tej imprezie od 13 lat. Za-
bawy dla dzieci, konkursy 
sportowe oraz tańce przy-
ciągają w to świąteczne 
popołudnie całe rzesze, nie 
tylko mieszkańców Goczał-
kowic. W tym roku zabawy 
dla najmłodszych prowa-
dziła grupa teatralna 
„Wesołe podwórko” z baj-
kowymi postaciami, wystą-
piła goczałkowicka grupa 
„Alibi” i do tańca przygry-
wał zespół „Duo Ocal & 
Sax”. Pogoda dopisała, a 
dźwięki muzyki porwały do 
tańca większość zgroma-
dzonych. Konkursy cieszy-
ły się bardzo dużym zainte-

resowaniem, byli wygrani i 
przegrani. Całkowity do-
chód z tego festynu jest 
przeznaczany na dofinanso-
wanie wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży. Dzięki 
ofiarodawcom, sponsorom i 
uczestnikom udało się prze-
prowadzić loterię fantową, 
licytacje darowanych cen-
nych przedmiotów i zorga-
nizować różne atrakcje w 
trakcie imprezy. Korzysta-
jąc z okazji dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania 
festynu. Ich ofiarność i bez-
interesowność przyczyni 
się do zwiększenia atrakcji 
wypoczynku letniego na-
szych dzieci w Długopolu-
Zdrój. 
 

Prezes SRK 

Ogłoszenie 
 
 Wyjazd pierwszego turnusu na kolonie w 
Długopolu-Zdrój 02 lipca (w poniedziałek) o 
godz. 7 - z parkingu przed Szkoły Podstawowej 
nr l, powrót 15 lipca (niedziela) w godz. 19 - 20. 
Wyjazd drugiego turnusu na kolonie w Długopo-
lu-Zdrój 15 lipca (w niedzielę) o godz. 7 - z par-
kingu przed Szkoły Podstawowej nr l, powrót 28 
lipca (sobota) w godz. 19 - 20. 

 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 mo-
dernizacje źródła ciepła. W świetle obowiązujących przepisów 
dotacja na wymianę kotła będzie doliczana do dochodu podat-
nika i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych, rozliczanym przez każdego w Urzędzie Skarbowym. 

DROBIAZGIDROBIAZGIDROBIAZGI    

I N F O R M A C J E  R Ó Ż N E ,  I N F O R M A C J E  R Ó Ż N E ,  I N F O R M A C J E  R Ó Ż N E ,  
C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .    F e s t y n  R o d z i n n y  

„Podarujmy dzieciom lato" 



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

Sesję otworzyła i prowadziła 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Pani Aleksandra Marzec. 
Pierwszym punktem sesji było 
uroczyste wręczenie przez 
Wicemarszałka Województwa 
Śląskiego Pana Sławomira 
Kowalskiego odznak i medali za 
zasługi dla Województwa Ślą-
skiego z okazji 170-lecia dzia-
łalności ochotniczej Straży Po-
żarnej w Goczałkowicach-
Zdroju. Złote odznaki otrzymali 
Wójt Gminy Krzysztof Kanik 
oraz Stanisław Jędrysik. 
Srebrne odznaki otrzymali Jan 
Dąbrowski i Józef Brańka. Pre-
zes Zarządu Powiatowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Szymon Sekta wręczył srebrne 
i brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa. Srebrne odznaki 
otrzymali Czesław Bartas i 
Adam Płaska. Brązową odzna-
kę otrzymał Marek Wysocki. 
Po przerwie Marszałek Sławo-
mir Kowalski przedstawił naj-
ważniejsze tematy prac Sejmi-
ku Województwa Śląskiego 
oraz Zarządu Województwa. Są 
nimi przygotowania do Euro 
2012, rozdział funduszy Unij-
nych, plany utworzenia aglome-
racji śląskiej oraz inwestycje 
drogowe. 
Marszałek wyraził opinię, że 
obecnie istnieje dobry klimat do 
podjęcia rozmów na temat 
ewentualnego przejęcia przez 
Gminę Goczałkowice-Zdrój 
funkcji organu założycielskiego 
WORR Goczałkowice-Zdrój. 
Podjęto uchwały w sprawach: 
a) ustalenia najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pra-
cowników samorządowych 
zatrudnionych w Gminnym 

