
Profi laktyka  
w s łu Ŝbie  
zdrowia 
 
 Październikow a s esja 
Powiatu Pszczyńskiego została 
poświęcona zapewnieniu właści-
wej opieki zdrowotnej miesz-
kańcom naszego powiatu, który 
stanowi najwaŜniejszy i jedno-
cześnie najtrudniejszy do osią-
gnięcia kierunek działań. Wyni-
ka to przede wszystkim z rozwo-
ju technologicznego, wzrastają-
cego poziomu Ŝycia mieszkań-

ców i konieczności dostosowa-
nia się do ich oczekiwań, kosz-
tów wdraŜania nowoczesnych 
rozwiązań medycznych, zmien-
nej sytuacji prawnej w polskiej 
słuŜbie zdrowia. Przewidziane 
do realizacji długookresowe 
programy profilaktyczne i infor-
macyjne mają na celu poprawę 
zdrowia mieszkańców. Pierwsze 
miejsce w naszym Powiecie, a 
takŜe w kraju pod względem 
liczby zachorowań i główną 
przyczyną zgonów są choroby 
układu krąŜenia. Wedle danych 
GUS to w grupie wiekowej  
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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   
Walka  
z hałasem 
 
 O wpływie drogi krajo-
wej nr 1 na Ŝycie mieszkańców 
nie trzeba pisać. Wszyscy mamy   
świadomość uciąŜliwości zwią-
zanych z jej przebiegiem. Do-
świadczamy tego codziennie, 
szczególnie osoby mieszkające 
w bliskim sąsiedztwie.  
Problem hałasu pochodzącego 
od DK 1 i drgań jest istotny 
równieŜ ze względu na uzdrowi-
skowy charakter naszej miejsco-
wości. Gmina uzdrowiskowa 
musi odznaczać się czymś, cze-
go daremnie szukać gdzie in-
dziej. Tym „czymś” są m.in. 
walory zdrowotne, naturalne 
surowce lecznicze, urządzenia 
infrastruktury uzdrowiskowej, 
odpowiedni klimat i wiele in-
nych elementów, które składają 
się na specyficzny charakter i 
właściwości danego obszaru. 
Cisza, spokój, czyste powietrze, 
czysta woda, zieleń, bezpieczeń-
stwo, przyjazne otoczenie, odpo-
wiednia infrastruktura to zaled-
wie kilka z długiej listy czynni-
ków, które podlegają ocenie przy 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

 Tylko przez 3 tygodnie 
tj. do 21 listopada br. moŜna 
było składać wnioski o pienią-
dze na remont i budowę dróg w 
ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011”. Listy rankingowe 
zostaną opublikowane najpóź-
niej 5 grudnia, a więc w bardzo 

krótkim czasie. Wtedy będzie 
wiadomo czy powiat wspólnie z 
gminą przystąpi do realizacji 
zadania pn. „Przebudowa ul. 
Szkolnej wraz z przebudową 
skrzyŜowań w Gminie Uzdrowi-
skowej Goczałkowice-Zdrój”. 
Szacunkowy koszt projektu 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Przebudowa w ramach współpracy 

„Ch oć  l i śc ie  drzewa  
Ŝó łkną,  n ie  Ŝółkną   

je go korzenie ;  
choć  człowiek  s ię   

s tarze je , nie  s tarze ją   
s ię  jego  dąŜen ia”  

 

Szanowna Pani  

MARTA  

KORYCIORZ 
 

Z OKAZJI Z OKAZJI Z OKAZJI Z OKAZJI     
100100100100----LECIA LECIA LECIA LECIA     
URODZINURODZINURODZINURODZIN    

 
składam serdeczne gratulacje  
i słowa najwyŜszego uznania.  

 
PrzeŜywając wra z z Panią ten wspaniały Jubileusz  
pragnę wyrazić niezmierną radość z tego powodu.  

To niecodzienne i wyjątkowe wydarzenie, równieŜ w Ŝyciu  
całej społeczności Goczałkowic-Zdroju. 

 
Droga Pani Marto!  W imieniu władz Gminy z całego serca Ŝyczę  
Pani wszelkiej pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa BoŜego.  

I pozwolę sobie zadedykować ten oto wiersz: 
 

„Całe Ŝycie w pośpiechu, jakby na wali zkach. 
Tysiące trosk i  nadziei , i… byle do jut ra. 

No i  masz… 
To juŜ nie te obowiązki, 

Nie te rozterki ! 
Ale tak jak za młodych lat 

Mogę cieszyć się wiosną, słońcem,  
zapachem kwitnącego bzu,  

muzyką i  widokiem tych, których kocham.” 
 

Wójt  Gminy - Krzyszto f Kanik 

Pani Marta Koryciorz  
z synem Bernardem. Zdjęcie 
wykonano we wrześniu br. 



 Plany ministerstwa na 
2008 rok były  ambitne – do 
końca roku miało powstać 500 
kompleksów boisk w ramach 
programu. Do końca paździer-
nika oddano do uŜytku 57 
boisk. Program zakłada utwo-
rzenie do 2012 roku 2000 
kompleksów boisk – jednego 
do gry  w piłkę noŜną (o 
zmniejszonych wymiarach), 
drugiego wielofunkcyjnego 
wraz z zapleczem socjalnym. 
Samorządy, te które znalazły 
się w pierwszej puli przy zna-
ny ch środków od wiosny szu-
kały lokalizacji, ogłaszały prze-
targi, wiedząc Ŝe po 330 tys. zł 

dodadzą Urząd Marszałkowski 
oraz Ministerstwo Sportu i 
Tury styki. Resztę trzeba wy go-
spodarować z własnego bu-
dŜetu. Wiele samorządów 
zrezy gnowało z inwestycji, gdy 
okazało się ile to kosztuje. 
ZałoŜenie f inansowe było pro-
ste. Całkowity koszt zadania  
1 mln. zł. Po pierwszych prze-
targach okazało się, Ŝe z bu-
dŜetów gmin trzeba było wy-
gospodarować od 0,8 do 2 mln 
zł. To spowodowało przedłu-
Ŝenie terminów realizacji w 
jednym miejscu, a w innym 
rezy gnację z programu lub 
zmniejszenie zakresu robót. 

Nie wszystkie gminy  stać było 
na dołoŜenie takich kwot. Nie-
które zrezy gnowały  z zaplecza 
socjalnego, inne z oświetlenia 
itd. Program w załoŜeniach 
świetny, jednak od początku 
by ł niedoszacowany. Ostatnie 
inf ormacje z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki mówią o 
wydłuŜeniu terminu realizacji 
boisk z roku 2008 do 30 kwiet-
nia 2009r. A co z następnymi? 
Dla Ministerstwa jest najwaŜ-
niejsze aby te boiska powsta-
ły . Jedy nym warunkiem jest 
rozliczenie dotacji do końca 
roku, co nie musi wiązać się z 
zakończeniem inwestycji. 
 Nasz plan budowy 
boiska jest nieco inny. Start w 
konkursie do „Orlika” w roku 
2008 nie znalazł akceptacji i 

poparcia zarówno Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego jak i Minister-
stwa Sportu i Turystyki. W 
roku 2009 planujemy złoŜenie 
wniosku do konkursu w ra-
mach programu unijnego, 
gdzie istnieje moŜliwość dofi-
nansowania zadania w wy so-
kości 85%, pozostałe 15% 
planujemy pozyskać z f undu-
szu rozwoju sportu, w ramach 
dotacji z Ministerstwa Sportu i 
Tury styki. Udział gminy to 
prace juŜ wykonane związane 
z drenaŜem, podbudową i 
ogrodzeniem terenu przezna-
czonego pod boisko. Czy  uda 
się to zrealizować? Czas po-
kaŜe. 

Wójt Gminy 
Krzysztof Kanik 

ProgramProgramProgramProgram     
„Moje boisko „Moje boisko „Moje boisko „Moje boisko –––– Orlik 2012” Orlik 2012” Orlik 2012” Orlik 2012”    
a boisko w naszej gminiea boisko w naszej gminiea boisko w naszej gminiea boisko w naszej gminie    

WYRÓśNIENIE DLA GMINY 
 W dniu 22 października, podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury 
Sportowej w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale wręczono wy róŜnienia w 
konkursie Budowniczy Polskiego Sportu. Wśród laureatów była Gmina Goczałkowice-
Zdrój. Gmina otrzymała wyróŜnienie „INWESTOR NA MEDAL” za realizacje kompleksu 
sportowego, a takŜe za działalność na rzecz rozwoju budownictwa sportowego i 
rekreacyjnego, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieŜy 
i społeczności lokalnej. Medal oraz dyplom odebrał Wójt Gminy Krzysztof Kanik. 



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  

Na początku spotkania Wójt 
Gminy poinformował radnych, 
Ŝe na dzisiejszą sesję zaproszono 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Pszczynie Pana Dariusza 
Polis oraz Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg w Pszczynie 
Pana Piotra Jacek, celem o mó-
wienia bezpieczeństwa i objaz-
dów na drogach gminnych w 
związku rozbiórką wiaduktu w 
Pszczynie. 
 
Na podstawie danych statystycz-
nych przedstawionych przez 
Naczelnika Sekcji Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej 
Policji w Pszczynie Pana Artura 
Wątroba stwierdzono, Ŝe nie 
nastąpiło pogorszenie bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Go-
czałkowice-Zdrój. Na wniosek 
Naczelnika została wydłuŜona 
sygnalizacja świetlna na skrzy-
Ŝowaniu ulic Brzozowej i Głów-
nej z DK1. 
 
 Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Pan Piotr Jacek 
p rzedstawi ł zgro madzony m 
radnym sprawozdanie z realiza-
cji inwestycji na terenie gminy 
Goczałkowic-Zdroju. Dyrektor 
PZD poinformował takŜe, Ŝe w 
miesiącu styczniu 2008 r. prze-
prowadzono pomiar natęŜenia 
ruchu  n a uli cy  Szkoln ej   
(ok. 3 tyś pojazdów), na ulicy 
Głównej ( 4 tyś) oraz na ulicy 
Jeziornej (6 tyś). Kolejny pomiar 
dla porównania odbędzie się w 
listopadzie tego roku. 
 
Podjęto uchwały w sprawach: 
a) określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
2009 rok, 
b) zwolnień w podatku od nieru-
chomości w 2009 r., 
c) ustalenia stawek opłaty targo-
wej w Gminie Goczałkowice-
Zdrój na rok 2009, 
d) ustalenia stawek opłaty 
uzdrowiskowej w gminie Go-
czałkowice-Zdrój na rok 2009, 
terminu płatności oraz sposobu 

jej poboru, 
e) opłaty od posiadania psów na 
2009 rok, 
f) określenia wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych obowiązujących na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 
2009 roku, 
g) zmiany uchwały nr X/64/07 
Rady Gminy Goczałkowice-
Zdrój z dnia 03.07.2007 r. w 
sprawie przyjęcia wieloletniego 
p rog ramu  go spod arow ani a 
mieszkaniowym zasobem, gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój na lata 
2007-2012, 
h) zmian w budŜecie gminy na 
2008 r., 
i) przystąpienia Gminy Goczał-
kowice-Zdrój do Stowarzyszenia 
Lo kaln a G rup a d zi ał ani a 
„Ziemia Pszczyńska”, 
j) ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu dla członka Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w   
Goczałkowicach-Zdroju, który 
uczestniczył w działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu poŜarni-
czym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarna lub 
Gminę Goczałkowice-Zdrój, 
k) udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi pszczyńskiemu 
na zakup samochodu ratownic-
twa wysokościowego. 
 
