
 W sobotę 24 listopada 
minął rok od chwili oddania do 
uŜytku krytej pływalni w Go-
czałkowicach-Zdroju. Na tę 
okazję Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji przygotował dla ama-
torów wodnego szaleństwa kilka 
atrakcji. Odbyły się m.in. wyści-
gi na materacach, na dystansie 
50m, zawody na zjeŜdŜalni oraz 
pokaz ratownictwa wodnego. 
MoŜna było równieŜ nurkować 
pod okiem fachowców. W go-
dzinach popołudniowych udo-
stępniono do zwiedzania podzie-
mie basenu. W tym dniu wpro-
wadzono promocyjne ceny bile-
tów.  
W poniedziałek 26 listopada 
odbyły się zawody pływackie 
dla dzieci i młodzieŜy ze szkół 
goczałkowickich.  
Gości odwiedzających stronę 

www.goczalkowicezdroj.pl  
zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
oraz 2 krótkich filmów z imprez 
rocznicowych 
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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   

 W listopadzie 18 par 
wspólnie świętowało jubile-
usz 50, 55 i 60 lat poŜycia 
małŜeńskiego. Uroczystość 
odbyła się w Sali GOK. Do-
stojnych Gości podejmował 
jak zwykle gospodarz gminy 

- Wójt Krzysztof Kanik. 
Jubilaci otrzymali medale za 
długoletnie poŜycie, kwiaty 
oraz upominki. Były Ŝycze-
nia i pamiątkowe zdjęcie.  

 
(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Nasze  
kulinarne  
dziedzictwo 
 
 W dniu 8 listopada br. w 
pszczyńskiej restauracji „Dama 
PIK” odbył się I Powiatowy 
Konkurs Potraw Regionalnych. 
Organizatorami Konkursu byli:  
Starostwo  Powiatowe oraz Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Pszczynie. Uczestni-
czyło w nim 12 Kół Gospodyń 
Wiejskich z wszystkich gmin 
powiatu pszczyńskiego.  

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Pierwsza rocznica  
działalno ści krytej pływalni 

Pół wieku i wi ęcej razem 



UCHWAŁA 
 Nr XII/80/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: ustalenia stawek 
opłaty targowej w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój na rok 
2008 
 
 Na podstawie art.18 ust. 
2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.), art. 
19 pkt 1, lit. a i pkt 2, art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala: 
 

§ 1 
Ustala się dzienną stawkę opłaty 
targowej od osób fizycznych i 
prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej dokonują-
cych sprzedaŜy na targowiskach 
w wysokości: 
 
� 5,00 zł od metra bieŜącego 

stoiska, przy czym kaŜdy 
zaczęty metr będzie liczony 
do pełnego metra bieŜącego, 

 
� 5,00 zł od punktu sprzeda-

Ŝy odręcznej typu: kosz, 
wiadro, skrzynka, wieszak, 
sprzedaŜ owoców na mur-
kach itp. 

 
Dzienna stawka opłaty targowej 
nie moŜe przekroczyć 631,94 
zł. 
 

§ 2 
1. Terminem płatności opłaty 
targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaŜ. 
 
2. Opłatę targową pobierają 
pracownicy Administracji Zaso-
bów Komunalnych w Goczałko-
wicach-Zdroju w ramach wyko-
nywania swoich obowiązków. Z 
tego tytułu nie otrzymują dodat-
kowego wynagrodzenia. 
 
3. Inkasent opłaty targowej wi-

nien dokonywać miesięcznych 
rozliczeń wpływów z budŜetem 
Gminy w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu, którego rozliczenie doty-
czy. 
  

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

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI 

OPŁATA TARGOWA 

UCHWAŁA 
 Nr XII/78/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieru-
chomości na 2008 rok 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 
ust.1  i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn.zm.), art. 
5 ust.1 i 2 oraz art.20 ust.1 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz.844 z późn.zm.) Rada Gmi-
ny  uchwala: 
  

§ 1 
Stawki podatku od nieruchomo-
ści w roku 2008 wynoszą: 
1. od 1 m2 powierzchni uŜytko-

wej budynków mieszkalnych 
- 0,46zł 

2. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej - 15,76zł 

3. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
- 7,52zł 

4. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania usług 
zdrowotnych - 3,56zł 

5. od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej pozostałych budynków 
lub ich części w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicz-
nego - 4,84zł 

6. od budowli 2% ich wartości 
7. od 1 m2 powierzchni grun-

tów związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 
0,64zł 

8. od gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrownie 
wodne - 3,74zł od 1 ha po-
wierzchni 

9. od gruntów: 
a. pod  drogami - 0,06zł od 

1 m2 powierzchni 
b. pozostałych, w tym zaję-

tych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku 
publicznego przez orga-

nizacje poŜytku publicz-
nego - 0,13zł od 1m2 
powierzchni 

 
§ 2 

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

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
  

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008r. 
 
 

_____________________ 
 

UCHWAŁA 
 Nr XII/79/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w  2008r. 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 
ust.1  i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn.zm.), art. 
7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz.844 z późn.zm.) 
Rada Gminy  uchwala: 
  

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

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

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008r. 



UCHWAŁA  
Nr XII/82/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: ustalenia stawek 
opłaty uzdrowiskowej w Gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój na 
rok 2008, terminu płatności 
oraz sposobu jej poboru 
 
 Na podstawie art.18 ust. 
2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.), art. 
17 ust.1a, art.19 pkt 1, lit. d i pkt 
2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 
8, poz. 60 z późn. zm.)  Rada 
Gminy uchwala: 
 

§ 1 
Ustala się dzienną stawkę opłaty 
uzdrowiskowej w wysokości 
1,00zł. 
 

§ 2 
1.  Zarządza się pobór opłaty 
uzdrowiskowej w drodze inkasa. 
2.  Opłatę uzdrowiskową moŜna 
wpłacać na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy lub u inkasenta. 
3.  Na inkasentów opłaty uzdro-
wiskowej zobowiązanych do jej 

poboru wyznacza się: 
a)  Wojewódzki Ośrodek Reu-
matologiczno-Rehabilitacyjny w 
Goczałkowicach-Zdroju od 
pacjentów tego Ośrodka 
b)  Sanatorium Reumatologicz-
no-Rehabilitacyjne „Gwarek” w 
Goczałkowicach-Zdroju od 
pensjonariuszy Sanatorium 
c)  osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą polegającą na 
wynajmowaniu pokoi od prze-
bywających w nich czasowo 
osób 
d)  osoby kierujące hotelami, 
motelami, pensjonatami, albo 
podobnymi obiektami usługo-
wymi, w których przebywają 
czasowo osoby podlegające 
opłacie poza wymienionymi w 
pkt a, b i c. 
4.  Opłata jest płatna w pierw-
szym dniu pobytu za cały plano-
wany okres z góry. 
5.  Inkasenci opłaty winni doko-

nywać miesięcznego rozliczenia 
wpływów z budŜetem Gminy w 
terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
którego rozliczenie dotyczy. 
6.  Ustala się wynagrodzenie dla 
inkasentów w wysokości 10 % 
pobranych opłat, płatne w termi-
nie 14 dni po przedstawieniu 
rozliczenia. 
 

