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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 

Noc szczęśliweg o rozwiązania, 

By wszystko nam się rozplątało; 
Węzły, kon flikty,  powikłania. 
  

Aby się wszystkie trudne sprawy 

Porozkręcały jak su pełki, 
Własne ambicje i urazy 

Zaczęły śmieszyć jak ku kiełki. 
  

I aby w nas złośliwe j ędze 
Pozamieniały się w owi eczki, 

A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwne świeczki. 
 

Aby wątpiący się rozpłakał,  

Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska – cichych, ufnych – 

Jak ciepły pled, wzięła na ręce. 
 

Ks. Jan TwardowskiKs. Jan TwardowskiKs. Jan TwardowskiKs. Jan Twardowski     

„Jest taki jeden wieczór spowity śniegiem i ciszą, 
gdy Niebo Ziemi dotyka, a ludzie serca głos słyszą…” 

 
Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia  

i kolejne wigilijne spotkania w gronie  
najbliższych, rodziny i przyjaciół. 

Z tej okazji pragniemy złożyć  
Mieszkańcom Gminy i Czytelnikom  
„Wiadomości Goczałkowickich” 

najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. 
 

Niechaj te wspaniałe Święta przyniosą radość,  
spokój i spełnienie pragnień. 

Niechaj w Nowym Roku, w progach Waszych domów zagoszczą  
same dobre dni, pomyślność i wzajemna życzliwość 

 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój - Krzysztof Kanik 
Przewodnicząca Rady - Aleksandra Marzec 

 Szkoła Podstawowa nr 1 
posiada tak długo oczekiwany 
system monitoringu wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Kamery 
zewnętrzne podglądają co dzieje 
się na parkingu i przed wejścia-
mi do budynku szkoły, a kamery 

wewnętrzne pokazują obrazy z 
korytarzy szkolnych.  
 System zapewnia zapisy-
wanie obrazów 24 godziny na 
dobę i przechowywanie przez 30 
dni. Poprawi to bezpieczeństwo 
przed i w szkole podstawowej. 

Wykonanie monitoringu zreali-
zowano przy udziale pieniędzy z 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i środków własnych. Koszt 
całości 16,27 tys. zł. 

■ 

Jubileusz  

50-lecia 
Więcej na str. 2 

Monitoring w Szkole Podstawowej nr 1 

Taką nazwę nosi program 
reali zowany przez  F undację 
Regionalnej  Ag encji  Promocji 
Zatrudni eni a z siedzibą w Dą-
browie Gór niczej  w partnerstwie 
z Przedsiębi orstwem Tel ekomu-
nikacyj nym Optol and S.A. Jego 
celem jes t zapewnienie mi esz-
kańcom terenów wi ejskich moŜli-
wości kształceni a w for mie  
on-line, w tzw. Centrach Kształ-
ceni a na odległość. Efektem 
programu będzi e stworzenie 
moŜli wości uzupeł nienia wi edzy 
lub podwyŜszenia kwalifi kacji. 
KaŜde Centrum j est wyposaŜo-
ne w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy  (10 stanowisk roboczych 
i 1 stanowisko obsł ugi) z boga-
tym zestawem opr ogramowania 
i szer okopasmowym dostępem 
do Internetu. D odatkowo benefi-
cjenci otrzymują wyposaŜenie w 

meble biur owe, telefony VOIP, 
urządzenia wielofunkcyj ne, rzut-
niki  multi medial ne i  inny sprzęt. 
Korzystającym z  zasobów cen-
trum moŜe być kaŜdy mi eszka-
niec, ni ezal eŜnie od wieku, płci,  
pozi omu wykształcenia i sytuacji 
zawodowej. Korzystani e z Cen-
trów jest bezpł atne.  W kraju 
stworzono 470 takich centów, w 
tym 32 w woj . śląski m. W  na-
szej Gmi nie C entrum zl okalizo-
wano w Szkole Podstawowej  
nr 1. Przystępując  do programu 
załoŜono, iŜ C entrum będzie 
słuŜyć w godzi nach dopołudni o-
wych jako pracowni a komputer o-
wa, natomiast w godzinach po-
poł udniowych mog ą z niego 
korzystać wszyscy zaintereso-
wani. 
 

Maria OŜarowska 

Internetowa wioska - kształcenie  
na odległo ść na terenach wiejskich 



 W dniu 10 grudnia w urzędzie gminy odbyła się 
uroczystość z okazji 50-lecia poŜycia par małŜeńskich. 
Jubileusz „złotych godów” obchodziło w tym roku 17 
par małŜeńskich. 
 Dekoracji medalami za długoletnie poŜycie mał-
Ŝeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy 
Krzysztof Kanik. Medalami z róŜyczką uhonorowano 
następujące pary: 
Państwo Gertruda i Ludwik Chodziło 
Państwo ElŜbieta i Józef Furczyk 
Państwo Czesława i Franciszek Kapias 
Państwo Barbara i Bolesław Kielman 
Państwo Kazimiera i Emil Kokot 
Państwo Bronisława i Stanisław Lapczyk 
Państwo Helena i Edward Ledwoch 

Państwo Jadwiga i Bronisław Maśka 
Państwo Bronisława i Marian Maśka 
Państwo Czesława i Czesław Maśka 
Państwo Janina i Romuald Muzykiewicz 
Państwo Bronisława i Henryk Puchałka 
Państwo ElŜbieta i Roman Ryś 
Państwo Helena i Bolesław Szermańscy 
Państwo Józefa i Józef Waliczek 
Państwo ElŜbieta i Jan Wielgosz 
Państwo Helena i Bernard śmij 

 
 Jubilatom Ŝyczymy, aby w zdrowiu, w dobroci 
swoich najbliŜszych, wśród szczerych i serdecznych 
przyjaciół Ŝyli długie, długie lata. 

J u b i l e u s z  5 0 - l e c i a  





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  

Uchwała nr XXV/175/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 16.12.2008r. 
 
w sprawie: planu dof inansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2009 
 
 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. 
zm.) i art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 mar-
ca 2002r.z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu podziału środ-
ków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowe-
go dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46 poz. 430) Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, po 
zaopiniowaniu przez związki zawodowe Uchwala: 
 

§ 1 
Przyjąć plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli na rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorom szkół i przedszkoli. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

oraz szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

_____________________________________________ 
 

Załącznik do  Uchwały nr XXV-175-2008  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia  16.12.2008r. 

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM  
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELI NA ROK 2009 
 
Dokonuje się następującego rozdziału środków finansowych na do-
skonalenie zawodowe nauczycieli: 
1) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz 
innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edu-
kacyjnych – 8.500,00 zł w tym: 

� szkoły: 4 500,00 zł 
� przedszkola: 4 000,00 zł 

2) szkolenie rad pedagogicznych – 9 900,00 zł w tym: 
� szkoły: 6 300,00 zł 
� przedszkola: 3 600,00 zł 

 
3) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady 
kształcenia nauczycieli – 10 200,00 zł 
 
4) Razem – 28 600,00 zł w tym : 

� szkoły: 21.000,00 zł 
� przedszkola: 7 600,00 zł 

■ 

Uchwała nr XXV/176/2008 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 16.12.2008 
 
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dof inansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez s zkoły wyŜs ze i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2009r. oraz specjalności i form kształcenia, na któ-
re dofinansowanie jest przyznawane 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U z 2001r nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 
70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie spo-
sobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyod-

rębnionych w budŜetach organów 
prowadzących szkoły, wojewo-
dów, ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. 
U. nr 46 poz. 430) Rada Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w porozu-
mieniu z dyrektorami szkół i 
przedszkoli, po zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe  
uchwala: 
 

§ 1 
1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat w 2009r., ponoszonych 
przez nauczyciela za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i 
zakłady kształcenia nauczycieli wynosi 600,00 zł na jeden semestr 
lub kurs o którym mowa w ust. 3 pkt 3 uchwały. 
2. Dofinansowanie przeznacza się dla nauczycieli kształcących się w 
następujących specjalnościach: 
1) języki obce, 
2) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
3) fizyka, 
4) doradztwo zawodowe, 
5) bibliotekoznawstwo, 
6) inne specjalności związane z potrzebami szkoły lub przedszkola. 
3. Dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom podnoszących 
kwalifikacje w następujących formach kształcenia: 
1) studia podyplomowe - począwszy od II semestru, 
2) studia magisterskie uzupełniające - począwszy od II roku. 
3) kursy kwalifikacyjne - jednorazowo, bez względu na czas trwania 
kursu.  
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi , Dyrektorom szkół i przed-
szkoli. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

■ 



I. C E L E 
 
Rada Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju świadoma zagro-
Ŝeń jakie niesie spoŜy wanie 
napojów alkoholowych i 
uwzględniając trzeźwość jako 
niezbędny warunek moralnego 
i  materialnego dobra gminy 
przy jmuje następujące cele 
gminnego programu profilakty-
ki i rozwiązy wania problemów 
alkoholowych: 
 
1. ograniczenie spoŜycia napo-
jów alkoholowych oraz zmiana 
struktury ich spoŜy wania, 
2. zmniejszenie ilości nowych 
przy padków uzaleŜnień, 
3. zmniejszenie wpływu spoŜy-
wania napojów alkoholowych 
na stan zdrowia społeczeń-
stwa, 
4. zmniejszenie ilości i dolegli-
wości alkoholowych Ŝycia ro-
dzinnego /przemocy  i zanied-
bań/, 
5. zmniejszenie ilości wypad-
ków oraz strat ekonomicznych 
spowodowanych nietrzeźwo-
ścią w miejscu pracy, 
6. zmniejszenie udziału nie-
trzeźwości wśród przyczyn 
naruszania prawa i porządku 
publicznego, 
7. zmniejszenie rozmiarów 
naruszeń prawa na rynku alko-
holowym, 
8. zmiana obyczajów w zakre-
sie sposobu spoŜywania napo-
jów alkoholowych, 
9. promowanie postaw spo-
łecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i absty-
nencji,  
10. integracja społeczna osób 
uzaleŜnionych, 
11. wspieranie organizacji po-
zarządowych działających na 
rzecz trzeźwości.  
 