W swoim sprawozdaniu z pracy 
w okresie pomiędzy sesjami 
Wójt poinformował m.in., Ŝe w 
okresie od ostatniego posiedze-

nia Rady do dziś:  
- ogłoszono dwa przetargi pu-
bliczne: na „ rewitalizację Parku 
Zdrojowego w Goczałkowicach-
Zdroju – dokumentacja technicz-
na” oraz na wykonanie projektu 
„Uzbrojenie terenów przemysło-
wy ch  w G oczałkow icach -
Zdroju”, 
- wystąpiono z pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego o dofinansowanie 
inwestycji pn. „Przebudowa 
Potoku Goczałkowickiego na 
odcinku od ul. Jeziornej do ul. 
Uzdrowiskowej”, 
- odbyło się takŜe spotkanie w 
pszczyńskim biurze terenowym 
Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w 
sprawie dofinansowania ww. 
inwestycji, 
- trwają dalsze uzgodnienia z 
firmą Pa-Nova w sprawie zmian 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego, 
- odbyło się przesłuchanie stron 
w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym dotycząca postę-
powania podatkowego, 
- w dniu 22.10.2008 r. podczas 
II Ogólnopolskiego Kongresu 
In fras t ru kt u ry  Spo r to w ej                     
w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale wręczono Gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój wyróŜ-
nienie „ Inwestor na Medal” za 
realizację kompleksu sportowe-
go, a takŜe za działalność na 
rzecz rozwoju budownictwa 
sportowego i rekreacyjnego, 
- z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, sześć nauczycieli otrzy-
mało nagrodę Wójta, a jedno 
wyróŜnienie, nagrodę Kuratora 
Oświaty, otrzymała Pani Jolanta 
Jarek, 

- tegoroczna uroczystość z oka-
zji Dnia Seniora została zorgani-
zowania w dniu 25.10.2008 r. na 
hali sportowej. Goszczono na 
niej ponad 200 seniorów, 
- 22.10.2008 r. na terenie gminy 
odbyła się zbiórka zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, 
- wywieziono opony z Powiato-
wego Punku Zbiórki Opon 
mi es zc ząceg o  s ię  p rzy                          
ul. Uzdrowiskowej. Składowi-
sko zostało ponowienie otwarte, 
- uczennica SP1 Klaudia Król 
otrzymała wyróŜnienie w kon-
kursie „Śpiewaj z Hugo” zorga-
nizowanym przez telewizje Pol-
sat, 
- trwają negocjacje z Komen-
dom Powiatową Policji w 
Pszczynie w sprawie zakresu 
funkcjonowania dzielnicowego, 
wyznaczono nowy Punkt Poli-
cyjny - Ośrodek Zdrowia w 
Goczałkowicach-Zdroju, 
- wystąpiono do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz PKP w sprawie 
wykonania tablic dźwiękochłon-
nych wzdłuŜ DK1 i torów kole-
jowych,  
- została wydana mapa gminy 
Goczałkowice-Zdrój z elementa-
mi reklamowymi,  
- gmina Goczałkowice-Zdrój 
zajęła siódme wyróŜnienie w 
konkursie „Grunt na medal”, 
- w ustawowym terminie zostały 
złoŜone oświadczenia majątko-
we za 2007 r. składane przez 
pracowników gminy i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych.   
 

Opracowała   
Katarzyna Mizera 

 Sesję otworzyła i prowadziła Przewodniczą-
ca Rady Gminy Pani Aleksandra Marzec.  
Po przywitaniu zebranych Przewodnicząca Rady 
Gminy przedstawiła porządek obrad i stwierdziła 
prawomocność obrad. 

XVII Sesja Rady Gminy z 4.11.2008 r.XVII Sesja Rady Gminy z 4.11.2008 r.XVII Sesja Rady Gminy z 4.11.2008 r.XVII Sesja Rady Gminy z 4.11.2008 r.     

„To nie przypadek zrządził, śe znaleźli śmy się na tym świecie. 
W nim dane jest nam wzrastać i pracować, Aby osiągnąć inny świat.” 

 

Z okazji  
DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

 
Składamy wyrazy uznania oraz najlepsze Ŝyczenia 

zdrowia, zadowolenia, satysfakcji osobistej i wszelkiej pomyślności  
Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wszystkim Osobom  

niosącym pomoc drugiemu człowiekowi 
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 



U C H W A Ł Y   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  

w sprawie:  określenia wysoko-
ści stawek podatku od nierucho-
mości na 2009 rok 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn.zm.), art. 5 ust.1 i 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz.844 z późn.zm.) Rada Gmi-
ny  uchwala: 
  

§ 1. 
Stawki podatku od nieruchomo-
ści w roku 2009 wynoszą: 

1. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków mieszkalnych - 
0,48zł 
2. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od części budynków mieszkal-
nych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 
16,55zł 
3. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym - 7,90zł 
4. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
udzielania usług zdrowotnych - 
3,74zł 
5. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej pozostałych budynków lub 
ich części w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego - 5,08zł 
6. od budowli 2% ich wartości 
7. od 1 m2 powierzchni gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,67zł 
8. od gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrownie wod-
ne - 3,90 zł od 1 ha powierzchni 
9. od gruntów pod drogami - 
0,06zł od 1 m2 powierzchni 

10.od gruntów pozostałych, w 
tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez orga-
nizacje poŜytku publicznego - 
0,14zł od 1m2 powierzchni 
 

§ 2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 
  

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
  

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009r. 
 

■ 

Uchwała nr XXIII/153/ 2008  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11. 2008 r. 

w sprawie: ustalenia stawek 
opłaty targowej w Gminie Go-
czałkowice-Zdrój na rok 2009 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 

pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, 
art. 42 ustawy z dnia        8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.),  art. 15 i 
art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późn. zm.) Rada G miny 
uchwala: 
 

§ 1 
1. Ustala się dzienną stawkę 
opłaty targowej od osób fizycz-
nych i prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadają-
cych osobowości prawnej doko-
nujących sprzedaŜy na targowi-
skach w wysokości: 
 
- 5,00 zł od metra bieŜącego 
stoiska, przy czym kaŜdy zaczę-
ty metr będzie liczony do pełne-
go metra bieŜącego, 
 
- 5,00 zł od punktu sprzedaŜy 
odręcznej typu: kosz, wiadro, 
skrzynka, wieszak, sprzedaŜ 

owoców na murkach itp. 
 
2. Dzienna stawka opłaty targo-
wej określona w ust. 1 nie moŜe 
przekroczyć 658,49 zł. 

 
§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty 
targowej w drodze inkasa. 
2. Inkasentami będą wyznaczeni 
przez kierownika pracownicy 
Administracji Zasobów Komu-
nalnych w Goczałkowicach-
Zdroju w ramach wykonywania 
swoich obowiązków. 
3. Z tytułu poboru opłaty inka-
senci nie otrzymują wynagro-
dzenia. 
4. Inkasent opłaty targowej wi-
nien dokonywać miesięcznych 
rozliczeń wpływów z budŜetem 
Gminy w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po mie-
siącu, którego rozliczenie doty-
czy. 
5. Terminem płatności opłaty 
targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaŜ. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009 r. 

■ 

Uchwała nr XXIII/155/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11. 2008 r. 

w sprawie: zwolnień w podatku 
od nieruchomości w  2009r. 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn.zm.), art. 7 ust.3 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z 
późn.zm.) Rada G miny  uchwa-
la: 

 § 1. 
Zwalnia się od podatku od nieru-
chomości: 
 

grunty zajęte na przepompownie 
ścieków wchodzące w system 
kanalizacji ścieków na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój; 
grunty, budynki i budowle prze-
znaczone na siedziby jednostek 
organizacyjnych gminy oraz 
instytucji kultury. 
 
Zwolnienia, o których mowa w 
ust.1 nie obejmują budynków, 
gruntów  i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 
 

§ 2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009r. 

■ 

Uchwała nr XXIII/154/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11.2008 r. 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI 

OPŁATA TARGOWA 



AZBEST 
 
 Informuję, Ŝe istnieje moŜliwość uzyskania dotacji na likwi-
dację odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć da-
chowych i elewacji. Przed przystąpieniem do inwestycji naleŜy zapo-
znać się z zasadami przyznawania dotacji oraz dopełnić wszystkich 
formalności z tym związanych. Niedopełnienie formalności wymaga-
nych przy ubieganiu się o dotację równoznaczne jest z odmową 
udzielenia dotacji. 
Przypominam jednocześnie, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warun-
ków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) prace polegające na zabezpie-

czeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach i urzą-
dzeniach budowlanych mogą być wykonywane wyłącznie przez wy-
konawców posiadających odpowiednie zezwolenia. 
 Właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomo-
ści 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 po-
kój Nr 205, tel. 0/32 738 70 38 w. 205.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

w sprawie:  opłaty od posiada-
nia psów na 2009 rok 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) , art. 18a  ust.1 i art.19 
pkt 1, lit. f  i pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) Rada G miny uchwala: 
  

§ 1 
Wprowadza się na terenie Gmi-

ny Goczałkowice-Zdrój opłatę 
od osób fizycznych posiadają-
cych psy. 
 

§ 2 
Stawkę roczną opłaty od posia-
dania psów ustala się w wysoko-
ści 15,00 zł od jednego psa. 
  

§ 3 
Zwalnia się z opłaty od posiada-
nia psów utrzymywanych w celu 
pilnowania nieruchomości, po 
jednym na kaŜdą nieruchomość.  
 

§ 4 
1. Opłata od posiadania psów 

płatna jest bez wezwania do dnia 
31 maja roku podatkowego,   a 
w przypadku powstania obo-
wiązku jej uiszczenia po tej 
dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. 
2. W przypadku powstania lub 
wygaśnięcia obowiązku uiszcze-
nia opłaty w ciągu roku podatko-
wego, stawkę roczną zmniejsza 
się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał 
obowiązek jej zapłaty. 
3. Obowiązek uiszczenia opłaty 
powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powsta-
nie tego obowiązku i wygasa z 
upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniają-
ce ten obowiązek. 

  
§ 5 

Wpłaty opłaty naleŜy dokony-
wać na rachunek bankowy Urzę-
du Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
 

§ 6 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 
  

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
   

§ 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

■ 

Uchwała nr XXIII/157/ 2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11. 2008 r. 

w sprawie: ustalenia stawek 
opłaty uzdrowiskowej w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój na rok 
2009, terminu płatności oraz 
sposobu jej poboru 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 
pkt  8, art. 40 ust. 1, 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 z późn. zm.), art. 
17 ust.1a, art.19 pkt 1, lit. d i pkt 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 z późn. zm.)   Rada 
Gminy uchwala: 

 

§ 1 
Ustala się dzienną stawkę opłaty 
uzdrowiskowej w wysokości 
1,50zł. 
 

§ 2 
1.  Zarządza się pobór opłaty 
uzdrowiskowej w drodze inkasa. 
2.  Na inkasentów opłaty uzdro-
wiskowej zobowiązanych do jej 
poboru wyznacza się: 
a)  Wojewódzki Ośrodek Reu-
matologiczno-Rehabilitacyjny w 
Goczałkowicach-   
     Zdroju od pacjentów tego 
Ośrodka 
b)  Sanatorium Reumatologicz-
no-Rehabilitacyjne „Gwarek” w 
Goczałkowicach-  
     Zdroju od pensjonariuszy 

Sanatorium 
c)  osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą polegającą na 
wynajmowaniu pokoi od  
     przebywających w nich cza-
sowo osób 
d)  osoby kierujące hotelami, 
motelami, pensjonatami, albo 
podobnymi obiektami  
     usługowymi, w których prze-
bywają czasowo osoby podlega-
jące opłacie poza     
     wymienionymi w pkt a, b i c. 
3.  Opłata jest płatna w pierw-
szym dniu pobytu za cały plano-
wany okres z góry. 
4.  Inkasenci opłaty winni doko-
nywać miesięcznego rozliczenia 
wpływów z budŜetem  
     G miny w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu, którego  
     rozliczenie dotyczy. 
5.  Ustala się wynagrodzenie dla 
inkasentów w wysokości 10 % 

pobranych opłat,  
     płatne w terminie 14 dni po 
przedstawieniu rozliczenia. 
 

§ 3 
Opłatę uzdrowiskową moŜna 
równieŜ wpłacać na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009 r.  
 

■ 

Uchwała nr XXIII/156/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11. 2008 r. 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

OPŁATA UZDROWISKOWA 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 



w sprawie: określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących 
na terenie Gminy Goczałkowice-
Zdrój w 2009 roku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 
8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591z późn. zm.), art. 
10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 
późn. zm.) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 13 
października 2008 r. w sprawie 
stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących 
w 2009 r. (M.P. Nr 78,poz. 692) 

i obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w 
sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 
59, poz. 531) Rada Gminy 
uchwala: 
 

§ 1 
Ustala się roczne stawki podatku 
od środków transportowych w 
wysokości podanej  
w załącznikach 1-7 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego  
i w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie Gminy. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

■ 

Lp. Dopuszczalna 
masa całkowita 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produkcji po19-
95r 

1. PowyŜej 3,5t do 
5,5t włącznie 

600zł 408zł 

2. PowyŜej 5,5t do 
9t włącznie 

1.008zł 804zł 

3. PowyŜej 9t i 
poniŜej 12t 

1.200zł 1.008zł 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 . 

