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W NUMERZW NUMERZW NUMERZW NUMERZEEEE    XVII FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ  
POMOCY JUś ZA NAMI !!! 

Celem zbiórki publicznej przeprow adzonej w ramach tegorocznego  
XVII FINAŁU było zbieranie środków  pienięŜnych na: 

WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI  



SESJA RADY GMINY 
XXVI Sesja Rady Gminy odbyła się 
30.12.2008 r. 
 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewod-
nicząca Rady Gminy Pani Aleksandra 
Marzec. Po przywitaniu zebranych Prze-
wodnicząca Rady Gminy przedstawiła 
porządek obrad i stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Uchwalenie budŜetu gminy na 2009 r.: 
Przewodniczący Komisji Gospodarki i 
Finansów radny Krzysztof Lazarek 
stwierdził, Ŝe komisja pozytywnie za-
opiniowała projekt budŜetu gminy na 
2009 r. 
Wójt Gminy odczytał opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej na temat pro-
jektu budŜetu. Opinia jest pozytywna.  
Wójt Gminy odczytał takŜe opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o prawi-
dłowości dołączonej do projektu uchwa-
ły budŜetowej prognozy kwoty długu 
gminy Goczałkowice-Zdrój ze szczegól -
nym uwzględnieniem zapewnienia prze-

strzegania przepisów ustawy dotyczą-
cych uchwalania i wykonywania budŜe-
tu w latach następnych. Opinia jest po-
zytywna. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1. zatwierdzenia zestawienia przycho-

dów i wydatków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej na 2009 r. 

2. zmian w budŜecie gminy na 2008 r. 
3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Goczałkowice-Zdrój obowią-
zujących od dnia 01.02.2009 r. do 
dnia 31.01.2010 r. 

4. ustalenia dopłat dla odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych  

5. zaciągnięcia poŜyczki ze środków pn.  
„Budowa sieci wodociągowej w uli-
cach Brzozowa, Źródlana w Goczał-
kowicach-Zdroju”. 

W swoim sprawozdaniu z pracy w okre-
sie pomiędzy sesjami Wójt poinformo-

wał m. in., Ŝe w okresie od ostatniego 
posiedzenia Rady do dziś  
- zakończono wykonanie projektu 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla 
całego kompleksu tychŜe terenów 
- podpisano umowę dzierŜawy stawu 
Maciek pomiędzy urzędem gminy a 
stowarzyszeniem wędkarskim Rontok, 
na okres 3 lat 
-ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert  
na zadania publiczne Gminy Goczałko-
wice-Zdrój w obszarze ochrona i promo-
cja zdrowia, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz przeciwdziała-
nie patologiom społecznym, a takŜe w 
obszarze edukacja, oświata i wychowa-
nie. Termin składania ofert mija 26 
stycznia 2009 r. 
- zakończyła się procedura konkursowa 
na wolne stanowisko urzędnicze ds. 
geodezji i gospodarki odpadami. Nowy 
pracownik rozpocznie pracę od 1 marca 
2009 r. 

Katarzyna Mizera 

UCHWAŁY RADY GMINY 
Uchwała Nr XXVI/177/08 

Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 30.12.2008 r. 

 
w sprawie: budŜetu gminy na 2009 r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 
art.51 ust.1 i 2 i art.61 ust.2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 
167, 168, 169, 173, 184, 188 ust. 2, 
art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala: 
 

§ 1 
1.Ustala się dochody budŜetu gminy w 

wysokości 34.899.366,00 zł, w tym  
-  d o c h o d y  m a ją t k o w e : 
11.862.450,00zł 
- dochody bieŜące: 23.036.916,00zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 

1.Ustala się wydatki budŜetu gminy w 
wysokości 32.969 152,00 zł w tym:  
wydatki majątkowe 9.549.932,60zł 
wydatki bieŜące 23.419.219,40zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 2 
1. W budŜecie zabezpiecza się kwotę 

2.525.214,00zł na spłatę zaciągnię-
tych przez gminę kredytów i poŜy-
czek.  

2. NadwyŜkę budŜetu w wysokości 
1.930.214,00zł przeznacza się na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów i poŜyczek  

3. Przychody i rozchody budŜetu zwią-
zane z zaciąganymi przez gminę 
poŜyczkami/kredytami przedstawia 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu 
zaciąganych kredytów i poŜyczek 
oraz emitowanych papierów warto-
ściowych w wysokości 10.000.000zł. 

 
§ 3 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wyso-
kości 100.000 zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową na zada-
nia kryzysowe w wysokości 5.000zł. 

 
§ 4 

1. Ustala się: 
- dochody i wydatki związane z reali-

zacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych 
gminie odrębnymi ustawami w wy-
sokości 1.250.660zł 

- dochody budŜetu państwa związane 
z realizacją zadań zleconych gminie 
w wysokości 5.200zł 

- dochody uzyskane z tytułu realizacji  
zadań zleconych stanowiących do-
chody własne jednostek samorządu 
terytorialnego w wysokości 260zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4a.  

2. Ustala się dochody i wydatki związa-
ne z realizacją zadań wykonywanych 
na podstawie porozumień z jednost-
kami samorządu terytorialnego zgod-
nie z załącznikiem 4b w wysokości  
26.830zł. 

 
§ 5 

1. Wysokość dotacji udzielanych przez 
gminę na cele publiczne związane z 
realizacją zadań własnych gminy dla 
jednostek spoza sektora finansów 
publicznych ustala się w wysokości 
87.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 
5. 

2. Wysokość dotacji udzielonych przez 
gminę na projekt dwupoziomowego 
skrzyŜowania z Drogą Krajową nr 1 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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w wysokości 250.000,00zł 
3. Dotacje celowe przekazane dla in-

nych jednostek samorządu terytorial -
nego: 

- dotacje dla gmin na prowadzenie 
nauki religii w szkołach 7.500,00zł 

4. Ustala się wysokość dotacji podmio-
towej: 

- do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Goczałkowicach-Zdroju w wysokości  
209.100zł 

- do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Goczałkowicach-Zdroju w wysokości  
362.600zł. 

5. Ustala się wysokość dotacji celowej  
dla innych podmiotów w wysokości  
41.000zł, a w tym: 

- Śląska Izba Rolnicza 5.000zł 
- Komendy Wojewódzkie Policji 

35.000zł 
- zwroty dotacji wykorzystanych nie-

zgodnie z przeznaczeniem lub pobra-
nych w nadmiernej wysokości w 
dziale Pomoc społeczna 1.000,00 zł 

 
§ 6 

Określa się dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoho-
lowych w wysokości 79.800zł i wydatki  
na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w wy-
sokości 79.800zł oraz wydatki na reali-
zację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii  
w wysokości 1.000zł zgodnie z załącz-
nikiem nr 6 . 

 
§ 7 

Przyjmuje się wydatki związane z wie-

loletnimi programami inwestycyjnymi 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

§ 8 
Plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 
8 
 

§ 9 
1. Wydatki na programy i projekty re-

alizowane ze środków pochodzących 
z budŜetu Unii Europejskiej w części  
związanej z realizacją zadań gminy 
określa załącznik nr 9. 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do za-
ciągania zobowiązań na finansowanie 
wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne , na programy i projekty 
realizowane ze środków Unii Euro-
pejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych do wysokości kwot 
określonych w załącznikach nr 7 i 9.  

 
§ 10 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do zacią-
gania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest  
niezbędna dla zapewnienia ciągłości  
działania gminy i termin zapłaty upływa 
w roku następnym do wysokości  
1.000.000zł. 
 

§ 11 
1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do do-

konywania zmian w planie wydatków 
budŜetu w ramach działu klasyfikacji  
budŜetowej.  

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do prze-
kazania uprawnień, o których mowa 
w punkcie 1 kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy. 
 

§ 12 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zacią-
gania i spłat kredytów i poŜyczek na 
pokrycie występującego w ciągu roku 
defi cytu budŜetu do wysokości 
1.000.000zł. 
 

§ 13 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do loko-
wania wolnych środków budŜetowych 
na rachunkach w innych bankach niŜ 
bank wykonujący bankową obsługę bu-
dŜetu gminy. 
 

§ 14 
Ustala się zasady wykonywania budŜe-
tu: 
1. Zwroty wydatków dotyczące bieŜące-

go roku budŜetowego uznać jako 
zmniejszenie wydatków roku budŜe-
towego. 

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubie-
głych uznać jako dochody roku bie-
Ŝącego. 

 
§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 
 

§ 16 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni -
ku Urzędowym Województwa Śląskie-
go i w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy. 
 

§ 17 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 
01.01.2009 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/177/08 Rady Gminy Goc załkowice-Zdrój z dnia 30.12.2008 r. 

Dochody budŜetu Gminy w roku 2009 
Dział Treść Plan na 2009 

O10 Rolnictwo i łowiectwo  

  wpływy z usług-dochody bieŜące 1 524 750,00 

  razem dział 010: 1 524 750,00 

400 

  wpływy z usług-dochody bieŜące 1 376 300,00 

  razem dział 400: 1 376 300,00 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz i wodę  

600 Transport i łączność   

  

dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieŜące realizowane na podsta-
wie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego-
dochody bieŜące 

26 830,00 

  razem dział 600: 26 830,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa  

  RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

Ciąg dalszy na następnej stronie 



Dochody budŜetu Gminy w roku 2009 

  wpływy z usług-dochody bieŜące 50 000,00 

  
wpływy ze sprzedaŜy składników 
majątkowych-dochody majątkowe 288 309,00 

  

  

dochody z najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych innych umów o 
podobnym charakterze-dochody 
bieŜące 

34 000,00 

  
wpływy z opłat za zarząd, uŜytko-
wanie i uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości-dochody bieŜące 

11 419,00 

  
wpływy z róŜnych dochodów-
dochody bieŜące 200 000,00 

  

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomo-
ści-dochody majątkowe 

5 600 000,00 

  razem dział 700: 6 203 728,00 

750 Administracja publiczna  

  Urzędy wojewód zkie  

  

dotacje celowe otrzymane z budŜe-
tu państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) 
ustawami-dochody bieŜące 

39 859,00 

  

dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami-dochody bieŜące 

260,00 

  Urzędy Gmin  

  pozostałe odsetki-dochody bieŜące 20 000,00 

  razem dział 750: 60 119,00 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin)ustawami -
prowadzenie i aktualizowanie stałego 
rejestru wyborców-dochody bieŜące 

1 700,00 

  razem dział 751: 1 700,00 

710 Działalność usługowa  

  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na zadania bieŜące realizo-
wane przez gminę na podstawie poro-
zumień z organami admininistracji 
rządowej-dochody bieŜące 

4 000,00 

  razem dział 710: 4 000,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

  
Podatek od działaności gospodarczej 
osób fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej-dochody bieŜące 

10 000,00 

  
Podatek od nieruchomości-dochody 
bieŜące 

6 329 384,00 

  Podatek rolny-dochody bieŜące 172 512,00 

  Podatek leśny-dochody bieŜące 1 350,00 

  
Podatek od środków transportowych-
dochody bieŜące  

190 827,00 

  
Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat-dochody bie-
Ŝące 

100 000,00 

  
wpływy z opłaty targowej-dochody 
bieŜące 

6 000,00 

  
podatek od czynności cywilnopraw-
nych-dochody bieŜące 

50 000,00 

  

wpływy z opłaty uzdrowiskowej po-
bieranej w gminach posiadających 
status gminy uzdrowiskowej-
dochody bieŜące 

150 000,00 

  

  wpływy z opłaty skarbowej-dochody 
bieŜące 

15 000,00 

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed-
nostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw  

Ciąg dalszy na następnej stronie 

  

dochody z najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych innych umów o 
podobnym charakterze-dochody 
bieŜące 

20 000,00 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Dochody budŜetu Gminy w roku 2009 

758 RóŜne rozliczenia  

  
część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialne-
go-dochody bieŜące 

4 396 066,00 

  

dotacje celowe przekazane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)-
dochody bieŜące 

98 830,00 

  razem dział 758: 4 494 896,00 

801 

  
odpłatność za obiady w stołówkach 
szkolnych-dochody bieŜące 

250 000,00 

  
odpłatność za przedszkola-dochody 
bieŜące 

300 000,00 

  
odpłatność za obozy sportowe-
dochody bieŜące 

68 800,00 

  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin) - 
dochody bieŜące 

16 525,00 

Oświata i wychowanie  

  

środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów, (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł-dochody majątkowe 

919 700,00 

 razem dział 801: 1 555 025,00 

852 Pomoc społeczna   

  Odpłatność za usługi opiekuńcze-
dochody bieŜące 

8 064,00 

  wpływy z róŜnych dochodów-
dochody bieŜące 

600,00 

  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami -
zapomogi-dochody bieŜące 