 
II. OGRANICZENIE SPOśY-
CIA NAPOJÓW A LKOHOLO-
WYCH 
 

Ograniczaniu spoŜycia 
napojów alkoholowych słuŜą 
następujące działania : 
 
a/ wydawanie zezwoleń na 
sprzedaŜ alkoholu powy Ŝej 
4,5% /z wyjątkiem piwa/ prze-
znaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy  jak i w 
miejscu sprzedaŜy, w grani-
cach liczby punktów sprzedaŜy 
wy nikających z uchwał Rady 
Gminy, 
b/ przestrzeganie zasad usytu-

owania na terenie gminy 
miejsc sprzedaŜy  i podawania  
napojów alkoholowych, przy ję-
tych uchwałą Rady Gminy, 
c/ w razie potrzeby wprowa-
dzenie stałego lub czasowego 
zakazu sprzedaŜy, podawania, 
spoŜywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych w miej-
scach publicznych na terenie 
gminy, poza miejscami do tego 
wy znaczonymi na podstawie 
zezwoleń wy danych przez 
Wójta lub osobę upowaŜnioną, 
d/ zakaz sprzedaŜy, podawa-
nia i spoŜy wania napojów alko-
holowych: 
� na terenie zakładów pracy 

oraz miejsc zbiorowego Ŝy-
wienia pracowników,  

� w miejscach i czasie maso-
wy ch zgromadzeń, 

� w środkach i obiektach ko-
munikacji publicznej, 

� na ulicach, placach i w par-
kach, z wy jątkiem miejsc 
przeznaczonych do ich spo-
Ŝycia na miejscu, w punk-
tach sprzedaŜy  tych napo-
jów, 

� na terenach szkół oraz in-
nych placówek oświatowych 
i opiekuńczych w dniach, w 
których odbywają się zajęcia 
z dziećmi i młodzieŜą, 

� w domach wypoczy nkowych 
i ośrodkach szkoleniowych 
(dotyczy  napojów zawieraja-
cych więcej niŜ 18% alkoho-
lu), 

� osobom, których zachowanie 
wskazuje, Ŝe znajdują się w 
stanie nietrzeźwości, 

� osobom do lat 18, 
� na kredyt lub pod zastaw, 
 
e/ sprzedaŜ, podawanie i spo-
Ŝy wanie napojów alkoholowych 
na imprezach na otwartym 
powietrzu: 
wy łącznie napojów alkoholo-
wy ch zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa, 
ty lko po uzyskaniu zezwolenia 
jednorazowego, które mogą 
być wy dawane podmiotom 
gospodarczym, które posiadają 
juŜ zezwolenia na handel na-
pojami alkoholowymi oraz jed-
nostkom OSP 
f/ sprzedaŜ alkoholu przezna-
czonego do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy w punk-
tach sprzedaŜy, którymi są: 
sklepy branŜowe ze sprzedaŜą 
napojów alkoholowych, 
wy dzielone stoiska 
regał w pozostałych placów-
kach samoobsługowych oraz 
innych placówkach handlo-

wy ch 
g/ uzyskanie pozytywnej opinii 
Gminnej Komisji Rozwiązy wa-
nia Problemów Alkoholowych 
przed wy daniem zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholo-
wy ch. 
 
III. Z A D A N I A 
 
Zgodnie z intencją ustawy o 
wy chowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Rada Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju przyjmuje zadania 
w realizacji gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązy wania 
problemów alkoholowych: 
 
� Diagnozowanie problemów 

alkoholowych jako podsta-
wowy  warunek skutecznego 
przeciwstawiania się  skut-
kom alkoholizmu oraz nara-
staniu skali zjawiska 

� Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu 

� Udzielanie rodzinom, w któ-
rych występują problemy 
alkoholowe pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie 

� Prowadzenie prof ilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacy jnej w zakresie roz-
wiązy wania problemów alko-
holowych, w szczególności 
dla dzieci i młodzieŜy oraz 
tworzenie warunków sprzyja-
jących realizacji potrzeb, 
których zaspokajanie moty-
wuje  do powstrzymywania 
się od spoŜywania alkoholu 

� Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, słuŜącej                        
rozwiązy waniu problemów 
alkoholowych 

� Podejmowanie interwencji w 
związku z  naruszeniem 
ustawowych przepisów doty-
czących reklamy  i promocji 
oraz zakazu sprzedaŜy i 
podawania napojów alkoho-
lowych a takŜe występowa-
nie przed sądem w charakte-
rze oskarŜyciela publicznego 

� Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego, wspólfinansow-
naie klubu integracji społecz-
nej.  

 
ZADANIE nr 1 
 
Diagnozowanie problemów 
alkoholowych jako podstawowy 
warunek skutecznego przeciw-

stawiania się  skutkom alkoho-
lizmu oraz narastaniu skali 
zjawiska poprzez: 
 
a) organizowanie komplekso-
wy ch badań i sondaŜy  opinii a 
takŜe lokalnych diagnoz i eks-
pertyz pozwalających ocenić 
aktualny  stan problemów alko-
holowych oraz efektów prowa-
dzonych dotychczas działań, 
b) przeprowadzanie ankiet 
wśród dzieci i młodzieŜy, 
c) monitoring problemów alko-
holowych na obszarze całej 
gminy  
d) uruchomienie monitoringu 
wizyjnego celem wzmocnienia 
działań profilaktycznych, 
zwiększenia wykry walności 
zjawisk patologicznych stano-
wiących zagroŜenie dla dzieci i 
młodzieŜy, a takŜe ogranicze-
nia liczby czynów karalnych.  
 
ZADANIE nr 2 
 
Zwi ększenie dost ępno ści 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu 
poprzez: 
 
a/ prowadzenie punktu konsul-
tacyjnego dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz człon-
ków ich rodzin, 
b/ wspieranie środowisk wza-
jemnej pomocy /grupy typu AA, 
Kluby Abstynenta, AlAnon, 
Alateen/, 
c/ prowadzenie telefonu zaufa-
nia, 
d/ nawiązanie współpracy  z 
ośrodkami świadczącymi usłu-
gi w zakresie pomocy  terapeu-
tycznej dla osób uzaleŜnio-
nych, finansowanie zajęć tera-
peutycznych, 
e/ organizacja obozów i trenin-
gów dla osób uzaleŜnionych 
f/ inf ormowanie w lokalnych 
środkach przekazu /prasa 
samorządowa/ o chorobie alko-
holowej, moŜliwościach lecze-
nia osób uzaleŜnionych i człon-
ków  ich rodzin, o istnieniu 
grup terapeutycznych oraz 
działaniu punktu konsultacyjne-
go w gminie, 
g/ kierowanie na badania po-
zwalające ustalić uzaleŜnienie 
od alkoholu. 
 
ZADANIE nr 3 
 
Udzielanie rodzinom, w których 
wy stępują problemy alkoholo-

 
(Ciąg dalszy na stronie 14) 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA   
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 



WIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWEWIADOMOŚCI SPORTOWE    
Dnia 29.11.2008 r. na basenie w Goczałkowicach-Zdroju odbyły się 

III OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
w zawodach wzięło udział 180 dzieci, byli to uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej Nr 1  

i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Goczałkowicach-Zdroju. Dodatkowo przed dekoracją odbył się pokazowy mecz  
w Water Polo z udziałem druŜyny UKS Kaniów.  

Miejsca w danych kategoriach uplasowały się następująco: 

I KLASA - STYL: DOWOLNY 25m 

CHŁOPCY DZIEWCZYNY 
I OGIERMAN JAKUB I PĘCAK AGNIESZKA 
II SZENDZIELORZ JAKUB II DZIDA MARTA 
III MICHALSKI WOJCIECH III BRYZEK NATALIA 

I KLASA - STYL: GRZBIET 25m 

CHŁOPCY DZIEWCZYNY 
I SZENDZIELORZ JAKUB I PĘCAK AGNIESZKA 
II OGIERMAN JAKUB II DZIDA MARTA 
III GRYGIERCZYK PAWEŁ III PIETRZYK MIROSŁAWA 

II KLASA - STYL: DOWOLNY 25m 

CHŁOPCY DZIEWCZYNY 
I ENGLISH RAFAŁ I SEKTA WIKTORIA 
II GRUCA JAN II BZIBZIAK AGATA 
III SEREDYŃSKI BENIAMIN III JURCZYK MAGDALENA 

II KLASA - STYL: GRZBIET 25m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I SEREDYŃSKI BENIAMIN I SEKTA WIKTORIA 
II GRUCA JAN II BZIBZIAK AGATA 
III ENGLISH RAFAŁ III JURCZYK MAGDALENA 

III KLASA - STYL: DOWOLNY 25m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I PORWIT TYMOTEUSZ I PŁAWECKA WERONIKA 
II GRYZEŁKO DOMINIK II CHLEBEK WERONIKA 
III FILIPCZYK SZYMON III FAMULOK ANNA 

III KLASA - STYL: GRZBIET 25m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I FILAPEK ROBERT I FAMULOK ANNA 
II TOTA BARTOSZ II PŁAWECKA WERONIKA 
III MAĆKOWSKI SZYMON III WRÓBEL PATRYCJA 

IV KLASA - STYL: KLASYCZNY 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I BRUDEK FILIP I GOLA PAULINA 
II PUDEŁKO MARCIN II KOLON KLAUDIA 
III BRAUNTSH MAREK III MICHALSKA KATARZY-

NA 

IV KLASA - STYL: GRZBIET 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I MOLA BARTOSZ I LAZAREK ANGELIKA 
II KANIK PIOTR II KRAWCZYK MARTA 
III BRAUNTSH MAREK III KOLON KLAUDIA 

IV KLASA - STYL: KRAUL 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I GORZELA ŁUKASZ I JANIK PAULINA 
II MALINOWSKI JACEK II KRAWCZYK MARTA 
III KOKOT JAKUB III CHLEBEK DAGMARA 

V KLASA - STYL: KLASYCZNY 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I KOŁODZIEJCZAK MACIEJ I PIECZKA ALEKSANDRA 
II CZARSKI SŁAWOMIR II FILAPEK JUSTYNA 
III NOCOŃ MARCIN III BZIBZIAK ALEKSANDRA 

V KLASA - STYL: GRZBIET 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I WITOSZ RADOSŁAW I MRZYK MAGDALENA 
II NOCOŃ MARCIN II KRÓL AGNIESZKA 
III CABAN BARTEK III ZWOLSKI DAGMARA 

V KLASA - STYL: KRAUL 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I FAMULOK BARTŁOMIEJ I MRZYK MAGDALENA 
II WITOSZ RADOSŁAW II PIECZKA ALEKSANDRA 
III SOBINA KAMIL III KRÓL AGNIESZKA 

VI KLASA - STYL: KLASYCZNY 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I TYMURA KAMIL I SZPYRA KAROLINA 
II BACHUL FILIP II GAŃCARCZYK ANNA 
III WYROBA PAWEŁ III MASNY KAROLINA 

VI KLASA - STYL: GRZBIET 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I FILIPEK ARTUR I WRÓBEL PAULINA 
II SIWEK MICHAŁ II ŚWIERKOT KINGA 
III WYROBA PAWEŁ III TOMALA MARCELINA 

VI KLASA - STYL: KRAUL 50m 

CHŁOPCY  DZIEWCZYNY  
I TYMURA KAMIL I PITLOK PATRYCJA 
II FILIPEK ARTUR II WRÓBEL PAULINA 
III BACHUL FILIP III SZPYRA KAROLINA 

Strona internetowa  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 



 W dniu 6 grudnia b.r. 
odbyły się mikołajki na sporto-
wo dla przedszkolaków z Go-
czałkowic- Zdroju. Udział w tej 
imprezie wzięły zarówno dzieci 
z przedszkola nr 1 jak i nr 2. 
Blisko 200 dzieciaków pokazało 
swoje umiejętności sprawno-
ściowe w rozmaitych grach i 
zabawach ruchowych. 