 
Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  

powyŜej 3,5 t i poniŜej 12 t 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 r. 

 
Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  

równej lub wyŜszej  12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej 
niŜ 

mniej ni Ŝ Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycz-
nym lub zawiesze-
niem uznanym za 

równowaŜne 

Inne 
systemy 

zawiesze-
nia osi 
jezdnej 

1 2 3 4 
Dwie osie 
12 13 1.620 2.292 

13 → 2.076 2.292 

Trzy osie 
12 → 2.076 2.292 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.076 2.292 

25 29 2.076 2.292 

29 → 2.076 2.460 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 r. 

 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania  

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniŜej 12 t 

Lp. Dopuszczalna 
masa całkowi-
ta 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produkcji 
po1995r 

1. Od 3,5t do 5,5t 
włącznie 

1.404zł 1.008zł 

2. PowyŜej 5,5t 
do 9t włącznie 

1.404zł 1.200zł 

3. PowyŜej 9t i 
poniŜej 12t 

1.404zł 1.308zł 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 r. 

 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania  

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik ba-
lastowy + przyczepa

(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

nie 
mniej 

niŜ 

mniej ni Ŝ Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawie-

szeniem pneuma-
tycznym lub za-

wieszeniem uzna-
nym za równo-

waŜne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnej 

1 2 3 4 
Dwie osie 
12 31 1.678 1.778 
31 37                      1.836 1.944 
37 → 1.980 2.076 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.678 1.778 

40 → 1.980 2.508 

Uchwała nr XXIII/158/2008 
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 4.11.2008 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 



Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 r. 

 
Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym  
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniŜej 12t  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Lp. Dopuszczalna masa 
całkowita 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produk-
cji po1995r 

1. Od 7t i mniej niŜ 12t 1.200zł 1.008zł 

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11.2008 r. 

 

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym  
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą 12 ton  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Liczba osi i do-
puszczalna masa 
całkowita zespołu 
pojazdów: nacze-
pa /przyczepa + 

pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie 
mniej 

niŜ 

mniej ni Ŝ 
  

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne syste-
my zawie-
szenia osi 

jezdnej 

1 2 3 4 

Jedna oś   
12 → 1.308zł 1.416zł 

Dwie osie 
12 33 1.308zł 1.416zł 
33 37 1.308zł 1.416zł 
37 → 1.500zł 1.776zł 

Trzy osie i więcej 
12 38 1.308zł 1.416zł 

38 → 1.500zł 1.776zł 

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój z dnia 4.11. 2008 r. 

 
Autobusy 

Lp.   Rok produkcji do 
1995r włącznie Rok produkcji po1995r 

1. Mniej niŜ 30 
miejsc 

1.416zł 1.008zł 

2. 
Równa lub 
większa od 30 
miejsc 

1.776zł 1.200zł 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

wynosi ok. 4,6 mln zł. Dofinan-
sowanie moŜe wynosić do 50% 
kosztów inwestycji. Wkład wła-
sny będzie finansowany po poło-
wie z budŜetu powiatu i budŜetu 
Gminy. Porozumienie w tej 
sprawie pomiędzy Gminą a Za-
rządem Powiatu podpisano  
20 listopada br. Zgodnie z przy-
jętymi załoŜeniami Liderem 
projektu jest Powiat Pszczyński 
natomiast Gmina Goczałkowice-
Zdrój pełni rolę Partnera. Jest to 
niezmiernie istotne poniewaŜ w 
gestii Lidera pozostaje przygoto-
wanie niezbędnych materiałów, 
złoŜenie wniosku, a następnie 
przygotowanie i realizacja inwe-
stycji. 
W ramach wspomnianego zada-
nia planuje się przebudowę ul. 
Szkolnej na odcinku od ul.  
Św. Anny do ul. Uzdrowiskowej 
oraz przebudowę ul. Borowino-
wej na odcinku od skrzyŜowania 
z ul. Uzdrowiskową do DK1 a 
takŜe chodnik na całej długości 
tej drogi. Przy tej okazji zostanie 
wykonany chodnik na ul. Boro-
winowej. Inwestycja ma być 
zrealizowana w cyklu rocznym 
czyli w 2009r. 
Ze względu na limity finansowe 
(na jeden projekt moŜna otrzy-
mać  maksymalnie 3 mln zł dota-
cji) o pieniądze na przebudowę 
samego skrzyŜowania ulic: 
Szkolnej, Uzdrowiskowej oraz  
Borowinowej planuje się wystą-

pić za rok.  
Narodowy Program Przebu-

dowy Dróg Lokalnych ma na 
celu zwiększenie płynności ru-
chu i poprawę bezpieczeństwa 
komunikacyjnego, powiązanie 
sieci dróg powiatowych i gmin-
nych z siecią dróg wojewódz-
kich i krajowych, podniesienie 
nośności konstrukcji, zmianę 
geometrii drogi, budowę chodni-
ków, budowę azyli dla pieszych, 
sygnalizacje świetlne, montaŜ 
barier ochronnych. Wnioski 
będą oceniane według trzech 
kryteriów: 
1.wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
2.spójność drogi objętej wnio-
skiem z siecią dróg na obszarze 
województwa 
3.współpraca między jednostka-
mi samorządu terytorialnego - 
preferowane będą projekty reali-
zowane w partnerstwie pomię-
dzy gminami lub pomiędzy gmi-
ną a powiatem. 
Po przeanalizowaniu celów Pro-
gramu i zasad oceny wniosków 
wydaje się, Ŝe szanse na pozy-
skanie środków są duŜe ponie-
waŜ zarówno zakres rzeczowy 
zadania jak i sposób jego reali-
zacji w ramach współpracy po-
między samorządami wpisują się 
idealnie w załoŜenia programo-
we. 
 

Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Przebudowa  w ram ach  
wspó łpr acy 



 W dniu 1 październi-

ka na całym świecie obcho-

dzony jest Międzynarodowy 
Dzień Seniora. I w naszej 

Gminie z tej okazji  
25 października odbyło się 

coroczne, jesienne spotka-
nie Seniorów. 

Spotkanie było wyrazem 
najwyŜszego szacunku dla 

najstarszych mieszkańców 
naszej społeczności ze stro-

ny władz Gminy Goczałkowi-
ce Zdrój, jej mieszkańców a 

w szczególności młodego 

pokolenia, które do przygo-
towania uroczystości włoŜyło 

wiele serca i zaangaŜowania.  

Dziękujemy Seniorom za 

przyjęcie zaproszenia i 
przybycie na spotkanie. Te-

goroczna uroczystość zo-
stała zorganizowana na hali 

sportowej, na której gościli-
śmy ponad 200 osób. Spo-

tkanie było więc doskonałą 
okazją do pokazania naszym 

Seniorom kompleksu sporto-
wego Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 
GOK dziękuje dyrekcji, na-

uczycielom a szczególnie 

młodzieŜy Publicznego Gim-
nazjum nr 1 za bezintere-

sowny udział w organizacji 

spotkania oraz przygotowa-

nie programu artystycznego. 
Dziękujemy równieŜ za wy-

stęp dzieciom z Koła Regio-
nalnego działającego przy 

SP 1 . Jak zwykle ukłony kie-
rujemy do niezawodnego 

zespołu folk lorystycznego 
„Goczałkowice”, który umilił 

swym śpiewem pobyt naszym 
Seniorom na uroczystości. 

Zorganizowanie tegorocznej 

imprezy byłoby niemoŜliwe 

bez współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji. Dziękujemy dyrekcji za 

zaangaŜowanie w przygoto-
wanie spotkania a pracowni-

kom za sprawne działanie. 
Jeszcze raz wszystkim, 

którzy wzięli udział w orga-
nizacji Dnia Seniora 2008 

serdecznie dziękujemy. 
 

GOK 

Strona internetowa  
Gminnego Ośrodka Kultury: 

www.gok.net.pl 
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11 LISTOPADA – NARODOWE  
ŚWI ĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI 
 Polska! 
O, ileŜ w jednym słowie 
MoŜe się zmieścić wielkiej treści, 
Ile rozpaczy i boleści, 
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie, 
Chyba Ŝe tylko polskie serce,  
Co wiek przetrwało w poniewierce 
I zniosło takich mąk bezedno, 
Od których zda się gwiazdy bledną... 

/H. Bocheńska  - ”Modlitwa o Polskę”/ 
 
 11 listopada to dzień szczególny w naszych dziejach narodo-
wych. 11 listopada 1918 roku Polska po latach niewoli stała się sa-
modzielnym państwem. Złączone ziemie zaborów pruskiego, rosyj-
skiego, austriackiego na powrót zrosły się w jedność. Marzenia Pola-
ków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją 
nareszcie się ziściły. Dlatego chcemy i powinniśmy obchodzić to 
Święto w sposób szczególny.  
 
 W dniu 11 listopada o godzinie 12.00 w Gminie Goczałkowi-
ce-Zdrój zawyła syrena straŜacka. Wójt Gminy w asyście straŜaków z 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej złoŜył kwiaty i zapalił znicze pod obeli-
skiem przy Przedszkolu nr 1.  
 W ten sposób wyraŜono hołd wszystkim, którzy walczyli o 
odzyskanie niepodległości Rzeczpospolitej.  

 W dniu 19 paździer-

nika dzieci z Goczałkowic-

Zdroju były na przedstawie-
niu inspirowanym najsłyn-

niejszym utworem naszych 
czasów „Alicji w krainie cza-

rów” Lewisa Carrolla w 
reŜ. Julii Pawłowskiej 

 
 Ta magiczna i niezwykła 

opowieść, pełna zdumiewają-
cych przygód, niezwykłych 

bohaterów, zabawnych dia-
logów i piosenek oraz nie-

spodziewanych zwrotów 

akcji na długo pozostanie w 
pamięci. 

 

Alicja, w ślad za Białym Kró-

likiem, przemierzała osobli-

wą Krainę Czarów, a konwen-
cja snu sprawiła, Ŝe świat 

zwyczajnych zdarzeń prze-
platał się ze światem na 

opak, absurdem i groteską, 
humorem i liryką, fantazją i 

marzeniami. 
Magiczną atmosferę widowi-

ska współtworzyła wysmako-
wana oprawa plastyczna i 

muzyczna spektaklu, a kre-
owany przez aktorów cu-

downy świat wyobraźni pod-

kreślały niepowtarzalne ko-
stiumy słynnej Zofii de Ines. 

Wyjazd do Teatru Banialuka 
na przedstawienie 

"Alicja w Krainie Czarów"  

 Wydział   Pedagogiczny   
WyŜszej   Szkoły   Filozoficzno-
Pedagogicznej   „ Ignatianum" w 
Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem 
kursu jest ułatwienie poznania i 
rozumienia ksiąg Pisma Święte-
go. W kursie moŜe brać udział 
kaŜdy zainteresowany Pismem 
Świętym. Dodatkowe informacje 
moŜna uzyskać pod adresem /
w w w .i g n at i an u m. ed u .p l /
Wydzial Pedagogiczny/Studia 
podyplomowe i kursy. 
Zgłoszenia udziału w kursie 
moŜna kierować na adres elek-

troniczny: 
zmarek@jezuici.pl 
zmarek@ignatianum.edu.pl 
bądź teŜ pod adresem: 
ks. Zbigniew Marek SJ 
ul. Zaskale l 30-250 Kraków 
"Kurs Biblijny". 
 
Pod tymi adresami moŜna teŜ 
uzyskać dodatkowe informacje o 
kursie. Jego organizatorzy pro-
szą o dołączanie do korespon-
dencji listownej koperty z poda-
nym adresem zwrotnym i nakle-
jonym znaczkiem pocztowym. 

■ 

KORESPONDENCYJNY  
KURS B IBLIJNY 



 JuŜ po raz XI Gminny 
Ośrodek Kultury w Goczałko-
wicach-Zdroju oraz Powiato-
we Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej w Pszczynie zaprosiły 
uczniów szkół podstawowych 
naszego regionu do udziału w 
Regionalnym Konkursie Gwa-
rowym „Pogodejmy po naszy-
mu”. 

Celem konkursu, jak co 
roku, było przybliŜenie naj-

młodszym mieszkańcom Zie-
mi Pszczyńskiej piękna nasze-
go języka i ocalenie od zapo-
mnienia wartości tkwiących w 
kulturowym i społecznym 
otoczeniu uczniów. 