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

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

UCHWAŁA  
Nr XII/83/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: trybu i szczegóło-
wych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego uŜytków rol-
nych na których zaprzestano 
produkcji rolnej 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 9 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) uchwala: 
 

§ 1 
Uchwała okreś la tryb i szczegó-
łowe warunki zwolnienia od 

podatku rolnego uŜytków rol-
nych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej, zwanego dalej 
„zwolnieniem”. 

§ 2 
1. Zwolnienie stosuje się na 
wniosek podatnika. 
2. Początek okresu zwolnienia 
nie moŜe być wcześniejszy niŜ 
pierwszy dzień miesiąca nastę-
pującego po złoŜeniu wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. 
3. Wniosek powinien zawierać 
dane dotyczące gruntu, którego 

ma dotyczyć zwolnienie, w 
szczególności numer działki wg 
ewidencji gruntów, powierzch-
nię i klasę oraz okreś lać zamie-
rzony okres zwolnienia w grani-
cach od 1 - 3 lat. 

§ 3 
1. Warunki zwolnienia są nastę-
pujące: 
- zaprzestanie uprawy roślin; 
- nie wykorzystywanie gruntów 
na cele pastwiskowe; 

 
(Ciąg dalszy na stronie 4) 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW  

OPŁATA UZDROWISKOWA 

UCHWAŁA 
 Nr XII/81/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: opłaty od posiada-
nia psów na 2008 rok 
   
  Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 
ust.1  i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.), art. 
18a  ust.1 i art.19 pkt 1, lit. f  i 
pkt 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych  (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z 
późn. zm.) i art. 1 pkt 14 i pkt 15 

oraz art. 7 ustawy z dnia 7 grud-
nia 2006 r. o zmianie ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych 
oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 
1828) Rada Gminy uchwala: 
  

§ 1 
Wprowadza się na terenie Gmi-
ny Goczałkowice-Zdrój opłatę 
od osób fizycznych posiadają-
cych psy. 
 

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

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

 
§ 4 

1. Opłata od posiadania psów 
płatna jest bez wezwania do 
dnia 31 maja roku podatkowe-
go,   a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej 
dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. 
2. W przypadku powstania lub 
wygaśnięcia obowiązku uiszcze-
nia opłaty w ciągu roku podat-
kowego, stawkę roczną zmniej-
sza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał 
obowiązek jej zapłaty. 
  
3. Obowiązek uiszczenia opłaty 
powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powsta-
nie tego obowiązku i wygasa z 

upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniają-
ce ten obowiązek. 
  

§ 5. 
 Wpłaty opłaty naleŜy dokony-
wać na rachunek bankowy Urzę-
du Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
 

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

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
   

§ 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 



UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

- nie dokonywanie zbioru traw i 
siana na cele paszowe; 
- utrzymanie gruntów w stanie 
nie zagraŜającym rozprzestrze-
nianiu się chwastów. 
2.Warunki okreś lone w ust. 1 
muszą być spełnione łącznie. 

§ 4 
1. Zwolnienie następuje w dro-
dze decyzji Wójta. 

2. W razie niedopełnienia cho-
ciaŜby jednego z zastrzeŜonych 
warunków organ podatkowy 
stwierdza wygaśnięcie w całości 
lub w części decyzji, o której 
mowa w pkt. 1. 
3. Podatnik jest zobowiązany do 
zawiadomienia Urzędu Gminy 
w Goczałkowicach-Zdroju w 
terminie 14 dni o zaistniałych 
zmianach w przypadku wcze-
śniejszego podjęcia produkcji na 

wyłączonych uŜytkach rolnych. 
§ 5 

Traci moc Uchwała Nr XXXI-
II/199/96 Rady Gminy w Go-
czałkowicach-Zdroju z dnia 10 
grudnia 1996r. w sprawie trybu i 
warunków zwolnienia od podat-
ku rolnego uŜytków rolnych na 
których zaprzestano produkcji 
rolnej. 

§ 6 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 

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

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ś ląskiego. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
 

UCHWAŁA  
XII/84/07 

Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 16.10.2007 r. 

 
w sprawie: określenia wzorów 
formularzy informacji i dekla-
racji podatkowych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokal-
nych  (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwa-
la: 

§ 1 
 W zakresie wzorów 
informacji i deklaracji na poda-
tek od nieruchomości: 
1) okreś la się wzór informacji w 
sprawie podatku od nierucho-

mości (IN-1) stanowiący załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) okreś la się wzór deklaracji na 
podatek od nieruchomości (DN-
1) stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek od nieruchomości – 
„Dane o nieruchomo-
ściach” (ZN-1/A) stanowiący 
załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały; 
4) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek od nieruchomości – 
„Dane o zwolnieniach podatko-
wych w podatku od nierucho-
mości” (ZN-1/B), stanowiący 
załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
     W zakresie wzorów 
informacji i deklaracji na poda-
tek rolny: 
1) okreś la się wzór informacji w 
sprawie podatku rolnego (IR-1) 
stanowiący załącznik Nr 5 do 
niniejszej uchwały; 
2) okreś la się wzór deklaracji na 
podatek rolny (DR-1) stanowią-
cy załącznik Nr 6 do niniejszej 
uchwały; 
3) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek rolny – „Dane o nieru-

chomościach rolnych” (ZR-1/A) 
stanowiący załącznik Nr 7 do 
niniejszej uchwały; 
4) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek rolny – „Dane o zwol-
nieniach i ulgach podatkowych 
w podatku rolnym” (ZR-1/B), 
stanowiący załącznik Nr 8 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
     W zakresie wzorów 
informacji i deklaracji na poda-
tek leśny: 
1) okreś la się wzór informacji w 
sprawie podatku leśnego (IL-1) 
stanowiący załącznik Nr 9 do 
niniejszej uchwały; 
2) okreś la się wzór deklaracji na 
podatek leśny (DL-1) stanowią-
cy załącznik Nr 10 do niniejszej 
uchwały; 
3) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek leśny – „Dane o nieru-
chomościach leśnych” (ZL-1/A) 
stanowiący załącznik Nr 11 do 
niniejszej uchwały; 
4) określa się wzór załącznika 
do informacji lub deklaracji na 
podatek leśny – „Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podat-
ku leśnym” (ZL-1/B), stanowią-
cy załącznik Nr 12 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 
Tracą moc: 
uchwała Nr XXVIII/162/2004 
Rady Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju z dnia 7 grudnia 
2004 roku w sprawie ustalenia 
wzoru formularzy dotyczących 
informacji i deklaracji  w spra-
wie podatku rolnego,  
uchwała Nr XXVIII/163/2004 
Rady Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju z dnia 7 grudnia 
2004 roku w sprawie ustalenia 
wzoru formularzy dotyczących 
informacji i deklaracji  w spra-
wie podatku leśnego, 
uchwała Nr XXVIII/164/2004 
Rady Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju z dnia 7 grudnia 
2004 roku w sprawie ustalenia 
wzoru formularzy dotyczących 
informacji i deklaracji  w spra-
wie podatku od nieruchomości. 