Zespole Oświaty w Goczałkowi-
cach- Zdroju  oraz uzgodnienia 
wartości jednego punktu, 
b) zmiany regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój, 
c) upoważnienia kierownika 
Gminnego Zespołu Oświaty w 
Goczałkowicach- Zdroju do 
załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu pomocy mate-
rialnej, 
d) upoważnienia kierownika 
Gminnego Zespołu Oświaty w 
Goczałkowicach-Zdroju do 
załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu oświaty, 
e) podwyższenia minimalnych 
kwot zasiłku okresowego, 
f) przyjęcia zmian do Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych na lata 
2005-2010, 
g) przyjęcia Gminnego Progra-
mu Pomocy Społecznej na lata 
2007–2010, 
h) udzielenia pomocy finanso-
wej na rzecz Powiatu Pszczyń-
skiego w zakresie komunikacji 
publicznej w Goczałkowicach-
Zdroju, 
i) zmiany budżetu gminy na 
2007 r., 
j) zaciągnięcia kredytu na finan-
sowanie planowanego deficytu 
budżetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów, 
k) zaciągnięcia pożyczki na 
finansowanie zadania pn. 
”Program obniżenia niskiej 
emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery z budynków na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój-IV 
etap”, 

l) zmiany uchwały Nr XL-
V/269/2006 Rady Gminy Go-
czałkowice-Zdrój z dnia 07-
.03.2006r. w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki na finansowanie 
zadania pn. ”Budowa sieci wo-
dociągowej w ulicach Krzyża-
nowskiego, Górnej, Poprzecz-
nej, Uzdrowiskowej w  Goczał-
kowicach-Zdroju”, 
ł) nadania honorowego obywa-
telstwa gminy, 
m) zmiany uchwały nr XL/-
226/2001 Rady Gminy Goczał-
kowice-Zdrój z dnia 26.06.2001 
r. w sprawie wysokości stawek 
czynszowych z tytułu dzierżawy 
gruntów stanowiących wła-
sność Gminy, 
W swoim sprawozdaniu z pracy 
w okresie pomiędzy sesjami 
Wójt poinformował m.in., że: 
- odbył spotkanie z Radą Peda-
gogiczną Szkoły Podstawowej 
nr 2, dyrektorem Kuratorium 
Oświaty w Bielsku-Białej oraz 
Wizytatorem Kuratorium w 
sprawie skargi na działalność 
dyrektora SP2 , 
- w Urzędzie Gminy oraz jed-
nostkach i placówkach Gminy 
odbywają się kontrole ZUS-u, 
- trwa kontrola z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska dotycząca wykorzystania 
środków z WFOŚ przeznaczo-
nych na realizacje programu 
ograniczenia niskiej emisji, 
- podpisana został umowa na 
wykonanie wodociągu na uli-
cach Górnej, Poprzecznej i 
Krzyżanowskiego. Przetarg 
wygrała firma „Biegier”z Go-
czałkowic, 
- w związku z zakończeniem 
kadencji dyrektorów powierzył 
ponownie pełnienie tych funkcji 
dotychczasowym dyrektorom 
tych placówek, 
- zakończono procedurę prze-
targową na utrzymanie Parku 
Zdrojowego i zieleni na terenie 

Gminy. Przetarg wygrała firma 
„Ligustr” z Zabrzega, 
- odbyło się spotkanie ze Staro-
stą Pszczyńskim na temat wy-
korzystania terenów Skarbu 
Państwa na Osiedlu Wodocią-
gowym, 
- odbyły się rozmowy na temat 
naprawy ulic Powstańców Ślą-
skich, Róż, Jesiennej i Sołec-
kiej, 
- PKP poinformowało, że jeśli 
ogłoszony przetarg na budynek 
dworca w Zdroju nie zostanie 
rozstrzygnięty wtedy przystąpią 
do rozmów z Gminą na temat 
przejęcia w/w budynku, 
- przeprowadził rozmowy z 
Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Katowi-
cach oraz burmistrzem Pszczy-
ny na temat rozwiązania proble-
mu bezkolizyjnego skrzyżowa-
nia pomiędzy DK1, rondem na 
terenie Goczałkowic i ul. Spo-
kojną. W bieżącym roku zosta-
ną tam wykonane światła by 
umożliwić wyjazd w kierunku 
Katowic, finansowane przez 
Gminę Pszczyna i GDDKiA. Na 
2008 rok przewiduje się udział 
finansowy Gminy Goczałkowi-
ce-Zdrój w wysokości 250 tys. 
w projekcie bezkolizyjnego 
węzła drogowego. 
W wolnych głosach i wnioskach 
omawiano sprawy przyszłości 
Uzdrowiska, budowy osiedli 
przez deweloperów na terenie 
Gminy oraz funkcjonowania 
pływalni. Przewodnicząca Rady 
pogratulowała bardzo dobrych 
wyników uczestnikom powiato-
wego konkursu ortograficznego 
„bezbłędny samorządowiec”. 
Zwycięzcą konkursu został 
kierownik AZK Zbigniew 
Gieroń. 
 