XI Regionalny Konkurs 
Gwarowy zorganizowany zo-
stał z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszej ziemi. W 
konkursie wzięło udział 46 
uczniów klas I -III z 21 szkół 

podstawowych naszego regio-
nu. KaŜdy z uczestników kon-
kursu zaprezentował jeden 
tekst napisany gwarą: utwór 
poetycki lub fragment prozy. 

Poziom tegorocznego kon-
kursu był bardzo wysoki, dla-
tego Jury postanowiło przy-
znać: jedno WYRÓśNIENIE I 
stopnia SPECJALNE i aŜ 
sześć WYRÓśNIEŃ I stopnia, 
14 WYRÓśNIEŃ II, 23 WY-

RÓśNIEŃ III.  Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy oraz nagrody. Nagro-
dę główną oraz WYRÓśNIE-
NIE I stopnia SPECJALNE 
otrzymała Marta Mazur ze 
Szkoły Podstawowej w Janko-
wicach, która przedstawiła 
tekst pt. „Łachy”. Tekst dla 
Marty napisał tata Pan Grze-
gorz Mazur .Uczennicę z Jan-
kowic do konkursu przygoto-

W piątkowy wieczór  14 listo-
pada Gminny  Ośrodek  Kultu-
ry w  Goczałkowicach zorgani -
zował  wyjazd do TEATRU 
im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie na spektakl 
TANGO PIAZZOLLA 

AUTOR: ANNA BURZYŃSKA 
MUZYKA: ASTOR PIAZZOLA 
REŻYSERIA: JÓZEF OPAL-
SKI 

 
Anna  Burzy ńska  napisała 
sztukę do wspaniałej muzyki 
Astora Pi azzolli - znakomite-
go  kompozytora  argentyń-
skiego i  legendarnego geniu-
sza tanga, którego utwory (w 
tym słynne Libertango) zdo-

były  w  ostatnich  latach 
ogromny  rozgłos. 
W  piątkowy wieczór  zobaczy-
liśmy  sztukę  zrodzoną 
z  wiel oletniej fascynacji  au-
torki  twórczością  Pi azzolli  - 
oddająca klimat argentyńskiej 
knajpki  - jednego z typowych 
miejsc,  do  których  ludzie 
pr zychodzą latami  tylko po to, 
by ze sobą zatańczyć. Tu wła-
śnie  - jak  mówią  wyznawcy 
filozofii  tanga  -  r odzą  się 
i  umierają uczucia, tutaj też - 
tak  jak  w  tym niezwykłym 
tańcu - spotykają się bliskość 
i samotność, czuł ość i  zdrada, 
miłość  i  śmierć.  Magiczne 
spotkanie  z  duchem  tanga 
stało  się  naszym  udziałem 

za sprawą gł ównej bohaterki 
sztuki  - mł odej  dziewczyny 
z  pol skiej  prowincji  śniącej 
o  i nnym życiu. Tajemnicza 
pr zestr zeń  wciągnęła  nas 
w  korowód miłosnych  pery-
petii bohater ów , któr zy  zaw -
sze  kochają  silniej, 
ni ż  są  kochani 
i  nieustannie  rozmi -
jają  się  z obiektami 
swoich  pr agnień. 
Zachwyciła nas w spa-
niała  muzyka, grana 
na żywo pr zez Zespół 
"Tango  Bri dge" 
pod  kier ownictwem 
Gr zegor za  Frankow -
skiego.  Usłyszeliśmy 
najpiękniejsze  szl a-
gi ery  Piazzolli 
i  oczywiście namięt-
ne, zmy słowe tanga. 

Na scenie zobaczyliśmy  zna-
nych  aktorów  teatralnych  i 
filmowych,  m.in.  Katarzynę 
Jamróz i  Ewę Dałkowską. 
 

GOK 
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TANGO PIAZZOLLA 
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wała nauczycielka Pani Jolanta 
Pietras. Interpretacja tekstu i 
gwara prezentowana przez 
Martę zachwyciły Jury i licz-
nie zebraną na naszym kon-
kursie publiczność. 

Goczałkowickie szkoły 
reprezentowało 5 uczniów, 
Angelika Nowak- WYRÓś-
NIENIE II stopnia, Klaudia 
Król-WYRÓśNIENIE II stop-
nia Dominik Gryzełko-

WYRÓśNIENIE III stopnia, 
ze Szkoły Podstawowej nr1
(uczniów przygotowały na-
uczycielki: Katarzyna Sekta, 
Jolanta Szczygieł, Beata Ka-
mela) oraz Jakub Kolarczyk-
WYRÓśNIENIE I stopnia i 
Michał Jankowski- WYRÓś-
NIENIE II stopnia ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 (uczniów 
przygotowały nauczycielki:  
Zofia śelazo, Maria Muras). 

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i ich 
opiekunom za przygotowanie 
ciekawego, wartościowego 
repertuaru. Dziękujemy rów-
nieŜ Jury, w składzie którego 
zasiadały Panie: Łucja Fijoł, 
Małgorzata Paszek, Danuta 
Abramowicz - Heczko, Maria 
Kuś, Barbara Sopot-Zembok.  

Organizacja XI Regional-
nego Konkursu Gwarowego 

nie byłaby moŜliwa baz 
wsparcia finansowego z środ-
ków budŜetowych Samorządu 
Województwa Śląskiego. Na 
zakup nagród dla uczestników 
konkursu otrzymaliśmy 1000 
złotych, za co serdecznie dzię-
kujemy. 

 
GOK 

 

Gminny Ośrodek Kultury informuje,  
Ŝe jest moŜliwość nabycia ciekawej publikacji  

pt. "Szlakiem zabytków sakralnych"  
po promocyjnej cenie 15 zł 

Album zawiera zdjęcia przydroŜnych krzyŜy, kaplic, kapliczek  
oraz kościołów z terenu Goczałkowic-Zdroju. 

Do nabycia w biurze GOK,  
ul. Szkolna 13, Goczałkowice-Zdrój. 

NOWY TERMIN SPOTKAŃ NOWY TERMIN SPOTKAŃ NOWY TERMIN SPOTKAŃ NOWY TERMIN SPOTKAŃ     
Z FOLKLOREMZ FOLKLOREMZ FOLKLOREMZ FOLKLOREM    
 
 Gminny Ośrodek Kultury informuje, Ŝe spotkania Ze-
społu Folklorystycznego „Goczałkowice” odbywają się w 
środy o godz. 16.00. 
Wszystkie osoby, które chciałyby przyczynić się do zachowa-
nia tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz pięknym śpiewem i 
graniem umilać sobie czas serdecznie zapraszamy. 
 

GOK 



Na początku listopada roz-
strzy gnięty został konkurs na 
Najpiękniejszy Polski Park. 
Organizatorem tego-
rocznej, III edycji kon-
kursu, podobnie  jak w 
poprzednich latach 
by ła firma BRIGGS & 
STR ATTON  oraz 
Agencja Reklamowa 
Pemape. Firma Briggs 
& Stratton jest świato-
wym potentatem i 
liderem w produkcji 
silników benzy nowy ch 
schładzany ch powie-
trzem, wykorzy sty wanych w 
sprzętach ogrodniczy ch i 
urządzeniach do uŜytku na 
świeŜy m powietrzu.  
Wśród laureatów jest Ogród 
Państwa El Ŝbiety i Broni-
sława Kapiasów. 
„JakaŜ była nasza radość, 
gdy okazało się, Ŝe zajęliśmy 
3 miejsce. A laureaci są wiel-
cy: 1 miejsce – Park Miejski 
w Zamościu,  2 miejsce - 
Zabytkowy Park Zdrojowy w 
Kudowie – Zdroju. U boku tak 
wielkich laureatów czujemy 
się naprawdę wyróŜnieni” – 
tak skomentowali wiadomość 

o zajęciu 3 miejsca Państwo 
Kapiasowie.  
Trzeba przy znać, Ŝe to wspa-

niałe osiągnięcie i ogromne 
wy róŜnienie. Znaleźć się w 
takim towarzystwie!  I uzy -
skać medalowe miejsce! A 
konkurencja by ła ogromna – 
do konkursu przy stąpiło ok. 
100 uczestników. Oceniano 
utrzymanie, f unkcjonalność, 
układ oraz cechy szczególne 
parków i ogrodów, czy li to, co 
je wy róŜnia, co sprawia, Ŝe 
są jedynymi i niepowtarzalny -
mi.  
W latach 2006-2007 nagro-
dzono m.in. Park Źródlisko I 
w Łodzi, Park w Gdańsku-
Oliwie, Park Miejski w śy wcu. 

Taki sukces to nie 
zbieg okoliczności. To 
kilkadziesiąt lat pracy, 
ileŜ serca włoŜonego 
w ten ogród, wy czucie 
estetyki, wraŜliwość 
na piękno połączone 
z artystyczną duszą 
o r a z  h a r ó w k ą  
od świtu do nocy. 
Gratulujemy. 

■ 

 W bieŜącym roku przy-
pada jubileusz 15-lecia Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Z tej okazji 
pod koniec października  w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycz-
nej w Katowicach odbyła się 
wielka gala. W trakcie uroczy-
stości wręczono szereg tytułów i 
odznaczeń. Wręczono równieŜ 
dyplomy i nagrody laureatom 
Konkursu „Eko-Aktywni”, który 
skierowany był do organizacji 
społecznych (m.in. stowarzysze-
nia, fundacje, kluby ekologicz-
ne) prowadzących działalność 
proekologiczną. 

Jednym z laureatów konkursu 
jest Towarzystwo-Społeczno-
Gospodarcze „ Inicjatywa”.  
Na konkurs wpłynęło 65 zgło-
szeń. Po analizie wniosków jury 
konkursowe wyłoniło 40 laure-
atów z terenu woj. śląskiego. 
TSG jest jedynym laureatem z 
powiatu  pszczyńskiego. Dy-
plom i nagrodę w wysokości 
5.000 zł odebrał Prezes Marian 
Waliczek. Nagroda zostanie 
przeznaczona na realizację ko-
lejnych działań proekologicz-
nych.  
 

Maria OŜarowska 

Dochody gminy z tytułu rent planistycznych są niewiel kie. Do dnia 15 
listopada w bieŜącym roku, do Urzędu wpłynęł o 75 aktów notarialnych 
potwierdzających transakcje na r ynku nieruchomości w Gminie. Renta-
mi planistycznymi czyli opłatami na rzecz  gminy z tytuł u wzrostu warto-
ści nieruchomości po uchwaleniu planów zagospodarowania prze-
strzennego objęta jest zni koma część tych transakcji. W bieŜącym roku 
wydaniem decyzji i naliczeniem opł at zakończył y się 3 pos tępowania. 

Remont ł azienek w Szkole Pods tawowej nr 1 – etap1 dobiega końca. 

Planowany termi n zakończenia robót upł ywa w listopadzie br. Wartość 
zadania 83000zł.  Realizacj a zadania jes t częściowo sfinansowana z 
dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej od maja br. realizuje pr ojekt szkoleni o-
wy dotyczący integracji i rehabilitacji zawodowej osób bezrobotnych. W 
projekcie, któr y jest  współfi nansowany ze środków Europejskiego F un-
duszu Społecznego w ramach pr ogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII, uczestniczy 5 osób z terenu Gminy. Wyni ki są co najmniej 
zadawalające poniewaŜ na dzi eń dzisiejszy czter y spośród tych pięci u 
osób znal azło zatrudnienie.  

Bezroboci e w Gminie Goczałkowice-Zdrój spadł o w mi esiącu paź-
dzierni ku do 2,2% (dla porównania: w powiecie pszczyński m – 3,5%). 
W Powi atowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest aktualni e 65 
bezrobotnych z terenu Gminy, głównie kobiety (43) i tylko 6 osób ma 
prawo do zasiłku. Wśród bezrobotnych jest 36 osób dł ugotrwale bezro-
botnych, 26 osób bez kwalifikacji i 20 osób bez doświadczeni a zawo-
dowego. Pod względem wieku statystyka przedstawia się następująco: 
12 osób nie ukończyło 25 roku Ŝyci a, 17osób ma powyŜej 50 lat . 