27 699,00 

  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)-
zapomogi-dochody bieŜące 

53 996,00 

  dotacje na ubezpieczenia zdrowotne-
dochody bieŜące 

4 278,00 

  dotacje na Ośrodek Pomocy Społecz-
nej-dochody bieŜące 

66 960,00 

  

dotacje na świadczenia rodzinne, za-
liczkę alimentacyjną oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego-dochody 
bieŜące 

1 177 124,00 

  dotacje na doŜywianie-dochody bieŜą-
ce 

23 832,00 

  razem dział 852: 1 362 553,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

  dotacja na powiatowy punkt zbiórki 
opon-dochody bieŜące 

30 000,00 

  wpływy z opłaty produktowej-
dochody bieŜące 

4 000,00 

  razem dział 900: 34 000,00 

921 

  

środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów, (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł-dochody majątkowe 

510 000,00 

Kultura i ochrona dzied zictwa narodowego  

Ciąg dalszy na następnej stronie 

  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej-
dochody bieŜące 

1 200,00 

  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od 
przedsiębiorstw górniczych-dochody 
bieŜące 

5 000,00 

  
odsetki od opłaty eksploatacyjnej-
dochody bieŜące 

3 733,00 

  

wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego na podstawie odrębnych 
ustaw-dochody bieŜące 

7 500,00 

  
wpływy z opłat za wydawanie zezwo-
leń na sprzedaŜ alkoholu-dochody 
bieŜące 

79 800,00 

  wpływy z róŜnych rozliczeń  

  
wpływy z róŜnych dochodów-
dochody bieŜące 

10 000,00 

  
rekompensaty utraconych dochodów 
w podatkach i opłatach lokalnych-
dochody bieŜące 

12 480,00 

  

  
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych-dochody bieŜące 

4 036 238,00 

  
podatek dochodowy od osób praw-
nych-dochody bieŜące 

200 000,00 

  razem dział 756: 11 381 024,00 

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa  

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



  

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin) - dochody 
majątkowe 

90 000,00 

  razem dział 921: 600 000,00 

926 Kultura fizyczna i sport  

  

środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów, (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł-dochody majątkowe 

3 786 275,00 

  

dotacje otrzymane z funduszy celo-
wych na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych-
dochody majątkowe 

668 166,00 

Dochody budŜetu Gminy w roku 2009 

  

dochody z najmu i dzierŜawy składni-
ków majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych innych 
umów o podobnym charakterze-
dochody bieŜące 

220 000,00 

  wpływy z usług-dochody bieŜące 1 600 000,00 

 razem dział 926: 6 274 441,00 

 
razem dochody budŜetu gminy  

w roku 2009: 34 899 366,00 

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXVI/177/08 Rady Gminy Goczał kowice-Zdrój z dnia 30.12.2008 r. 

Wydatki budŜetu Gminy w roku 2009 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

O1008 melioracje wodne 52 000,00 

  wydatki bieŜące 52 000,00 

O1010 
Infrastruktura wodoci ągowa i 

sanitacyjna wsi 
3 602 710,00 

  wydatki bieŜące, w tym: 1 878 360,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 
169 500,00 

  wydatki majątkowe 1 724 350,00 

O1030 Izby Rolnicze 5 000,00 

  wydatki bieŜące, a w tym: 5 000,00 

  dotacje 5 000,00 

O1095 Pozostała działalność 5 500,00 

  wydatki bieŜące 5 500,00 

razem dział: 3 665 210,00 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

40002 Dostarczanie wody 1 376 300,00 

  wydatki bieŜące w tym: 1 366 300,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 
162 800,00 

  wydatki majątkowe 10 000,00 

 razem d ział: 1 376 300,00 

Dział 600 - Transport i łączność  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

60016 Drogi publiczne gminne 1 571 900,00 

  wydatki bieŜące 209 400,00 

  wydatki majątkowe 1 362 500,00 

60011 Drogi publiczne krajowe 250 000,00 

  wydatki majątkowe 250 000,00 

  

dotacja celowa z budŜetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zaku-

pów inwestycyjnych innych jedno-
stek sektora finansów publicznych 

250 000,00 

60014 drogi publiczne powiatowe 26 830,00 

  wydatki bieŜące 26 830,00 

razem dział: 1 848 730,00 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Dział 630 - Turystyka  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

63003 
zadania w zakresie upowszech-

niania turystyki 
18 000,00 

  wydatki bieŜące 18 000,00 

razem dział: 18 000,00 

   

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

70004 
RóŜne jednostki obsługi gospo-

darki mieszkaniowej  
629 800,00 

  wydatki bieŜące, a w tym: 629 800,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 
298 600,00 

70005 
Gospodarka gruntami i nieru-

chomościami 
44 400,00 

  wydatki bieŜące 24 400,00 

  wydatki majątkowe 20 000,00 

674 200,00  razem d ział: 

Wydatki budŜetu Gminy w roku 2009 

Dział 710 Działalność usługowa  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

71013 
prace geodezyjne i kartograficz-

ne (nieinwestycyjne) 
68 900,00 

  wydatki bieŜące 68 900,00 

71004 
plany zagospodarowania prze-

strzennego 
64 660,00 

  wydatki bieŜące 64 660,00 

71035 cmentarze 4 000,00 

  wydatki bieŜące 4 000,00 

137 560,00 razem dział: 

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

75011 Urzędy Wojewód zkie   

  wydatki bieŜące, a w tym: 39 859,00 

Dział 750 - Administracja publiczna  

  
wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 
38 859,00 

  razem: 39 859,00 

75022 
Rady Gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
  

  wydatki bieŜące 110 400,00 

 razem : 110 400,00 

75023 

  wydatki bieŜące, a w tym: 2 184 171,40 

  
wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 
1 620 853,40 

  wydatki majątkowe 130 951,60 

  razem: 2 315 123,00 

75075 
Promocja jednostek samorządu  

terytorialnego   

  wydatki bieŜące, a w tym: 35 000,00 

 razem: 35 000,00 

75095 Pozostała działalność   

  wydatki bieŜące: 15 000,00 

  razem: 15 000,00 

razem dział: 2 515 382,00 

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powia-
tu)   

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwo-
wej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

75101 

  wydatki bieŜące, a w tym: 1 700,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
1 700,00 

  razem dział: 1 700,00 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pań-
stwowej, Kontroli i Ochrony Prawa   

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
Ŝarowa  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

75404 

  wydatki bieŜące, a w tym: 35 000,00 

Komendy wojewódzkie policji    

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Wydatki budŜetu Gminy w roku 2009 
  dotacje 35 000,00 
  razem:    35 000,00   

75412 ochotnicze straŜe poŜarne   
  wydatki bieŜące, a w tym:     40 400,00   

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń      6 000,00   

   40 400,00   
 razem d ział: 75 400,00 

 razem: 

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw-
nej oraz wydatki związane z ich poborem  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

75647 

  wydatki bieŜące, w tym: 18 586,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
8 586,00 

razem dział: 18 586,00 

pobór podatków, opłat i niepodatkowych na-
leŜności budŜetowych   

Dział 757 - Obsługa długu publicznego  

rozd ział Treść Plan 

1 2 3 

75702 

  wydatki bieŜące, a w tym: 506 500,00 

  
wydatki na obsługę długu gmi-

ny 
506 500,00 

 razem d ział: 506 500,00 

Obsługa papierów wartościowych,kredytów i 
poŜyczek jst   

Dział 758 RóŜne rozliczenia  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

75818 rezerwy ogólne i celowe 105 000,00 

  wydatki bieŜące 105 000,00 

  razem: 105 000,00 

75814 róŜne rozliczenia finansowe 98 838,00 

  wydatki bieŜące 98 838,00 

  razem: 98 838,00 

75831 
część równowaŜąca subwencji 

ogólnej dla gmin 
369 458,00 

  wydatki bieŜące 369 458,00 

573 296,00 razem dział: 

Dział 801 - Oświata i wychowanie  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

80101 Szkoły podstawowe   

  wydatki bieŜące, a w tym: 3 600 510,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
2 638 565,00 

  razem: 3 600 510,00 

80104 Przedszkola   

  wydatki bieŜące, a w tym: 1 949 603,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
1 353 103,00 

 razem: 1 949 603,00 

80110 Gimnazja   

  wydatki bieŜące, a w tym: 2 368 937,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
1 741 337,00 

 razem: 2 368 937,00 

80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół   

  wydatki bieŜące, a w tym: 293 000,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
252 000,00 

 razem: 293 000,00 

80148 

  wydatki bieŜące, a w tym: 326 750,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
96 750,00 

 razem: 326 750,00 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
35 000,00 

  wydatki bieŜące 35 000,00 

80195 pozostała d ziałalność 1 117 230,00 

  wydatki bieŜące, a w tym: 124 540,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
2 000,00 

  

dotacja celowa na pomoc fi-
nansową udzielaną między 

jednostkami samorządu teryto-
rialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieŜących 

7 500,00 

  wydatki majątkowe 992 690,00 

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 150 000,00 

  wydatki bieŜące 150 000,00 

razem dział: 9 841 030,00 

stołówki szkolne   

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Wydatki budŜetu Gminy w roku 2009 

Dział 851 - Ochrona zdrowia  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

85154 Przeciwd ziałanie alkoholizmowi   

  wydatki bieŜące, a w tym: 79 800,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
26 600,00 

  dotacje 28 000,00 

 razem: 79 800,00 

85153 zwalczanie narkomanii   

  wydatki bieŜące 1 000,00 

  razem : 1 000,00 

85195 

  wydatki bieŜące, a w tym: 31 500,00 

  dotacje 31 500,00 

 razem: 31 500,00 

 razem d ział: 112 300,00 

Pozostała działalność   

Dział 852 - Pomoc społeczna  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe   

  wydatki bieŜące 289 099,00 

 razem: 289 099,00 

85213 

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne   

  wydatki bieŜące 4 278,00 

 razem: 4 278,00 

85215  Dodatki mieszkaniowe   

  wydatki bieŜące 20 000,00 

 razem: 20 000,00 

85212 
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego   

  wydatki bieŜące, a w tym: 1 178 124,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
34 285,00 

  dotacje 1 000,00 

 razem: 1 178 124,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej   

  wydatki bieŜące, a w tym: 457 170,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
402 430,00 

  wydatki majątkowe 5 000,00 

 razem: 462 170,00 

85295 Pozostała działalność   

  wydatki bieŜące 200 964,00 

 razem: 200 964,00 

2 154 635,00  razem d ział: 

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

85401 Świetlice szkolne   

  wydatki bieŜące, a w tym: 126 580,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
109 380,00 

 razem: 126 580,00 

85412 

Kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy szkolnej, a takŜe 

szkolenia młodzieŜy  

  

  wydatki bieŜące, a w tym: 20 000,00 

  dotacje 20 000,00 

 razem : 20 000,00 

85415 
Pomoc materialna dla 

uczniów 
  

  wydatki bieŜące, a w tym: 73 402,00 

  dotacje 5 000,00 

 razem: 73 402,00 

85446 
dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
  

  wydatki bieŜące 2 200,00 

 razem: 2 200,00 

 RAZEM DZIAŁ: 222 182,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Wydatki budŜetu Gminy w roku 2009 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

90003 oczyszczanie miast i wsi   

  wydatki bieŜące 166 000,00 

 razem: 166 000,00 

90002 Gospodarka odpadami   

  wydatki bieŜące, a w tym: 30 000,00 

  wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

5 000,00 

  razem gospodarka odpadami: 30 000,00 

90013 schroniska dla zwierzą t   

  wydatki bieŜące 20 000,00 

 razem: 20 000,00 

90020 
wpływy i wydatki zwi ązane z 

gromad zeniem środków z 
opłat produktowych 

4 000,00 

  wydatki bieŜące 4 000,00 

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg   

  wydatki bieŜące 285 000,00 

 razem: 285 000,00 

90095 Pozostała działalność 15 000,00 

  wydatki bieŜące 15 000,00 

520 000,00  razem d ział: 

Dział 921 - Kultura i ochrona dzied zictwa narodowego  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

92109 
Domy i ośrodki kultury, świe-

tlice i kluby 
  

  wydatki bieŜące, a w tym: 362 600,00 

  dotacje 362 600,00 

  wydatki majątkowe 600 000,00 

  razem  962 600,00 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport  

rozd ział Treść Plan  

1 2 3 

92601 Obiekty sportowe 4 454 441,00 

  wydatki majątkowe 4 454 441,00 

92605 
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu   

  wydatki bieŜące, a w tym: 3 069 000,00 

  
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 1 443 000,00 

92695 Pozostała działalność   

  dotacje 3 000,00 

 razem: 3 072 000,00 

7 526 441,00  razem d ział: 

Uchwała Nr XXVI/178/08 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30.12.2008 r. 
 
w sprawie: zatwierd zenia zestawienia przychodów i wydat-
ków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na 2009 r. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 
1591 z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25,poz.150) Rada Gminy uchwala: 
 

§ 1 
Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009r. 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2009r. 