§ 5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy. 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 
 

Uchwała  
nr XIII/90/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 13.11.2007 r. 

 
w sprawie: zasady korzystania 
ze stołówki szkolnej i wysoko-
ści opłat za korzystanie z posił-
ków  
 

Na podstawie art. 18 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 67a 

ust. 2,3,4 w związku z art. 3 p.5 
ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala: 

 
§1 

Wszyscy uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Pawła II-go 
oraz Gimnazjum w Goczałkowi-
cach-Zdroju mogą korzystać 
odpłatnie z posiłków w formie 
obiadów w stołówkach szkol-
nych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Goczałko-

wice-Zdrój. 
 

§ 2 
1. Opłata za korzystanie z posił-

ku, o którym mowa § 1 obej-
muje wyłącznie koszt zakupu 
produktów Ŝywnościowych i 
jest ustalana na podstawie 
kalkulacji sporządzonej przez 
szkołę. 

2. Opłata, o której mowa § 2 ust. 
1 moŜe być zróŜnicowana w 
poszczególnych szkołach 
prowadzonych przez gminę. 

 
§3 

Opłatę, o której mowa w § 2, za 

dzieci z rodzin, których rodzice 
lub opiekunowie prawni spełnia-
ją kryterium dochodowe do 
ubiegania się o pomoc społeczną 
w rozumieniu art. 8 ust. 1 usta-
wy z  dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej i korzystają 
ze świadczeń pomocy społecz-
nej, ponosi na wniosek upraw-
nionego Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. 
 

§ 4 
Miesięczna naleŜność z tytułu 
opłat, o których mowa w § 3, 

 
(Ciąg dalszy na stronie 5) 



UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

wpłaca się na konto szkoły w 
terminie do dnia 20 kaŜdego 
miesiąca. 

§ 5 
Ustala się następujące wysoko-
ści dziennych opłat za posiłki : 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 –
3,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Pawła II – 4,00 zł 

3. Gimnazjum  - 3,00 zł 
§ 6 

Wykonanie Uchwały powierzyć 
Wójtowi Gminy Goczałkowice-

Zdrój oraz Dyrektorom placó-
wek oświatowych okreś lonych 
w § 1. 

§ 7 
Traci moc uchwała Rady Gminy 
nr XXXIX/230/2005 z dnia 
13.09.2005r. w sprawie sposobu 
ustalania opłaty za korzystanie z 

posiłków w stołówkach szkol-
nych. 

§ 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 1 
stycznia 2008r. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
 

Uchwała  
nr XIII/89/07 
Rady Gminy  

Goczałkowice-Zdrój 
z dnia 13.11.2007 r. 

 
w sprawie: określenia wysoko-
ści stawek podatku od środ-
ków transportowych    obowią-
zujących na terenie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w 2008 
roku. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 

2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), 
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 
późn. zm.) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 10 
października 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących 
w 2008 r. (M.P. z 19 październi-

ka 2007 r. Nr 76, poz. 813) i 
obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 26 lipca 2007 r. w 
sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2008 r. (M.P. z 3 
sierpnia 2007 r. Nr 47, poz. 557) 
Rada Gminy uchwala: 
 

§ 1 
Roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych w wysoko-
ści podanej  
w załącznikach 1-7 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

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

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem 1 stycznia 2008 r. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Samochody ci ęŜarowe o dopuszczalnej  
masie całkowitej powy Ŝej 3,5 t i poni Ŝej 12 t 

Lp.  Dopuszczalna 
masa całkowita 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produkcji 
po1995r 

1. PowyŜej 3,5t do 
5,5t włącznie 600zł 408zł 

2. PowyŜej 5,5t do 
9t włącznie 1.008zł 804zł 

3. PowyŜej 9t i 
poniŜej 12t 1.200zł 1.008zł 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Samochody ci ęŜarowe o dopuszczalnej  
masie całkowitej równej lub wy Ŝszej 12 ton 

Liczba osi i do-
puszczalna masa 

całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie 
mniej 
niŜ 

mniej  
niŜ 

Oś jezdna  
(osie jezdne)  

z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym  

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia  
osi jezdnej 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1.620 2.292 

13 → 2.076 2.292 

Trzy osie 

12 → 2.076 2.292 

Cztery osie i więcej 

12 25 2.076 2.292 

25 29 2.076 2.292 

29 → 2.076 2.460 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/89/07 
   Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe  
przystosowane do u Ŝywania ł ącznie  

z naczepą lub przyczep ą o dopuszczalnej  
masie całkowitej zespołu pojazdów  

od 3,5 t i poni Ŝej 12 t 

Lp.  
Dopuszczalna 
masa całkowi-

ta 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produkcji 
po1995r 

1. Od 3,5t do 5,5t 
włącznie 1.404zł 1.008zł 

2. PowyŜej 5,5t 
do 9t włącznie 1.404zł 1.200zł 

3. PowyŜej 9t i 
poniŜej 12t 1.404zł 1.308zł 



 Budynek mieszkalny 
przy ul. Powstańców Śl. 1 
czyli „Dom Nauczyciela”, 
obejmujący 5 lokali miesz-
kalnych jest juŜ własnością 
dotychczasowych najemców. 
Na mocy uchwały Rady 
Gminy z kwietnia br. budy-
nek ten został przeznaczony 
do sprzedaŜy w trybie bez-
przetar gowym. Lokale 
mieszkalne zostały zbyte 
wraz z prawem własności 
ułamkowej części gruntu. 
Rada Gminy wyraŜając zgo-
dę na sprzedaŜ nieruchomo-
ści, wyraziła równocześnie 
zgodę na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaŜy. Bonifi-
kata w wysokości 90% przy-
sługiwała najemcom korzy-
stającym z prawa pierwszeń-
stwa. Warunkiem udzielenia 

takiej bonifikaty była sprze-
daŜ wszystkich lokali  jedno-
cześnie. Ponadto najemcy nie 
mogli zalegać z opłatami z 
tytułu czynszu najmu. Cenę 
lokali ustalono w oparciu o 
operaty szacunkowe wykona-
ne przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego. Cena sprzedaŜy 
mieszkań po zastosowaniu 
bonifikaty wahała się w gra-
nicach od 2.230 zł. - za 
mieszkanie o łącznej pow. 
17,25 m2  do 6.140 zł - za 
mieszkanie o łącznej pow. 
47,54 m2. Koszty sporządze-
nia umowy notarialnej oraz 
koszty związane z postępo-
w a n i e m  w i e c z y s t o -
księgowym ponieśli nabyw-
cy. 
 

Maria OŜarowska 

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe  
przystosowane do u Ŝywania ł ącznie  

z naczepą lub przyczep ą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów  

równej lub wy Ŝszej ni Ŝ 12 ton 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

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

naczepa, ciągnik ba-
lastowy + przyczepa

(w tonach) 

stawka podatku  
(w złotych) 

nie 
mniej 

niŜ 
mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawie-

szeniem pneuma-
tycznym lub za-

wieszeniem uzna-
nym za równo-

waŜne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnej 

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

Trzy osie i więcej 
12 40 1.678 1.778 
40 → 1.980 2.508 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Przyczepy i naczepy które ł ącznie  
z pojazdem silnikowym posiadaj ą  

dopuszczaln ą masę całkowit ą od 7t  
i poni Ŝej 12t z wyj ątkiem zwi ązanych  

wył ącznie z działalno ścią rolnicz ą  
prowadzon ą przez podatnika  

podatku rolnego 

Lp.  Dopuszczalna masa 
całkowita 

Rok produkcji do 
1995r włącznie 

Rok produk-
cji po1995r 

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Przyczepy i naczepy które ł ącznie  
z pojazdem silnikowym posiadaj ą  

dopuszczaln ą masę  
całkowit ą równ ą lub wy Ŝszą 12 ton  
z wyj ątkiem zwi ązanych wył ącznie  

z działalno ścią rolnicz ą prowadzon ą  
przez podatnika podatku rolnego 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całko-
wita zespołu pojaz-

dów: naczepa /
przyczepa+pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie 
mniej 
niŜ 

mniej niŜ 
  

Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawie-
szeniem pneuma-
tycznym lub za-

wieszeniem uzna-
nym za równo-

waŜne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnej 

1 2 3 4 
Jedna oś   
12 → 1.308zł 1.416zł 

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

Trzy osie i więcej 
12 38 1.308zł 1.416zł 
38 → 1.500zł 1.776zł 

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/89/07 
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 13.11.2007 r. 