Internetowa wioska – to pr ogram realizowany przez F undację R egio-
nalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z si edzibą w Dąbrowi e Górniczej. 
Jego celem jes t zapewni enie mieszkańcom terenów wiejskich moŜliwo-
ści kształceni a w for mie on-line. Efektem programu będzie stworzenie 
moŜliwości uzupełnienia lub podwyŜszenia pozi omu ich wykształceni a 
w tzw. C entrach Ksz tałcenia. W bieŜącym roku Gmina zgłosiła wolę 
przystąpienia do programu. W rezultacie j eszcze w tym r oku zostanie 
przekazany gmini e sprzęt komputerowy wraz z wyposaŜeniem Cen-
trum. Jako lokalizację wskazano obi ekt Szkoł y Podstawowej nr 1.  

AŜ 30 ton zuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (głównie 
telewizor y, lodówki, pralki,  radia) zebrano w październi ku w ramach 
akcji, której patronował Urząd Gminy. Zbiór kę nieodpłatnie przeprowa-
dziła firma Mega Serwice Recykling z siedzi bą w Sosnowcu O/
Pszczyna. Firma wyraziła zainteresowanie zbiór ką sprzętu równi eŜ w 
przyszł ym roku. 

Zgodnie z nowymi przepisami o świadczeniach z Funduszu Alimenta-
cyjnego gminy będą przekazywać do Bi ur Informacji Gospodarczej 
informacje o dłuŜni kach alimentacyjnych, którzy zalegają z ali mentami 
przez okres  dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. Osoby, któr e znajdą się w central-
nym rej estrze dłuŜni ków będą napotykać na wiel e utrudnień,  np. będą 
miał y trudności z uzyskaniem kredytu, a nawet zakupem telefonu ko-
mór kowego. 

General na D yrekcja Dróg Krajowych i Autostrad -  Rejon w Pszczy-
nie wystąpiła do Zarządu Dróg Woj ewódzkich w Katowicach o zmianę 
organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z rozbi órką wia-
duktu. Z miana jest związana z wprowadzonymi objazdami i dotyczy 
dostosowania programów sygnalizacji świ etlnej m.i n. na skrzyŜowaniu 
DK 1 z ulicami Główną i Brzozową. Wystąpienie jes t wyni kiem inter-
wencji mieszkańców, władz  gminy, Komendy Powiatowej Policji oraz 
Starostwa.  

Integracyjny oddzi ał funkcjonuje od września br. w Przedszkolu nr 1. 
W ocenie Pani D yrektor Choj kowskiej juŜ  teraz  moŜna zauwaŜyć po-
stępy i pozytywne efekty pracy z dzi ećmi. 
 

Maria OŜarowska 

DROBIAZGIDROBIAZGIDROBIAZGI    

I N F O R M A C J E  R Ó ś N E ,  I N F O R M A C J E  R Ó ś N E ,  I N F O R M A C J E  R Ó ś N E ,  
C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .    

Eko-Aktywni 

NajpiękniejszyNajpiękniejszyNajpiękniejszyNajpiękniejszy    



W roku szkolnym 2008/2009 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Go-
czałkowi cach-Zdroju  bierze 
udział w Ogólnopolskim Progra-
m i e  E d u k a c y j n o -
Terapeutycznym ORTOGRAF-
FITI. Program ten uzyskał reko-
mendację Polskiego Towarzy-
stwa Dysleksji.  

 

Program ORTOGRAFFITI 
opiera się na systematycznej 
pracy nauczyciela z uczniem 
oraz  samodzielnej pracy dziec-
ka w domu, pod kierunkiem 
rodzica. KaŜde dziecko objęte  
pełnym programem terapii pra-
cuje na materiale ćwiczeniowym  
opracowanym przez specjali-
stów.  ORTOGRAFFITI to seria 

zeszytów ćwiczeń adresowanych 
do uczniów klas IV–VI, którzy 
mają trudności w nauce ortogra-
fii lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, objawiające się 
dysleksją, dysortografią i dys-
grafią.  

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

ORTOGRAFFITI W SP 1 

� Rozstrzygnięto przetarg na 
wy konanie dokumentac ji 
projektowo- kosztorysowej 
wraz z uzgodnieniami 
„Uzbrojenia terenów przemy-
słowych w Goczałkowicach-
Zdroju” Projektem objęto 
tereny w rejonie ul. Robotni-
czej. Do przetargu przystąpi-
ły  4 firmy. Najkorzystniejszą 
of ertę przedstawiła f irma 
„Usługi Projektowe” E. No-
wak z Bielska-Białej. Wartość 
zamówienia - 44.530 zł. Ter-
min realizacji – do końca 
lutego 2009r. 

 
� Kolejny  rozstrzy gnięty w 

ostatnich dniach przetarg 
dotyczył wykonania doku-
mentacji projektowej wraz z 
opracowaniem wizualizacji 
zadania pn. Rewitalizacja 
Parku Zdrojowego. W tym 
przetargu równieŜ wzięły 
udział 4 firmy. Wygrała firma 
ABS ochrona i środowisko 
Sp. z o.o. z Katowic. Wartość 
zamówienia – 121..390 zł. 
Termin realizacji - koniec 
marca przyszłego roku. Za-
kres rzeczowy zadania obej-
muje złoŜenie wniosku o 
wy danie pozwolenia na bu-
dowę. 

 
� Od kilku lat na terenie prze-

pompowni głównej funkcjo-
nuje Powiatowy Punkt Zbiórki 
Opon. W okresie od stycznia 
do końca października br. 
zebrano 87 ton zuŜytych 
opon. Na funkcjonowanie 
Punktu gmina otrzy muje 
dotację ze Starostwa w wy-
sokości 25 tys. zł. 

 
� We wrześniu br. złoŜono 21 

wniosków o zwrot akcyzy na 
paliwo, na kwotę 10.590 zł. 
W pierwszym półroczu tego 
roku z dotacji skorzystało 17 
rolników ale wypłaty opiewały 
na nieco wy Ŝszą kwotę - 
13.318 zł. Rolnicy mogą skła-
dać wnioski dwukrotnie w 
ciągu roku. W przeliczeniu na 
hektar  dotac ja  wy nosi  
73,10 zł ( 85 groszy do 1 litra 
paliwa x 86 litrów paliwa na  
1 hektar) 

 
� Jak co roku Gmina wydała 

kalendarze ekologiczne na 
2009r. Podobnie jak w po-
przednich latach szatę gra-
f ic zną  st anowią prace 
uczniów nagrodzonych w 
konkursie plastycznym o 
tematyce ekologicznej. W 
tym roku do konkursu przy-

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

W SKRÓCIE Walka z  hałasem  
nadawaniu bądź potwierdzaniu 
statusu uzdrowiska. 
Na dzień dzisiejszy wiele para-
metrów gmina spełnia ale są i 
takie, które wymagają poprawy.  
Potwierdziły to badania, które 
wykonano w związku z opraco-
waniem operatu uzdrowiskowe-
go. Wpływ hałasu jest jednym z 
tych elementów, które wymaga-
ją uregulowania. W związku z 
tym skierowano odpowiednie 
pisma do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  
oraz Oddziału Regionalnego 
PKP. 
O dp ow iad ając na pi s mo 
GDDKiA informuje Urząd Gmi-
ny, Ŝe w ubiegłym roku zlecono 
wykonanie pomiarów hałasu DK 
1  na odcinku w Goczałkowi-
cach-Zdroju wraz z analizą 

wpływu na środowisko. Pomiary 
te potwierdziły przekroczenie 
norm. GDDKiA wyjaśnia, Ŝe 
zostaną opracowane programy 
do walki z hałasem, które wska-
Ŝą kierunki działań, jakie naleŜy 
podjąć celem ograniczenia 
uciąŜliwości akustycznych. Pro-
gramy te w opinii Dyrekcji win-
ny być opracowane komplekso-
wo we współpracy z innymi 
podmiotami generującymi źró-
dła hałasu. Dalej GDDKiA wy-
jaśnia, Ŝe w pierwszej kolejności 
podejmowane będą działania 
wynikające z decyzji Wojewody 
Śląskiego. Tym niemniej w pi-
śmie jest teŜ takie oto zdanie: 
„Jako administrator drogi krajo-
wej nr 1 nie mamy wpływu na 
ilość przejeŜdŜających pojazdów 
na przedmiotowym odcinku 
drogi. Radykalną poprawę w 

zakresie ograniczenia hałasu 
wiąŜemy jednak z budową auto-
strady A-1, która przejmie ruch 
m.in. z  obecnej drogi krajowej 
nr 1. Program rządowy budowy 
autostrad zakłada, Ŝe na terenie 
województwa śląskiego auto-
strada wybudowana zostanie do 
końca 2011 roku. 
  Z kolei Oddział Regio-
nalny PKP poinformował, Ŝe 
lini a  kol ejow a K atowi ce-
Zwardoń przebiegająca przez 
Goczałkowice-Zdrój jest plano-
wana do przebudowy, przy czym 
prace modernizacyjne mogą być 
podjęte dopiero po zakończeniu 
prac nad Studium Wykonalności 
tj. po2011 roku. Obecnie toczy 
się postępowanie przetargowe na 
wybór wykonawcy wspomnia-
nego Studium.  

Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Profilaktyka w słu Ŝbie zdrowia 
55-65 lat najczęściej stwierdza 
się choroby układu krąŜenia, 
natomiast w grupie wiekowej 
50-59 lat zauwaŜa się znaczny 
wzrost liczby zgonów. Do naj-
waŜniejszych zadań profilak-
tycznych zwalczających powyŜ-
sze schorzenie naleŜy prowadze-
nie badań przesiewowych. Cho-
roby nowotworowe stanowią 
drugą z kolei przyczynę zgonów, 
które są najpowaŜniejszym pro-
blemem zdrowotnym. W walce z 
tym zagroŜeniem stosowane są 
następujące zadania profilak-
tyczne: plakaty w przychodniach 
ostrzegające o zagroŜeniu oraz 
informujące o moŜliwościach 
wczesnej diagnozy, organizacja 
spotkań dla rodziców chcących 
się dowiedzieć więcej na temat 
wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych u dzieci, orga-
nizacja badań przesiewowych. 
W związku z tym, Ŝe obecnie 
większość kobiet naszego Po-

wiatu dotkniętych chorobą no-
wotworową korzysta z badań 
profilaktycznych jak i leczeniu 
w Beskidzkim Centrum Onkolo-
gii Zarząd Powiatu za zgodą 
Rady Powiatu w 2008 roku prze-
znaczył na rzecz Beskidzkiego 
Centrum Onkologii w Bielsku-
Białej dotację 5000zł na realiza-
cję profilaktycznego programu 
mammograficznego.  Następne 
niebezpieczne zagroŜenie dla 
zdrowia stanowi cukrzyca zwana 
epidemią XXI wieku. Leczenie 
jest bardzo kosztowne stąd teŜ 
istotna jest profilaktyka i eduka-
cja społeczeństwa. Najczęściej 
chorują osoby powyŜej 30 roku 
Ŝycia, ale coraz częściej cukrzy-
ca atakuje dzieci i młodzieŜ. 
 Powiat od kilku lat pro-
muje ochronę zdrowia poprzez 
placówki oświatowe przyznając 
im środki na dofinansowanie 
programów z zakresu edukacji 
zdrowotnej. Programy te mają za 
zadanie rozbudzenie zaintereso-

wania młodzieŜy problematyką 
prozdrowotną i wyrobienie na-
wyków dbania o własne zdro-
wie. Jednak głównie działania 
Powiatu koncentrują się na za-
pewnieniu pomocy w działa-
niach bieŜących Szpitala Powia-
towego w Pszczynie, który teŜ 
realizuje programy profilaktycz-
ne. W obecnych czasach jest 
potrzeba coraz silniejszego pro-
mowania profilaktyki prozdro-
wotnych zachowań poprzez 
media, edukację przedszkolną i 
szkolną, edukację rodzin oraz 
wszystkich osób zajmujących się 
ochroną zdrowia. Efekty tych 
działań są widoczne w krajach, 
które potrafiły wdroŜyć te dzia-
łania wiele lat temu, u których 
wydłuŜa się linia Ŝycia, spada 
lub nie wzrasta ilość chorób 
cywilizacyjnych, szybciej są 
wykrywalne najcięŜsze schorze-
nia. 

Jolanta Wawrzyczek 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 



GMINNY O ŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU 
 

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ MIESZKAŃCÓW  
GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

 
NA III OTWARTE ZAWODY  

PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ,  
 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
29 LISTOPADA 2008R. (SOBOTA)  

W GODZINACH 8.30 – 11.30  
NA KRYTEJ PŁYWALNI  

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU . 
KIBICUJMY NASZYM DZIECIOM \W PŁYWANIU!!! 