92195 Pozostała działalność   

  wydatki bieŜące, a w tym: 10 000,00 

 razem: 10 000,00 

92116 Biblioteki   

  wydatki bieŜące, a w tym: 209 100,00 

  dotacje 209 100,00 

razem dział : 1 181 700,00 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     AKTUALNO ŚCI 



Załącznik Do uchwały Nr XXVI/178/08 Rady Gminy Goczałko wice-Zdrój Z dnia 30.12.2008 r.   

Przychody i wydatki Gminnego Przychody i wydatki Gminnego Przychody i wydatki Gminnego Przychody i wydatki Gminnego     

Funduszu Ochrony Środowiska Funduszu Ochrony Środowiska Funduszu Ochrony Środowiska Funduszu Ochrony Środowiska     

i Gospodarki Wodnej w roku 2009i Gospodarki Wodnej w roku 2009i Gospodarki Wodnej w roku 2009i Gospodarki Wodnej w roku 2009    
Stan środków na początku roku 2009  50 000,00 

     

  Przychody:    

       

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

     

Rozd ział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej  

Paragraf 0690 wpływy z róŜnych opłat   

1 
 Opłaty z tytułu korzystania ze 
środowiska przekazywane przez 

Urząd Marszałkowski 
200 000,00 

      

     

  Wydatki:    

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

     

Rozd ział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej  

  Wydatki bieŜące    

Paragraf      

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fi-
zycznych wapno nawozowe 

4 000,00 

zakup usług pozostałych w tym:   

zielona szkoła,  12 000,00 

segregacja odpadów, opróŜnianie 
dzwonów 

 55 000,00 

Wystawka odpadów wielkogaba-
rytowych 

16 000,00 

Usuwanie wiatrołomów, pielęgna-
cja drzew 

6 000,00 

Utylizacja padłych zwierząt 4 000,00 

Aktualizacja programu ochrony 
środowiska 

5 000,00 

4300 

  
Aktualizacja planu gospodarki 
odpadami 

3 000,00 

  Usuwanie azbestu 25 000,00 

4210 
zakup materiałów i wyposaŜenia-
nagrody w konkursach 

10 000,00 

  Razem wydatki bieŜące: 140 000,00  

  Wydatki inwestycyjne    

6050 
Projekt budowy wodociągu w ul. 
Szkolnej 

60 000,00  

  
Budowa wodociągu w ul. Źródla-
nej 

50 000,00  

 Razem wydatki inwestycyjne: 110 000,00  

Opinie RIO 
Uchwala Nr 4100/11/150/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 roku II Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach 
 
w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu 
uchwały budŜetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gmi-
ny Goczałkowice Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem za-
pewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących 
uchwalania i wykonywania budŜetów w następnych latach. 
 
Na podstawie art. 172 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, póz. 2104 z późn. zm.), art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 
20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z 
późn. zm.), II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach uchwala co następuje: 
 

§1 
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości dołączonej do 
projektu uchwały budŜetowej na 2009 rok prognozy kwoty 
długu Gminy Goczałkowice Zdrój, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy doty-
czących uchwalania i wykonywania budŜetów w następnych 
latach. 
 

§2 
(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 

Uzasadnienie: 
Według przedłoŜonej prognozy, dług gminy wyliczony zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 
2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji  
tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicz-
nego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 
112, póz. 758) wyniesie na koniec 2009 roku 9.749.878 zł, na 
co składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i 
poŜyczek. 
Dług gminy wykazany na koniec 2009 roku podlegał będzie 
spłacie w latach 2010-2018 roku. 
Z przedłoŜonej prognozy wynika, Ŝe w tym okresie gmina 
planuje zaciągnięcie i spłatę kolejnych zobowiązań w formie 
kredytów i poŜyczek Zakłada się przy tym, Ŝe kwoty spłat rat 
kapitałowych wraz z odsetkami nie przekroczą dopuszczalne-
go progu wynoszącego 15% dochodów planowanych na dany 
rok, co jest zgodne z art. 169 ust. l ustawy o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.). 
Prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec roku bu-
dŜetowego stanowi, według przedłoŜonych danych 27,4 % 
dochodów planowanych na 2009 rok, co oznacza, iŜ nie prze-
kracza ona dopuszczalnego 60 % progu zadłuŜenia, określone-
go w art. 170 cytowanej ustawy o finansach publicznych. 
Na podstawie analizy przedłoŜonych danych II Skład Orzeka-
jący nie wnosi zastrzeŜeń do prognozy długu gminy na koniec 
roku budŜetowego i orzeka jak na wstępie. 
 

PRZEWODNICZĄCY II Składu Orzekającego 
Mgr Józef Stęplowski 

 
Od  niniejszej  uchwały  przysługuje  odwołanie  do  pełnego  
składu  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 
Uchwała Nr 4100/11/149/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 roku II Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach 
 
w sprawie: opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Go-
czałkowice Zdrój projekcie budŜetu na 2009 rok wraz z infor-
macją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 
 
Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art 20 ust. l ustawy z 
dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obra-
chunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 zpóźn. zm.) II 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach uchwala co następuje: 
 

§1 
Wydaje się pozytywną opinię o przedłoŜonym przez Wójta 
Gminy Goczałkowice Zdrój projekcie budŜetu na 2009 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnienia-
mi. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie: 
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ka-
towicach, po dokonaniu analizy przedłoŜonego przez Wójta 
Gminy Goczałkowice Zdrój projektu budŜetu na 2009 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnienia-
mi, stwierdza, co następuje: 
Projekt budŜetu opracowany w formie projektu przyszłej  
uchwały Rady Gminy Goczałkowice Zdrój obejmuje m.in.: 
- plan dochodów na kwotę 35.521,891 zł, plan wydatków na 
kwotę 33,591.677 zł oraz przychody w kwocie 595.000 zł i 
rozchody w kwocie 2.525.241 zł. plan dochodów własnych 
jednostek budŜetowych i wydatków nimi finansowanych, do-
chody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi 
ustawami w kwocie 1.250.660 zł, plan przychodów i wydat-
ków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 
- zakres i kwoty dotacji, 
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjny-
mi i wydatki na realizację porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego, rezerwę  ogólną w  kwocie 100,000 
zł i rezerwę celową w  kwocie  5.000  zł z przeznaczeniem na 
zarządzanie kryzysowe. 
- wydatki na programy (projekty) realizowane ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, upowaŜnienie dla 
Wójta m. in. do: 
a) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w ramach 
działu klasyfikacji budŜetowej. 
b) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach 
w innych bankach niŜ bank wykonujący obsługę budŜetu gmi-
ny, 
dochody w kwocie 79.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki związane z 
realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 
80.800 zł.. 
Skład Orzekający uznał, Ŝe przy opracowaniu projektu uchwa-
ły budŜetowej spełnione zostały wymogi określone w art. 184 
ustawy o finansach publicznych. 
Projekt budŜetu opracowano z zachowaniem zasady równowa-
gi budŜetowej. Zawiera on wymagane dane, które przedsta-
wione zostały w ustawowej szczegółowości. 
PrzedłoŜone objaśnienia do projektu budŜetu oraz informacja 
o stanie mienia komunalnego w ocenie Składu Orzekającego 
nie budzą zastrzeŜeń. 
Biorąc  pod  uwagę  powyŜsze  ustalenia  -  przedłoŜone  do-
kumenty  zaopiniowano pozytywnie. 
 

PRZEWODNICZĄCY II Składu Orzekającego 
mgr Józef Stęplowski 

 
Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy przysługuje odwołanie 
do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Opinie RIO 
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TARYFY ODPŁATNOŚCI 

ZA WODĘ I ŚCIEKI 
 Administracja Zasobów Komunalnych informuje, Ŝe na terenie Goczał-
kowic-Zdroju w okresie od dnia 01.02.2009 do dnia 31.01.2010 obowiązywać 
będą następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków: 
 
 Wyciąg z Uchwały Nr XXVI/180/08 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój   
z dnia 30.12.2008 r. 
 
 
4.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę 

Lp.  
Taryfowa grupa  

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary  

1 2 3 4 5 

1. 
Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 

cena za 1 m3 dostarczo-
nej wody 

 
4,29 

  
zł/m3 

Cena  
netto 

  

4.2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

Lp.  
Taryfowa grupa  

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary  

1 2 3 4 5 

1. 
Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 

cena za 1 m3 odprowa-
dzonych ścieków 

  
6,22 

  
zł/m3 

Cena  
netto 

  

 Do cen opłat określonych w kolumnach 4 tabel 4.1. i 4.2. dolicza się poda-
tek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
 
 Jednocześnie informujemy, Ŝe na sesji w dniu 30.12.2008 r. Rada Gminy 
Goczałkowice-Zd rój podjęła uchwałę o ustaleniu dopłat do usług kanalizacyj-
nych i przyjęła dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obo-
wiązujące od dnia 01.02.2009 do dnia 31.01.2010 dla wszystkich odbiorców 
usług kanalizacyjnych w sposób następujący: 
 
• w zakresie odprowadzania ścieków - 1,22 zł do 1m3 ścieków (dopłata nie obej-

muje naleŜnego podatku od towarów i usług). 
 
 Wobec przyjęcia przez Radę Gminy dopłaty do taryf informujemy, Ŝe na te-
renie gminy Goczałkowice-Zdrój w okresie od dnia 01.02.2009 do dnia 31.01.2010 
obowiązywać będą następujące ceny płacone przez wszystkich odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych: 
 

Za wodę w wysokości: 4,59 zł za 1 m3 wody  
(4,29 zł/m3 + VAT-7%) 

 

Za ścieki w wysokości: 5,35 zł za 1 m3 ścieków  
(5,00 zł/m3 + VAT-7%) 

TERMINY UDZIELANIA TERMINY UDZIELANIA TERMINY UDZIELANIA TERMINY UDZIELANIA 

ŚLUBÓW CYWILNYCH ŚLUBÓW CYWILNYCH ŚLUBÓW CYWILNYCH ŚLUBÓW CYWILNYCH     

W URZĘDZIE W URZĘDZIE W URZĘDZIE W URZĘDZIE     

STANU CYWILNEGOSTANU CYWILNEGOSTANU CYWILNEGOSTANU CYWILNEGO    

GOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICEGOCZAŁKOWICE----ZDRÓJZDRÓJZDRÓJZDRÓJ    
W 2009 ROKUW 2009 ROKUW 2009 ROKUW 2009 ROKU    

 
 

14 LUTY  

14 MARZEC  

18 KWIECIE Ń  

02 MAJ  

20 CZERWIEC  

18 LIPIEC  

8 SIERPIEŃ  

19 WRZESIEŃ 

17 PAŹDZIERNIK 

14 LISTOPAD 

19 GRUDZIEŃ 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
(-) Gabriela Placha 

GMINA  
W LICZBACH 
 W Gminie naszej odnotowujemy 
ciągły wzrost liczby mieszkańców. Tyl-
ko w 2008 roku przyprowadziło się do 
Goczałkowic-Zdroju 120 osób.  
Aktualnie Gmina liczy 6352 osoby - 
3305 kobiet i 3047 męŜczyzn.  
Dla porównania w 1995 roku liczba 
mieszkańców wynosiła 5850 osób - 297-
4 kobiet i 2974 męŜczyzn.  
 Obecnie 15% naszego społeczeń -
stwa stanowią osoby po 65 roku Ŝycia 
(921 osób), a 21% to dzieci i młodzieŜ 
do 18 lat (1324 osoby). 
 W ubiegłym roku urodziło się 30 
chłopców i 30 dziewczynek.  
 Najpopularniejszymi imionami  
jakie rodzice nadawali swoim dzieciom 
to Emilia, Maja, Jakub i Adam. 
 W 2008 roku zmarło 49 osób, 
odnotowano 66 ślubów i 11 rozwodów. 
 

Alicja Guzik 
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OBWIESZCZENIE 
 
 Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości niezabudowanej, 
połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju 
przy drodze zbiorczej drogi krajowej nr 
1, przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego: 
1. Nieruchomość zapisana jest w księ-

dze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Pszczynie pod 
oznaczeniem nr KA1P/000907/3. 

2. W katastrze nieruchomości dla obrę-
bu Goczałkowice-Zdrój, arkusz 1 
dodatek 4 Goczałkowice Dolne, nie-
ruchomość oznaczona jest jako dział -
ki nr 2642/1, 2644/1, 2646/1, 2648/1, 

2650/1 i 2652/1 o łącznej powierzch-
ni 2,8744 ha (grunt orny – R IVa, Ł 
III). 

3. Nieruchomość połoŜona jest w Go-
czałkowicach-Zdroju przy drodze 
zbiorczej drogi krajowej nr 1. Stano-
wi teren płaski, nieuzbrojony z bez-
pośrednim dostępem do drogi zbior-
czej, równoległej do trasy krajowej 
Gdańsk-Cieszyn posiadającej dogod-
ne włączenie do w/w trasy. W części  
południowej nieruchomości przebie-
ga linia wysokiego napięcia 15 KV. 

4. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego terenów górni-

czych znajdujących się w granicach 
administracyjnych gminy Goczałko-
wice-Zdrój zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy w Goczałkowicach-
Zdroju nr XLIX/293/2006 z dnia 
6.06.2006r- ogłoszonego w Dz. Urz.  
Woj. Śląskiego z 2006r Nr 97, 
poz.2643 nieruchomość przeznaczo-
na jest pod tereny obiektów produk-
cyjnych (przemysł, rzemiosło pro-
dukcyjne, usługi, komunikacja we-
wnętrzna, zieleń towarzysząca, infra-
struktura techniczna) oraz tereny 
składów i magazynów (bazy, hurtow-
nie, składy, magazyny, usługi, komu-
nikacja wewnętrzna, zieleń towarzy-
sząca, infrastruktura techniczna) - 
oznaczone symbolem II/4P2/P3 P2/
P3. 

5. Cena wywoławcza nieruchomości  
wynosi 7 000 000,00 zł brutto. 

6. Nieruchomość zostanie sprzedana.  
7. Osobom, o których mowa w art. 34 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603, ze zm.) przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości, jeŜeli w terminie sześciu tygo-
dni, licząc od dnia wywieszenia ni-
niejszego wykazu na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój,  
złoŜą wniosek o jej nabycie. 

 
■ 

 

 Nowe zasady uniewaŜniania do-
wodów osobistych wprowadziła noweli-
zacja ustawy o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych z dnia 3 październi-
ka 2008 r. (Dz. U. z 2008. Nr 195, poz. 
1198), która weszła w Ŝycie 1 stycznia 
2009 roku. 
 
W praktyce wiele osób zaniedbywało 
obowiązek wymiany dowodu osobiste-
go, i mimo zmiany zameldowania lub 
nazwiska nadal posługiwało się posiada-
nym dowodem. 
 
Po 1 stycznia 2009 r. jeśli zmienią się 
nasze dane osobowe, które umieszczane 
są w dowodzie osobistym, np. nazwisko, 
imię bądź adres , w ciągu 14 dni musi-
my złoŜyć wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego.  
Jeśli tego nie zrobimy, po 3 miesiącach 
dowód osobisty zostanie uniewaŜniony 

z urzędu. W przypadku Polaków prze-
bywających za granicą uniewaŜnienie 
dowodu nastąpi po 4 miesiącach.   
 
Dowód automatycznie straci waŜność z 
dniem zawiadomienia o jego utracie,  
zniszczeniu lub z dniem przekazania 
przez osobę trzecią znalezionego dowo-
du osobistego, z dniem utraty obywatel-
stwa polskiego przez jego posiadacza 
oraz z dniem zgonu jego posiadacza. 
Pamiętajmy równieŜ o terminie waŜno-
ści dowodu osobistego. Data ta jest zapi-
sana w nowych dowodach osobistych. O 
wydanie nowego dowodu powinniśmy 
starać się co najmniej 30 dni przez upły-
wem terminu waŜności dokumentu toŜ-
samości.  
Dowód osobisty uniewaŜnia ten organ,  
który go wydał, czyli wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. 

■ 

Nowe zasady uniewaŜniania  
dowodów osobistych Przedsiębiorcy! 

 
 Przypominam przedsiębiorcom,  
Ŝe zgodnie z z art. 11 pkt. 4 Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 
z 2002 r. poz. 1231 z późn. zm.) naleŜy 
złoŜyć do dnia 31 stycznia 2009 roku 
oświadczenie o wartości sprzedaŜy na-
pojów alkoholowych na podstawie któ-
rych naliczana będzie opłata za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Pierwsza rata opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ na-
pojów alkoholowych wnoszona jest na 
rachunek gminy w terminach do 31 
stycznia 2009r. 
 

Wójt Gminy 
(-) Krzysztof Kanik 
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Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     WYDARZENIA 

„Wesoło śpiewajmy, 
chwałę Bogu dajmy, 
Hej kolęda, kolęda…” 
 

 W  niedzielne popołudnie 
(4.01.2009) w kościele parafialnym p.w. 
Św. Jerzego w Goczałkowicach mogli-
śmy wysłuchać pięknego, wzruszającym 
koncertu w wykonaniu chóru parafialne-
go SEMPER COMMUNIO oraz zapro-
szonego przez chór zespołu ludowego 
„LIPNICZANIE” z Lipnicy Wielkiej 
koło Nowego Sącza. 
 Ks. Jan Twardowski pisał: ”Nie 

malujcie Matki BoŜej w stajence betle-
jemskiej stale tylko na niebiesko i róŜo-
wo”.  
To wspólne kolędowanie było realizacją 
myśli poety w formie muzycznej. Wy-
konawcy przedstawili całą „paletę”  
muzycznych moŜliwości okazywania 
radości z BoŜego Narodzenia. 
 Gratulujemy chórowi SEMPER 
COMUNIO pomysłu na realizację tego-
rocznego, XIII juŜ koncertu kolędowe-
go. Jednocześnie wyraŜamy serdeczne 
podziękowanie wszystkim członkom 
chóru za ogromne osobiste zaangaŜowa-
nie w organizację koncertu. GOK 

KONCERT CHÓRU 



 W grudniu 2008 roku dziennika-
rze Gazety Wyborczej sprawdzali stan 
kilkudziesięciu hal sportowych w na-
szym regionie. Do rankingu wybrano 15 
najlepszych i najciekawszych obiektów.  
Oceniano takie parametry jak:  
 
• pojemność widowni,  
• estetyka w środku i na zewnątrz hali,  
• infrastruktura,  
• bezpieczeństwo i komfort oglądania 

zawodów,  
• dojazd i liczba miejsc parkingowych.  
 
 Zwracano równieŜ uwagę na 
udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowe punkty przyznawano 
za bezpośrednie sąsiedztwo pływalni,  
boisk, kortów czy innych tego typu 
atrakcji. W tym rankingu nasza hala 
sportowa zajęł a 14 miejsce i znalazła się 
w gronie obiektów takich jak Spodek,  
Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku,  
a takŜe obiektów budowanych w wiel-
kich miastach takich jak: Katowice,  
Chorzów, Zabrze, Sosnowiec, Bielsko, 
Tychy czy śory. 
 
 Organizatorzy rankingu ocenia-
jąc goczałkowicką hale zwrócili uwagę 
na wysoki standard wykonania, wyposa-
Ŝenie hali – cztery rodzaje nawierzchni  
– dywanowa, parkiet, teraflex i sztuczna 
trawa. Zwrócili teŜ uwagą na bandy, 
dzięki którym moŜna uprawiać unihokej  
oraz podjazdy i toalety dla niepełno-
sprawnych. Podkreślili, Ŝe pod jednym 
dachem jest kryta pływalnia oddana do 
uŜytku w 2006r., kawiarnia, solarium, 
sala fitness, siłownia, sklep sportowy, 
ścianka wspinaczkowa.  
Jako największe imprezy wskazali: me-
cze reprezentacji Polski siatkarek, mecz 
Polska - Białoruś w siatkówce męŜ-
czyzn oraz mecz charytatywny Jastrzęb-
ski Węgiel - Skra Bełchatów.  

 
Najlepsze hale  

sportowe  
 
1. Katowice – hala Spodek  
2. Dąbrowa Górnicza – hala Centrum  
3. Jaworzno – hala widowiskowo-

sportowa  
4. Szczyrk – hala Centralnego Ośrodka 

Sportu  
5. Zabrze – hala widowiskowo-

sportowa MOSiR-u  
6. Chorzów – hala sportowa MOSiR-u  
7. Tychy – hala sportowa  
8. Katowice – ośrodek sportowy Szo-

pienice  
9. Sosnowiec – hala widowiskowo-

sportowa  
10. Katowice – hala Akademii Wycho-

wania Fizycznego  
11. Bielsko-Biała – hala sportowa BKS-

u Bielsko-Biała  
12. Pawłowice – Gminny Ośrodkek 

Sportu  
13. śory- hala widowiskowo-sportowa  
14. Goczałkowice-Zdrój – hala Goczuś  
15. Zawiercie – hala widowiskowo-

sportowa OSiR-u II 
 

Źródło: Gazeta Wyborcza 
Oprac. Maria OŜarowska 

Najlepsze hale sportowe  
– ranking Gazety Wyborczej 
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 Celem zbiórki publicznej prze-
prowadzonej w ramach tegorocznego  

XVII FINAŁU  
było zbieranie środków pienięŜnych na: 

WCZESNE WYKRYWANIE  
NOWOTWORÓW U D ZIECI  
   KaŜdego roku w naszym kraju rozpo-
znaje się około 1200 - 1300 nowotwo-
rów u osób do 18 roku Ŝycia. Wśród 
miliona osób w wieku rozwojowym 
notuje się rocznie 110 - 130 nowych 
zachorowań. Nowotwory w wieku dzie-
cięcym i młodzieńczym, pomimo sto-
sunkowo rzadkiego występowania i sys-
tematycznej poprawy wyników terapii  
(obecnie 70-80% wyleczeń ), powodują 
łącznie nadal śmierć wi ększej liczby 
dzieci niŜ kaŜda inna choroba. Na temat 
onkologii dziecięcej mówi się bardzo 
duŜo. Dzieci ze schorzeniami onkolo-
gicznymi w Polsce mają bardzo dobrą i 
fachową opiekę medyczną. Największą 
bolączką jest finansowanie leczenia,  

czyli zaopatrywanie chorych dzieci w 
bardzo drogie lekarstwa, jednak, na co 
dzień tak rodzice, jak i chore dzieci,  
radzą z tym sobie otrzymując wsparcie 
bardzo oddanego ich sprawom persone-
lu medycznego. 
  Jest jednak pewien problem, 
który dotyczy bardzo późnego zdiagno-
zowania dzieci z problemami onkolo-
gicznymi, co w sposób zdecydowany 
zmniejsza ich szanse na wyzdrowienie.  
Wczesna diagnostyka jest elementem 
niezwykle istotnym, który w wielu przy-
padkach decyduje o Ŝyciu! Aby problem 
ten znacząco zmniejszyć, w całym kraju 
powinny zostać utworzone ośrodki wy-
posaŜone w ultranowoczesny sprzęt do 
wczesnej diagnostyki, a dostęp do tych 
ośrodków powinien być dla kaŜdego 
dziecka bezproblemowy. 
 Jurek Owsiak na stronach inter-
netowych WOŚP pisze: ”W tym roku 
chcemy diagnozować, czyli działać szyb-
ciej, nim choroba da zbyt mocno o sobie 
znać. Chcemy przestrzec, a w razie sytu-
acji podbramkowej – chwycić choróbsko 
za rogi i stoczyć, mamy nadzieję, zwy-
cięską walkę. Chcemy, aby moŜliwość 
zajrzenia do własnego organizmu, by 
dowiedzieć się konkretnych rzeczy na 
temat swoich dolegliwości, była po-
wszechną praktyką. Chcemy, aby i dzie-
ci, i dorośli mogli z takiej moŜliwości w 
pełni korzystać”.  
 XVII Finał był okazją do zwró-
cenia uwagi opinii publicznej na fakt  
istnienia zagroŜeń wynikających z opóź-
nień w postępowaniu diagnostycznym w 
przypadku chorób onkologicznych. Zde-
cydowana poprawa aktywności lekarzy i  
świadomości rodziców w tym zakresie,  
wraz z pokaźnym rozbudowaniem za-
plecza diagnostycznego, powinna przy-
nieść znaczącą poprawę wczesnego wy-
krywania chorób nowotworowych u 
dzieci, co w sposób niepodwaŜalny 
wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepo-
wodzenia w leczeniu.  
 

Tegoroczny XVII Finał  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbywał się pod hasłem: 
W ZDROWYM CIELE  
ZDROWY DUCH !!!  

To jedno z najbardziej znanych i po-
wszechnych polskich porzekadeł. Na co 
dzień jednak daleko nam do jego reali-
zacji. Stajemy się otyli, Ŝyjemy w stre-
sie, pośpiechu, jesteśmy nerwowi, co 
powoduje, Ŝe w Ŝyciu coraz częściej  
potrzebny jest nam lekarz.  

Zadbajmy więc o własne zdrowie!!! 
 

W Goczałkowicach 11 stycznia teŜ 
zagraliśmy  

DLA DZIECI Z CHOROBAMI  
ONKOLOGICZNYMI ! 