 

Autobusy 

Lp.   
Rok produkcji 
do 1995r włącz-

nie 

Rok produkcji 
po1995r 

1. Mniej niŜ 30 
miejsc 

1.416zł 1.008zł 

2. 
Równa lub 
większa od 30 
miejsc 

1.776zł 1.200zł 

Mieszkania dla najemców 
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Podatek VAT 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie przypomina 
podatnikom podatku od towarów i usług o obowiązku wynikają-
cym z ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 
535 ze zm.), w myśl której podatnicy zarejestrowani jako podatni-
cy VAT czynni obowiązani są do składania w urzędzie skarbo-
wym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne  (VAT-7) w 
terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kaŜdym kolejnym 
miesiącu i za okresy kwartalne (VAT-7K)  
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kaŜdym kolej-
nym kwartale. 

Wobec podatników, którzy nie przestrzegają ww. przepi-
su tj. nie składają deklaracji VAT-7 za okres 6 kolejnych miesięcy 
lub VAT-7K za okres 2 kolejnych kwartałów Naczelnik Urzędu 
Skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatni-
ka VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeŜeli 
w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaŜe się, Ŝe 
podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych 
prób nie ma moŜliwości skontaktowania się z podatnikiem albo 
jego pełnomocnikiem. 

Zatem podmioty, które nie dokonują czynności podlega-
jących opodatkowaniu, nie składają deklaracji VAT-7 mimo obo-
wiązku wynikającego z ww. ustawy lub teŜ nie stawiły się na we-
zwanie organu podatkowego będą wykreślone z rejestru podatni-
ków podatku VAT i VAT-UE. 
 

Naczelnik Urz ędu Skarbowego w Pszczynie  
mgr Bogusław Szarzy ński 

 
_______________________________________ 

 
 

Informacja dotycz ąca przepisów art. 96 
ust. 9 w zwi ązku z art. 99 ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług z 
dnia 11 marca 2004r. 

Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. 
 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie przypomina 
podatnikom podatku od towarów i usług o obowiązku wynikają-
cym z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, który brzmi: „Podatnicy, o 
których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skar-

bowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie 
do 25. dnia miesiąca następującego po kaŜdym kolejnym miesią-
cu, z zastrzeŜeniem ust. 2-10 i art. 133.” 
Wobec podatników, którzy nie przestrzegają ww. przepisu zasto-
sowanie ma art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w 
brzmieniu: „Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 
podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawia-
damiania o tym podatnika, jeŜeli w wyniku podjętych czynności 
sprawdzających okaŜe się, Ŝe podatnik nie istnieje lub mimo pod-
jętych udokumentowanych prób nie ma moŜliwości skontaktowa-
nia się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. 
Zatem podmioty, które nie dokonują czynności podlegających 
opodatkowaniu, nie składają deklaracji VAT-7 mimo obowiązku 
wynikającego z ww. ustawy lub teŜ nie stawiły się na wezwanie 
organu podatkowego będą wykreślone z rejestru podatników 
podatku VAT i VAT-UE. 
W sprawie tej Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na 
interpelację poselską nr 9061 – patrz pismo MF znak: SPS-023-
9061/07 z dnia 24 lipca 2007r. skierowane do Marszałka Sejmu. 
 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO w Pszczynie 
mgr Bogusław Szarzy ński 

 
_______________________________________ 

 
 

VAT - EKSPORT 
 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie w związku 
z wprowadzeniem elektronicznej formy obsługi zgłoszenia wywo-
zowego informuje o moŜliwości zastąpienia karty 3 SAD mają-
cym przymiot dokumentu celnego, komunikatem elektronicznym 
generowanym przez System Kontroli Eksportu ( ECS ). Dodatko-
we informacje w zakresie procedury wywozu z wykorzystaniem 
systemu ECS oraz rodzaju dokumentów potwierdzających wy-
wóz towarów poza obszar celny Wspólnoty moŜna uzyskać na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl 
zakładka SłuŜba Celna/Informatyzacja/ECS/AES lub u lokalnych 
koordynatorów wywozu w Izbach Celnych np. Izba Celna Katowi-
ce Pani Justyna Kierot ( 32) 358 72 61 justy-
na.kierot@kat.mofnet.gov.pl 
 

Naczelnik Urz ędu Skarbowego w Pszczynie  
mgr Bogusław Szarzy ński  

KOMUNIKATY 
NACZELNIKA URZ ĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE 

 W związku z trwający-
mi przygotowaniami do „Akcji 
Zimowej" w sezonie 2007-
/2008 GDDKiA Oddział w 
Katowicach Rejon w Pszczy-
nie przedstawia zakres czyn-
ności związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg krajowych 
na terenie Gminy Goczałko-
wice Zdrój. 
Akcja Zimowa będzie prowa-
dzona według zatwierdzo-
nych standardów zimowego 
utrzymania. Na terenie admi-
nistrowanym przez GDDKiA 
Oddział w Katowicach Rejon 
Pszczyna w standardzie 

pierwszym nie będzie utrzy-
mywana Ŝadna droga. Do 
zwalczania śliskości na dro-
gach krajowych przeznaczo-
no solarki nowej generacji 
typu NIDO, EPOKA, z zasto-
sowaniem soli drogowej i 
solanki. OdśnieŜanie odby-
wać się będzie w systemie 
interwencyjnym, kolumnami 
pługów w ilości 8 sztuk na 
100 km drogi, co powoduje 
mniejszą częstotliwość prze-
jazdów a tym samym moŜli-
wość wystąpienia utrudnień w 
ruchu lub przejazd jednym 
pasem ruchu przy ciągłych 

opadach śniegu. PowyŜsze 
podyktowane jest ograniczo-
nymi środkami finansowymi 
na utrzymanie dróg. 
Sprawy związane z utrzyma-
niem porządku i czystości na 
chodnikach oraz przystan-
kach komunikacyjnych regu-
luje Ustawa z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz.622, 
z późniejszymi zmianami z 
1997r. Nr 60, poz.369 i Nr 
121, póz. 770, z 2000r. Nr 22, 
poz.272, z 2001r. Nr 100, 
póz. 1085 i Nr 154, póz. 180-

0), art.5 ust.1 pkt4, oraz art.5 
ust. 3. i W GDDKiA Oddział w 
Katowicach Rejon w Pszczy-
nie będzie prowadzony dyŜur 
pod nr tel.(0-32) 210-51-50. 
Na terenie Urzędu Gminy 
Goczałkowice Zdrój droga 
krajowa nr 1 na odcinku od 
km 587+166 do km 590+176 
będzie utrzymywana w dru-
gim podwyŜszonym standar-
dzie. Za łagodzenie skutków 
zimy będzie odpowiedzialny 
Kierownik Bazy Materiałowej 
w Pszczynie Pan Mieczysław 
Głąb tel. (0-32) 212-84-44 
wew. 33. 