UWAGA KLIENCI  
KRYTEJ PŁYWALNI !!! 

 
INFORMUJEMY, śE W DNIU  

29 LISTOPADA 2008R. (SOBOTA) 
W GODZINACH 8.00 – 11.30  

BASEN SPORTOWY JEST W CAŁOŚCI  
ZAREZERWOWANY   

Z POWODU  
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W TYM CZASIE  

ZAWODÓW PŁYWACKICH  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 

MOśLIWY JEST JEDYNIE WSTĘP  
NA BASEN REKREACYJNY. 

W dniu 15.11.2008r tj. (sobota) 
odbyły się III Sa morządowe Mi-
strzostwa w Piłce Siatkowej o 
Puchar Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój. 
  
Celem imprezy była integracja 
środowisk samorządowych, oraz 

popularyzacja aktywnego wypoczynku. Zawody przebiegały w miłej 
i wesołej atmosferze. W rozgrywkach brały udział reprezentacje z 
Pszczyny, Czechowic – Dziedzic, Chybia, Kobióra i Goczałkowic – 
Zdroju. Mecze odbywały się systemem ‘kaŜdy z kaŜdym’ do dwóch 
wygranych setów. Tabela na koniec turnieju klasyfikowała się na-
stępująco: 
 

I miejsce :  Gmina Goczałkowice - Zdrój 
II miejsce : Gmina Chybie  

III miejsce :  Miasto Czechowice - Dziedzice  
IV miejsce :  Starostwo Powiatowe Pszczyna  

V miejsce :  Gmina Kobiór  

Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 

WIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWE    



KĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKIKĄCIK�LITERACKI����

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

Maria OŜarowska 

Piramida 
 
N a  p u s t y n i  d n ia  p o w s z e d n i e g o   
z b u d u jm y  c oś  n a  k s z t a ł t  p i r a m i d y   
b u d zą c  fa r a o n ó w  o b e c n oś ć  n o wą   
p o z a  m r o k i e m  k o m n a t  ta j e m n y c h   
 
u  p o d s t a w y  o g r o m e m  c hę c i   
k w a d r a t  n a d z i e jn y  d o  w i e r z c h o ł k a   
w z n o s z o n y  m yś l  z a  m yś l ą   
s k o j a r z o ną  w d z ię c z n y m  s p l o t e m   
 
w  c z t e r y  n i e s k oń c z o n e  ś c ia n y   
p o d w i e s z o n e  u  s t r o p u  n i e b a   
w y s tę p u ją c e g o  z e  s w o i c h  b r z e g ó w   
z a  r o z u m ną  g r a n i c e  p o j m o w a n i a   
 
i  ta m  s t w ó r z m y  n a  p i a s k u  d u s z   
o a zę  n i e  bę dą c ą  j e d y n i e  m i r aŜ e m   
s t a m tą d  b e z  g r a w i t a c j i  s to p o m  b l iŜ e j   
i ś ć  d a l e j  t a j e m n y m  k o r y ta r z e m  c za s u  
 
 

Słoneczny sekret 
 
s e k w o je  n a j w yŜe j  s ięg a j ą  p r y m a tu  n i e b a   
i  m o Ŝ e  j e s z c z e  k t ó raś  z  w i eŜ  s zk la n y c h   
a  w yŜe j  j e d y n i e  b rą z o w a  g łę b ia  o c zu   
a Ŝ  ta m  -  n a  g a n e k  s ło n e c zn e g o  se k r e tu   
 
i  w y j dę  n a p r z e c i w  św ia t ł u  b i a ł e m u   
p o c h w y cę  j e  ś l a d e m  pęd z la  a r t y s t y   
w  p r y zm a c i e  c za su  p r ze c h o w a m   
w id m e m  b a r w  w  o b łą k a n i u  so c zy s t y m   
 
w  k a rm i n o w y m  p r z y p ły w i e  w i e c z o ru   
sn u ją c y m  s ię  w  b la d oś ć  n o c n e g o  k s ię c ia   
p r z e l e cę  n a d  z i e l o n y m i  p a r k a m i  n a d z ie i   
i  w s tą p ię  c za s e m  -  o d p o c zą ć  w  c ie n i u  
 
 

Paweł Nemojewski 

W dniach 19-26 październi-
ka 2008 roku przeŜywaliśmy w 
Kościele powszechnym tydzień 
misyjny, którego hasło brzmiało: 
„Uczeń Chrystusa misjonarzem 
nadziei”. Jezus po swoim zmar-
twychwstaniu skierował do Apo-
stołów takie słowa: ”Idźcie i 
głoście światu Ewangelię”. Na-
kaz misyjny na początku tego 
tysiąclecia nie przestał być abso-
lutnym priorytetem dla wszyst-
kich ochrzczonych, wezwanych 
do bycia „sługami i apostołami 
Jezusa Chrystusa.” Benedykt 
XVI zaprasza nas do refleksji 
nad stałą koniecznością głosze-
nia Ewangelii równieŜ w na-
szych czasach.  

Rodzina jest miejscem gdzie 
rozpoczyna się nasza szkoła 
misyjna. To tutaj uczymy się 
nadziei na lepsze jutro. Chrystus 
jest naszą przyszłością – jak 
pisze Benedykt XVI w encyklice 
Spe salvi – Jego Ewangelia jest 
przekazem, który „przynosi 
Ŝycie, daje nadzieję, na ościeŜ 
otwiera wrota czasu i oświetla 
przyszłość ludzkości i wszech-
świata.” 

To wezwanie było usłyszane 
takŜe i przez naszą rodzinę para-
fialną. Odpowiedzią był zorgani-
zowany kiermasz misyjny, z 
którego dochód przeznaczono na 
misje w Kongo, gdzie wkrótce 
uda się s. Estera – Salwatorian-
ka. Dekoracja misyjna, jak rów-
nieŜ mini-muzeum misyjne bo-
gate w róŜnorodne eksponaty 
wykonane przez ludność afry-
kańską, jeszcze bardziej przybli-
Ŝyły nam tematykę misji.  

Sprawę misji w szczególny 

sposób polecano w modlitwie 
róŜańcowej, w którą chętnie 
zaangaŜowały się grupy dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych. W ostat-
nim czasie w naszej parafii po-
wstało kółko misyjne dzieci i 
młodzieŜy, którego zadaniem 
jest wspieranie Papieskich Dzieł 
Misyjnych. Z okazji obchodów 
tygodnia misyjnego w szkołach i 
przedszkolach zostały przepro-
wadzone katechezy przybliŜają-
ce temat misji, w tym szczegól-
nie sytuację dzieci mieszkają-
cych w róŜnych zakątkach glo-
bu. Początkiem naszego pełniej-
szego zaangaŜowania misyjnego 
jest zgłoszenie udziału Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogólnopol-
skim Konkursie Misyjnym „Mój 
szkolny kolega z misji’ .” 

 Nasze pragnienia sięgają 
„krańców świata”. Wierzymy, Ŝe 
dzięki sercom otwartym, modli-
twom, cierpieniom i hojności 
parafian goczałkowicka misja 
głoszenia Chrystusa całemu 
światu będzie sięgać rzeczywi-
stych krańców świata. Dziękuje-
my WSZYSTKIM za wszelkie 
zaangaŜowanie się w sprawę 
misji Kościoła i zapraszamy 
kaŜdego do współpracy. Niech 
słowa Ojca Jordana, załoŜyciela 
Salwatorianów i Salwatorianek 
rozbudzą w nas pragnienie bycia 
posłanym: „Dopóki Ŝyje na 
świecie choćby jeden człowiek, 
który nie zna i nie kocha Chry-
stusa, Zbawiciela świata, nie 
wolno Ci spocząć.” 

 
s. Viktoria Adamiec 

SDS 

Tydzień misyjny w naszej parafii 

Dziecko pracujące na pod-
stawie Programu ORTOGRAF-
FITI: 
- usprawnia funkcje poznawcze 
uczestniczące w nauce czytania i 
pisania wzrokowo-przestrzenne, 
słuchowo-językowe, motoryczne 
i współdziałanie ze sobą tych 
funkcji, a takŜe pamięć, koncen-
trację uwagi, logiczne myślenie;  
- osiąga postępy w pisaniu w 
zakresie poprawności ortogra-
ficznej oraz poziomu graficzne-
go pisma;  
- opanowuje umiejętność płyn-
nego czytania, a zwłaszcza tech-
nikę czytania i rozumienie czy-
tanego tekstu, poszerza zakres 
słownictwa i wiadomości;  

- rozwija sprawność językową w 
zakresie form wypowiedzi pi-
semnej i ustnej;  
- osiąga lepsze wyniki w nauce a 
jego motywacja do pracy wzra-
sta.  
Dla uczniów z trudnościami w 
uczeniu się matematyki opraco-
wana została seria ORTOGRAF-
FITI - matematyka bez trudno-
ści. 
 
Szczegóło wych  in fo rmacji 
udzielają koordynatorzy Progra-
mu logopeda Anna Dzida-
Kubica i pedagog szkolny Bogu-
sława Rudzińska. 
 
www.ortograffiti.pl 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Map a 
G min y  
 

 Pod koniec paździer-
nika ukazała się mapa Go-
czałkowic-Zdroju. Mapę wy-
konało Wydawnictwo Witań-
ski z siedzibą w Katowicach,  
które zostało wybrane w try-
bie zamówień publicznych - 
zaoferowało najniŜszą cenę.  
Plan miejscowości wykonano 
w skali 1:15000. Nakład - 
1000 egzemplarzy.  
Oprócz mapy gminy plan 
zawiera szereg informacji o 
gminie, mapę orientacyjną 
połoŜenia gminy w układzie 
komunikacyjnym regionu,  
spis ulic,   charakterystykę 
gminy, zdjęcia najciekaw-
szych miejsc i obiektów oraz 
dane teleadresowe. Mapę 
zamieszczono równieŜ na 
stronie internetowej gminy.  
Przy okazji opracowania ma-
py Wydawnictwo Witański 
przekazało do Urzędu Gminy 
plan w formie plików przy-
gotowanych pod aktywację 
poniewaŜ docelowo planuje 
się  stworzyć mapę interak-
tywną.  
Mapę moŜna kupić w Gmin-
nym Ośrodku Kultury oraz w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej. 

Maria OŜarowska 

Narodowe Święto Niepodległo-
ści – polskie święto narodowe, 
obchodzone co roku 11 listopa-
da, na pamiątkę odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 
1918 roku po 123 latach rozbio-
rów dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. Święto państwo-
w e  u s t a n o w i o n e  
w ostatnich latach II RP, przy-
wrócone w 1989 r. 
 
W dniu 07.11.2008 w naszym 
gimnazjum zostały zorganizo-
wane uroczystości z okazji 90 
rocznicy odzyskania przez 
państwo Polskie niepodległo-
ści. 
MłodzieŜ szkolna uroczystą 
akademią uczciła obchody świę-

ta niepodległości. Przedstawie-
nie miało współczesny wy-
dźwięk, dzięki temu zaintereso-
wanie i zaangaŜowanie się mło-
dzieŜy było bardzo duŜe.  
 
W czasie uroczystości został 
odśpiewany hymn narodowy 
oraz róŜne pieśni patriotyczne 
t ak i e  j ak  „ K ad ro w a” , 
„Rozkwitały pąki białych róŜ”, 
„Biały krzyŜ”. 
 Po zakończeniu uroczystości 
szkolnych delegacja gimnazjum 
złoŜyła wieniec pod obeliskiem 
przy  Przedszkolu nr 1 oraz za-
paliła znicze na grobach po-
wstańców. W ten sposób młodzi 
ludzie wyrazili hołd wszystkim, 

którzy walczyli o odzyskanie 
niepodległości Rzeczpospolitej.  
 

■ 

Świ ęto Dnia Niepodległo ści  
w naszym Gimnazjum! 

stąpiło aŜ 121 uczestników – 
uczniów szkół podstawowych 
i Gimnazjum w Goczałkowi-
cac h-Zdro ju.  Przy znano  
4 główne nagrody i 14 wy róŜ-
nień. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone na początku 
grudnia. Uroczystość wręcze-
nia nagród przy gotują pra-
cownicy Urzędu gminy i 
GOK. Kalendarze wydano w 
nakładzie 1500 egzemplarzy 
więc powinny dotrzeć do 
kaŜdego domu. 