 Koncert  XVII Finału Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy popro-
wadzili uczniowie Goczałkowickiego 
Gimnazjum Marta TomŜa i Dawid  
Sekta. Nasze „granie” rozpoczął j ak 
zwykle pięknie śpiewający chór para-
fialny Semper Communio. Chórzyści  
przedstawili wiązankę nastrojowych 
kolęd oraz zachęcili wszystkich zgroma-
dzonych do wspólnego śpiewania.  Na 
naszej scenie wystąpiły równieŜ dzieci z 
Koła Regionalnego działającego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach z przedstawieniem jasełkowym.  
Zobaczyliśmy anioły i diabły - dobro i  
zło, wysłuchaliśmy wzruszającej opo-
wieści o tym, co dobre, wartościowe i  
nieprzemijające. Jasełka przygotowały 
Panie Katarzyna Sekta i Gabriela Król - 
opiekunki koła. Następnie zaprezento-
wała się młodzieŜ, uczestnicząca w zaję-
ciach wokalnych prowadzonych przez 
panią Ewę Chlebek w ramach działalno-
ści Powiatowego Ogniska Pracy Pozasz-

kolnej w Pszczynie. W czasie występu 
mogliśmy się przekonać jak utalentowa-
ną młodzieŜ mamy w Goczałkowicach.  

XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
JUś ZA NAMI !!! 
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 Pawełek urodził się 8 czerwca 
2004r jako całkowicie zdrowe dziecko i  
prawidłowo rozwijał się do 22 miesiąca 
Ŝycia, kiedy to zaczęły u niego występo-
wać postępujące zaburzenia ruchowe.  
Prowadzono rehabilitację, jednakŜe bez 
widocznego rezultatu. Dopiero w paź-
dzierniku 2006 roku postawiono diagno-
zę: LEUKODYSTROFIA META-
CHROMATY C ZNA ( MLD) – 
(niezwykle rzadka choroba genetyczna,  
uznana za nieuleczalną i śmiertelną w 3-
5 roku Ŝycia). Pod koniec 2006 roku 
Pawełek stracił wszystkie funkcje moto-
ryczne i intelektualne, przestał chodzić,  
mówić, samodzielnie siedzieć, jeść i 
powrócił do stanu niemowlęcego. 
Mimo tego, Ŝe rokowania nie pozosta-
wiały Ŝadnych złudzeń, pomimo, Ŝe w 
Polsce nikt juŜ nie chciał i nie potrafił 
go leczyć, udało nam się doprowadzić 
do tego, Ŝe od stycznia 2007r Pawełek 
jest uczestnikiem eksperymentalnej 
próby klinicznej, zmierzającej do 
opracowania pierwszego leku na tę 
chorobę z zastosowaniem en zyma-
tycznej terapii zastępczej. Próba ta 
prowadzona jest w szpitalu Uniwersy-
teckim w Kopenhadze, pod kierun-
kiem ekspertów w dzied zinie m.in. 
neurologii, testów klinicznych, badań 
laboratoryjnych oraz analiz staty-
stycznych z Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Danii oraz USA. 

Próbie poddanych zostało wy-
łącznie 12 dzieci z całej Europy, w tym 
takŜe nasz synek! 
Zgodnie z protokołem próby klinicznej 
juŜ od ponad dwóch lat, co dwa tygo-
dnie odbywamy podróŜ do Kopenhagi, 
aby podano Pawełkowi lekarstwo. Jest  

ono jedyną nadzieją, aby utrzymać go 
przy Ŝyciu. 
Dzięki Państwa ofiarności i przekaza-
niu 1% podatku dochodowego w zezna-
niu podatkowym za rok 2007 Pawełek 
mógł skorzystać z duŜej pomocy Funda-
cji „Dar Serca”. Uczestniczył w specja-
listycznym turnusie rehabilitacyjnym. 
Mogliśmy dla synka zakupić potrzebny 
sprzęt do ćwiczeń poniewaŜ musi być 
on codziennie poddawany rehabilitacji. 
Pawełek moŜe częściej korzystać z bar-
dzo specjalistycznej pomocy rehabilita-
cyjnej, która wiąŜe się z wyjazdami do 
Wrocławia. Jest pod opieką logopedy, 
psychologa a takŜe dietetyka, który za-
lecił specjalną dietę. 
Szanowni Państwo 
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
przekazanie na rzecz naszego chorego 
synka 1% podatku dochodowego, jaki 
moŜe zostać dobrowolnie przekazany w 
zeznaniu podatkowym za rok 2008 na 
rzecz organizacji poŜytku publicznego. 
Pawełek posiada subkonto, by zbierać 

środki na Jego leczenie i rehabilitację,  
załoŜone w Fundacji Dla Dzieci „Dar 
serca”, która jest właśnie organizacją 
poŜytku publicznego. 
Oto jej dane: 
 Fundacja Dla Dzieci 
 „Dar serca” 
 Ul. Powstańców Śląskich 6 
 43-300 Bielsko – Biała 
 KRS 0000121785 
UWAGA: Aby Państwa środki dotarły 
na właściwe subkonto pros imy o 
umieszczenie w składanym zeznaniu 
PIT, w rubryce zatytułowanej „Inne 
informacje, w tym ułatwiające kontakt z 
podatnikiem” zwrotu: „Dla: Paweł Ko-
czor” 
Bardzo d ziękujemy za wsparcie! 
Rodzice: Urszula i Dawid Koczor 

WSPARCIE DLA PAWEŁKA 

Szkoda tylko, Ŝe tak niewielu mieszkań -
ców przyszło na koncert. Dla orkiestry 
zaśpiewały: Karolina Krawczyńska,  
Dominika Grygierczyk, Klaudia Król,  
Natalia Soloch, Aleksandra Kotas, Mar-
ta Świerczek, Marta Goleń, Patrycja 
Świątkiewicz, Martyna Król, Paulina 
Ligas, Aneta Kotyja, Aleksandra  
Fydrych, Karolina Fydrych, Małgorzata 
Ligas, Martyna Jarczyk. 
 W trakcie koncertu przeprowa-
dziliśmy licytację zebranych darów.  
Sprzedaliśmy m. in. filiŜankę Wójta za 
32zł., tort za 157zł. oraz koszulkę repre-
zentacyjną Łukasza Piszczka za 300zł.  
Niestety nikt nie podjął licytacji podaro-

wanego drzewka. Jednak tuŜ po koncer-
cie znaleźli się chętni na jego zakup . 
Wolę nabycia tego daru wyrazili: jedna 
z wolontariuszek, Pani, która zgłosiła 
się osobiście oraz Państwo, którzy wi-
dzieli drzewko w trakcie koncertu a 
zgłosili chęć nabycia go telefonicznie.  
Ostatecznie drzewko zostało sprzedane 
za 260 zł. Koncertowi towarzyszyła 
wystawa fotografii wykonanych przez 
mieszkańców Goczałkowic, swoje zdję-
cia pokazali: Anna Jacek, Ewa Płonka 
oraz Państwo Nyczowie. Na terenie ca-
łej Gminy Goczałkowice prowadzona 
była zbiórka pieniędzy bezpośrednio do 
puszek. 19 wolontariuszy wyposaŜo-

nych w identyfikatory oraz oryginalną 
puszkę WOŚP zebrało kwotę 
5.947,05zł. Najwięcej do swoich puszek 
zebrały wolontariuszki: Celina Englert - 
1586, 05zł. i Martyna Guzik -  
1162,06zł. Wszyscy wolontariusze za-
sługują na szczere uznanie z naszej stro-
ny. Jesteśmy dumni, Ŝe w Goczałkowi -
cach mamy młodzieŜ, która z własnej  
woli chce bezinteresownie i z wielkim 
zaangaŜowaniem pomagać innym. 
 

GOK 
 
 W artykule wykorzystano mate-
riały WOŚP. 
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   21 I 22 stycznia to najpiękniejsze dni 
w roku – „ Dzień Babci i Dziadka”. W 
tych dniach babcie i dziadkowie obda-
rzeni są przez nas szczególnym szacun-
kiem i miłością. 
   Przedszkolaki zapraszają babcie i  
dziadków na przedstawienia, uczniowie 
własnoręcznie wykonują laurki i upo-
minki, my dorośli wręczamy kwiaty i 
słodycze , a gdy dziadkowie mieszkają z 
dala od nas przesyłamy pozdrowienia i 
Ŝyczenia. 

Dla Dziadka 
Dorota Gellner 

 
Dziadku, Dziadku, czy to ty? 
Coś na twojej głowie lśni. 
To korona! Słowo daję! 

PrzecieŜ znam korony z bajek! 
Czy to fotel? Ale skąd! 
To nie fotel tylko tron! 
I w ogóle i w szczególe 

jesteś Dziadku dzisiaj królem! 
Pytasz co to za zagadka? 

To po prostu Święto Dziadka! 

Kochane Babcie,  
kochani Dziadkowie ! 

Składamy Wam wyrazy  
głębokiego szacunku  

oraz Ŝyczenia radości, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności. 

Niech omijają Was troski  
i smutki dnia codziennego. 
śyczymy spełnienia kolejnych 

marzeń oraz nieustającej  
miłości płynącej z serc  
Waszych najbliŜszych. 

Oby nigdy nie brakowało  
Wam sił i zapału do wspierania  

kolejnych pokoleń, a młodzi  
zawsze dostrzegali wasze  
zaangaŜowanie i troskę  

o dzieci, wnuki i prawnuki. 
śyczymy Wam zdrowia  

i jeszcze wielu spokojnych,  
pogodnych i dostatnich  

lat Ŝycia, jak równieŜ wielkiego, 
przysługującego Wam,  

szacunku ze strony  
całego społeczeństwa. 

 
Jesteście dla nas wyjątkowo  

waŜni i bardzo nam  
potrzebni !!! 

 

Wiersz dla babci 
Wanda Chotomska 

 
Z okazji Święta Babci, 

ja dzisiaj Babcię nauczę, 
jaka powinna być wnuczka 

i jaki powinien być wnuczek. 
 

Po pierwsze proszę Babci - 
ja juŜ tak dawna uwaŜam, 
Ŝe nic tak wnucząt nic zdobi, 

jak piękny uśmiech na twarzach. 
 

Uśmiech jest dobry na co dzień, 
a nie wyłącznie od święta, 

więc wnuczek ma się uśmiechać, 
a wnuczka ma być uśmiechnięta. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

WYPOWIEDZI DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

ZA CO KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKAZA CO KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKAZA CO KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKAZA CO KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA    

☺OLA SZCZEPEK L. 4 
Za to, Ŝe gotuje mi pyszne obiadki i robi 
pizzę z salami, 

☺MADZIA MUCHA L.6 
śe wozi mnie samochodem i robi mi 
niespodzianki. 

☺MICHAŁ śMIJ L.4 
Za to, Ŝe się ze mną bawi i opiekuje jak 
mama jest w pracy. 

☺KUBUŚ KOTAS L. 3 
śe gotuje obiadek i daje mi pomarańcz-
kę i malagę. 

☺MARTYNKA BOJDOŁ L..5 
Za to, Ŝe oni nas kochają. Za to, Ŝe zaw-
sze mają dla mnie czas. 

☺S ZYMEK GRZECHNIK L..5 
Za to, Ŝe kupują nam chrupki w skle-
pach. 

☺WERONIKA SZATARA L.6 
Za to, Ŝe się z nami bawią i Ŝe, robią 
nam domki dla ptaszków. 

☺PAULINA KIJEK L.6 
Za to, Ŝe nam czytają i pomagają nam 
układać puzzle. 

☺MAJA WYCISK L.5 
Za to, Ŝe maja dla nas dobre serce. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
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☺KONRAD BIEGIER L.5  

Za to, Ŝe mnie wszędzie zawozi. 

☺ROBERT KUCHARSKI L.5 

Dziadka za to, Ŝe kupił mi prezent 

☺MADZIA S ZCZOTKA L.5 
śe babcia chodzi ze mną na plac zabaw 
do parku, daje mi płatki z mlekiem. 
Oglądam z dziadkiem bajki i gra ze mną 
w warcaby i chińczyka. 

☺WOJTEK ŚWIERCZY ŃSKI L.5 
Za to, Ŝe jak przyjeŜdŜam to czekają na 
mnie prezenty.  

☺EMILKA PSIK L.5 
Za to, Ŝe jak do babci przychodzę to 
bardzo mnie kocha i daje mi buzi. 

☺MADZIA GRYGIERCZYK L.5 
śe ma czas dla mnie i ogląda ze mną 
bajki, daje mi słodycze, Ŝe często się 
uśmiecha. śe ze mną chodzi na spacery, 
daje słodyczy duŜo, za wszystko. 

☺MIŁOSZ JUCHA L.5 
Za to, Ŝe babcia ogląda ze mną bajki, Ŝe 
chodzi ze mną na plac zabaw, Ŝe kupuje 
mi słodycze, Ŝe w nocy mogę do niej 
przychodzić, za duŜo rzeczy ja kocham 
Dziadka za to, Ŝe chodzi ze mną i babcią 

na spacery i mi pomaga, Ŝe się ze mną 
bawi jak go o to proszę. 

☺KACPER WYROBEK L.5 
Za to, Ŝe się nami opiekują gdy jesteśmy 
chorzy. śe są z nami przez długie chwi-
le, Ŝe codziennie chodzi ze mną do 
przedszkola. 