W pierwszej części 
Imprezy Mikołajkowej dzieciaki 
rywalizowały w wyścigach rzę-
dów, podczas których kaŜdy 

miał dodatkowe zadanie do wy-
pełnienia. Zawody były niezwy-
kle emocjonujące, a dzieci spisa-
ły się wzorowo i pokazały, jak 
wspaniale rywalizują i jednocze-
śnie bawią się podczas sporto-
wych konkurencji. ZaangaŜowa-
nie i wyniki w wyścigach biego-
wych zdziwiłyby niejednego 
rodzica.  Nie zabrakło równieŜ 
bardzo Ŝywego  dopingu ze stro-
ny kolegów i koleŜanek czekają-
cych na swoją kolej w konkur-
sach.  
 Druga część imprezy 
związana była z celem nadrzęd-

nym – czyli oczekiwaniem na 
Św. Mikołaja. Po wytrwałym  i 
głośnym wywoływaniu przez 
dzieci Staruszka z Laponii, na-
stąpiło pełne emocji wejście 
najpierw  pomocników a następ-
nie samego Mikołaja. Ciepła i 
miła rozmowa,  słodkie i pyszne 
podarunki wywołały wśród dzie-
ci słoneczny uśmiech. Wszyscy 
byli szczęśliwi, Ŝe mogli się 
spotkać ze Św. Mikołajem oso-
biście. Impreza zakończyła się 
wspólnymi zdjęciami z Mikoła-
jem. 
 Spotkanie mikołajkowe 

poprowadzili nauczyciele wy-
chowania fizycznego Gimna-
zjum w Goczałkowicach-Zdroju 
P iotr Dąbkowski i Sławosz Pę-
kała oraz dziewczyny klasy III A 
i III C,  którym serdecznie dzię-
kujemy.  
 Dziękujemy serdecznie 
Państwu Iwonie i Wojciechowi 
Kapias za uświetnienie imprezy 
i zasponsorowanie pięknej cho-
inki 
 

-Dąbal- 

Mikołajki na sportowo w Goczałkowicach-Zdroju 



Strona internetowa  
Gminnego Ośrodka Kultury: 

www.gok.net.pl 

Tegoroczne Andrzejki były 
wspaniałą okazją do dobrej za-
bawy a jednocześnie źródłem 
szacunku dla tradycji i obrzędów 
ludowych. Dnia 29 listopada w 
sali GOK – u odbyła się Biesia-
da Andrzejkowa, którą poprowa-
dził „Człowiek Orkiestra” Pan 
Bogusław Grzywa. Biesiada 
skupiła osoby w róŜnym wieku, 
miłośników pieśni , tańca i do-
brego humoru. Atrakcjami wie-

czoru były niespodzianki i nie-
zliczone wróŜby. Na  uwagę 
zasługuje wspólny  śpiew przy-
byłych gości. Zachętą do śpie-
wania był śpiewnik pieśni bie-
siadnych specjalnie przygotowa-
ny na tę okazję. Ten magiczny 
wieczór przygotowany przez 
GOK minął w atmosferze  weso-
łej zabawy. 
 

GOK 

BIESIADA ANDRZEJKOWA 2008 r. 

Dnia 10 grudnia br, w sali 
Domu Działkowca w Pszczynie 
odbył się II Powiatowy Konkurs 
Potraw Regionalnych pt. 
„Potrawy Wigilijne Ziemi 
Pszczyńskiej”. W konkursie 
wzięło udział 12 Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu 
pszczyńskiego. Nasze Koło 
reprezentowały Panie: Łucja 
Fijoł, Teresa Furczyk oraz Da-
nuta Jacek. Z szerokiego kanonu 

potraw śląskich nasze gospody-
nie wybrały: zupę rybną, zupę 
rybną z piernikiem, karp panie-
rowany, makówki. Pięknie ude-
korowany stół i znajdujące się 
na nim przysmaki cieszyły oczy 
i podniebienie komisji konkurso-
wej i przybyłych gości. Po degu-
stacji komisja przyznała Kołu 
Gospodyń Wiejskich III miejsce. 
 

GOK 

II Powiatowy Konkurs 
Potraw Regionalnych  

„Nasze kulinarne dziedzictwo” 



16 grudnia  2008r., w Gminnym 
Ośrodku Kultury został rozstrzy-
gnięty Świąteczny Konkurs 
Plastyczny „Święta BoŜego 
Narodzenia w moim domu”. 
Na konkurs nadesłano 71 prac. 
Konkurs oceniono w III katego-
riach wiekowych od 0 – III kla-
sy, od IV – VI klasy, od I – III 
klasy gimnazjum. Nadesłane 
prace ukazują nam atmosferę 
Świąt BoŜego Narodzenia zaob-
serwowaną oczami dzieci i mło-
dzieŜy. Uczestnicy konkursu  w 
piękny sposób wyrazili świą-
teczny nastrój w formie prac 
wykonanych  
w róŜnych technikach plastycz-
nych. W wielu przypadkach 
prace zaskakują trafnością spoj-
rzenia na otaczającą nas rzeczy-
wistość. Jury miało bardzo trud-
ne zadanie by z tak wielu cieka-
wych interpretacji wybrać prace 
zasługujące na nagrody i wyróŜ-

nienia. 
 
Prace oceniało Jury w skła-
dzie: 
 
- Agnieszka Marchacz 
- Patrycja Komraus 
- Mirela Nikiel - Morciniec 
- Dawid Krzepina 
- Anna Wawrzyczek 
 
Kategoria: Grupa „0” –  klasa 
3: 
Wyró Ŝnienia: 
1.  Dzieci z grupy Misia 

Uszatka – PP nr 8 Pszczyna 
2.  Amelia Rajda – PP nr 2 

Goczałkowice – Zdrój 
3.  Zuzanna Olszewska – SP 

nr 1 Goczałkowice – Zdrój 
4.  Nicola Rajda – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
5.  Kinga Kocek – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
6.  Agata KrzyŜowska – SP nr 

1 Pszczyna 
7.  Agnieszka Potoczko – SP 

nr 1 Pszczyna 
8.  Zofia  Szendera – SP nr 1 

Pszczyna 
9.  Oliwia Borowska – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
10.  Karolina Bolek – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
11.  Wiktoria Salon -  SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
 
Nagrody: 
1.  Zofia P ławecka – ZSP w 

Studzienicach 
2.  Magdalena Mynarska – SP 

Miedźna  
3.  Angelika Nowak – SP nr 1 

Goczałkowice - Zdrój 
 
Kategoria:  klasa IV – VI 
Wyró Ŝnienia: 
1.  Ewa Lazarek – SP nr 1 Go-

czałkowice – Zdrój 
2.  Weronika śmij – POPP 

Pszczyna 
 
Nagrody: 
1. Agnieszka Szema – SP nr 1 

Goczałkowice – Zdrój 
2. Marek Morkisz – SP Miedź-

na - Frydek 
 
Kategoria: Gimnazjum 
Wyró Ŝnienia: 
1. Artur Morkisz – PG Miedź-

na 
2. Weronika Waliczek – PG 

Goczałkowice – Zdrój 
3. Karolina Waliczek – PG 

Goczałkowice – Zdrój 
 
Nagrody: nie przyznano 

 
GOK 

Świąteczny Konkurs Plastyczny 
„Święta BoŜego Narodzenia w moim domu” 

W nadchodzące ferie zimo-
we, przypadające w okresie 
26.01-08.02.2009r. Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował 
wiele atrakcji dla róŜnych grup 
wiekowych. W programie znaj-
dą się ciekawe zajęcia plastycz-
ne dla maluchów połączone z 
grami i zabawami oraz wyjazdy 
kulturalne m.in. do kina, teatru 
oraz planetarium. W sali GOK-u 

zagości teatrzyk pt. 
„Poszukiwania Gucia”, któremu 
towarzyszyć będzie muzyka, 
taniec i dobry humor. Wzorem 
lat ubiegłych odbędzie się bal 
przebierańców dla dzieci z licz-
nymi atrakcjami. Na zakończe-
nie ferii zimowych GOK zorga-
nizuje Babski Comber czyli 
„Babskie swawole przy biesiad-
nym stole”, imprezę która cieszy 

się ogromnym powodzeniem 
wśród goczałkowickich Pań. 

Szczegółowy plan ferii zi-
mowych dostępny będzie w 
najbliŜszych dniach na stronie 
internetowej www.gok.net.pl 
oraz na plakatach w szkołach. 

JuŜ dziś serdecznie zaprasza-
my do skorzystania z naszej 
oferty. 

GOK 

Ferie zimowe 2009 z GOKFerie zimowe 2009 z GOKFerie zimowe 2009 z GOKFerie zimowe 2009 z GOK----iemiemiemiem    



XVII FINAŁ 
11 STYCZNIA 2008 

 
ZAPRASZAMY MŁODZIE ś DO UDZIAŁU 

W ORGANIZACJI XVII FINAŁU WO ŚP 
W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI. 

 
W ramach akcji WOŚP planujemy  

zorganizowanie koncertu, wystawy, licytacji  
oraz zbiórki pieniędzy bezpośrednio do puszek.  

Wszystkich zainteresowanych współpracą  
zapraszamy do biura Gminnego Ośrodka  

Kultury, UG. II pi ętro pokój 213,  
tel. 032 210 7838 

Najserdeczniejsze�życzenia��
szczęśliwych�i�radosnych�

Świąt�Bożego�Narodzenia�
oraz�

wszelkiej�pomyślności�i�sukcesów�
w�nadchodzącym�roku�

składa�
Gminny�Ośrodek�Kultury��
w�Goczałkowicach-Zdroju.�

KrzyŜówka na Święta 

1. Dzielimy się nim przy stole wigilijnym ? 
2. Wigilijny deser z makiem i struclą ? 
3. ZjeŜdŜa się na nich z górki ? 
4. Nadejdą juŜ 24-25 grudnia ? 
5. Znajdziemy je pod choinką ? 
6. Mają zazwyczaj duŜo ości ? 
7. Śpiewamy je w okresie świątecznym w kościele ? 
8. Jest zielona i ozdabiamy ją co roku ? 

Prawidłowe rozwiania krzyŜówki naleŜy przesyłać lub osobiście 
dostarczyć do 05 stycznia 2009r. do biura  

Gminnego Ośrodka Kultury ,UG II piętro, pokój 213 . 
ul. Szkolna 13 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój 

tel. 032 210 78 38 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 



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 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  

TERAPEUTYCZNYCH 
 
Dnia  15 stycznia 2008r.,odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników 
warsztatów terapeutycznych. Wszyscy zaproszeni podzieli się opłat-
kiem  składając sobie świąteczno – noworoczne Ŝyczenia. Dla uczest-
ników spotkania Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej przygotował  świąteczne upominki w postaci ksiąŜek i 
słodyczy. 