 
� Od listopada tego roku staw 

„Maciek Mały” ma nowego 
dzierŜawcę. Jest nim Stowa-
rzy s zenie W ędk ars k ie 
„RONTOK”. Umowę zawarto 
na 3 lata.  

 
� Gmina złoŜyła wniosek do 

Ministerstwa Sportu o dotację 
w ramach Rządowego pro-
gramu Powszechnej nauki 
pły wania dla dzieci i młodzie-
Ŝy. Wartość projektu 103.593 
zł, w tym kwota dotacji 
51.797 zł. Zajęcia będą orga-
nizowane przez  cały rok z 
wy łączeniem przerw waka-
cyjnych. Realizatorem zada-
nia będzie GOSiR. Po-
wszechna nauka pływania 
zostanie objęte 240 uczniów. 

 
� Rozstrzygnięto drugi przetarg 

na sprzedaŜ nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, 
połoŜonej w rejonie ul. Sie-
dleckiej. Działkę o powierzch-
ni 0,3062 ha sprzedano za 
kwotę 150.925,60 zł. Do 
przetargu przystąpił jeden 
of erent.  

 
� Na listopadowej sesji Rada 

Gminy podjęła uchwałę o 
przekazaniu z budŜetu gminy 
w 2009r. środków w kwocie 
nie przekraczającej 35 tys. zł. 
dla Komendy Policji w 
Pszczy nie z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia policjan-
tów, a konkretnie na opłace-
nie dodatkowych godzin słuŜ-
by ponad normę określoną w 
ustawie o Policji.  

 
� Od 1 grudnia w budynku 

Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Wiślnej 13, w lokalu na I 
piętrze będą uruchomione 
dy Ŝury dzielnicowych. Intere-
sanci mogą zgłaszać się we 
wtorki w godzinach od 16.00 
do18.00 oraz w piątki w 
godz. od 9.00 do11.00. MoŜ-
na teŜ w tym czasie konta 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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27 październi ka bieŜącego 
roku w ramach Międzynar odowe-
go Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

obchodziliśmy w naszym gimna-
zjum Dzień Bibliotek Szkolnych 
W związku z tym świętem nasza 
bibli oteka udekorowana była 
świątecznie balonami oraz pra-
cami wyró Ŝnionymi  w konkur-
sach a takŜe zaplanowano wiele 
atr akcji . Pr zede wszys tkim 
uczniowie mogli wziąć udzi ał 
właśni e w konkursach: plast ycz-
nym  pt . "Czy okładka powi e Ci 
wszystko o ksiąŜce...?" oraz  
literackim - gdzie uczes tnicy 
wybier ali gatunek literacki (baj ka, 
fraszka, opowiadani e, wiersz  
liryczny, piosenka);  przykładowe 
tematy: "Moje pierwsze spotkanie 
z biblioteką", "Biblioteka moich 
marzeń", "Moja bajka dla młod-
szego brata", "KsiąŜka, która 
wywarła na mnie naj większe 
wraŜenie- przeds taw dalsze losy 
bohater a". 

Przez cał y miesiąc w Bi bliote-
ce Szkol nej moŜna oglądać Mini 
wystaw ę poświęconą jednej z  
głównych polskich bibliotek- Bi-
bliotece Narodowej im. Ossoliń-
skich we Wr ocławiu.  

Bardzo duŜym zainter esowa-
niem cieszy się takŜe Kiermasz  
taniej ksi ąŜki ,  gdzie nauczyciele 
i uczniowie mogą kupić ciekawie 
wydane ksiąŜki za niewiel ką 
cenę. 

Głównym punktem D nia Bi-
bliotek Szkolnych był y Z ajęcia 
dla zaproszon ych dzieci z po-

bliskiego Przed szko-
la nr 1 . Gi mnazjaliści z 
Koł a Bibli oteczneg o 
czytali dla nich baj kę 
pt. "Franklin w bibliote-
ce". Przygotowali teŜ  
zabawy ruchowe or az  
zagadki. KaŜde dziec-
ko otrzymało prezent-  
ksiąŜkę i sł odycze 
(dzięki sponsorom- p. 
Mariuszowi D yduch -  
dyr ektorowi Katowic-
kiego Oddział u Zakła-
dó w U s ł ug o w yc h 

"Południe" oraz p. Mariuszowi 
N api er ał a-  wł aśc i c i el o wi 
"Księgarni i Hurtowni Tani ej 
KsiąŜki T uliszków"). Gośćmi 
honorowymi byli: dyrektor gimna-
zjum- pani Beata Smolarek, wice-
dyr ektor- pani Danuta Koł acińska 
oraz wizytator Kur atorium Oświa-
ty- pan Mieczysław Wójtowicz. 

Przez cały dzi eń uczniowie 
mieli moŜli wość wzięcia udziału 
w konkursach ze znajomo ści  
lektur  za co nagradzani byli sło-
dyczami. 

Wszystkie informacj e doty-
czące obchodów Święta są do-
stępne na naszej str onie i nterne-
towej www.biblioteka-gim.xt.pl  

 
Koło Biblioteczne  
wraz z opiekunem  

mgr Honorat ą Malick ą 

TYTUŁ 
"BEZBŁ ĘDNEJ 
RODZINY" 
PRZYZNANY 
 

W tegorocznej edycji dyk-
tanda rodzinnego w szranki 
stanęło 9 rodzin. Atmosfera 
była wspaniała, jeden z uczest-
ników stwierdził, Ŝe przyszedł  
z córką nie tylko po to, aby się 
sprawdzić w ortograf ii, ale 
takŜe dla świetnej zabawy. 
 

Czwartkowe, listopadowe 
popołudnie okazało się bardzo 
przyjemne dla trójki zwycięz-
ców.  Musieli się oni wykazać 
bardzo dobrą znajomością pi-
sowni wyrazów wielką literą, w 
szczególności naleŜało wiedzieć 
jak zapisać nazwy świąt, gdyŜ 
juŜ tytuł dyktanda brzmiał „BoŜe 
Narodzenie czy Wielkanoc”.  

P ierwsze miejsce i  tytuł 
„Bezbłędnej rodziny” otrzymali 
męŜczyźni: uczeń klasy VI Filip 
Bachul wraz z tatą Bogdanem.  
Tuz za nimi uplasowały się pa-
nie Marta Świerczek (kl. IV) jej 
mama Joanna. Trzecie miejsce 
zajęły równieŜ panie: Katarzyna, 
Karolina, Weronika Waliczek 
(gimnazjum) wspólnie z mamą  
GraŜyną.  

Zgodnie z tradycją zmagań 
ortograficznych uczestnicy napi-
sali swoje prace w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury w Goczał-
kowicach-Zdroju. Warunkiem 
uczestnictwa była obecność 
ucznia szkoły podstawowej lub 
Gimnazjum z Goczałkowic wraz 
ze spokrewnioną osobą dorosłą.  

Tekst dyktanda przygoto-
wała nauczycielka języka pol-
skiego pani RóŜa Szotek, która 
wspólnie z panią Dyrektor Beatą 
Hanzlik oraz polonistą Marci-
nem Basterem zasiadła w komi-
sji sprawdzającej. Poziom prac 
był bardzo wyrównany, tylko 
niewielkie błędy zadecydowały 
o przyznanym miejscu.   

Zapraszamy w przyszłym 
roku.  
 

Marcin Baster 

ktować się telefonicznie - 
032/449 32 63.  

� W sejmie trwają prace nad 
projektem ustawy o zniesie-
niu 18 urzędowych opłat 
skarbowych za wydanie nie-
których dokumentów. Likwi-
dacji uległyby m.in. opłaty za 
sporządzenie aktu małŜeń-
stwa, wydanie wypisu i wyry -
suj ze studium lub planu 
zagospodarowania prze-
strzennego, poświadczenie 
własnoręczności podpisu, 
decyzje o zmianie nazwiska i 
imienia, odpis zupełny aktu 
stanu cy wilnego. W uzasad-
nieniu do projektu wskazano, 
Ŝe obecnie w Polsce funkcjo-
nuje ok. 500 róŜnych opłat. 
urzędowych, z których część 
jest w opinii projektodawców 
nieuzasadniona. 

� W czerwcu gmina złoŜy ła 
wniosek do regionalnego 
Programu Operacyjnego w 
ramach działania 8.2 Infra-
struktura placówek oświato-
wy ch o dotacje na projekt pn. 
„Modernizacja bazy oświato-
wej w Gminie Goczałkowice-
Zdrój”. Zakresem rzeczowym 
objęto remonty w Przedszko-
lach nr 1 i 2 oraz Szkole Pod-
stawowej nr 1, łącznie na 
kwotę 1.649 tys. zł. Wniosek 
spełnia wymogi formalne 
programu i został pozytywnie 
oceniony. W najbliŜszym 
czasie zostanie poddany 
oc enie m ery t ory c zno-
technicznej. 

� Remonty zaplanowano rów-
nieŜ w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Wniosek o 
dof inansowanie złoŜono we 
wrześniu  do RPO, w ramach 
Działania 4.1 Infrastruktura 
kultury. Zakres rzeczowy 
robót oszacowano na kwotę 
2.194 tys. zł. 

� Okres przedświąteczny to 
czas kiermaszy i akcji chary -
taty wnych. KaŜda z gmin-
nych placówek oświatowych 
włącza się w ten rodzaj dzia-
łalności pozaszkolnej. Przy -
świecają im róŜne cele – 
pomoc dla chorego dziecka, 
przekazanie środków na 
rzecz misji, wsparcie dzieci z 
rodzin potrzebujących. DuŜy 
udział w tych akcjach mają 
rodzice. Pierwszy kiermasz 
zorganizowano w SP nr 1. 
Kilka dni później organizato-
rem kiermaszu w Uzdrowisku 
będzie SP nr 2. To co oferują 
placówki oświatowe to istne 
cacka. 

Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
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A k t y w iz ac ja  s po łe c z na  i  z a wodowa   
na  t e re n ie  Gminy  Goc z a łk ow ic e - Zdró j  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
W związku z realizacją projektu od dnia 01.05.2008r. pt. 

„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowi-
ce- Zdrój” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”; Działanie 
7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”; Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju przeprowadził kolejne 
działania zmierzające do podniesienia aktywności zawodowej osób 
biorących udział w w/w projekcie. 
 W dniach 20-22.10.2008 r. jeden z uczestników projektu 
wziął udział w trzydniowych warsztatach pt. „Zarządzanie osobą w 

czasie, wzmocnienie automotywacji”, które odbywało się w Zagro-
dzie śubrów w Pszczynie. Głównym celem tego szkolenia było 
zwiększenie wiedzy dotyczącej samego siebie, samooceny i obrazu 
siebie; urealnienie i podwyŜszenie swojej samooceny; zdobycie wie-
dzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu zarządzania sobą w 
czasie; zwiększenie równowagi pomiędzy Ŝyciem zawodowym i 
prywatnym.  
 TakŜe jedna osoba spośród uczestników projektu bierze 
udział w szkoleniu z zakresu stylizacji paznokci, które odbywa się w 
Hurtowni Kosmetyków w Tychach w dniach 27.10.2008 do 
18.11.2008 r. Szkolenie to pozwoli wyŜej wymienionej zdobyć wie-
dzę z zakresu dermatologicznych schorzeń dłoni, manicure tradycyj-
nego i biologicznego oraz z zakresu metod przedłuŜania paznokci 
oraz zdobnictwa paznokci. 
 

OPS Goczałkowice 

Podziękowanie 
 
 Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goczał-
kowicach pragną podziękować za otrzymane materiały Kwia-
ciarni „ Irys” w Pszczynie ul. Korfantego 17. Dzięki Waszej 
pomocy prowadzone zajęcia stały się bardziej kolorowe, róŜ-
norodne i ciekawsze. 

ZAPROSZENIE 
 

Centrum Przedsiębiorczości SA wspólnie z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić na bez-
płatne spotkania informacyjne nt. funduszy pomocowych 
ze środków Unii Europejskiej na rozwój firmy lub na 

załoŜenie własnej działalności gospodarczej. 
 