AKCJA „ZIMA” 



 Gminny Ośrodek Kultury zaprojektował i wydał 
elegancki Kalendarz ścienny na rok 2008! 
W projekcie autorstwa Małgorzaty Paszek wykorzystano 
niektóre znane juŜ mieszkańcom grafiki Adama Malarka, 
a takŜe jedną zupełnie nową rycinę, przedstawiającą 
najnowocześniejszy obiekt Goczałkowic-Zdroju - naszą 
Halę Sportową! 
Kalendarz moŜna nabyć w biurze GOK - u w cenie 30 zł 
UWAGA! Ograniczona ilość egzemplarzy 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 
Organizuje 

VIII Konkurs Plastyczny 
    

„ŚWIĄTECZNAŚWIĄTECZNAŚWIĄTECZNAŚWIĄTECZNA    
KARTKA KARTKA KARTKA KARTKA     

BOśONARODZENIOWABOśONARODZENIOWABOśONARODZENIOWABOśONARODZENIOWA”    
 
 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieŜy. Tech-
nika wykonania prac jest dowolna. Uczestnicy mogą przed-
stawić dwie prace.  
Kartki naleŜy składać do dnia 17 grudnia 2007 r., w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. 
Jury powołane przez organizatora prace oceni, biorąc pod 
uwagę pomysłowość i estetykę wykonania, równieŜ dokona 
podziału nagród rzeczowych ufundowanych przez organizato-
ra. 
 

Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: 
 

Szkoła Podstawowa: 
 

� uczniowie od I – III kl. 
 

� uczniowie od IV – VI kl. 
 

Gimnazjum: 
 

� uczniowie od I – III kl.  
 
Wręczenie nagród odbędzie się 20 grudnia 2007 r. godz. 
14 :00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Szkolna 13. 
  
 
Siedziba GOK: Urząd Gminy II pi ętro pokój 213 
Tel. 2107838  

KA LENDA RZ  

Czteroosobowe zespoły KGW  
przygotowywały potrawy regio-
nalne w następujących katego-
riach: 
-) zupy, 
-) dania gorące 
-) przystawki i inne produkty 
-) ciasta i desery 
-) nalewki i napoje. 
Jury oceniało smakowitość, 
oryginalność, sposób podania 
oraz związek potrawy z tradycją. 
W składzie Jury zasiadał m.in. 
Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój Krzysztof Kanik. 
Oprawę artystyczną zapewnił 
Zespół Folklorystyczny Goczał-
kowice. 
Organizatorzy planują wydać 
broszurę z przepisami potraw 
prezentowanych w to czwartko-
we popołudnie. 
Asortyment potraw był bardzo 
szeroki. Prezentowane zdjęcia 
chyba nie są w stanie oddać 
całego kunsztu kulinarnego, 

pieczołowitości i serca włoŜone-
go w przygotowanie dań. Piękne 
dekoracje, unikalny sposób 
podania cieszyły oczy. Ale była 
to zaledwie otoczka dla nieba w 
ustach. Tradycyjnego i zdrowe-
go „nieba”. 

Konkurs był świetną 
okazją do przypomnienia i popu-
laryzacji potraw, czasem zapo-
mnianych, a  niejednokrotnie 
„odstawionych” z powodu zbyt 
duŜej pracochłonności, jak na 
dzisiejsze czasy. W wykazie 
prezentowanych potraw, sporzą-
dzonym przez organizatorów 
moją uwagę zwróciły: karczek 
filowany pultokiem, piwo domo-
we, kompot z banie oraz wino 
swojskie „buraczana szumigłow-
ka”. 
Nasze KGW w składzie: Łucja 
Fijoł, Teresa Furczyk i Czesła-
wa Jonkisz prezentowało kreple 
oraz rolmopsy. Efektem Ich 
udziału w konkursie jest wyróŜ-
nienie. 

Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
 

Nasze kulinarne dziedzictwo 
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 Dnia 22 listopada 2007 
o godzinie 10:00, w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Go-
czałkowicach - Zdroju odbyła 
się X edycja regionalnego 
ko n k ur s u  g w a r o we g o 
"Pogodejmy po naszymu", 
którego celem jest pielęgno-
wanie bogatego dorobku kul-
turalnego Ziemi Śląskiej. Or-
ganizatorem konkursu jest 
Gminy Ośrodek Kultury w 
Goczałkowicach – Zdroju, 
przy ścisłej współpracy z Po-
wiatowym Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej w Pszczynie. 
Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci młodszych- uczniów 
drugich i trzecich klas lokal-
nych szkół podstawowych, 
którzy przygotowywali się do 
prezentacji pod okiem poloni-
stów oraz rodziców. Artystycz-
ne zadanie uczestników pole-
gało na twórczym przedsta-
wieniu utworu w całości opar-
tego na motywach gwary ślą-
skiej, z wykorzystaniem cieka-
wych i barwnych kostiumów.  
 
Skład komisji oceniającej wy-
stępy młodych artystów:  
1. Maria Kuś 
2. Katarzyna Sekta 
3. Katarzyna Wadas 
4. Małgorzata Paszek 
5. Jadwiga Król 
Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji jury przyznało 
następujące nagrody i wyróŜ-

nienia: 
 
WyróŜnienia I „S” 
- Aurelia Uszok SP 14 Wisła  
- Eryka Sitko  SP 1 Wola 
- Marta Mazur SP 15 Jankowi-
ce 
 
WyróŜnienia I 
- Dawid Stęchły SP 14 Wisła 
- Weronika Kamińska SP 16 
Studzienice 
- Marcelina Lukasek SP 
Miedźna 
- Martyna Sikora SP 15 Jan-
kowice 
- Mateusz Urbańczyk SP 1 
Wola 
- Kacper Tomanek SP 2 
Pszczyna 
- Klaudia Komraus SP 16 Stu-
dzienice 
 
WyróŜnienia II 
- Karol Holesz SP Golasowice 
- Karolina Oszek SP Miedźna 
- Karolina Sojka SP 2 Pszczy-
na 
- Magdalena Grzechnik  
POPP Pszczyna 
- Natalia Szostok SP Góra 
- Paulina Buchta SP 2 Pawło-
wice 
- Przemysław Kościelny SP 2 
Pawłowice 
- Michał Jankowski SP 2 Go-
czałkowice 
- Dominik Gryzetko SP 1 Go-
czałkowice  
- Aleksandra Kotas SP 1 Go-

czałkowice 
- Gabriela Fuks SP 2 Wola  
- Jan Tomaszczyk POPP 
Pszczyna 
 
WyróŜnienia III 
- Małgorzata Kak SP 2 Wola 
- Martyna Korczyk SP 3 Go-
czałkowice 
- Michał Staroń SP 2 Goczał-
kowice 
- Natalia Koczurkiewicz SP 1 
Pszczyna 
- Patrycja Antosz SP 23 
Pszczyna 
- Tomasz Sajdok SP 7 Ćwikli-
ce 
- Magdalena Beczała SP 3 
Pszczyna 
- Wojciech Lasek  
- Edyta Stachoń SP 23 
Pszczyna 
- Jakub Koczar SP 7 Ćwiklice 
- Agnieszka Wilk SP 23 
Pszczyna 
- Dagmara Urbanik SP 1 
Pszczyna 
- Dawid Michalski SP 3 
Pszczyna 
- Diana Zieleźni SP 9 Łąka 
Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody ksiąŜkowe z rąk 
Wójta gminy Goczałkowice- 
Zdrój. 
Serdecznie gratulujemy na-
grodzonym uczestnikom 
oraz dziękujemy za trud 
włoŜony we wszystkie przy-
gotowane prezentacje! 