GOK 

Narodzenie 
 

ro zró s ł s ię  k rza k  cie rn is ty ro z łoŜyśc ie   
c ien iem  p oś rod ku  k rajob ra zu og ro du   
w  do l in ie  p rze c ho d zon e j juŜ dn iam i  
do  p rze łę c zy m ięd zy g a rb am i pa m ię c i   
 
i za k w i t ł  te j  n o cy  n ie  p rze t ra w ion e j  sn em   
po  świ t  zn ien a c ka  wy p ło szo ny  z  m rok u  
w  go d z in y  idąc e  won nośc ią  p rze d s ie bie   
ta m  gd z ie  m o c  t ru c h le je  s ta jąc  s ię k o lędą   
 
b rzm iącą  a ko rd am i zo sta w ia ją c ym i ś l ad y   
t rop ią c e  n a śc ieŜk ac h  w io dąc y c h po wyŜe j   
odm ie rzan ia d rog i n ie skoń c zo nośc ią  s tó p  
e ch o po wra c a ją c e  d o Ŝy c ia na rod ze n iem  

 
 
 

DoroŜką na księŜyc 
 

n ie c h  d o r oŜk a  t u  za ra z m i  s ta n i e   
p r a g n i e n i e  c h cę  p o z n ać  k s ię Ŝ y c a   
sp o t k a łe m  j e  w  d n ia  te g o  b ra m ie   
za p o m n i a ł e m  i  j uŜ  t e ra z d o p y t a m   
 
s t a n g r e c i e  k ru c ze  p o n a g l i j  k o n ie   
n a d  w yŜ y n y  s ię g a m y  juŜ  b la s k u   
i  t y l k o  m in  z ła  k o l e in y  ru c h o m e   
a  z dą Ŝ y m y  p r z e d  św i tu  z w i a s tu n   
 
a  ja k Ŝ e  p o d róŜo w a ć  d o  p e łn i  n o c y   
p o  b r u k o w a n e j  g w ia zd a m i  d ro d ze   
g d y b y  ta m  m ro k  św i a t ło  w y p ło s z y ł   
p o s ze d ł  c i e m n e j  s t r o n y  wą w o ze m   
 
i  w y sy ła j  n a m  S e l e n e  c za r  s r e b rn y   
ja k  n a  E n d y m io n a  śp ią c e g o  w  g r o c ie   
c o  n o c  sc h o dź  d o  m n i e  i  n ie  b l e d n i j   
a  s n y  m o je  s z e p te m  za k lę ć  w y z ł o cę  

 
 

Paweł Nemojewski 

„ Po co przyszedł ? 
Aby mogli Go znaleźć Ci, którzy Go szukają, 

Tak jak znaleź li Go pasterze ...” 
Jan Paweł II 

 

Grudzień to taki wyjątkowy miesiąc, gdy czas odmierza  
się zapalaniem kolejno świec adwentowych i wyczekiwaniem na 
dzień, w którym zapłoną "razem". Wówczas pojawia się choinka, 
gwiazdka na niebie, a potem wszyscy dzielą s ię opłatkiem, składa-
ją sobie Ŝyczenia, oczekują Narodzenia Pana i Nowego Roku. 

I my pragniemy złoŜyć najlepsze Ŝyczenia kaŜdej rodzinie, 
wszystkim Mieszkańcom Gminy i Czytelnikom "Wiadomości  
Goczałkowickich ". 

Niechaj ten świąteczny czas upływa w atmosferze ciepła  
rodzinnego, szczęścia i  spokoju. Niechaj serca wypełnia radość  
i nadzieja. 

Niechaj ten  nadchodzący rok będz ie rokiem pomyślności,  
realizac ji zamierzeń a kaŜdy nowy poranek – zwiastunem  
wzajemnej Ŝyczliwości, stabilności i dostatku. 
 

Zarząd TSG InicjatywaZarząd TSG InicjatywaZarząd TSG InicjatywaZarząd TSG Inicjatywa    



AZ BE ST 
 
 Infor muję, Ŝe istnieje 
moŜliwość uzyskania dotacji na 
likwi dację odpadów azbes towych 
powstał ych przy li kwi dacji pokryć  
dachowych i elewacji. Przed 
przystąpieniem do inwestycji 
naleŜy zapoznać się z zasadami 
przyznawania dotacji oraz dopeł-
nić wszys tkich formal ności z tym 
związanych. Niedopełnienie for-
malności wymaganych przy ubi e-
ganiu się o dotację równoznacz-
ne jest z odmową udziel enia 

dotacji. 
Przypominam j ednocześnie, Ŝe 
zgodnie z R ozporządzeni em 
Ministra Gospodar ki z  dnia 2 
kwietnia 2004r.  w sprawie sposo-
bów i warunków bezpi ecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawier ających azbest (Dz.U. z  
2004r. Nr 71 poz. 649) prace 
polegające na zabezpi eczeni u i 
usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest w obi ektach i urzą-
dzeni ach budowl anych mogą być  
wykonywane wyłączni e przez  
wykona wców pos i adających 
odpowiednie zezwolenia. 

 Właścici el,  uŜytkowni k 
wieczysty lub zarządca ni erucho-
mości obowiązany jest przed 
rozpoczęci em inwes tycji zgłosić 
prace polegające na zabezpi e-
czeniu lub usuwaniu wyrobów 
zawier ających azbest do właści-
wego organu administracji archi-
tektoniczno- budowlanej.  
  
Szczegóło we informacje: 
Urząd Gmin y Goczałko wice-
Zdrój  pokój Nr 205, tel. 0/32 
738 70 38 w. 205.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 

 Ten frag ment piosenki 
M.Grechuta był wiodącym ha-
słem w konkursie plastycznym 
na rysunek, który został wyko-
rzystany przy opracowaniu ka-
lendarza do segregacyjnej zbiór-
ki odpadów. Uroczyste wręcze-
nie nagród z udziałem Wójta 
Gminy Goczałkowice – Zdrój 
odbyło się dniu 8 grudnia 2008 
roku w Szkole Podstawowej nr 
1. 
 
Prace do konkursu nadesłali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 , Szkoły Podstawowej na 2 
oraz publicznego gimnazjum w 
Goczałkowicach – Zdroju. Na-
desłano łącznie 121 prac. 
Komisja przyznała 4 główne 
nagrody, których prace zostały 

zamieszczone w kalendarzu 
„segregacyjnym” na 2009 roku. 
 
Roksana Michalik SP1 - kl. IVc, 
Szkoła Podstawowa nr 1  
Ewa Lazarek SP 1 - kl.IVc, 
Szkoła Podstawowa nr 1  
Karolina Bolek SP 1- 
kl.III ,Szkoła Podstawowa nr 1  
Anna Czernecka SP 1 - kl.III, 
Szkoła Podstawowa nr 1 
 
W konkursie przyznano 14 wy-
róŜnień: 
Szkoła Podstawowa nr 1 
Martyna Skipioł - kl. Ib 
Karolina Pyś - kl.Vc 
Paulina Janik - kl.IVa 
Katarzyna Blacha -kl.IV a 
Magdalena Maśka - kl.Va 
Sabina Kozik - kl.IV b 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Martyna Pryszcz - kl.VI 
 
Gimnazjum 
Adrianna Milaniak - kl Ib 
Karolina Hoza - kl.Id 
Joanna Czernecka - kl. IIb 
Angelika Wiera – kl. Id 
Szymon Kapias - kl. II b 
Monika Orzanna - kl. II a 
Jakub Młodzik - kl.II b 
 
Komisja dziękuje opiekunom 
dzieci, które przystąpiły do kon-
kursu plastycznego z szkół SP 1 
Pani Bogusławie Rudzińskiej, 
Pani Gabrieli Wrzoł, SP 2 Pani 
Lucynie Skrudlik – Augustyniak 
oraz GP Pani Kseni Skipioł. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„…zostawcie nam czysty kawałek świata, zostawcie nam strumyka czysty bieg, 
zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, czyste powietrze zimą czysty śnieg…” 

           /M.Grechuta/ 



 Uczniowie Gimna-
zjum w Goczałkowicach 
– Zdroju rozpoczęli 
przygotowania do tego-
rocznych Świąt BoŜego 
Narodzenia juŜ  pod ko-
niec października. Tak 
wczesny okres mobiliza-
cji  uczniowskiego zapału, 
wynikał z faktu, iŜ  jako 

szkoła podjęliśmy się 
zorganizowania kilku 
większych akcji  (takŜe 
poza terenem placówki). 
Dziś śmiało juŜ  moŜemy 
powiedzieć, Ŝe dzięki spe-
cyficznej atmosferze, ja-
ka w ostatnim czasie pa-
nowała w naszej szkole, 

jesteśmy w pełni przygo-
towani na przeŜywanie 
najpiękniejszych świąt w 
roku czyli BoŜego Naro-
dzenia. 
 

NASZE AKCJE: 
MIKOŁAJKI: 
 
 Na początku listopada 
grupa uczniów naszej szkoły, 

pod opieką Pani mgr Moniki 
Młodzik, rozpoczęła zbiórkę 
słodyczy, zabawek, odzieŜy i 
tego wszystkiego – co zdaniem 
gimnazjalistów – mogłoby spra-
wić radość ich rówieśnikom. 
Celem akcji było przygotowanie 
paczek z okazji dnia św. Mikoła-
ja dla podopiecznych pszczyń-
skiej Szkoły Specjalnej. Wyniki 
tego przedsięwzięcia okazały się 
dla organizatorów duŜym zasko-
czeniem, poniewaŜ – jak się 
przekonaliśmy – włączyło się w 
nie takŜe wielu rodziców. W 
efekcie tych działań, mogliśmy 
przygotować upominki dla kole-
Ŝanek i kolegów, a przede 
wszystkim utwierdzić się w 
przekonaniu, Ŝe nie pozostajemy 
obojętni wobec potrzeb drugiego 
człowieka. 

  

KIERMASZ  
KSIĄśKI: 
 
 Na dwa tygodnie przed 
BoŜym Narodzeniem członko-
wie Koła Bibliotecznego działa-
jącego pod opieką Pani mgr 
Honoraty Malickiej, zorganizo-
wali kiermasz taniej ksiąŜki. 
Myślą „przewodnią” tej akcji, 
było hasło: „KsiąŜka – najlep-
szym prezentem pod choinkę!”. 

    

KIERMASZ  
ŚWIĄTECZNY: 
 
 Pod koniec października 
członkowie Koła Dziennikar-
skiego, działającego pod opieką 
Pani Anny Czerwińskiej, rozpo-
częli przygotowania do organi-
zacji Kiermaszu Świątecznego. 
Akcja ta została przeprowadzona 
w dniach 16 – 19 grudnia 2008 
r. W czasie kiermaszu dzienni-
karze (a konkretnie dziennikar-
ki) naszej szkoły sprzedawały 
wszelkiego rodzaju akcenty, 
związane oczywiście ze Święta-
mi BoŜego Narodzenia. Istot-
nym pozostaje fakt, Ŝe wszystkie 
dostępne na kiermaszu ozdoby, 

wykonane zostały własnoręcznie 
przez uczennice naszej szkoły, 
pod opieką Pani mgr Kseni Ski-
pioł, mgr Kamili Bienioszek 
oraz Anny Czerwińskiej. 