Opracował  
Przemysław Puchała 

IX sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 
odbyła si ę 29 maja 2007 roku. 





W dniu 06.06.07r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Goczałkowicach-Zdroju rozstrzygnięty został konkurs  

fotograficzny „Wszystko kwitnie wkoło”. W konkursie wzięło 
udział 9 osób, uczestnikami konkursu byli zarówno  
mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju, jak i okolicznych  
miejscowości. Zwycięzców konkursu wyłoniło Jury  

w składzie: Wojciech Smolorz, Patrycja Komraus, Aleksandra 
Jankowska. Prace były oceniane w dwóch kategoriach tema-

tycznych: fotografia realistyczna – wpłynęło 21 prac  
oraz fotografia fantazyjna – wpłynęło 6 prac. 

Jury wybrało najciekawsze propozycje konkursowe  
i przyznało nagrody: 

w kategorii fotografia realistyczna: 

I miejsce – Krzysztof Grygier 
II miejsce – Bartłomiej Soloch 

III miejsce – Ewa Płonka 
 

w kategorii fotografia fantazyjna: 
I miejsce – Ewa Płonka 
II miejsce – Beata Bąk 

III miejsce – Marcin Gadocha 
Nagrody zostały wręczone podczas XII Dni Goczałkowic, 

zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

 
GOK 

KONKURS FOTOGRFICZNY 
„WSZYSTKO KWITNE WKOŁO”  

DATA GODZINA RODZAJ IMPREZY  

PONIEDZIAŁKI 
ŚRODY 
CAŁY LIPIEC  
SIERPIEŃ 

8.30 – 10.00 Basen dla młodzie ży gimnazjalnej , wstęp wolny. 
Zbiórka 8.25 Kryta Pływalnia Goczałkowice  

WTORKI 
CZWARTKI 
CAŁY LIPIEC  
SIERPIEŃ 

8.30 – 10.00 Basen dla dzieci z  SP1 i SP2  wstęp wolny. 
Zbiórka 8.25 Kryta Pływalnia Goczałkowice  

OD PONIEDZIAŁKU DO 
PIĄTKU 
CAŁY LIPIEC  
SIERPIEŃ 

13.30 – 15.00 Gry i zabawy na hali sportowej dla dzieci i młodzieży 
Hala sportowa Goczałkowice  

20.07.2007r. 
(piątek)  9.00 

Otwarte zawody pływackie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. 
Zapisy w kasie GOSiR do dnia 19.07.2007  
wpisowe 5 zł od osoby  

21.07.2007 
sobota  9.00 

Otwarty Turniej piłki plażowej 
Boisko do piłki plażowej przy SP 2, 
zapisy w biurze GOSiR lub telefonicznie (0-32)212742 4 zapisy do dnia 
20.07.2007 
Wpisowe 20zł od dru żyny  

03.08.2007 
piątek  9.00 

Otwarty Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej ( 6 zawod-
ników z bramkarzem)  
Boisko LKS Goczałkowice 
Zapisy w biurze GOSIR do dnia 02.08.2007  

10.08.2007 
piątek 
  

9.00 

Otwarty Turniej Piłki Plażowej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadpodstawo-
wej ( uczestnictwo za okazaniem legitymacji szkolnej) 
Boisko do piłki plażowej przy SP 2, 
Zapisy w biurze GOSIR do dnia 09.08.2007r  

16.08.2007 
czwartek  9.00 

Zawody na zje żdżalni  
Kryta Pływalnia Goczałkowice,  
zapisy podczas trwania zawodów.  