☺MADZIA I KAROLINA 
SZCZOTKA L.5 

Kocham ją za wszystko, za mleczko w 
tubce, Ŝe mogę sama dziubać w lodów-
ce. A dziadek nas trochę rozśmiesza. 

☺KAROLINA FURCZYK L.6 
śe się mną opiekuje i się bawi jak mama 
i tata są zajęci, opiekują się mną, pozwa-
la nam prawie wszystko robić. śe dzia-
dek wozi mnie na sankach, Ŝe babcia 
gotuje coś Ŝebym się rozgrzała. Pozwala 
wychodzić na dwór i porzucać śnieŜka-
mi. 

☺DOMINKA ENGLISZ L.6 

Za to, Ŝe kupują nam jedzenie, Ŝe jak 
mama i tata wyjeŜdŜają to się nami opie-
kują, Ŝe chodzą z nami na spacery. 

☺WOJTEK CZY ś L. 5 
Moja babcia nie moŜe chodzić, ale ko-
cham ją za to ze gra ze mną w chińczyka  
i niedźwiedzie. 

☺WIKTORIA PISZCZEK L.6 

śe nas kochają , Ŝe z nami w coś grają. 

☺WIKTORIA HOCHUŁ L.5 
Bo moja babcia chodzi ze mną na space-
ry i daje słodycze. Dziadziuś zabiera 
mnie na spacery. 

☺ZOSIA DZIDA L. 4 
Bo bawi się ze mną, pozwala mi ubierać 
wszystkie nowe sukienki, odsuwać sza-
fy i robić domek ze wszystkiego co 
chcę. 

☺ZUZIA ŚWIERCZEK L.4 
Bo zawsze mnie kocha, przytula, czyta 
bajeczki, bawi się ze mną i daje róŜne 
słodycze. 

☺MAREK FILAPEK L.4 

Bo mi kupuje mój ulubiony serek. 

☺LIDZIA PAJ ĄK L.4 
Bo mi pozwala gotować. 

☺NICOLA BO ŃCZAK L.4 

Bo mi kupuje słodycze. 

☺KACPER ENGLISZ L.4 
Bo mi kupiła auto, które się zmienia w 
robota. 

☺JAKUB MĄCZEWSKI L.5 
Za to, Ŝe nas huśtają na huśtawce. 

☺JULIA śEMŁA L.5 

Za to, Ŝe nas pilnują by nas nikt nie 
skrzywdził. 

☺ARTUR KU śDśAŁ L. 5 

Za, to Ŝe robią z nami ciastka. 

☺MATEUS Z KOZUBEK L.6 
Ja mam 3 babcie. Pierwsza babcia ze 
mną gra, wszystko ze mną robi, ma dla 
mnie czas. Druga babcia tak samo. Cho-
dzi ze mną na spacery. 

PRZEDSZKOLE NR 2 

☺S ZYMON ZŁOCIAK L.7 
 Bo mnie kochają, bo mi czytają bajki 
jak u nich nocuję. Zabierają mnie na 
sanki i bawimy się teŜ w śnieŜki, zabie-
rają mnie na plac zabaw. 

☺WERONIKA FURMAN L.7 
Za to Ŝe mogę się z nimi bawić, kiedy 
rodziców nie ma. Za to Ŝe się mną opie-
kują, dziadek odprowadza mnie do 
przedszkola, babcia gotuje obiad dla 
mnie i moich rodziców i ja się temu 
przyglądam i czasami jej pomagam. 

☺MATEUS Z ŚWIERCZEK L.4 
Za to, Ŝe mocno mnie przytulają , cho-
dzą ze mną na spacery i dają mi owoce. 

☺OLIWIA JARZ ĄBEK L.4 
Bo są dla mnie dobrzy, dostaję od nich 
prezenty, a babcia mi czyta bajki, a ja 
pomagam jej myć naczynia. 

☺ZOSIA PASTERNAK L.5 

Za to, Ŝe babcia gotuje mi pyszny obiad 
i bardzo mnie kocha. Puszcza mi duŜo 
bajek, pozwala mi u niej spać. Dziadka 
bo chodzi ze mną na podwórko i lepi ze 
mną bałwanki. Zawsze się ze mną bawi. 

☺IGOR ŚWIERCZEK L.5 
Za to, Ŝe gdy jestem chory, zawsze do 
mnie przyjeŜdŜa, Ŝe mi kupuje zabawki. 
Bardzo mnie kocha i zawsze tuli. Dziad-
ka kocham za to, Ŝe się ze mną bawi, Ŝe 

tańczył ze mną na „Sylwestra”, Ŝe mi 
przeczytał instrukcję trudnej gry , którą 
dostałem na „Aniołka”. 

☺MAGDA SERAFIN L.7 

Za to Ŝe bawią się ze mną w róŜne zaba-
wy i bardzo mnie kochają. Robimy 
wspólnie karmik dla ptaków, Ŝe poma-
gają nadmuchać basen, Ŝe przywoŜą 
mnie do przedszkola. 

☺STAŚ PASTERNAK L.7 
Za to, Ŝe mogę czasami u nich nocować 
i wtedy czytają mi fajne bajki. Lubię się 
z moimi dziadkami bawić. Babcia po-
maga mi przeczytać trudne wyrazy  
i smacznie gotuje moje ulubione dania. 

Z śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINYZ śYCIA GMINY     WYDARZENIA 
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 Jednym z głównych zadań naszej  
placówki na ten rok szkolny jest zapo-
znawanie dzieci z kulturą Ŝycia rówie-
śników na innych kontynentach. W 
związku z tym w przedszkolu odbyła się 
impreza dla wszystkich dzieci naszej  
placówki pt. 
 

 „DNI KULTURY  
MIESZKANCÓW  

ZIEMI ” .  
 
Nauczyciele wraz z dziećmi odbyli po-
dróŜ po Europie i Azji kierując się zasa-
dami dobrego wychowania i jednocze-
śnie utrwalając wiadomości zdobyte 
podczas zajęć wychowawczo – dydak-
tycznych.  
 Celem nauczycielek podczas 
tego spotkania było odpowiedzenie 
wspólnie z dziećmi na pytanie „Co to 
znaczy być przyjacielem?” oraz wyra-
bianie w dzieciach miłości do bliźnich i 
przyrody w szerokim słowa tego znacze-
niu.  
 Spotkanie rozpoczęli śmy od za-
baw integracyjnych mających na celu 
stworzenie miłej atmosfery pełnej przy-
jaźni, spokoju i miłości. Rozmawialiśmy 
na temat kulturalnego zachowania się 
wobec innych. Uświadamialiśmy dzie-
ciom waŜność w Ŝyciu kaŜdego człowie-
ka (małego i duŜego) miłości i przyjaź-
ni. 

Nie zabrakło akcentów związa-
nych z kształtowaniem u dzieci poczucia 
przynaleŜności narodowej, a tym sa-
mym patriotyzmu. Wspólnie odśpiewa-
li śmy hymn narodowy, dzieci z pośród 
róŜnych flag, kontynentów i postaci 
wybrały flagę własnego kraju, kontur 
Polski oraz postać Europejczyka, a dzie-
ci z grupy starszej potrafiły bezbłędnie 
wybrać podpis - POLSKA. Wspólnie 
odbyliśmy wycieczkę w polskie Tatry, 

w lesie oddychaliśmy świeŜym powie-
trzem oraz kołysaliśmy się w rytm pio-
senki „Fale”, podczas gdy maluchy speł-
niały misję kołysania zarybionej rzeki.  
Starałyśmy się równieŜ wyrobić w dzie-
ciach poczucie odpowiedzialności za 
otaczającą nas przyrodę, poniewaŜ pra-
gniemy być równieŜ przyjaciółmi roślin 
i zwierząt. Tak więc odbyła się powtór-
ka z segregacji śmieci, dzieci układały 
hasła nawołujące do ochrony środowi -
ska.  

Globus stał się symbolem wy-
ruszenia poza granice naszego kraju, a 
Ŝe bliska Polakom jest Europa, tak więc 
udaliśmy się wspólnie w podróŜ po Eu-
ropie. Na wstępnie odśpiewaliśmy hymn 
UNII EUROPEJSIEJ. Zwiedzając Wiel-
ką Brytanię, naśladowaliśmy bicie Big – 
Bena, wdrapywaliśmy się na wulkan 
Etna we Włoszech, przechodziliśmy 
przez największy most świata we Fran-
cji oraz braliśmy udział w greckiej olim-
piadzie. 

Podczas zwiedzania kolejnego 
poznanego przez dzieci kontynentu czyli  
AZJI wysłuchaliśmy hymnu Japonii. 
Dzieci odnalazły bez trudu kontur tego 
kontynentu, postać azjaty i prawidłowy 
podpis. Azja przedszkolakom kojarzy 
się z uprawą ryŜu i herbaty, tak więc 
podczas słuchania muzyki chińskiej  
dzieci naśladowały sadzenie ryŜu i zry-
wanie herbacianych liści. DuŜą uwagę 
zwracano na odmienność rasową 
(wygląd, język, kulturę zachowania),  

oraz podpowiadano jak moŜna swoim 
zachowaniem mimo wielkiej przepaści  
kulturowej i językowej dać drugiej oso-
bie do zrozumienia, Ŝe nie jest się jej  
wrogiem.   

Dla lepszego zrozumienia od-
mienności poznanych kontynentów na-
uczycielki przygotowały niespodziankę.  
Z ogromnej sosnowej skrzyni dzieci 
wyciągały przedmioty pochodzące z 
EUROPY i AZJI. Zapoznając się z nimi  
określały z jakiego kontynentu pocho-
dzą. KaŜdy przedszkolak naszej wspól-
nej zabawy jak przystało na prawdziwe-
go podróŜnika wrócił z pamiątką - wa-
chlarzykiem.  

Mamy nadzieję, Ŝe dzięki tej  
imprezie udało nam się uświadomić 
dzieciom, iŜ mimo przepaści językowej,  
kulturowej i odmienności wyglądu 
wszyscy jesteśmy tacy sami. Mamy te 
same potrzeby i problemy, a przyroda 
która nas otacza jest piękna tylko wtedy, 
gdy ją szanujemy. Jesteśmy uzaleŜnieni  
od innych, naleŜy więc szanować się 
wzajemnie, bo wszyscy jesteśmy sobie 
potrzebni. Podczas dalszej kontynuacji 
tematyki, dzieci będą miały okazję po-
znać kolejne kontynenty na naszej kuli 
ziemskiej, czyli kolejne kultury, typy 
urody i krajobrazy. 

 

mgr Edyta Smejkal 
Nauczyciel  

Publicznego Przedszkola nr 2 
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 Wraz z ciągłym rozwojem nauki  
i techniki zaczynamy zdawać sobie spra-
wę , jak waŜny dla właściwego rozwoju 
człowieka jest ruch.  
Kształtowanie właściwych nawyków 
zdrowego stylu Ŝycia powinno zaczynać 
się juŜ od najmłodszych lat.  
Okres przedszkolny szczególnie sprzyja 
promocji zdrowia fizycznego , ze wzglę-
du na dobroczynny wpływ aktywności  
ruchowej na dziecko. 
Potrzeba  ruchu  u  dzieci  w  wieku  
przedszkolnym jest szczególnie duŜa, 
a wręcz niezbędna.  
Troska o sprawność i wydolność fizycz-
ną dziecka to jedno z najwaŜniejszych 
zadań naszego przedszkola i nauczycie-
li. 
Aby rozbud zać zamiłowanie do spor-
tu,  proponujemy  d zieciom  bogaty 
program aktywności ruchowej. Syste-
matycznie prowad zimy zabawy i ćwi-
czenia ruchowe , które doskonalą ta-
kie cechy motoryczn e jak: szybkość,  

sił,  zwinność,  doskonalą  ogólną 
sprawność ruchową. Ponadto dzieci z 
naszego  przedszkola  uczestniczą  w 
cotygodniowych  zajęciach  sporto-
wych,  organizowanych  na  hali: 
„Goczuś”. 
 Korzystając z tego, zorganizowałyśmy 
pierwsze międzygrupowe zawody spor-
towe pod hasłem: „Sport to zdrowie”. W 
zawodach uczestniczyły dzieci 5 / 6- 
letnie. 

Podczas zawodów dzieci wykazały się 
duŜą sprawnością fi zyczną .  W praw-
dziwie sportowym duchu walczyły o 
zwycięstwo . Zawodnicy zmagali się w 
róŜnych konkurencjach: był slalom, 
toczenie piłki, przeciąganie szarfy. Trze-
ba było wykazać się sprawnością i szyb-
kością. Nie zabrakło gorącego dopingu, 
a na twarzach dzieci- uśmiechu. 
 Zawody obfitowały w zwroty akcji i do 
końca nie było wiadomo, kto zostanie 
zwycięzcą. Oficjalny wynik: remis. Za-
wodnicy za swój trud otrzymali nagrody 
– medale.  
 Impreza była udana, o czym świadczyły 
uśmiechnięte twarze przedszkolaków.  
Zajęcia tego typu pokazały po raz kolej -
ny, Ŝe z ruchu i współzawodnictwa 
moŜna czerpać radość. śe uczą one wy-
trwałości i systematyczności w dąŜeniu 
do celu i wreszcie, Ŝe kształtują poczu-
cie współodpowiedzialności.  