  

ŚWIĄTECZNE  
NUMERY GAZETEK  
SZKOLNYCH:  
„PASOśYT”  
I „GIMNAZJALKI”: 
 
 „PasoŜyt”  – na dwa 
tygodnie przed przerwą świą-
teczną ukazało się boŜonarodze-
niowe wydanie gazetki, redago-
wanej przez grupę miłośników 
biologii, pod opieką Pani mgr 
Jolanty Łykowskiej. W numerze 
zamieszczono wiele ciekawostek 
i konkursów o charakterze zbli-
Ŝających się świąt. 
„Gimnazjalki”  – działając w 
myśl zasady „poprawnej konku-

rencji”, tydzień po publikacji 
„PasoŜyta” swój miesięcznik 
wydała grupa redakcyjna 
„Gimnazjalek”. W numerze 
ukazał się m.in. wywiad z wy-
branymi nauczycielami na temat 
tego, jak wygląda BoŜe Naro-
dzenie w ich domach; świątecz-
ne marzenia uczniów naszej 
szkoły, boŜonarodzeniowa krzy-
Ŝówka oraz konkurs artystyczny 
z nagrodami. Dodatkowym atu-
tem tego numeru „Gimnazjalek” 

był świąteczny prezent, dołączo-
ny do kaŜdego numeru tj. bilecik 
do prezentu (oczywiście wyko-
nany przez grupę artystów na-
szego gimnazjum).  
 

LEKCJE  
TEMATYCZNE: 
 
 Ostatni tydzień nauki w 
większości poświęcony był na 
pogłębianie wiedzy na temat 
tradycji Świąt BoŜego Narodze-
nia, a tym samym kształtowanie 
toŜsamości narodowej młodego 
człowieka. I tak na lekcjach, 
które na to „pozwalały”, gimna-
zjaliści ucząc się, poznawali 
istotę symboli związanych ze 
świętami (m.in. język polski, 
religia), dowiadywali się, jak 
BoŜe Narodzenie wygląda w 
innych krajach (tutaj przede 
wszystkim duŜą rolę odegrały 
języki obce). 
 
WIGILIE KLASOWE  
– PIĄTEK 19 XII 2008 r. 
 
 Ostatni dzień zajęć dy-
daktycznych w tym roku kalen-
darzowym, został przeznaczony 
na podsumowanie długiego 
okresu przygotowań do Świąt 
BoŜego Narodzenia. Uczniowie 
wraz z wychowawcami zorgani-
zowali wigilie klasowe, w czasie 
których społeczność klasowa 
miała okazję do złoŜenia sobie 
Ŝyczeń, wspólnego śpiewania 
kolęd, a tym samym uświado-
mienia sobie, jak waŜni w Ŝyciu 
młodego człowieka są szkolni 
koledzy oraz zachowanie pozy-
tywnych relacji z ludźmi. 
 

Anna Czerwińska 
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we pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w 
rodzinie poprzez: 
 
a/ informowanie o istnieniu 
punktu konsultacy jnego w gmi-
nie, udostępnianie adresów 
innych punktów konsultacyjno-
interwency jnych dla of iar prze-
mocy  w rodzinie, grup samopo-
mocowych, interwencyjnych, 
terapeutycznych oraz f unkcjo-
nowaniu telefonów zauf ania, 
b/ f inansowanie zajęć terapeu-
tycznych dla członków rodzin 
pacjentów uzaleŜnionych od 
alkoholu, 
c/ dofinansowanie obozów 
oraz treningów terapeutycz-
nych dla osób współuzaleŜnio-
nych  
d/ dofinansowanie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin zagroŜo-
nych patologią społeczną 
e/ dofinansowanie Izby Wy-
trzeźwień.  
 
ZADANIE nr 4 
 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacy jnej w zakresie rozwią-
zy wania problemów alkoholo-
wy ch, w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy oraz tworze-
nie warunków sprzy jających 
realizacji potrzeb, których za-
spokajanie moty wuje  do po-
wstrzymy wania się od spoŜy-
wania alkoholu poprzez: 
 
a/ organizowanie i f inansowa-
nie szkolnych programów profi-
laktycznych obejmujących  
uczniów, rodziców i nauczycie-
li, 
b/ propagowanie pozytywnych 
wzorców zachowań przez 
wspieranie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych 
oraz akcji bezalkoholowych, 
c/ wspieranie kształcenia peda-
gogów szkolnych, nauczycieli i 
wy chowawców w dziedzinie 
prof ilaktyki, 
d/ współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem 
katolickim i innymi Kościołami 
mająca na celu promocję zdro-
wia i propagowanie trzeźwych 
obyczajów, 
e/ tworzenie warunków do 
zaspokajania potrzeb kultural-
nych i rekreacyjnych, 
f/ tworzenie warunków do za-
spokajania potrzeb związanych 

z kulturą f izyczną (m.in. troska 
o utrzymanie obiektów sporto-
wy ch, zakładanie placów za-
baw dla dzieci, troska o urzą-
dzenia sportowe), 
g/ organizowanie form spędza-
nia wolnego czasu dzieci, mło-
dzieŜy i osób dorosłych 
h/ organizowanie wypoczynku 
w okresie ferii zimowych i wa-
kacji - obozy, kolonie, półkolo-
nie, wycieczki, 
i/ prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych 
j/  nieodpłatne udostępnianie 
platformy e-edukacyjnej w 
ramach projektu „Wioska    
internetowa” 
k/ udział w kampaniach eduka-
cyjnych dotyczących zapobie-
gania uzaleŜnieniom. 
 
ZADANIE nr 5 
 
Wspomaganie działalno ści 
instytucji, stowarzysze ń i 
osób fizycznych, słu Ŝącej 
rozwi ązywaniu problemów 
alkoholowych poprzez: 
 
a/ zlecanie wykonania zadań z 
zakresu programu profilaktyki i 
rozwiązy wania problemów 
alkoholowych, 
b/ udzielanie dotacji do zadań 
własnych gminy, 
c/ wszechstronna pomoc w 
prowadzeniu działalności w 
zakresie wychowania w trzeź-
wości oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi, 
d/ tworzenie warunków sprzy-
jających ich działalności. 

 
ZADANIE nr 6 
 
Podejmowanie interwencji w 
związku z  naruszeniem usta-
wowy ch przepisów dotyczą-
cych reklamy i promocji oraz 
zakazu  sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych a takŜe 
wy stępowanie przed sądem w 
charakterze oskarŜyciela pu-
blicznego poprzez: 
 
a/ organizowanie szkoleń dla 
sprzedawców napojów alkoho-
lowych w zakresie przestrzega-
nia zakazu sprzedaŜy, w 
szczególności osobom nielet-
nim, 
b/ przeprowadzenie szkolenia 
w zakresie przestrzegania 
zakazu promocji i reklamy na-
pojow alkoholowych dla pod-
miotów gospodarczych prowa-
dzących działalność polegają-
cą na korzystaniu z zezwoleń 

na sprzedaŜ tych napojów, 
c/ wy dawanie opinii w toku 
postępowania  o cofnięcie ze-
zwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, 
d/ podejmowanie odpowied-
nich czy nności przewidzianych 
ustawą w przypadkach naru-
szenia przepisów w niej zawar-
tych, w szczególności dotyczą-
cych reklamy, promocji i prze-
strzegania zakazów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych. 
 
ZADANIE nr 7 
 
Wspieranie zatrudnienia socjal-
nego oraz współfinansowanie 
klubu integracji społecznej 
poprzez: 
 
a/ stworzenie osobom, które 
podlegają wykluczeniu spo-
łecznemu moŜliwości uczest-
nictwa w zajęciach prowadzo-
nych przez kluby integracji 
społecznej 
b/ stworzenie moŜliwości pod-
noszenia kwalif ikacji oraz zdo-
by wania i uzupełniania wiedzy 
z wykorzystaniem technologii 
inf ormatycznych 
c/ udzielanie pomocy osobom 
podlegającym wykluczeniu 
społecznemu w podjęciu    
pracy na podstawie stosunku 
pracy lub podjęciu działalności 
gospodarczej. 
 
 
GMINNA  KOMISJA ROZWI Ą-

ZYWANIA  PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  

 
Komisja jest organem opi-

niującym, inicjującym i nadzo-
rującym wykonanie gminnego 
programu. W szczególności do 
jej zadań naleŜy: 
 
1. inicjowanie działań związa-
nych z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów 
alkoholowych naleŜących do 
zadań gminy, 
2. współpraca z Pełnomocni-
kiem Wójta przy konstruowaniu 
gminnego programu, 
3. wy dawanie opinii o zgodno-
ści lokalizacji punktu sprzedaŜy 
z uchwałami Rady Gminy doty-
czącymi liczby punktów sprze-
daŜy  oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaŜy  i podawania 
napojów alkoholowych, 
4. występowanie z wnioskami i 
koordynowanie działań zmie-
rzających do cofnięcia zezwo-
leń na handel napojami alkoho-
lowymi w przypadku sprzedaŜy 

alkoholu osobom nieletnim i 
nietrzeźwym lub zakłócania 
porządku publicznego w miej-
scu sprzedaŜy alkoholu lub 
najbliŜszej okolicy, w szczegól-
ności wydawanie opinii w tym 
zakresie, 
5. przeprowadzanie i nadzoro-
wanie kontroli przestrzegania 
warunków sprzedaŜy, podawa-
nia i spoŜy wania napojów alko-
holowych, 
6. kierowanie na badania w 
przedmiocie uzaleŜnienia oraz 
podejmowanie czynności zmie-
rzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby 
uzaleŜnionej od alkoholu obo-
wiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwy-
kowego. 
 
 
V. REALIZATORZY PRO-
GRAMU: 
  
� Urząd Gminy  
� Ośrodek Pomocy Społecz-

nej 
� placówki oświatowe 
� organizacje pozarządowe  
� i inne podmioty  prowadzą-

ce działalność poŜytku 
publicznego. 

 
 
VI. ZASADY  FINANSOWA-
NIA  PROGRAMU 
 
Zadania wynikające z gminne-
go programu profilaktyki i roz-
wiązy wania problemów alkoho-
lowych są f inansowane w cało-
ści z wpły wów z opłat za ze-
zwolenia na sprzedaŜ i poda-
wanie napojów alkoholowych. 
Nie wykorzystane środki finan-
sowe są przeznaczone na 
realizację gminnego programu 
w roku następnym. 
 
 

Z ASADY  
WYNAGRADZANIA  

CZŁONKÓW   
KOMISJI 

 
Zgodnie z art. art.4¹  ust. 5 
ustawy  o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi ustala się następują-
ce zasady wynagradzania 
członków Gminnej Komisji 
Rozwiązy wania Problemów 
Alkoholowych: 
 
1. przewodniczący  i wiceprze-
wodniczący Komisji otrzymują 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
 

 
(Ciąg dalszy na stronie 15) 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA   
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 



§ 1 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
Ŝytku publicznego stwarza 
warunki: 
1. rozwoju akty wności oby wa-
telskiej mieszkańców Gminy, 
2. umacniania w nich odpowie-
dzialności za swoje środowisko 
lokalne, 
3. tworzenia więzi społecznych 
i budowania społeczeństwa 
oby watelskiego, 
4. efektywnego zaspakajania 
potrzeb róŜnych grup społecz-
nych, 
5. współpracy z oby watelami 
realizowanej na zasadach part-
nerskich. 
 