X Międzygminny Konkurs Gwarowy  

„Pogodejmy po naszymu” 
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Z okazji  
Dnia Pracownika Socjalnego 

Oraz Jubileuszu 
15-lecia działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
pragnę złoŜyć Kierownikowi i Pracownikom Ośrodka najlep-
sze Ŝyczenia oraz wyrazy uznania za rozumienie sensu słu-
Ŝebnej roli względem drugiego człowieka, za trudy odpowie-
dzialności oraz skuteczne działania przyczyniające się do 
poprawy warunków Ŝycia ludzi potrzebujących. 
PrzeŜywając wraz z Wami ten skromny jubileusz dziękuję za 
współdziałanie, dyspozycyjność i Ŝyczliwość. 
 
W uznaniu dla Waszej pracy dedykuje wiersz: 

„Musimy znaleźć się w jakimś miejscu, z jakąś osobą, 
by przeŜyć coś, aby nasze Ŝycie było spełnione... 
Tylko na początku pojawia się obawa, Ŝe nie dam rady, 
A potem wszystko rozwiązuje się tak nagle… 
Bo kaŜda droga prowadzi do celu,  
a ty masz w sobie dość sił, 
By go osiągnąć, 
By nie ogarnęło cię zwątpienie.” 

 
 śYCZĘ WAM R ADO ŚC I,  Z DR O W I A,  
WSZE LKIE J  POMYŚLNOŚC I I  SIŁ  WE-
WNĘTRZNYCH POZWALAJĄCYCH ODKR YĆ  
TO,  CO C IĄGLE JE SZC ZE JEST ZAKRYTE 
 

WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK 

Oprawę artystyczną zapewnił 
Zespół „Goczołki” prowa-
dzony przez Panią Zofię śe-
lazo oraz Pana Rudolfa Ku-
skę.  
 Złote Gody w tym 
roku świętowali: Kazimiera 
i Lesław Nowiccy, Marta i 
Kazimierz Furczykowie, 
Małgorzata i Bernard Ca-
putowie, Dorota i Stanisław 
Barteccy, Gertruda i Fran-
ciszek Lazarkowie, Edyta i 
Stanisław Wojtuszkowie, 
Eugenia i Karol Stawiccy, 
Małgorzata i Józef Nyczo-
wie, Krystyna i Szczepan 
Nogawica, Julia i Józef 
Wieliczko, Jadwiga i Win-
centy Machalica, Maria i 
Stanisław Kopciowie.  
55- tą rocznicę poŜycia mał-
Ŝeńskiego świętowali: Hilde-
garda i Paweł Balcarkowie, 
Gertruda i Bernard Fijoło-
wie, ElŜbieta i Jan Kraso-
niowie, Stefania i Augustyn 
Mrzyk, Anna i Robert Pa-
liczka.  

Wśród Gości byli 
równieŜ Państwo Maria i 
Stanisław Bogoczowie, któ-

rzy w 2007r. obchodzili 
„Diamentowe Gody” czyli 60 
rocznicę ślubu.  
 
Uroczystości towarzyszyła 
wyjątkowa atmosfera, atmos-
fera powrotu do przeszłości. 
Wspominano chwile pozna-
nia i początki wspólnego 
Ŝycia w trudnych latach 50-
tych ubiegłego wieku. Tyle 
lat wspólnie przeŜytych i 
dobre małŜeństwo to wielki 
cud. Pani Eugenia Stawic-
ka, która świętowała z mę-
Ŝem Karolem „Złote Gody”, 
zapytana o receptę na szczę-
śliwe Ŝycie we dwoje, skrom-
n i e  o d p o w i a d a : 
„najwaŜniejsza jest szcze-
rość, miłość i zgoda”. W 
udanym małŜeństwie czło-
wiek nigdy nie jest sam. 
Dwoje ludzi jest zawsze ra-
zem. Razem, by dzielić ze 
sobą kaŜde szczęście. Razem, 
by dzielić wspólnie kaŜdą 
troskę. Razem, by znosić 
kaŜdy ból. Za to losowi moŜ-
na być jedynie wdzięcznym. 
 

Maria OŜarowska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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 Wielu rolników zapewne 
ucieszy informacja o uruchomie-
niu środków unijnych na inwe-
stycje w gospodarstwach rol-
nych. W listopadzie bowiem 
rozpoczyna się nabór wniosków 
na „Modernizację gospodarstw 
rolnych”  w ramach nowego 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Na 
dofinansowania przeznaczone 
zostało ok. 1,8 mld euro. Szacu-
je się, ze z dotacji skorzysta ok. 
60 tys. gospodarstw. Wsparcie 
będzie polegało na zasadzie 
zwrotu części poniesionych 
kosztów  kwalifikowanych. 
Udzielane będzie ono na inwe-
stycje w zakresie poprawy sytu-
acji ekonomicznej gospodar-
stwa, poprawy warunków pracy, 
utrzymania zwierząt, ochrony 
środowiska i higieny produkcji.  
Dofinansowanie moŜna uzyskać 
m.in. na takie inwestycje jak: 
1. budowa lub remont połączo-

ny z modernizacją budyn-
ków lub budowli 

2. zakup lub instalacja maszyn, 
urządzeń 

3. zakup, instalacja lub budowa 
elementów infrastruktury 
technicznej 

4. zakup licencji, patentów. 

Ze wsparcia będą mogli 
skorzystać zarówno rolnicy in-
dywidualni, jak i podmioty 
prawne. 
Jednym z warunków niezbęd-
nych do ubiegania się o pomoc 
jest prowadzenie działalności 
rolniczej oraz prowadzenie go-
spodarstwa prze osobę o odpo-
wiednich kwalifikacjach. Mak-
symalna kwota dofinansowania 
na jednego beneficjenta i jedno 
gospodarstwo wynosi 300 tys. 
zł. Jednocześnie przyjmowane 
będą projekty, których wysokość 
kosztów kwalifikowanych bę-
dzie wynosiła powyŜej 20 tys. 
zł. 
Instytucją wdraŜającą program 
jest Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 
W oddziałach i biurach tejŜe 
Agencji moŜna uzyskać wszel-
kie informacje na ten temat. 
Z pewnością warto zapoznać się 
z moŜliwościami, które niesie ze 
sobą wdroŜenie programu. A 
moŜe jest szansa na pozyskanie 
dotacji? MoŜe tą drogą tym uda 
niektórym zmodernizować swo-
je gospodarstwa?  
 