 
Małgorzata Władarz 

Nauczyciel Przedszkola Nr 2  

SPORT TO  

ZDROWIE 

 22 grudnia w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Pszczynie odbył się Świą-
teczny Turniej Szachowy dla dzieci i  
m łodzieŜy zorganizowany przez 
Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe.  
Dla dzieci rozpoczynających dopiero 
naukę gry w szachy zawody były okazją 
do poznania atmosfery turniejowej oraz 
przepisów. W turnieju wzięło udział 38 
zawodników z całego powiatu. Goczał -
kowickie szkoły reprezentowali: Filip 
Filapek, Marek Herok, Maciej Muszyń-
ski. Miło nam poinformować, Ŝe pierw-

sze miejsce w turnieju chłopców zajął  
Maciek Muszyński z Gimnazjum w Go-

czałkowicach. Gratulujemy Maćkowi  
wygranej i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

TURNIEJ SZACHOWY 

OŚWIATAOŚWIATAOŚWIATAOŚWIATA    PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM 



 W listopadzie nasza klasa obcho-
dziła DZIEŃ CZYSTEGO POWIE-
TRZA. Do akcji włączyli się wszyscy 
uczniowie i nauczyciel przyrody p. Iza-
bela Pryszcz-Wilczek. Na szkolnych 
gazetkach pojawiły się plakaty informu-
jące o tym dniu. Samodzielnie przygoto-
wal iśmy t ransparenty z hasłami : 
„Kochasz dzieci nie pal śmieci ”,  
„Szanuj przyrodę”. Uczniowie naszej  
klasy w maseczkach i z transparentami  
przeszli ulicami miejscowości, w której 
mieszkamy. Musimy przyznać, Ŝe 
wzbudziliśmy duŜe zainteresowanie 
przechodniów. Mamy nadzieję, Ŝe 
mieszkańcy Goczałkowic zmienią swoje 
postępowanie i będą pamiętali o tym, 

Ŝeby nie zanieczyszczać powietrza. W 
tym dniu, po powrocie do domu opo-
wiadaliśmy rodzicom o tym jak waŜne 
jest to, by nie spalać śmieci. 
 

Dorota Wiera i Adela Młodzik,  
Szkoła Podstawowa nr 1  

 14 stycznia 2009 w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 w Goczałkowicach- 
Zdroju pojawili się kowboje, piraci, 
księŜniczki i inne bajkowe postaci, a to 
wszystko za sprawą Balu Przebierań -
ców, organizowanego co roku w okresie 
karnawału. Pracownicy placówki doło-
Ŝyli wszelkich starań aby wystrój przed-
szkola wprowadził dzieci w radosny 
nastrój, a przybyli goście – dwa sympa-

tyczne klauny, zadbały o karnawałowe 
przeboje oraz urozmaicały zabawę róŜ-
norodnymi konkursami. Bal był nie tyl-
ko okazją do zabawy przy muzyce, ale i  
do integracji grup: maluszków, młod-
szaków, średniaków i starszaków. Kar-
nawałowe szaleństwo zakończone zosta-
ło wspólnymi zdjęciami. 
 

Oprac. Justyna Przybyła 

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA  
w Szkole Podstawowej nr 1  
w Goczałkowicach-Zdroju 

BAL W PRZEDSZKOLU NR 1 
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KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU ZAPRASZA  

ZAPISY NA WSZYSTKIE IMPREZY PROWADZI  
GMINNY OŚRODEK KULTURY UG ul. Szkolna 13 

 II piętro pok. 213, tel. 032 2107838 

26.01. poniedziałek 
10.00 – 12.00 

Zajęcia plastyczne/ogródek gier i zabaw - sala GOK 

27.01. wtorek 
10.30- 12.00 

Teatrzyk dla dzieci „Maja i Gucio”  
 - sala GOK 

28.01. środa 
10.00-13.00 

Kino- wyjazd do KINOPLEXU BIELSKO,  
10 zł./os. 

29.01. czwartek 
11.00-17.00 

Planetarium- wyjazd dla dzieci starszych i gimnazjalistów, 10zł./os. 

 2.02. poniedziałek 
10.00-12.00 

Zajęcia plastyczne/ogródek gier i zabaw - sala GOK 

 3.02.  wtorek 
10.00-13.00 

BANIALUKA- wyjazd na przedstawienie „ZIELONY W ĘDROWIEC”,10zł./
os. 

 4.02. środa 
10.00-13.00 

Kino- wyjazd do KINOPLEXU BIELSKO, 10zł./os. 

 5.02. czwartek 
10.00-13.00 

BAL PRZEBIERA ŃCÓW 
-sala GOK 

POMYSŁ NA FERIE ! 
 

Warsztaty FOTOGRAFICZNE dla uczniów KLAS 5-6 oraz GIMNAZJALISTÓW. 
Gminny Ośrodek Kultury Zaprasza na 

 

ZIMOWE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE, 
 

które odbędą się w Gimnazjum nr 1 w Goczałkowicach 
w dniach 2.02 – 4.02. 2009 roku (poniedziałek, wtorek, środa), 

począ tek zajęć godzina 10.00 
 

Warsztaty poprowad zi Pan Dawid Nycz. 

POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!    

www.gok.net.pl 



FERIE ZIMOWE 

W BIBLIOTECE 
 
Codziennie od poniedziałku do piątku  
od 26.01.2009 do 05.02.2009 w godzi-
nach od 9.00 do 12.00 

 
W programie zajęć: 

„Stare i nowe wierszyki domowe”  
- w 70-tą rocznicę urodzin  

Joanny Papuzińskiej  
zajęcia dla dzieci,  

 
w ramach tych zajęć:  

• głośne czytanie utworów J. Papuziń-
skiej 

• zajęcia plastyczne na podstawie po-
znanych utworów  

• kino biblioteczne (przegląd filmów 
DVD dla dzieci)  

• gry komputerowe  
Konkurs z nagrodami dla młodzieŜy 

pt. „ZAREKLAMUJ BIBLIOTEK Ę” 
Czekamy na reklamy  

w formie hasła reklamowego,  
złotej myśli lub fraszki.  

Nadsyłanie prac do 08.02.2009r. 
Prace moŜna doręczyć osobiście  

do Biblioteki lub wysłać na adres:  
bibliotekagoczalkowice@op.pl  

 
Rozwiązanie konkursu zostanie  

ogłoszone na stronie internetowej  
biblioteki w dniu 20.II.2009r. 
Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Uzdrowiskowa 61 
(SP nr 2 Im. Jana Pawła II) 

Goczałkowice - Zdrój 
tel. 32 210 77 39 

ROZWIĄZANIE ROZWIĄZANIE ROZWIĄZANIE ROZWIĄZANIE 

KRZYśÓWKI KRZYśÓWKI KRZYśÓWKI KRZYśÓWKI     
GOKGOKGOKGOK----uuuu    

„Wiadomości Goczałkowickie”  
nr 10 (167) 

 

Hasło: PASTERKA 
 

Nagrodzone osoby: Łukasz Pastuszka, 
Wiktoria Sekta, Ewelina Pastuszka, 

Mirela Nikiel - Morciniec 
 

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

KrzyŜówka KrzyŜówka KrzyŜówka KrzyŜówka     

na ferie zimowe 2009na ferie zimowe 2009na ferie zimowe 2009na ferie zimowe 2009    

POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!POMYSŁ NA FERIE !!!    

ZABAWA Z BAŁWANKIEMZABAWA Z BAŁWANKIEMZABAWA Z BAŁWANKIEMZABAWA Z BAŁWANKIEM    
 Zapraszamy dzieci do 

udziału w konkursie na pracę 

plastyczną, której bohaterem bę-

dzie nasz BAŁWANEK.  

 

MoŜecie wyciąć bałwanka z ga-

zety, pokolorować i wkleić do 

swojej pracy. Najciekawsze prace 

nagrodzimy.  

 

 Prace w formacie A4 

(mały blok rysunkowy) naleŜy 

składać w Gminnym Ośrodku 

kultury UG II piętro pok. 213 do 

10 lutego 2009 r. 

Pytania: 
1. Wyświetlany w kinie? 2. Jest biały, puszysty i lubią go dzieci w zimie?  
3. Są długie i zjeŜdŜamy na nich ze stoku? 4. Jeździmy po nim na łyŜwach? 
5. Na wsi ciągną je konie ? 

Hasło:  

 Prawidłowe rozwiązanie krzyŜówki naleŜy przesłać lub dostarczyć osobi-
ście do dnia 10 lutego 2009 r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 13 
43-230 Goczałkowice-Zdrój, UG II piętro, pokój 213. 

KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     



GMINNY O ŚRODEK KULTURY 
DZIĘKUJE WSZYSTKIM,  

KTÓRZY PRZEKAZALI DARY  
NA RZECZ WIELKIEJ  

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ  
POMOCY a są to:  

 
• Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój 

Pan Krzysztof Kanik 
• Pracownia haftu komputerowego 

Pani Ewa Kopeć 
• Piekarnictwo – Cukiernictwo  

Pan Krzysztof Englert 
• Gospodarstwo Szkółkarskie Kapias 
• Pracownia Ceramiki Artystycznej 

„ANIOŁOWO„  
Pani Joanna Rabaszowska-Grzyb 

• Pan Łukasz Piszczek 
• Pan Łukasz Kanik 
 
 Słowa uznania kierujemy do 
wszystkich, którzy wspomagali nas w 
przeprowad zeniu całej akcji na rzecz 
WOŚP. Dziękujemy Dyrekcji i pra-
cownikom Wojewód zkiego Ośrodka 
Reu matologiczno-Rehabili tacyjn ego 
w Goczałkowicach Zdroju za udostęp-
nienie sali koncertowej „Wrzos” na 
przeprowad zenie koncertu oraz po-
moc w organizacji XVII Finału w na-
szej miejscowości. 
Dziękujemy równieŜ Panu Janowi 
śemle za przygotowanie nagłośnienia 
koncertu oraz pizzerii „Guarana” za 
posiłek dla wolontariuszy. 
 

 DZIĘKUJEMY!!! 
 

Szczęśliwy nabywca koszulki XVII Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy - Pan Tadeusz Filapek 

WOLONTARIUSZE 
 
 Organizacja XVII Finału WOŚP 
w Goczałkowicach-Zdroju była moŜliwa 
dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu na-
szych gimnazjalistów.  
Im równie Ŝ dziękujemy!!! 
 
Byli to: Daria Bojdoł, Paulina Celer, 
G e o r g e  C i e l e p a k ,  C e l i n a  
Englert , Ewelina Gałka, Martyna 
Gu zik,  Patrycja K loc,  Patryk  
Krawczyński, Marcel Liszka, Michał 
Mendrok, Daria Owczarek, Dawid 
S ekta,  Dominik S iu ta,  Marcin  
Sławski, Teodezja Toporska, Damian 
Wawrzyczek, Klaud ia Woźniak,   
Magdalena Ziebura, Szymon Zientek 

Darczyńcy i kwoty uzyskane 
ze sprzeda Ŝy darów: 

 
Darczyńca: Joanna Rabaszowska-

Grzyb  
Anioł - sprzedano za 60,00 zł 

Darczyńca: Wójt Gminy  
Krzysztof Kanik 

Fili Ŝanka Wójta - sprzedano za 32,00 zł 
Darczyńca: Ewa Kopeć 

Serwetka Haftowana - sprzedano za 
20,00 zł 

Darczyńca: Gospodarstwo Szkółkar-
skie Kapias 

Drzewko - sprzedano za 260,00 zł 
Darczyńca: Łukasz Piszczek 
Koszulka Reprezentacji Polski  

Łukasza Piszczka  
- sprzedano za 300,00 zł 

Darczyńca: Piekarnictwo Cukiernic-
two Krzysztof Englert 

Tort - sprzedano za 157,00 zł 
Darczyńca: Łukasz Kanik 

Koszulka Klubowa Łukasza Kanika 
Bundes Liga - Energie Cottbus 

Szalik Klubowy - Energie Cottbus  
sprzedano razem za 40, 00 zł 

Darczyńca: Gminny Ośrodek Kultury 
KsiąŜka: "Szlakiem zabytków sakral-
nych", Kubek 
kwota uzyskana ze sprzedaŜy - 100,00 zł 
 
Pr zed mioty z logiem WOŚP: 
kalendarz trójdzielny WOŚP 2 szt. 
kalendarz ksiąŜkowy WOŚP 2 szt. 
kubek WOŚP 2 szt. 
koszulka WOŚP 2 szt. 
kwota uzyskana ze sprzedaŜy - 250,00 zł  

KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA     
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FERIE ZIMOWE Z GOSIRFERIE ZIMOWE Z GOSIRFERIE ZIMOWE Z GOSIRFERIE ZIMOWE Z GOSIR  
 Szkoły Podstawowe 

SP1, SP2 (BASEN) 
Godz. 08.30 – 10.00 
26.01.2009r. 
(poniedziałek) 
28.01.2009r. (środa) 
30.01.2009r. (piątek) 
02.01.2009r. 
(poniedziałek) 
04.01.2009r. (środa) 
06.01.2009r. (piątek) 

 W podane dni w godzinach  
od 08.30 – 10.00 

 wejście na basen gratis 
dla uczniów szkół podstawowych 

z gminy Goczałkowice-Zdrój 
za okazaniem legitymacji 

SP1, SP2 (HALA) 
  
31.01.2009r. (sobota) 
Godz. 09.00 – 12.00 

 Turniej dzikich dru Ŝyn w piłce  
noŜnej dla uczniów szkół  
podstawowych z gminy  
Goczałkowice-Zd rój.  