§ 2 
Współpraca Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publiczne-
go moŜe odby wać się poprzez: 
 
1. zlecanie realizacji zadań 

publicznych, 
2. wzajemne informowanie się 

o planowanych kierunkach 
działalności i współdziała-
nia, 

3. konsultowanie projektów 
aktów normatywnych sto-
sownie do zakresu ich dzia-
łalności statutowej, 

4. tworzenie wspólnych ze-
społów o charakterze do-
radczym i inicjaty wnym, 

5. promocję działalności orga-
nizacji pozarządowych, 

6. 6. organizowanie szkoleń i 
konsultacji mających na 
celu podniesienie sprawno-
ści ich funkcjonowania, 

7. pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów w skali lokalnej, 
regionalnej i ogólnopolskiej, 

8. udostępnianie lokalu komu-
nalnego na spotkania orga-
nizacji, 

9. podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w zakresie obję-
tym współpracą. 

 

§ 3 
Sf era zadań publicznych Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój, obej-
mujących współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi i pod-
miotami prowadzącymi działal-
ność poŜytku publicznego doty-
czy zadań w zakresie: 
1. ochrony i promocji zdrowia, 
2. działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 
3. edukacji, oświaty i wycho-

wania, 
4. krajoznawstwa oraz wypo-

czynku dzieci i młodzieŜy, 
5. przeciwdziałania patolo-

giom społecznym 
6. upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 
 

§ 4 
1. Zlecenie realizacji zadań 

publicznych mogą uzyskać 
organizacje pozarządowe i 
inne podmioty, których 
działalność statutowa jest 
zgodna z zakresem zleca-
nych zadań. 

  
2. Zlecenie realizacji zadania 

publicznego moŜe przy jąć 
jedną z następujących 
form: 
� powierzenie wykonania 

wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie 
jego realizacji  

� wsparcie tego zadania 
wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowa-
nie jego realizacji. 

 
3. Dotacje, o których mowa w 

ust. 2 nie mogą być wyko-
rzy stane na: 
� działalność gospodar-

czą  
� działalność polityczną   
� nabycie nieruchomości.  

 
 

§ 5 
1. Zlecanie zadań będzie od-

by wać się w trybie otwarte-
go konkursu ofert ogłasza-
nego przez Wójta Gminy w 
prasie, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny, chyba, Ŝe przepisy od-
rębne przewidują inny tryb 
zlecania. 

2. Ogłoszenie otwartego kon-
kursu ofert powinno zawie-
rać, w szczególności infor-
macje o: 
� rodzaju zadania, 
� wy sokości środków pu-

blicznych przeznaczo-
nych na realizacje tego 
zadania, 

� zasadach przy znawania 
dotacji, 

� terminach i warunkach 
realizacji zadania, 

� terminie składania ofert, 
� terminie, trybie i kryte-

riach stosowanych przy 
dokony waniu wyboru 
of erty 

� zrealizowanych przez 
gminę w roku 2008 za-
daniach publicznych 
tego samego rodzaju i 
związanych z nimi kosz-
tami, z uwzględnieniem 
wy sokości przekazanych 
dotacji. 

 
§ 6 

1. Do konkursu, o którym mo-
wa w § 5 mogą przystąpić 
takŜe jednostki organizacy j-
ne podległe organom admi-
nistracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane. 

2. Organizacje pozarządowe 
oraz inne uprawnione pod-
mioty składają oferty na 
formularzu określonym 
przez ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia 
społecznego. 

 
§ 7 

Zakres i zasady realizacji  zle-
conych zadań publicznych 
określa pisemne umowa, odpo-
wiednio o powierzenie zadania 
lub wsparcie realizacji zadania. 
 

§ 8 
W 2009r. organizacje pozarzą-
dowe oraz inne podmioty pro-

wadzące działalność poŜytku 
publicznego na rzecz społecz-
ności Gminy Goczałkowice-
Zdrój mogą ubiegać się o środ-
ki finansowe z budŜetu Gminy 
na realizację zadań Gminy w 
następujących obszarach: 
1. ochrona i promocja zdro-

wia, działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
oraz przeciwdziałanie pato-
logiom społecznym, w tym: 

� prowadzenie Świetlicy 
Terapeutycznej dla dzieci 
pochodzących z rodzin 
ubogich, zagroŜonych 
alkoholizmem lub niewy -
dolnych wychowawczo, 

� kompleksowa pomoc re-
habilitacyjno-
terapeutyczna dla dzieci z 
upośledzeniem umysło-
wym wraz z dowozem  

� sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi oraz 
osobami w terminalnym 
okresie choroby nowotwo-
rowej 

� działania na rzecz wy rów-
ny wania szans osób nie-
pełnosprawnych oraz 
osób z upośledzeniem 
umysłowym  

� prof ilaktyka chorób nowo-
tworowych – ochrona 
przed rakiem szyjki maci-
cy  

2. krajoznawstwo oraz wypo-
czynek dzieci i młodzieŜy 
szkolnej w okresie letnim    

3. upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, w tym: 

� organizacja imprez rekre-
acyjnych i innych przed-
sięwzięć słuŜących zaspa-
kajaniu potrzeb mieszkań-
ców w tym zakresie,  

� promocja walorów rekre-
acyjnych miejscowości  

4. 4.   edukacja, oświata  i 
wy chowanie: 

� działania na rzecz wy rów-
ny wania szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieŜy 

 
■ 

za kaŜdy udział w jej posiedze-
niu wy nagrodzenie w wysoko-
ści 20 % minimalnego wyna-
grodzenia za pracę pracowni-
ków, określonego w drodze 
odrębnej ustawy 
2. pozostali członkowie Komisji 
otrzymują za kaŜdy udział w jej 

posiedzeniu wynagrodzenie w 
wy sokości 15% wynagrodze-
nia, o którym mowa w ust. 1, 
3. podstawą wypłaty wynagro-
dzenia, o którym mowa w ust. 
1 i 2 jest zawarcie umowy  zle-
cenia oraz lista obecności, 
4. wszyscy członkowie Komisji 
otrzymują zwrot kosztów po-
dróŜy  słuŜbowych odby wanych 

w celu realizacji zadań zawar-
tych w programie lub związa-
nych z wy jazdami szkoleniowy-
mi, przy  czym podstawą zwrotu 
jest rozporządzenie ministra 
właściwego do spraw pracy w 
sprawie zasad ustalania oraz 
wy sokości naleŜności przysłu-
gujących pracownikom zatrud-
nionym w państwowej lub sa-

morządowej jednostce sfery 
budŜetowej  z tytułu podróŜy 
słuŜbowych na obszarze kraju, 
5. wydatki związane z wy na-
grodzeniem oraz zwrotem 
kosztów podróŜy słuŜbowych 
członków Komisji są pokry wa-
ne z budŜetu gminy  z dziale 
851 – Ochrona zdrowia. 

■ 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI I PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 



 Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych następujących obszarach: 
1.  Ochrona i promocja zdr owi a, dzi ałani a na rzecz osób ni epeł no-

sprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społ ecznym 
2. Edukacja, oświata i wychowanie 
 

I. Zakres rzeczowy zadania 
W obszarze ochrona i promocja zdrowia, dział ania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych  oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym:  
1.  Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna  dla dzieci z  

upośl edzeniem umysłowym, z terenu Gmi ny Goczał kowice-Zdrój, 
wraz z dowozem, 

2. Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewl ekle cho-
rymi oraz osobami w ter minalnym okresie choroby nowotworowej, 

3.  Działania na rzecz  wyrównywani a szans osób niepełnosprawnych 
oraz osób z  upośledzeniem umysłowym, 

4. Profilaktyka chor ób nowotworowych – ochrona przed r akiem szyjki 
macicy 

5. Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci pochodzących z 
rodzin ubogich, zagroŜonych alkoholizmem lub niewydol nych wy-
chowawczo, 

 
W obszarze edukacja, oświata i wychowanie: 
1.  Działania na rzecz  wyrównywani a szans edukacyjnych dzieci i 

młodzi eŜy.  
 

II. Wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę 
zadań – 64.500 zł, w  tym: 

• na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 31.500 zł 

• na przeciwdziałanie patologiom społ ecznym - 28.000 zł 
• na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania -   

5.000 zł 
 

III. Podmiotami uprawnionymi do zło Ŝenia oferty s ą: 
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działal ności poŜytku publicznego i wolontariaci e  
2.  podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działal ności poŜytku publicznego i wolontariaci e   
3.  jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane 
4. spółdziel nie socj alne. 
 

IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty w Sekre-

tariacie Urzędu Gminy Goczał kowice-Zdrój, adres: 43- 230 Goczał-
kowice-Zdr ój ul. Szkolna 13. 

2.  Oferty naleŜy skł adać  na for mularzu określ onym w Rozporządze-
niu Ministra Pr acy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawi e wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonani e zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dani a z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz . 2207). 

3.  Do oferty naleŜy dołączyć następujące załączni ki: 
 

a) odpis z  rejestru,  wys tawiony nie wcześni ej niŜ 3 mi esiące 
b) statut 
c) dokumenty potwier dzające umocowanie osób reprezentują-

cych oferenta 
d) sprawozdanie merytor yczne i finansowe za 2008r. 
e) oświadczenie czy oferent jest płatniki em podatku VAT 
f) oświadczenie o ni eprowadzeniu działalności gospodarczej w 

rozumieniu art. 9 ustawy  o dział alności poŜytku publicznego i 
wolontariacie w odniesi eniu do zadania publicznego będącego 
przedmiotem oferty 

g) umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku 
wskazania partnera w pkt.  V.1. oferty) 

4.  W przypadku składani a kserokopii dokumentów wymagane jest 
potwierdzenie „za zgodność z  or yginałem” przez osoby upowaŜnio-
ne do reprezentacji.  