„ C z ł o w i e k  j e s t  w i e l k i  n i e  p r z e z  t o ,  c o  p o s i a d a ,  
l e c z  p r z e z  t o ,  k i m  j e s t ;  n i e  p r z e z  t o ,  c o  m a ,  l e c z   

p r z e z  t o ,  c z y m  d z i e l i  s i ę  z  i n n y m i … ”  
/ J a n  P a w e ł  I I /  

1 51 51 51 5 ---- L E C I E  L E C I E  L E C I E  L E C I E  
G M I N YG M I N YG M I N YG M I N Y     
 

P O D Z I Ę K O W A N I A 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
Dyrektor Gminnego O środka Kultury 

 
składają serdeczne podziękowania współorganizatorom  

i sponsorom 
za pomoc w zorganizowaniu 

XII Dni Goczałkowic 
 

WSPÓŁORGANIZATORZYWSPÓŁORGANIZATORZYWSPÓŁORGANIZATORZY :::   
Gminny O środek Sportu i Rekreacji, Gminny O środek Sportu i Rekreacji, Gminny O środek Sportu i Rekreacji,    

Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum,    
Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Biblioteka Publiczna,    

Koło Gospody ń Wiejskich,Koło Gospody ń Wiejskich,Koło Gospody ń Wiejskich,    
Ochotnicza Stra ż Pożarna,Ochotnicza Stra ż Pożarna,Ochotnicza Stra ż Pożarna,   

Ośrodek Pomocy SpołecznejOśrodek Pomocy SpołecznejOśrodek Pomocy Społecznej    
 

SPONSORZY:SPONSORZY:SPONSORZY:   
Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL s.j.Józef Dzid a 
Firma Handlowo-Usługowa „BIL-BUD”  Janusz Bilik 

Produkcja-Handel-Usługi Jerzy Furczyk 
Autokomis „CADI-CAR” Janusz Żemła 

„INSTAL-BRATEK” Katarzyna i Jerzy Bratek 
Usługi Przewozowo-Turystyczne 

i Motoryzacyjne„ALF ” Zbigniew Ścipniak 
Market „EURO” Bartłomiej Zawierucha 

Autokomis „SOLOCH” Bronisława Soloch 
Willa Anna 

Hotel „IMPERIUM” Jerzy Folwarski 
Firma „RA-BIG” Michał Bigos 

Firma „ARTISCO” Ryszard Hess 
Firma „EKO-MAL” Jacek Sekta 
Firma „MET-SZYK” Jan Sekta 

Firma „D ĄBEK” Jan D ąbrowski 
Zakład Budowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek 

Hurtownia „TESSA” Stanisław i Grzegorz Grzegorski 
Dworek „ALKAZJA”  

Usługi transportowe Piotr Walecki 
Firma Ubezpieczeniowa - Warta 



To znane powiedzenie 
może się odnosić nie tylko do 
naszego zdrowia lecz rów-
nież do uczenia się. Myśl ta 
przyświecała nam, gdy przy-
stępowaliśmy do realizacji 
WOJEWÓDZKIEGO PRO-
GRAMU - PROFILAKTY-
KA DYSLEKSJI ROZWO-
JOWEJ. Autorem 
i koordynatorem Programu 
była mgr Małgorzata Spendel 
- konsultant ROM-E Metis 
i przewodnicząca Katowic-
kiego Oddziału Terenowego 

POLSKIEGO TOWARZY-
STWA DYSLEKSJI. 

Głównym celem progra-
mu była stymulacja rozwoju 
dzieci w wieku przedszkol-
nym do podjęcia nauki czyta-
nia, pisania i liczenia, oraz 
wczesne zapobieganie spe-
cyficznym trudnościom 
w uczeniu się dzieci 
na poziomie kształcenia 
przedszkolnego i zintegrowa-
nego.  

Przed czterema latami 
przystąpiliśmy do realizacji 
programu. Po dwóch latach 
zaczęliśmy starania o uzyska-
nie certyfikatu – „Placówka 
przyjazna dziecku w nauce 
czytania, pisania i liczenia”, 
które trwały następne dwa 
lata. Warunkiem uzyskania 
certyfikatu przez placówkę 
było objęcie programem 
wszystkich grup dzieci 
uczęszczających do przed-

szkola i realizacja zadań 
(systematyczne prowadzenie 
określonych zajęć, diagnoza 
dzieci) .  