Maria OŜarowska 

 Od 15 września do koń-
ca grudnia br. na basenie w Go-
czałkowicach-Zdroju trwa akcja 
„Pływanie na medal”. Organiza-
torem współzawodnictwa jest 
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Celem akcji jest przede 
wszystkim rozpowszechnianie 
pływania  i czynnego uprawiania 
sportu oraz  rekreacji, a takŜe 
promocja zdrowego stylu Ŝycia. 
W akcji moŜe wziąć udział kaŜ-
dy, kto umie pływać. Warun-
kiem uczestnictwa jest wykupie-
nie biletu wstępu na basen oraz 
zgłoszenie zainteresowania 
wzięciem udziału u ratowników. 
Więcej szczegółów moŜna po-
znać wchodząc na stronę inter-
netową www.gosir.com.pl 
Na zwycięzców czekają medale, 
certyfikaty i karnety.  

Kierownictwo Ośrod-
ka jest zaskoczone zapałem i 
determinacją niektórych uczest-
ników. Wyniki są rewelacyjne. 
Z tego względu, juŜ przy okazji 
imprez towarzyszących pierw-
szej rocznicy otwarcia pływalni 

(24 listopada) nastąpi podsumo-
wanie i prezentacja zwycięzców. 
Wyprzedzając nieco te wydarze-
nia warto juŜ teraz odnotować 
dotychczasowe wyniki. Wśród 
męŜczyzn Pan Mieczysław 
Paszek z Czechowic-Dziedzic 
jest absolutnym rekordzistą. W 
ciągu kilku tygodniu Pan Paszek 
przepłynął dystans 206,2 km. 
Drugie i trzecie miejsca zajmują 
amatorzy pływania, którzy zali-
czyli dystans 63,750 km oraz 40 
km.  
We współzawodnictwie kobiet 
nie widać juŜ tak duŜego zróŜni-
cowania wyników. Najlepsza z 
pań – Pani Celina Bam ma juŜ 
na swoim koncie 26,250 km. 
Panie zajmujące drugie i trzecie 
miejsca mogą poszczycić się 
przepłynięciem dystansu 17,750 
km oraz 17, 325 km.  
Z uwagą będziemy ś ledzić dal-
szy ciąg zmagań. 
 

Maria OŜarowska 
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UWAGA – ZMIANA CENNIKA  
OD 01.12.2007r. 

 
I. BILETY WSTĘPU NA BASEN 
 
1. BILETY INDYWIDUALNE ( OD PONIEDZIAŁKU DO PI ĄT-

KU ) 
 

- NORMALNY - 9,00 zł/h  
- ULGOWY - 4,50 zł/h  

 
2. BILETY WEKENDOWE ( SOBOTA, NIEDZIELA ) 

 
- NORMALNY - 8,00 zł/h  
- ULGOWY - 4,00 zł/h  

 
3. BILETY RODZINNE ( SOBOTA, NIEDZIELA )  

W GODZINACH  9.00 – 15.00 
DLA GRUPY DWÓCH RODZICÓW LUB PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW I CO NAJMNIEJ JEDNEGO DZIECKA 

 
- NORMALNY - 7,00 zł/h  
- ULGOWY - 3,00 zł/h  

 
4. GRUPY ZORGANIZOWANE ZŁO śONE Z DZIECI, MŁO-

DZIEśY ORAZ STUDENTÓW DO 26 ROKU śYCIA ZA 
OKAZANIEM LEGITYMACJI 

 
- CZŁONEK GRUPY - 2,50 zł/h  
- 1 OPIEKUN NA 15 CZŁONKÓW GRUPY - NIEODPŁAT-
NIE 

 
5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI - 2,00 zł/h  
 

II. SAUNA 
 

1. SAUNA - 0,40 zł/min.  
 

 
III. KARNETY 

 
1. KARNETY   (WA śNE 3 MIESIĄCE) 

15% DO KWOTY KARNETU GRATIS 
ZWROTNA KAUCJA ZA KARNET 20zł 

 
- KARNET ZA 50 zł   – WARTOŚĆ KARTY: 57,50 zł 
- KARNET ZA 100zł –  WARTOŚĆ KARTY: 115,00 zł 

        
IV.  TOR PŁYWACKI 
 
1. UDOSTĘPNIENIE TORU PŁYWACKIEGO - 35,00 zł/h  
 

DO WIADOMOŚCI KLIENTA: 
 
1. ZA KAśDĄ KOLEJNĄ PRZEKROCZONĄ MINUTĘ DOPŁA-

TA 
 

- BILET NORMALNY - 0,15 zł/min.  
- BILET ULGOWY - 0,07 zł/min.  

 
2. CENY BILETÓW PODANE ZA 60 MINUT + 7 MINUT GRA-

TIS DO KAśDEGO BILETU 
 

3. BILET ULGOWY DOTYCZY:  
- DZIECI I MŁODZIEśY ORAZ STUDENTÓW DO 26 ROKU 
śYCIA ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI, 

- EMERYTÓW I RENCISTÓW ZA OKAZANIEM LEGITY-
MACJI 

Pływanie na medal 

Szansa na pozyskanie dotacji 



Pierwsza rocznica działalności krytej 
 Od momentu otwarcia 
basenu w Goczałkowicach-
Zdroju upłynęło 12 miesięcy. 
Basen codziennie odwiedza 
kilkaset osób. Wodne atrakcje 
przyciągają ludzi w róŜnym 
wieku. KaŜdy moŜe tam znaleźć 
coś dla siebie. I ten kto potrafi 
pływać, i ten, kto tej 
umiejętności nie posiada. Dwie 
wanny z hydromasaŜem, 
zjeŜdŜalnia, basen treningowy 
są oblegane nie tylko w 
weekendy. Kilka szkółek 
pływackich teŜ cieszy się 
powodzeniem. Podobnie jak 
aerobic w  wodzie. Znaczna 
część zajęć wychowania 

fizycznego jest realizowana na 
basenie – 75 godzin tygodniow 
i ok. 600 uczniów. Na początku 
w r z eś n i a  w  S z k o l e 
P o d s t a w o w e j  n r  1 
uruchomiono jeden oddział 
klasy czwartej o profilu 
pływackim. 10 godz in 
wycho wania f i zycznego 
tygodniowo, w tym 8 godzin na 
basenie to duŜe obciąŜenie dla 
dziesięciolatków. Niektóre są 
zadowolone, inne bardziej 

odczuwają obciąŜenie. Dzieci i 
młodzieŜ korzystały z basenu 
nie tylko w trakcie roku 
szkolnego. Zajęcia były 
prowadzone równieŜ w okresie 
ferii i wakacji. W lutym 2007r. 
przeprowadzono kampanię 
promocyjną z Radiem Express. 
Od 15 września do końca 
grudnia br. na basenie w 
Goczałkowicach-Zdroju trwa  
akcja „Pływanie na medal”,  
którego celem jest przede 
wszystkim rozpowszechnianie 
pływania  i  czynnego 
uprawiania sportu oraz 
rekreacji, a takŜe promocja 
zdrowego stylu Ŝycia. O 

września trwa równieŜ drugi 
konkurs pod nazwą « Bijemy 
rekordy» 
W ciągu minionego roku 
zorganizowano kilkakrotnie 
zawody pływackie. Z okazji 
Dnia Kobiet przedstawicielki 
płci pięknej mogły skorzystać z 
bezpłatnych wejść.  
W graf iku działalności 
odnotować moŜna teŜ imprezy z 
okazji Dnia Dziecka. 