5.  ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
6.  6. Kwota przyznanej dotacji moŜe być mniejsza od wnioskowanej. 
7.  Wójt Gminy zastrzega sobi e moŜliwość ni erozstrzygnięcia konkur-

su. 
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nastąpi w 2009r.  
2.  Z budŜetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na 

terenie Gminy Goczał kowice-Zdrój na rzecz mieszkańców lub za-
dani a realizowane z udziałem osób zamieszkałych na tereni e Gmi-
ny 

3. Posiadani e przez  oferenta odpowiednich zasobów lokalowych i 
organizacyjnych, a takŜe kadrowych 

4. Finansowy wkład własny na realizację zadania publicznego. 
 
VI. Terminy składania ofert 
Oferty naleŜy skł adać  w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs 
na realizację zadań publicznych z zakresu –wpisać  odpowiednio z 
zakr esu rzeczowego określonego w pkt.  I”, w Sekr etariacie Urzędu 
Gminy w Goczał kowicach-Zdroju, ul.  Szkol na 13, w ter minie do dni a 26 
stycznia 2009r.  
 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokony-
waniu wyboru ofert: 

1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w termini e do 14 dni po upł ywie 
terminu ich zł oŜeni a 

2. Oferty ni ekompletne lub wypeł nione ni eprawidłowo al bo złoŜone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 

3.  Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 
a) wartość mer ytor yczna pr ojektu:  0-5 pkt 
b) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, 

trwałość , przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie 
społeczne: 0-4 pkt 

c) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokal owe, sprzętowe: 0-
4 pkt 

d) kal kulacja kosztów r ealizacji planowanego zadani a, inne źr ódła 
finansowani a: 0-5 pkt 

e) inne - doświadczeni e w realizacji zadań o podobnym char akte-
rze, udzi ał partnerów: 0-2 pkt. 

 
4.  Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołana 

przez Wójta Gmi ny. 
 
4.  Decyzje o udziel eniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze 

zarządzenia, po zapoznani u się z  opi nią Komisji Konkursowej. 
 
4.  Wyni ki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzi e Gminy oraz publi kację w Biul ety-
nie Infor macji Publicznej. 

 
4.  O podjętych decyzjach składający ofertę są powi adamiani 

pisemnie.  
 
4.  Od podjętych decyzji ni e przysługuje odwołani e. 
 
VIII. Warunki zawarcia umowy: 
1. złoŜenie oświadczeni a w sprawie zobowiązania do prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji fi nansowo- księgowej, zgodnie z zasa-
dami określonymi  w § 5 ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego  

2.  w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niŜ wnioskowa-
na - kor ekta kosztorysu proj ektu. 

 

IX. Warunki przekazania dotacj i: 
- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadani a umowy, z 
zachowaniem formy pisemnej, wedł ug wzoru okr eślonego w Rozporzą-
dzeni u Ministra Pracy i Polityki Społ ecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawi e wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spr awozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz . 2207). 
 

X. Pozostałe informacje 
1. Podmiot dotowany po zakończeni u realizacji zadania j est zobowią-

zany do przedstawieni a szczegółowego sprawozdania mer ytorycz-
nego i finansowego z wykonanego zadani a zgodnie ze wzorem 
okr eślonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. IX, w termi-
nie 30 dni po upł ywi e terminu, na któr y umowa została zawarta. 

2.  Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych w w/w obszar ach 2008r. wyni osła 52.500 zł. 

 
■ 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE     



 Kończy się realizacja 
projektu systemowego na 2008 
r. realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Goczał-
kowicach- Zdroju pt. „  Aktywi-
zacja społeczna i zawodowa na 
terenie Gminy Goczałkowice- 
Zdrój” Priorytet VII „Promocja 
integracji społecznej”; Działa-
nie 7.1 „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji”; 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i 
upo wszechni ani e  aktywn ej 
integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”. Głównym celem 
wyŜej wymienionego projektu 
zgodnie z wnioskiem o dofinan-
sowanie było zmniejszenie 
bezrobocia wśród osób w wieku 
aktywności zawodowej, pozo-
stających bez zatrudnienia, 
będących klientami OPS w 
Goczałkowicach-Zdroju. 
PowyŜszy cel miał zostać osią-
gnięty poprzez podniesienie 

samooceny i motywacji wśród 
uczestników projektu, zwięk-
szenie aktywności społecznej i 
zawodowej, a takŜe podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych 
umoŜliwiaj ących wejście lub 
powrót na rynek pracy uczestni-
kom projektu. Na realizację 
zadań wynikających z projektu 
systemowego Gmina Goczałko-
wice- Zdrój otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej i budŜetu państwa. 
Łączny koszt projektu wyniósł 
58.534 zł. , w tym wkład wła-
sny Gminy w wysokości 10,5 % 
kosztu ogólnego.  
W okresie od 1.05.2008 r., dzię-
ki pozyskanym środkom z Unii 
Europejskiego moŜliwe było 
m.in. przeprowadzenie szeregu 
działań zmierzających do pod-
niesienia aktywności zawodo-
wej i społecznej pięciu osób 
bezrobotnych biorących udział 

w projekcie. Wszyscy uczestni-
cy wzięli udział w indywidual-
nych spotkaniach z psycholo-
giem, doradcą zawodowym, 
prawnikiem. Uczestniczyli w 
szkoleniu z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy i technik 
informatycznych, a takŜe brali 
udział w szkoleniu zawodowym 
z zakresu obsługi kas fiskal-
nych, otrzymując po zakończe-
niu w/w szkoleń stosowne za-
świadczenia. 
Jedna z osób uczestniczyła w 
szkoleniu z zakresu : specjalista 
do spraw kadr i płac. 
Kolejne dwie osoby brały 
udział w szkoleniu z zakresu 
bukieci arstw a z aranŜacja  
wnętrz. 
Jedna z osób biorących udział 
w projekcie uczestniczyła w 
szkoleniu z zakresu stylizacji 
paznokci, inna natomiast w 
warsztatach pt.” Zarządzanie 
sobą w czasie, wzmocnienie 
automotywacji”. Po zakończe-
niu tych szkoleń kaŜdy z uczest-
ników otrzymał zaświadczenie 
o ich ukończeniu. W trakcie 

udziału w szkoleniach organizo-
wanych w ramach  projektu  
systemowego moŜliwe było 
takŜe pokrycie kosztów opieki 
nad dziećmi w przedszkolu ze 
środków unijny ch. Osoby 
uczestniczące w p rojekcie  
otrzymały takŜe wsparcie do-
chodowe w postaci pokrycia 
kosztów dojazdu na szkolenia 
odbywające się poza terenem 
Gminy ( wkład własny Gmi-
ny ). 
Środki pochodzące z Unii Euro-
pejskiej pozwoliły takŜe na 
zatrudnienie pracownika socjal-
nego na ½ etatu i wyposaŜenie 
stanowiska pracy nowo zatrud-
nionego pracownika w kompu-
ter. 
W efek cie podejmowanych 
działań w ramach realizacji 
projektu jeden uczestnik projek-
tu podjął zatrudnienie, kolejna 
osoba bierze udział w przygoto-
waniu zawodowym. 
 

OPS Goczałkowice-Zdrój 

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  

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: 

1. Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych technicznych- 
geodeta – wymagane wy-
kształcenie wyŜsze kierun-
kowe  (praca w Zespole 
Szkól Rolniczych Pszczyna 
tel. 032/2103463) 

2. Recepcjonistka – wymaga-
ne wykształcenie średnie lub 
wyŜsze hotelarskie, staŜ 
pracy, biegła znajomość 
języka angielskiego, obsługa 
komputera  (praca Pszczyna) 

3. Specjalista ds. obsługi 
wspólnot mieszkaniowych 
– wykształcenie wyŜsze, 
prawo jazdy kat. B, uregulo-
wany stosunek do słuŜby 
wojskowej (praca Pszczyna 
– tel. 032/2128555)  

4. Asystent projektanta - 
wykształcenie średnie bu-
dowlane, znajomość progra-
mu AUTOCAD (praca w 
Pszczynie) 

5. Pielęgniarka 
(środowiskowa) – wykształ-
cenie kierunkowe, staŜ pracy 

w zawodzie wymagany – tel. 
793408834 

6. Sprzedawca – sortowacz, 
robotnik gospodarczy – 
praca Warszowice – tel. 
032/4729225 

7. Kierownik budowy z 
uprawnieniami – wykształ-
cenie min. średnie technicz-
ne oraz uprawnienia  budow-
lane (pracodawca z Pszczy-
ny) 

8. Spawacz, ślusarz, wyta-
czarz, f rezer -  wymagane 
wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, mile widziany 
staŜ pracy (praca Wola,  
Goczałkowice-Zdrój, 
Pszczyna) 

9.  Barmanka – wykształcenie 
zawodowe lub średnie, staŜ 
pracy mile widziany (praca 
Wola) 

10. Kosmetyczka – wykształce-
nie kierunkowe, staŜ pracy 
mile widziany (praca Piasek) 

11. Kucharz, pomoc kuchenna 
– wymagane wykształcenie 

kierunkowe oraz staŜ pracy 
w zawodzie (praca w 
Pszczynie – TEL. 
032/2128080, PRACA Paw-
łowice – tel. 603932925) 

12. Tokarz – wykształcenie 
kierunkowe, staŜ pracy w 
zawodzie (praca Pszczyna  - 
tel. 032/ 2108001 

13. Elektryk –  wykształcenie 
kierunkowe, uprawnienia 
SEP 1 KV (praca Pszczyna – 
tel. 032/3279500, praca Paw-
łowice - tel. 032/4722531) 

14. Robotnik budowlany 
(murarz, tynkarz, malarz, 
posadzkarz) – wykształce-
nie podstawowe, zawodowe, 
staŜ pracy mile widziany 
(pracodawca z Pszczyny) 

15. Majster budowlany – wy-
kształcenie średnie budowla-
ne, staŜ pracy min. 3 lata, 
prawo jazdy kat. B 
(pracodawca Studzionka – 
tel. 032/4490081)  

16. Mechanik samochodów 
osobowych – wykształcenie 

kierunkowe, staŜ pracy w 
zawodzie (praca Pszczyna) 

17. Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
(samochody cięŜarowe, 
autobusy) – wymagane 
wykształcenie kierunkowe 
(praca Pszczyna –  
tel. 032.2103920) 

18. Operator walca - wymaga-
ne uprawnienia operatora 
walca (pracodawca Stu-
dzionka – tel. 032/4490081) 

19. Suwnicowy – wymagane 
uprawnienia (istnieje moŜli-
wość przyuczenia) – praca 
Pszczyna – tel. 032/3279500 

20. Pracownik ochrony 
(licencja) – wymagane wy-
kształcenie zawodowe, śred-
nie oraz licencja pracownika 
ochrony (praca Wola, Bie-
ruń, Czechowice Dz., 
Brzeszcze, Lędziny) 

■ 



„Dobroć jest czymś bardzo prostym: 
 być zawsze do dyspozycji drugich, 

 nigdy nie szukać samego siebie” 
(Dag Hammarskjöld) 

 
 W miesiącu listopadzie 2008r. pracownicy Oś rodka 
Pomocy Społecznej przeprowadzili akcję rozprowadzania 
zagranicznej odzieŜy uŜywanej dla mieszkańców gminy Go-
czałkowice-Zdrój. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 37 
rodzin. OdzieŜ wydawana była przez 5 dni bez ograniczeń  
ilościowych (kaŜdy mógł zabrać tyle ile uwaŜał, Ŝe potrzebuje 
jego rodzina). Przeprowadzenie takiej akcji moŜliwe było 
dzięki ofiarności anonimowego sponsora oraz pomysłowości 
mieszkanki naszej Gminy, za co składamy im serdeczne po-
dziękowania. W roku 2008 przeprowadzono takŜe kilka akcji 
za pośrednictwem pracowników OPS, przekazania uŜywane-
go sprzętu (w postaci sprzętu agd, mebli, rzeczy dziecięcych). 
Wszystkim tym ofiarodawcom takŜe składamy serdeczne 
podziękowania, gdyŜ bardzo waŜne jest, aby w wi rze co-
dzienności nie zapomnieć o tym, co jest istotne w naszym 
Ŝyciu o ofiarowywaniu swojego serca innym potrzebującym. 
 