 

Spotkania odbędą się: 
 

1) w Pszczynie – w Starostwie Powiatowym w Pszczynie,  
ul. 3 Maja 10, Sala Sesyjna Rady Powiatu, w dniu 21.11.2008 
r. od godz. 10 do 12; 
(spotkanie współprowadzone będzie przez przedstawicieli 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)  
 
2) w Tychach  w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, ul. 
Damrota 66, Sala Restauracji Rapsodia, w dniu 24.11.2008 r. 
od godz. 10 do 12; 
 
3) w Lędzinach w Inkubatorze Przedsiębiorczości i Organiza-

cji Pozarządowych; Lędziny, ul. Lędzińska 24, w dniu  
27.11.2008 r. od godz. 10 do 12; 

 
Na spotkaniach będą się mogli Państwo dowiedzieć m. in.,  
w jaki sposób bezpłatnie moŜna uzyskać wiarygodne  
i sprawdzone informacje na temat funduszy pomocowych ze 
środków Unii Europejskiej na rozwój firmy lub na załoŜenie 
własnej działalności gospodarczej.  
 
Podczas spotkania Konsultanci z Punktu Konsultacyjnego po-
informują Państwa, o tym, jakie przewidziano programy 
wsparcia dla przedsiębiorstw w latach 2007 – 2013 na terenie  
województwa śląskiego. Zaprezentowane zostaną w szczegól-
ności moŜliwości ubiegania się o dotację w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Zgłoszenia na spotkania przyjmuje Centrum Przedsiębiorczo-
ści SA w formie elektronicznej na adres e-mail: 
spk.wola@cpsa.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 
(32) 211 91 77 w. 28 i 29 lub faksem pod numerem  
(32) 211 91 77 w. 11. 

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



 Zgłaszam swoje uczestnictwo w spotkaniu promocyjno – informacyjnym, które odbędzie się <dzień, miesiąc, rok, miejsce, nazwa  
miejscowości>, dotyczącym oferty usług Punktów Konsultacyjnych, które udzielają informacji na temat funduszy pomocowych z Unii Euro-
pejskiej dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz z zakresu wsparcia publicznego w swoim regionie.  

Status na rynku pracy (dotyczy osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą): 

□ osoba bezrobotna   □ osoba nieaktywna zawodowo (uczeń) 

□ rolnik     □ zatrudniony 
¨  samozatrudniony 
 
Czy deklaruje Pan/Pani podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek? 

□ tak   □ nie 

1. Nauczyciel p rzedmiotó w 
zawodo wych techniczn ych 
– g eodet a – wymagane 
wyksz tałceni e wyŜsze kie-
runkowe (praca w Pszczy-
nie) 

2. Asyst ent projektant a - 
wyksz tałceni e średni e bu-
dowlane, znajomość progra-
mu AUTOCAD ( branŜa bu-
dowlana, praca Pszczyna) 

3.  K iero wn ik b u do wy z 
uprawnieniami – wyksz tał-
ceni e mini mum średnie tech-
niczne oraz uprawni eni a 
budowl ane ( pr acodawca 
Pszczyna) 

4.  Piel ęgn iarka, op iekun ka 
dzieci ęca - wymagane wy-
ksz tałceni e śr ednie medycz-
ne ( praca w Pszczynie) 

5.  Monter RTV – wyksz tałceni e 
kier unkowe (montaŜ anten 

satelitarnych, telewizyj nych, 
pracodawca Pszczyna) 

6.  Zaopatrzenio wiec - wyma-
gane prawo jazdy B or az 
doświ adczeni e w zawodzi e 
(pracodawca Pszczyny) 

7.  Spawacz, ślu sarz,  wyt a-
czarz, frezer,  tokarz –  wy-
mag ane wykształcenie za-
wodowe kierunkowe, mile 
widzi any staŜ pracy (praca 
Wol a) 

8. Konserwator - wykształce-
nie zawodowe, staŜ  pr acy 
mile wi dziany ( praca Pszczy-
na) 

9. Praco wnik mag azyno wy – 
mile wi dziana ksiąŜeczka 
Sanepid ( praca Wol a) 

10. Barmanka – wyksz tałceni e 
zawodowe, śr edni e, mil e 
widzi any s taŜ pracy w zawo-
dzie ( praca Suszec, Goczał-
kowice-Zdr ój, Wol a) 

11. Krawco wa -  wyksz tałceni e 
kier unkowe, mil e wi dziany 
staŜ pracy (praca Pszczyna) 

12. Fryzj er –  wyksz tałceni e 
kier unkowe, mil e wi dziany 
staŜ pracy ( praca w Pszczy-
nie) 

13. Kosmet yczka –  wykształce-
ni e ki er unkowe ( pr aca 
Pszczyna, Piasek) 

14. Cukiernik –  wyksz tałceni e 
kier unkowe (pr aca Kobi ór, 
Pawłowice) 

15. Piekarz –  wykształceni e 
kier unkowe, staŜ pr acy w 
zawodzie ( praca Kobiór) 

16. R o b o t n ik b u d o wlan y 
(murarz, t ynkarz, malarz) – 
wyksz tałceni e podstawowe, 
zawodowe, staŜ pracy wy-
mag any ( pr acodawcy z 
Pszczyny) 

17. Kiero wca autobusu  - wy-
mag ane uprawnienia,  mile 

wi dz i an y  s ta Ŝ  pr a c y 
(pracodawca z  Pszczyny) 

18. Mech anik samo chodo wy – 
wykształceni e ki erunkowe, 
staŜ  pracy w zawodzi e 
(praca Pszczyna) 

19. Operator koparki , koparko-
łado warki – wymag ane 
uprawnienia,  mile wi dziany 
staŜ  pracy (pr acodawca z 
Katowic - praca na tereni e 
kraj u, pracodawca Pszczy-
na) 

20. Pr a c o wn i k o ch r o n y 
(licen cja) – wymagane wy-
ksz tałceni e zawodowe, śred-
nie oraz  licencja pracowni ka 
ochr ony (pr aca Wola, Bie-
r uń,  C zechowi ce D z ., 
Brzeszcze, Lędzi ny) 

21. Palacz -  mil e widzi ane 
uprawnienia pal acza (praca 
Pszczyna) 

■ 

O F E R T Y  P R A C YO F E R T Y  P R A C YO F E R T Y  P R A C YO F E R T Y  P R A C Y     

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



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR TELEFONICZNY 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudnia br. Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok,  
st. asp., Tadeusz Dubrawski przy jmują interesantów  

w budy nku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  
przy  ulicy Wiślnej 13. 

 
Wtorek - od 16.00 do 18.00 

Piątek - od 9.00 do 11.00 
Kontakt telefoniczny - 032/4493263  

� URZĄD  GM INY  - tel.  2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 
7387125, fax 2107306. Godzi ny urzędowani a: od poniedzi ał ku 
do piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtor ki  od 9.00 do 17.00. W 
czwartki  inter esanci  przyj mowani  są od godz. 12.00. 

� KASA W RAZ Z AGENC J Ą B ANKU PK O BP SA W  BUDYNKU 
URZĘDU  GM INY – czynna od poni edział ku do piątku w 
godzi nach od 8.30 do 15.30, we wtor ek od 9.00 do 17.00 

� W ÓJT PR ZYJMU JE MIESZK AŃCÓW  w spr awie skarg i 
wniosków we wtor ki  od g odz. 15.00 do 17.00, w czwartki od 
godz . 13.30 do 15.00. 

� OŚR ODEK POMOC Y SPOŁECZN EJ  - ul. Szkol na 13, tel./ fax 
2107090. Godz. urzędowani a: od poni edział ku do piątku od 7.00 
do 15.00, wtor ek od 7.00 do 17.00. 

� GMINN Y OŚROD EK KULTUR Y  ul. Szkolna 13, tel. 2107838, 
urzęduje w dniach: Poni edział ek 7.30-15.30, Wtorek 9.00-17.00, 
Środa 7.30- 15.30, Czwartek 7.30- 15.30, Piątek 7.30-15.30. 

� GMINN Y OŚR OD EK SPORTU  i  REK REAC JI  ul. Powstańców 
Śl. 3,  tel./ fax 2127424, urzęduj e od poni edział ku do piątku w 
godz . 8.00 - 22.00. 

� POL ICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 
� STR Aś POśARN A - w Pszczyni e: tel.  2102081 lub 998. 
� POGOT OW IE R ATUNKOW E  - w Pszczyni e - tel.  2103715 l ub 

999. 
� POGOT OW IE ENER GETYCZ NE -  991. 
� POGOT OW IE GAZ OW E - w Pszczyni e - tel.  2103314, 2105051, 

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

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

� APTEK A " Św. Jacka"  - tel . 2107187 
� OŚR ODEK  ZDR OW IA - tel . 2107214. 
� CAŁ ODOB OW A L ECZN IC A DL A ZW IERZ ĄT- Goczał kowice-

Zdrój ul.  Brzozowa 52 - tel. 2107255. 
� GABIN ET W ETER YN ARYJN Y  - Goczał kowice-Z drój ul. Główna 

39, tel.  2107313 – czynny codziennie. 
� GMINN A BIBLIOT EK A PUBLIC ZN A  - ul.  Uzdrowiskowa 61 

czynna w poniedział ek: 10.00 - 17.00, wtor ek: 9.00 - 19.00, śr oda: 
10.00 - 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel.  2107739. 

� POCZT A  - tel.  4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

� AW ARII O ŚW IETLEN IA ULICZN EGO  - z podaniem ulicy i 
numeru posesji.  Pogotowi e Energetyczne: 991 i AZK: 2127021. 

� USZKOD ZEŃ  N AW IERZCHN I DR ÓG  -  w pokoju nr  209 lub 205 
Urzędu Gminy. 

� POTRZ EB Y OCZYSZCZ AN IA UL IC l  W YW OZU ŚMIECI   
• Zakł ad Oczyszczeniowy M. C hudek, 43-230 Goczał kowice-

Zdrój,  ul . Bór I/1 - tel.  kom. 0603779645 
• Przedsiębi orstwo InŜyni erii Komunalnej, 43-200 Pszczyna  

ul. Z droj owa ( był y hotel WZD), tel.  2102086 
• Zakł ad Usług owo-H andl owo-Pr odukcyj ny KOM-GAZ, 43-502 

Czechowi ce-Dzi edzice, ul. Legionów 85 
• Eko- Plus, 43- 502 Czechowice-Dzi edzice, ul.  Śl epa 10, tel./fax:  

0322159055 
� AW ARIE SIECI K AN AL IZ ACYJN EJ  - Z akł ad Oczyszczeniowy 

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

� AW ARIE SIEC I W ODN EJ  -  w g odz. 7.00 - 15.00 -  tel.  2127021, 
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel . 603 914383; w soboty, 
niedzi ele i  święta - tel.  605288662, 603 914383 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓWINFORMACJA DLA ROLNIKÓWINFORMACJA DLA ROLNIKÓWINFORMACJA DLA ROLNIKÓW    
 
 Od dnia 01 stycznia 2009 r. dyŜury przedstawiciela Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z Pszczyny odbywać się będą w kaŜdy 3 
czwartek miesiąca w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przy ul. Szkolnej 13 (na duŜej Sali). 

QUBARTQUBARTQUBARTQUBART     
Świadczymy usługi naprawy  

komputerów, instalacje systemów 
operacyjnych (Windows, Linux, 

Novell), sieci bezprzewodowe WI-FI, 
sieci LAN.  

Wykonujemy animacje flash,  
banery reklamowe, prezentacje,  

strony internetowe. 
Telefon kom. 669374450 669374450 669374450 669374450     

e-mail: tomek.kloc@gmail.com.pltomek.kloc@gmail.com.pltomek.kloc@gmail.com.pltomek.kloc@gmail.com.pl    

WARSZTATY CERAMICZNE 
 
 W dniu 15 listopada liczna grupa dzieci przybyła do GOK-u 
na warsztaty ceramiczne. W pierwszym dniu spotkania dzieci zapro-
jektowały i uformowały z gliny postacie aniołów oraz ozdoby choin-
kowe. Na kolejnym spotkaniu 22 listopada wysuszone i wypalone 
prace dzieci pomalowały specjalnymi farbami do wykańczania wy-
robów ceramicznych. Następnie wszystkie prace znalazły się w pie-
karniku co pozwoliło utrwalić farbę. Wszystkie dzieci były zadowo-
lone z wykonanych przez siebie prac oraz miło i ciekawie spędziły 
czas. 
 
G al er i a  zdjęć :  ht tp : / / www.g o k.net .p l / i ndex. php?
option=com_rsgallery2&Itemid=58&catid=64 