DruŜyny 5 osobowe + bramkarz.  
Zapisy pod numerem tel.2127424  

lub do godz. 8.30 w dniu zawodów. 
  

SP1, SP2 (HALA) 
Godz. 13.30 – 15.00 
27.01.2009r. (wtorek) 
29.01.2009r. (czwartek) 
03.02.2009r. (wtorek) 

 Gry w hali sportowej dla dzieci szkół 
podstawowych z gminy 
 Goczałkowice-Zdrój 

Gimnazjum (BASEN) 
Godz. 08.30 – 10.00 
27.01.2009r. (wtorek) 
29.01.2009r. (czwartek) 
30.01.2009r. (piątek) 
03.02.2009r. (wtorek) 
05.02.2009r. (czwartek) 
06.02.2009r. (piątek) 

W podane dni w godzinach  
od 08.30 – 10.00 

 wejście na basen gratis 
dla uczniów gimnazjum z gminy  

Goczałkowice-Zd rój 
za okazaniem legitymacji 

  

Gimnazjum (HALA)  
  
31.01.2009r.(sobota) 
Godz. 12.00 – 15.00 

 Turniej dzikich dru Ŝyn w piłce  
noŜnej dla uczniów szkół  
gimnazjalnych z gminy  
Goczałkowice-Zd rój.  

DruŜyny 5 osobowe + bramkarz.  
Zapisy pod numerem tel.2127424  

lub do godz. 11.30 w dniu zawodów. 

Gimnazjum (HALA)  
Godz. 13.30 – 15.00 
26.01.2009r. 
(poniedziałek) 
28.01.2009r. (środa) 
02.02.2009r. 
(poniedziałek) 

 Gry w hali sportowej dla dzieci  
szkół gimnazjalnych z gminy  

Goczałkowice- Zdrój 
  
  

Piłka Ręczna 
Klasa sportowa 
Godz. 13.30 – 15.00 
04.02.2009r. (środa) 
05.02.2009 (czwartek) 
06.02.2009 (piątek) 

Trening na całej hali p. Monika Młodzik 

 Gimnazjum 

GALKGALKGALKGALK----owcy mistrzami Śląska!owcy mistrzami Śląska!owcy mistrzami Śląska!owcy mistrzami Śląska!  
 
 Zwycięstwem reprezentacji GALK zakończyły się 
IV Mistrzostwa Śląska Reprezentacji Amatorskich Lig 
Koszykówki.  
Dwudniowa impreza odbywała się w hali „Goczuś” w 
Goczałkowicach i wystąpiło w nich sześć ekip. Oprócz 
reprezentantów GALK-u, zagrały reprezentacje amator-
skich rozgrywek basketowych z Bielska-Białej, Rybnika, 
Raciborza, Bytomia i Rudy Śląskiej.  
Goczałkowiczanie do tej pory w trzech edycjach zawsze 
zajmowali miejsce przynajmniej drugie. W IV edycji nie 
było inaczej. Po awansie z grupy (poraŜka 70:79 z Rudą 
Śląska, wygrana 86:55 z Rybnikiem) i zwycięskim 
(86:56) półfinale z Raciborzem, „GALK-owcy” spotkali 
się w finale z Rudą Śląską.  
Nasi zawodnicy wzięli rewanŜ na rywalach za wcześniej-
szą poraŜkę w grupie i wygrali tym razem trzema punkta-
mi (62:59) i ku uciesze swoich sympatyków zdobyli Mi-
strzostwo Śląska. Tym samym gospodarze imprezy po-
wtórzyli swój sukces z 2005 roku, kiedy triumfowali w I 
edycji tej imprezy. Później koszykarze reprezentujący 
goczałkowickie rozgrywki zajmowali drugie miejsce.  
Przy okazji IV Mistrzostw Śląska odbył się mecz baraŜo-
wy o grę w I lidze. W spotkaniu rywalizowały ze sobą:  
Fanatic Bielsko-Biała (wicemistrz II ligi) oraz Słupsk-82 
(przedostatni zespół I ligi). W kolejnej edycji GALK-u 
prawo gry w I lidze uzyskali gracze z Bielska-Białej. Wy-
grali z czechowiczanami 62:50.  
IV Mistrzostwa Śląska Reprezentacji Amatorskich Lig 
Koszykówki  
1. Goczałkowice, 2. Ruda Śląska, 3. Bielsko-Biała, 4. 
Racibórz, 5. Rybnik, 6. Bytom.  
Finał: Goczałkowice – Ruda Śląska 62:59 (13:6, 12:17, 
18:14, 19:22)  
Najwięcej punktów: 12 – Arkadiusz Pokorski 
(Goczałkowice) oraz 17 – Marcin Sztych (Ruda Śląska),  
Mistrzostwo Śląska dla Goczałkowic wywalczyli:  
Arkadiusz Pokorski, Aleksander Dimter, Robert Rojek, 
Tomasz Rusek (wszyscy Dobermany), Michał Cichoń, 
Zbigniew Przybyła, Piotr Karnia (wszyscy Dexus  
Partners), Kamil Szopa (Orły Mirosława K.), Krzysztof 
Kręglicki (Zamel), Grzegorz Odrzywałek (PKE Elek-
trownia), Krzysztof Kluska (Degustator), Damian Pruksa 
(Warriors).  
Mecz o I ligę: Słupsk82 Czechowice - Fanatic Bielsko-
Biała 50:62 (6:13, 12:15, 19:18, 13:16)Najwięcej punk-
tów: 17 – Tomasz Karcz (Słupsk-82) oraz 28 – Piotr  
Konopka (Fanatic).  

Zimowe Obozy Sportowe Zimowe Obozy Sportowe Zimowe Obozy Sportowe Zimowe Obozy Sportowe     

w Goczałkowicach: w Goczałkowicach: w Goczałkowicach: w Goczałkowicach:  
 

24 stycznia – 31 stycznia: Stadion Śląski ok. 90 osób 
(piłka noŜna)  

31 stycznia – 08 luty: Górnik Zabrze ok. 70 osób  
(piłka noŜna)  

01 luty – 08 luty: GKS Katowice ok. 30 osób  
(piłka noŜna) 
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Starostwo Powiatowe w Pszczynie 
serdecznie zaprasza do udziału w konfe-
rencji pt. „Bariery rozwoju rolnictwa 
ekologicznego w Powiecie Pszczyń-
skim” , współorganizowane przez Okrę-
gową Stację Chemiczno-Rolniczą w 
Gliwicach oraz Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie. 

 
Konferencja odbędzie się w dniu 29 

stycznia 2009 r. (czwartek) o god z.  
1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (sala nr 45). 
 

Program konferencji  
• Godz. 1000- 1045 - Pan Zygmunt Ad-

rianek 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w 
Gliwicach 
Ocena wyników badań odczynu i zasob-
ności gleby pod względem przydatności 
do rozwoju rolnictwa ekologicznego w 
powiecie pszczyńskim na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Okręgo-

wą Stację Chemiczno-Rolniczą w latach 
2005-2008. 
• Godz. 1045-1145 - Pani Maria Siąkała 
ŚODR w Częstochowie O/Bielsko-Biała 
Czynniki decydujące o moŜliwości roz-
woju ekologicznej produkcji rolniczej w 
regionie. 
• Godz. 1145 - 1215 - Pan Tomasz Janus 
COBICO Sp. z o.o. Kraków 
Certyfikacja i kontrola gospodarstw 
ekologicznych. 
• Godz. 1215 – 1235 - Pani Agnieszka 

Kozik 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Metale cięŜkie w glebach na terenie 
Gminy Pawłowice. 
• Godz. 1235 – 1245 – Pan Marian  

Brandys 
ARiMR Biuro Powiatowe w Pszczynie 
Pakiet Rolnictwo Ekologiczne – w ra-
mach działania Program Rolnośrodowi-
skowy objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

■ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach-Zdroju informuje, Ŝe z dniem 
1 stycznia 2009 r. rozpoczął realizację 
projektu systemowego na rok 2009 w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki: Priorytet VII „Promocja inte-
gracji społecznej”; Działanie 7.1 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej  
integracji” ; Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji  
przez ośrodki pomocy społecznej”. 
Głównym celem projektu jest wzrost  
kompetencji Ŝyciowych i umiejętności  
społeczno-zawodowych odbiorców pro-
jektu, w tym docelowo powrót na rynek 
pracy i aktywizacja społeczna tych osób.  
Projekt skierowany jest do osób:  
- w wieku aktywności zawodowej   
(tj. 18 - 60/65 lat), 
- bezrobotnych i  poszukujących pracy 
lub nie pozostających w zatrudnieniu, 
- o niskich i zdezaktualizowanych kwa-
lifikacjach, 
- chcących powrócić na rynek pracy, 
- zamieszkujących na terenie gminy 

Goczałkowice-Zdrój. 
 W ramach projektu oferujemy B E Z P  
Ł A T N I E:  
Indywidualne doradztwo zawodowe,  
psychologiczne i prawne. 
Szkolenia i kursy podnoszące i uaktual-
niające kwali fikacje zawodowe.  
Ponadto w ramach projektu będą pokry-
wane koszty dojazdu na zajęcia oraz 
koszty ubezpieczenia !!! 
 Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu oraz rekrutacji moŜna uzyskać w : 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach- Zdroju 
ul. Szkolna 13, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój w godzinach  
7.00- 15.00 
Tel. kontaktowy: 032/210-70-90 
 
Osoby do kontaktu: 
Kierownik: Joanna Kotas 
Pracownik socjalny: Aleksandra  
Machalica  
 

OPS Goczałkowice-Zdrój 

SPORTSPORTSPORTSPORT     

ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE    

www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 

Zdjęcia z Mistrzostw Śląska 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA  

I ZAWODOWA NA TERENIE GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
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� 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 
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POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon, który znajdu-
je 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. 

DYśURY DZIELNICOWEGO 
 

Od dnia 1 grudni a br. Dziel nicowy mł. ASP. T adeusz Pniok,  
st. asp., T adeusz Dubrawski przyjmują interesantów  

w budynku, któr y znajduje się w Goczał kowicach-Zdroju  
przy ulicy Wiślnej 13. 

 
Wtorek - od 16.00 do 18.00 
Piątek - od 9.00 do 11.00 

Kontakt telefoniczn y - 032/4493263  

Kazimierz Wojciech  
przeprasza  

Krystynę i Józefa Szuścików  
zam. w Goczałkowicach  

za naruszenie dóbr osobistych  
w postaci ubliŜania,  

groŜenia i pomawiania. 

Czcigodni Pa ństwo ! 
 Na Wschodzi e wśród milionów rodaków Ŝyją setki biednych 
dzieci polskich, które szczególnie głęboko przeŜywają bezinteresowne 
świadczeni e czynnej miłości z  Kraju Ich Ojców. Kościół  Ukrai ny, j ako 
jedyna organizacja char ytatywna, jest  bezradny wobec  ogromu potrzeb 
i dojmującej biedy. 
 Osiemnasty rok nasz  Komitet  gromadzi i  przekazał  juŜ  135 ton 
Darów Lwowski emu Archidiecezjalnemu C entrum Oazowemu, które 
organizuje dla 550 dzieci paczki świąteczne, kolonie oazowe. Dzieci  
spotykają się z polski m słowem, z polską pi osenką,  z polska literaturą i  
historią, tr adycją i zwyczajami. 
 Prosimy o świąteczne wsparcie fi nansowe naszej dzi ałalności.  
Podajemy Państwu nasze Konto w Banku Śląskim Oddzi ał Pszczyna: 
25 1050 1315 10000001 0142 1931 - dl a Dzieci Lwowa. 
Skład amy Szano wn ym Pa ńst wu serdeczne podzi ęko wania. 
Szczęść BoŜe ! 
 

Ks. Prof. Krzysztof Panasowie 
mgr Józef Ryguła  

APEL ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU 
POMOCY DZIECIOM POLSKIM ARCHIDIECEZJI 
LWOWSKIEJ 