Kierownik OPS - mgr Joanna Kotas 

 Zwracam się o natych-
miastowe i  skuteczne rozwiąza-
nie problemu braku lub zł ego 
oświetleni a ulicy Uzdrowiskowej 
w Goczał kowicach-Zdr oju na 
odcinku od skrzyŜowania ul.  
Szkolna - ul. Uzdrowiskowa do 
Uzdrowiska. 
UwaŜam za skandaliczny i zagra-
Ŝający bezpi eczeństwu pieszych 
brak oświetlenia przy jednocze-
snym zł ym stanie chodni ka i 
pobocza drogi na odcinku jednym 

z najbardzi ej uczęszczanych 
przez kuracj uszy i mi eszkańców. 
Problem powyŜszy wielokr otnie 
sygnalizowałem na sesj ach Rady 
Gminy j ednak nieskuteczni e. 
Oczekuję zajęci a się tą sprawą i 
ostateczne rozwiązani e problemu 
- zapewni enie oświetl enia zgod-
nie z obowiązującymi normami i 
zdrowym rozsądkiem. 
 

Krzysztof Kleczka 

INTERPELACJE RADNYCH 

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 . . .    

Do końca roku pozostało kilka dni. W tym czasi e planowane jest jesz-
cze jedno posiedzenie R ady Gminy, na którym zapadną bardzo waŜne 
decyzje.  W porządku obrad przewiduje się m.in.  uchwaleni e budŜetu na 
2009r., zatwierdzenie tar yf na wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 
01 lutego oraz ustaleni e dopłat dla odbiorców usł ug wodociągowo-
kanalizacyj nych. 

Ruszył program budowy dr óg lokalnych. Wnioski moŜna był o składać  
do 21 listopada. Niestety, wniosek dotyczący przebudowy ul.  Szkol nej  
wraz ze skrzyŜowaniami zos tał odrzucony. Powiat skorzystał z procedu-
ry odwoławczej i złoŜył stosowny protes t. Ostateczne losy wniosku po-
znamy przed końcem tego roku. 

Od stycznia w Urzędzie Gminy zostanie zatrudniony pr acowni k ds. 
gospodarki  gruntami  oraz  gospodarki  komunalnej.  Do jego obowiązków 
naleŜeć będzi e m.in.  zbywanie i  nabywanie nieruchomości, organizowa-
nie przetargów w tym zakresie, oddawanie nier uchomości w uŜytkowa-
nie wieczyste i dzi erŜawę, zamiany gruntów, ustalanie odszkodowania 
za dział ki gruntu wydzielone pod drogi, prowadzenie spraw związanych 
z utrzymani em  czys tości i  porządku na terenie Gmi ny, selektywną 
zbiórka odpadów, realizacją programu usuwania azbestu oraz  utrzyma-
niem Punktu Z biór ki Opon. Konkurs ogłoszono na początku grudni a. 
Termin składania ofert upł ynął 22 grudnia. 

Brak lub sł aby rozwój  urządzeń infrastruktury technicznej  to czynni k 
hamujący budownictwo. Wie o tym kaŜdy inwes tor.  Wiedzą władze 
gminy. W ostatnim kwartale roku wykonano kanalizację sanitar ną na 
Grzebłowcu, gdzie firma Everest buduje 29 domków j ednorodzinnych, 
na ul.  Poł udni owej firma Renobud, gdzi e powstaje skupisko 24 budyn-
ków mieszkalnych oraz przy ul Polnej – 4 domy. Wartość wykonanych 
robót 201,5 tys.  zł. Ponadto zlecono opracowani e dokumentacji tech-
nicznej uzbrojenia terenów inwes tycyjnych przy DK1. 

Ilość środków przekazanych Gmi nie, a właści wie Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej na aktywizację społeczną i zawodową w przyszłym roku 
będzi e prawie dwukrotnie większa w porównani u do roku bi eŜącego. W 
2008r. uzyskano dotację w kwocie 58.500 zł. W przyszł ym roku  będzie 
to kwota ok. 102 tys. zł 

Aktualizacja danych w ewi dencji gruntów i zakładani e w Starostwie 
Powiatowym kartotek budynków powoduje obowiązkową wer yfi kację i  
kor ektę decyzji podatkowych w urzędach gmin. W wyni ku tego wszczy-
na się postępowania wyjaśni ające, które skutkują ponownym przelicze-
niem i zazwyczaj wzrostem obciąŜeń podatkowych. W ostatnich miesią-
cach R eferat Finansowy prowadzi 174 takie sprawy, w czego 69 zakoń-
czyło się wydaniem nowych decyzji podatkowych. 

Z budŜetu gminy cor ocznie część  pieniędzy przeznacza się na realiza-
cję zadań w ramach współpracy z  organizacj ami pozarządowymi,  zleca-
nych w tr ybie otwartych konkursów ofert . W 2008r. ogłoszono 7 konkur-
sów, podpisano 7 umów na kwotę 83 tys.  zł.,  m.i n. ze Stowarzyszeniem 
Rodzin Katolickich, Stowarzyszeni em Ojca PIO w Pszczynie, Ośrod-
kiem Matka BoŜa RóŜańcowa w Pszczynie oraz Polski m Stowarzysze-
niem na Rzecz Osób z Upośledzeni em U mysłowym Koło w Pszczyni e. 
W przyszł ym roku planowana wartość dotacji wyniesie 87.500 zł. 

Gimnazjum wydało kalendarz na 2009r. Jest to niezwykł y kal endarz, 
który bazuj e na liczbie 12. Jest więc  12 oddziałów w szkol e,  12 miesię-
cy, 12 kartek, z któr ych spoglądają uśmiechnięte twarze uczniów i wy-
chowawców. Zdjęcia nawiązują do pór roku i charakterystycznych dat.  
W lutym, a jakŜe, prezentuj e się klasa z  serduszkami na koszul kach,  w 
kwietniu j est wiel ka pisanka i bukiety wi osennych kwiatów, w wakacje 
pełna laba, w październi ku jesienne liście, a w grudniu Mi kołaje. Do 
tego szereg waŜnych informacji  dotyczących świąt, organizacji roku 
szkol nego i i mprez szkolnych. Gratuluj emy pomysłu i wykonania. 

Istotne zmiany wprowadza nowa ustawa o pracownikach samorządo-
wych, któr a wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia 2009r. Naj waŜniejsze zmiany 
to słuŜba przygotowawcza do pr acy dla nowo zatrudnionych pracowni-
ków, egzaminy kończące tę słuŜbę, własne regulaminy ocen kwalifi ka-
cyjnych, wł asne regulaminy wynagradzani a, moŜliwości  awansu we-
wnętrznego, nowy sposób zatrudniania sekretarzy, likwidacja miano-
wań, moŜli wość zatrudniania asys tentów i doradców. 

Maria OŜarowska  

Odpowied ź na interpelacj ę  
Radnego Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  

Pana Krzysztofa Kleczki z dnia 18.11.2008 r. 
 

 W odpowiedzi na w/w interpelację dotyczącą oświetlenia ulicy 
Uzdrowiskowej w Goczał kowicach-Zdroju na odcinku ul. Szkol na – Bo-
rowinowa – Uzdrowiskowa pragnę poinfor mować , Ŝe: 
 
1.  Zgłoszenie w tej sprawie do firmy obsługującej oświetl enie uliczne na 

terenie gminy Goczał kowice-Zdrój czyli Vattenfall Networ k Services  
Poland sp. z o.o. nastąpiło tel efonicznie niezwłocznie po otrzymani u 
interpel acji tj. w dniu 18.11.2008, po czym został ponowione w dni u 
19.11.2008 pocztą elektroniczną. 

2.  W dniu 21.11. 2008 r. otrzymaliśmy potwierdzenie wykonania prze-
glądu i napraw oświetleni a ulicznego w tym r ejonie, co potwi erdziła 
równi eŜ wizja w terenie pracowni ków Administracji Zasobów Komu-
nalnych.  

3.  Przegląd oświetl enia ulicznego w w/w rejonie potwier dził uszkodze-
nie 1 lampy naprzeci w Klasztoru, które zos tało usunięte w dni u 
21.11.2008. Pozostałe punkty świetl ne na tym odcinku ni e wymagał y 
ingerencji serwisowej. 

 
Jednocześnie informuje, Ŝe Administracja Zasobów Komunalnych 

na bieŜąco zgłasza do firmy obsługującej oświ etleni e uliczne na terenie 
naszej gmi ny wszel kie sygnały o awariach tego oświetlenia.  

Corocznie pracownicy firmy Vattenfall wraz z pracowni kami AZK 
dokonują kompleksowego przeglądu wszystkich punktów oświetlenia 
ulicznego na terenie g miny Goczał kowice-Zdrój i kol ejny taki przegląd 
będzi e przeprowadzony w dniu 11.12.2008 r.  
 

Wójt Gminy - Krzysztof Kanik 



43-230 Goczałkowice-Zdrój 
ul. Powstańców Śl. 3 



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    
 

Informacja dla osób stosujących środki ochrony roślin w produk-
cji rolnej i leśnictwie. 

 
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w 

Pszczynie informuje, Ŝe w terminach :  9 i 10. 01.2009r oraz 16 i 17. 
01. 2009r. organizuje szkolenie dla osób stosujących środki ochrony 
roślin w produkcji rolnej i leśnictwie. Rozpoczęcie szkolenia w 
pierwszym dniu o godz.15,00 

 
Informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu 0 32/21034 63;   

0 662184427. 
 

Jednocześnie informuje się, Ŝe 
zgodnie z art. z art. 74  ustawy z 
dnia 18 grudnia  2003 roku o 
ochronie roślin /Dz.U.z  2008 r. Nr 
133 poz.849, tekst jednolity/ za-
biegi przy uŜyciu środków ochro-
ny roślin w produkcji rolnej i le-
śnictwie mogą być wykonywane 
przez osoby, które ukończyły 
szkolenie w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i posiadają 
aktualne zaświadczenie o ukończe-
niu tego szkolenia. 

■ 

KOMUNIKAT POLICJI 
 
 Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie prowadzi czynności 
wyjaśniające w sprawie uszkodzenia w okresie od 06. do 09. grudnia 
2008r zaparkowanego samochodu cięŜarowego marki Man typu Fur-
gon w Studzienicach na ul. Jaskółek 12 na terenie prywatnej Firmy 
przez n/n kierującego samochodem cięŜarowym . Świadków zdarze-
nia prosimy o kontakt osobisty w KPP Pszczyna pokój nr 17 lub tele-
foniczny na numer telefonu (0 32) 4493200 lub 997 