W tym roku, 16 czerwca 
na konferencji „Skuteczne 
metody kształtowania umie-
jętności czytania i pisania”, 
nasza placówka otrzymała 
certyfikat. Jesteśmy przeko-
nani, iż doświadczenie i wie-
dza zdobyta w czasie realiza-

cji programu będzie owoco-
wała w kolejnych latach i 
będzie służyła dzieciom tym 
ze specyficznymi problema-
mi jak i tym, które wykazują 
szczególne uzdolnienia. 

 
Nauczycielka Publicznego 

Przedszkola Nr  1 
koordynator programu na 

placówce Maria Rak 

Cel ten realizowano poprzez system działań o charakterze 
kaskadowym: 

• zajęcia warsztatowo-szkoleniowe z pracownikami peda-
gogicznymi poradni, psychologami, logopedami, pedagogami 
przedszkoli i szkół w  Ośrodku. Na zajęciach były wypraco-
wywane scenariusze do zajęć w przedszkolach i szkołach, 
uczestnicy ww. grup, w oparciu o wypracowane scenariusze 
prowadzili w wytypowanych placówkach szkoleniowe rady 
pedagogiczne, zajęcia z dziećmi, a także spotkania edukacyj-
ne –informacyjne z rodzicami. 
P rog ram rea l i zowan y  by ł  we  wspó łp racy 
z nauczycielami  przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-
pedagogicznych z terenu całego województwa. 

LEPIEJ ZAPOBIEGA Ć NIŻ LECZYĆ  
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rozpocznie się nabór wnio-
sków od rolników, którzy chcą 
przejść na rentę strukturalną i 
przekazać swoje gospodar-
stwo następcy albo na po-
większenie innych gospo-
darstw. 
Szczegółowe warunki uzyska-
nia rent strukturalnych zostały 
określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. 
w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w 
ramach działania „Renty 
strukturalne” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Rentę strukturalną może 
otrzymać rolnik, który: 
1. ukończył 55 lat, lecz nie 

osiągnął wieku emerytal-
nego i nie ma ustalonego 

prawa do emerytury lub 
renty;  

prowadził nieprzerwanie dzia-
łalność rolniczą w gospo-
darstwie rolnym przez co 
najmniej 10 lat bezpośred-
nio poprzedzających złoże-
nie wniosku o rentę struk-
turalną i w tym okresie 
podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, 
określonemu w przepisach 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników zwanemu 
dalej „ubezpieczeniem 
emerytalno-rentowym”, 
przez co najmniej 5 lat; 

2. przekaże gospodarstwo 
rolne o powierzchni użyt-
ków rolnych co najmniej: 
- 1 ha, w przypadku go-
spodarstw położonych w 
województwach: małopol-
skim, podkarpackim, ślą-
skim i świętokrzyskim albo 

- 3 ha, w przypadku go-
spodarstw położonych w 
pozostałych wojewódz-
twach; 

3. został wpisany do ewiden-
c j i  p r o d u c e n t ó w 
(prowadzonej przez ARi-
MR), stanowiącej część 
krajowego systemu ewi-
dencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatno-
ści; 

4. w dniu złożenia wniosku o 
rentę strukturalną: 
- podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, 
- nie zalegał z zapłatą 
należności z tytułu ubez-
pieczenia społecznego 
rolników; 

5.  zaprzestanie prowadzenia 
działalności rolniczej. 

 

Wniosek wraz z załącznikami 
można złożyć na formularzu 
udostępnionym przez ARiMR, 
w biurze powiatowym Agen-
cji, właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania wnio-
skodawcy.  
Dodatkowe informacje można 
uzyskać: 
� w oddziałach regionalnych 

i biurach powiatowych 
ARiMR (adresy i numery 
telefonów dostępne są 
m.in. na stronie interneto-
wej Agencji). 

� pod bezpłatnym numerem 
infolinii: 0-800-38-00-84 

� na stronach interneto-
wych: www.arimr.gov.pl 
oraz www.minrol.gov.pl  

� wysyłając e-mail na adres: 
info@doplaty.gov.pl 

 Od 1 czerwca rolnicy, 
którzy w latach 2004 - 2006 
zalesili swoje grunty, mogą 
składać wnioski o przyznanie 
premii zalesieniowej i pielę-
gnacyjnej. Na udane uprawy 
leśne, założone na gruntach 
rolnych w ramach Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2004 - 2006 Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ma wypłacać co-
rocznie premie zalesieniowe 
przez 20 lat. Premie takie 
przysługują ponad 8 tys. rol-
ników, którzy we wspomnia-
nych wyżej latach zalesili ok. 
25 tyś. hektarów gruntów. 
 Jednocześnie ARiMR 
w okresie od 1 sierpnia do 30 
września br. planuje przyjmo-

wanie wniosków od rolników 
na nowe zalesienia gruntów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013. Agencja przygo-
towuje się na rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków jesz-
cze przez zakończeniem 
uzgodnień z Komisją Euro-
pejską w sprawie nowego 
PROW, aby dać rolnikom 
czas na załatwienie wszyst-
kich formalności, które umoż-
liwią rozpoczęcie prac zale-
sieniowych wiosną 2008 ro-
ku. 
 Rolnicy, którzy mają w 
planach zalesianie gruntów, 
muszą uzyskać wypis z miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego doty-

czący działek ewidencyjnych, 
na których są położone grun-
ty przewidziane do założenia 
upraw leśnych. Na terenach, 
gdzie nie ma tego planu, rol-
nik zobowiązany jest uzyskać 
zaświadczenie potwierdzają-
ce, że przeznaczenie gruntów 
do zalesienia nie jest 
sprzeczne z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego tej gminy. Rolnik 
przygotowujący się do zale-
siania swoich gruntów musi 
też posiadać mapę zalesie-
niową 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 nadleśnictwie 
sadzonki, które będą mu po-
trzebne wiosną. 
W ramach nowego PROW 
będą funkcjonowały dwa 
schematy zalesieniowe. 
Pierwszy, uruchamiany od 1 
sierpnia br., będzie dotyczył 
zalesiania gruntów rolnych. 
Drugi, który zostanie urucho-
miony od przyszłego roku, 
dotyczyć ma zalesiania grun-
tów innych niż rolne. 
 

Radosław Iwa ński,  
rzecznik prasowy ARiMR 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
ogłaszają, że w dniu 25 czerwca 2007 roku, 

Od 1 czerwca rolnicy mog ą składa ć wnioski  
o wypłat ę premii na grunty ju ż zalesione  



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. 

„Człowiek nie rozwinie w pełni 
swojego człowieczeństwa i swej osobowości,  

jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, 
a nie będzie czynił dobrze” 

 

[Stefan Wyszyński kard.] 

 
 

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE    
 

Dla Dyrekcji i Personelu  
Przedszkola nr 2  

w Goczałkowicach-Zdroju 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Goczałkowicach-Zdroju składa na Wasze ręce  

serdeczne podziękowania za przeprowadzenie  

dożywiania dzieci w ramach Akcji Lato 2007r. 

 

Doceniając Wasze zaangażowanie, trud i serce  

włożone w podejściu do dzieci potrzebujących  

życzymy dalszych sukcesów w pracy. 

 

Kierownik OPS - mgr Joanna Kotas 

U P Ł Y W A  T E R M I N   
S K Ł A D A N I A W N I O S K Ó W   
 

 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina, 

że w dniu 10 lipca 2007 r. upływa termin składania 

wniosków do sporządzanej zmiany korygującej usta-

lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów górniczych znajdujących się w 

granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-

Zdrój. 

 
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Mgr inż. Krzysztof Kanik 

INFORMACJA  
AGENCJI PKO BP S.A.  
DLA MIESZKA ŃCÓW  

GOCZAŁKOWIC-ZDROJU 
 

W związku z licznymi pytaniami ze strony miesz-
kańców Goczałkowic-Zdroju, informujemy, iż w budyn-
ku Urzędu Gminy nadal działa placówka Banku PKO 
BP S.A. l oddziału w Pszczynie w formie Agencji. 
Wszystkie dotychczasowe operacje bankowe nadal 
będą dokonywane w wyżej wymienionej Agencji. Wyją-
tek stanowią ustne dyspozycje wypłaty środków pie-
niężnych z rachunków osobistych i firmowych. Nowa 
forma działalności pozwoli Państwu na dokonywanie 
wszelkiego rodzaju wpłat, wypłat, zleceń stałych, prze-
lewów. 
 
Bez opłat manipulacyjnych realizujemy:  
•   opłaty AZK; 
•   opłaty za wywóz nieczystości; 
•   wpłaty na konto; 
•   spłaty kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A.; 
•   wpłaty na książeczki mieszkaniowe; 
 
Pozostałe wpłaty przy niskiej prowizji.  
 
Ponadto realizujemy:  
•   obsługę kredytów; 
•   otwarcie i obsługę kont osobistych i firmowych; 
•   zakładanie książeczek obiegowych; 
•   lokaty terminowe do rachunków; 
•   itp. 
 

Zapraszamy do Agencji PKO BP S.A.  
W Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13 

Poniedziałek, środa, czwartek, pi ątek  
w godzinach 8.30 - 15.30  

Wtorek w godzinach 9.00 - 17.00 

OGŁOSZENIE 
 
W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WODOCIĄGU 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW 
W REJONIE ULIC KRZYŻANOWSKIEGO  
I GÓRNEJ NASTĄPIĄ OGRANICZENIA  
W RUCHU POJAZDÓW NA W/W ULICACH. 
OD DNIA 6.07.2007R. DO DNIA 10.07.2007R. 
NASTĄPI ZAMKNIĘCIE RUCHU DO  
URZĘDU GMINY OD UL. SZKOLNEJ  
I KRZYŻANOWSKIEGO. PROSIMY WTEDY 
PARKOWAĆ W OKOLICACH PRZEDSZKO-
LA I PRZED OSP  GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. 



CZASOPISMO SAMORZ ĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ,  
UL. SZKOLNA 13, TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 738 7054, 7387125,  
FAX: 2107306. E-MAIL: GMINA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL RE DAGUJE 
ZESPÓŁ. ADRES REDAKCJI I WYDAWCY: 43-230 GOCZAŁKOWI CE-
ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13. OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD   
I ŁAMANIE: TECHNOGRAF, 43-200 PSZCZYNA UL. K ĘDZIORA 19. DRUK: 

ARTISCO, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 81A . REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW 
NIE ZAMÓWIONYCH, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA NADESŁANYCH 
TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 1000 EGZEMPLAR ZY. 

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

♦ KASA WRAZ Z AGENCJ Ą BANKU PKO BP SA W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do 17.00 

♦ WÓJT PRZYJMUJE MIESZKA ŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we 
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00. 

♦ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  - ul. Szkolna 11, tel./fax 2107090. 
Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00, dyżur 
pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.  
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00. 
Komórka Świadcze ń Rodzinnych przy OPS  - ul. Szkolna 11,  
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 
do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30. 

♦ GMINNY OŚRODEK KULTURY  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, urzęduje 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. 

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

♦ POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy  
ul. Uzdrowiskowej 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. 
♦ APTEKA "Pod Eskulapem"  - tel. 2107394, czynna  

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

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

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

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

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

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

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

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

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

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

• Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086 

• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502 
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 

♦ AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  - Zakład Oczyszczeniowy Marcin 
Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645. 

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

INFORMATOR TELEFONICZNY 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 obo-
wiązek wymiany  dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycz-
nia 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 zachowa-
niem równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie mogą być 
czarno-białe 

� odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstą-
piły w związek małżeński 

� odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie uży-
wanym nazwisku 

� dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wyso-
kości 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 poświadcze-
nie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiada-
nie obywatelstwa polskiego. 

W tym roku na Słowację 
 
 Wakacyjna wymiana młodzieży to jeden z punktów 
partnerskiej współpracy Gminy z Węgrami i Słowakami. W 
2005r. organizatorem międzynarodowego obozu było Towa-
rzystwo - Społeczno Gospodarcze „INICJATYWA” . W 
2006r. rolę gospodarza wzięli na siebie Węgrzy. Teraz pora 
na Słowaków. W dniu 12 lipca 6 chłopaków i 6 dziewcząt w 
wieku 15-17 lat będzie wypoczywało przez 10 dni w miejsco-
wości Sindliar. Młodzież nie będzie ponosiła żadnej odpłatno-
ści za pobyt. Koszty podróży pokryje Gmina. Opiekunami 
grupy polskiej będą: Łukasz Hanke i Leszek Czyż. 
 

Maria Ożarowska 