 W ciągu minionego 
roku z basenu korzystało 
173.810 osób. Statystycznie 
basen odwiedza codziennie 
ok. 477 osób. Liczba 
k o r z y s t a ją c y c h  w 
poszczególnych miesiącach 
od dnia otwarcia przedstawia 
się następująco:  
 
� od 24.11.2006r. do 

31.12.2006r.-15.882 ;  

� styczeń - 12.626;  
� luty - 18.469; 
� marzec - 19.501;  
� kwiecień - 12.773;  
� maj - 14.608;  
� czerwiec - 13.535;  
� lipiec - 16.460;  
� sierpień - 16.834 ;  
� wrzesień - 11.409 ;  
� październik - 12.350 ;  
� listopad 2007r.  

(3 tygodnie) - 9.363 

WYKORZYSTANIE BASENU  
W RAMACH GRUP 

ZORGANIZOWANYCH: 
 
� 75 godzin wychowania fizycznego 
� ok. 600 uczniów korzystajacych z basenu tygodniowo na 

zajęciach w-f  
� 5 szkółek pływackich – ok. 150 osób, głównie dzieci  
� aerobic w  wodzie- ok 60 osób  
� umowy o korzystanie z 7 duŜymi zakładami pracy   
� kluby sportowe – głównie w okresie zimowym 
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FREKWENCJA NA BASENIE 



pływalni w Goczałkowicach-Zdroju 

KALENDARIUM   
WAśNIEJSZYCH IMPREZ: 

 

� styczeń/luty 2007r. - «Ferie na basenie», w ramach 
wypoczynku zimowego dzieci i młodzieŜy 

� marzec 2007r. - Dzień Kobiet – promocyjne bilety dla pań  

� marzec 2007r. - zawody pływackie zorganizowane przez 
Obywatelskie Stowarzyszenie Samorządowe z Czechowic-
Dziedzic 

� kwiecień 2007r. - zawody pływackie gminnych szkół 
podstawowych - klasy I - IV  

� kwiecień 2007r. - pokaz ratownictwa wodnego 

� czerwiec 2007r. - Dzień Dziecka – zawody na zjeŜdŜalni 

� lipiec – sierpień 2007r. - «Lato na basenie» w ramach 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy 

� lipiec 2007r. - otwarte zawody pływackie 

� sierpień 2007r. - zawody na zjeŜdŜalni 

� wrzesień 2007r. - inauguracja konkursu «Pływanie na 
medal» 

� 24 listopada 2007r. - zawody i pokazy towarzyszące I 
rocznicy działalności 

KRYTA PŁYWALNIA W LICZBACH: 
 
Powierzchnia zabudowy  -  1647,6 m2 
Powierzchnia uŜytkowa  -  2807,1 m2 
w tym: 
 kondygnacja podziemna -     995,2 m2 
 parter    -   1525,8 m2 
 piętro    -     286,1 m2 
Kubatura    -  20396,5 m3 
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Opracowała: Maria OŜarowska 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
 
 Budynek podpiwniczony, nakryty dachem 
kolebkowym, z częścią piętrową. Na piętrze znajduje się 
przeszklona galeria z widokiem na basen oraz trybuny i 
miejsca siedzące dla  200 widzów. Obiekt jest połączony z 
halą sportową i jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Przy jego budowie zastosowano 
nowoczesne technologie pozyskiwania ciepła ze źródeł 
odnawialnych tj. poprzez kolektory słoneczne i pompy ciepła.  
 
� basen sportowy o wymiarach 25m x 16m i głębokości od 

1,35 do 1,8m 
� basen treningowy o wymiarach 15m x 8,5m i głębokości 

od 1,10 do 1,35m 
� basen o głębokości 1m 
� 2 wanny o wymiarach 3,53m x 2,53m, jedna do solanki, 

druga z hydromasaŜem 
� sauna z pokojem wypoczynkowym 
� zjeŜdŜalnia wodna rurowa długości 40 m 
� 5 szatni, w tym: 1 szatnia z węzłem sanitarnym dla osób 

niepełnosprawnych 
 
Dodatkowe atrakcje:  
� przeciwprądy w basenie treningowym, 
� kaskada przy mostku łączącym brzeg basenu treningowego 

z malym basenem, 
� bicze wodne, 
� gejzer 
� zjeŜdŜalnia. 
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OGŁOSZENIE 
 

 Stary dom, mo Ŝe być do remontu lub działk ę  
w Goczałkowicach-Zdroju kupi ę. Tel. 0 501105330. 

 Od paru lat TSG „Inicjatywa” organizuje imprezy 
otwarte o nazwie „Hubertus czyli pogoń za lisem”.  „Lisem” 
jest jeździec z przypiętą do ramienia lisią kitką. Tegoroczna 
impreza odbyła się na terenach obok ul. Letniej. Teren ten 
doskonale nadaje się na tego typu ofertę spędzenia czasu. Mi-
mo nie najlepszej pogody na starcie stanęło 19 koni i 1 za-
przęg. RównieŜ publiczność dopisała w liczbie kilkaset osób. 

Przed rozpoczęciem gonitwy ks. Krzysztof Konwerski po-
błogosławił uczestników i przypomniał kim był Św. Hubert. 
Sygnał do biegu dał Prezes Związku Hodowców Koni w 
Pszczynie Pan Marcin Standura. Uciekającym lisem był 
Jego brat Michał . Szczęście w tym roku dopisało Paoli Per-
kowskiej na koniu Kariba. To Ona będzie przyszłorocznym 
„Lisem”. 

Dla uczestników oraz widzów 
przygotowano gorące napoje, 
bigos i kiełbaski na ognisku. 
Widzowie mogli się schować 
przed deszczem pod namioty. 
Atmosferę umilała Goczałko-
wicka Orkiestra Dęta oraz 
Zespół Folklorystyczny. W 
pewnym momencie na niebie 
moŜna było podziwiać piękną 
tęczę. 
Hubertus 2007 był pierwszą 
imprezą rekreacyjną w rejonie 
kol. Brzozowej i Borek, co 
zauwaŜyli Mieszkańcy tego 
rejonu. Mam nadzieję, Ŝe uda-
ną mimo podającego deszczu i 
nie ostatnią,  bo  TSG 
„Inicjatywa” ma pomysły na 
kolejne propozycje. 
Tegoroczny Hubertus był zor-
ganizowany przy współudzia-
le Związku Hodowców Koni 
w Pszczynie, Urzędu Gminy, 
GOK i GOSiR, którym ser-
decznie dziękuję za pomoc i 
wsparcie. Dziękuję równieŜ 
Państwu KrzyŜowskim i 
Mrowcom za udostępnienie 
terenu, hodowcom koni - 
Państwu Szotom ze Starej 
Wsi, Marcinowi Standurze, Brunonowi Lukaskowi, właści-
cielowi stajni „WEST –RANCHO”, Andrzejowi Babi ńskie-
mu,  a takŜe Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Józefowi 
Brudkowi, ks. Krzysztofowi Konwerskiemu, Leokadii Bia-
ły, Krystynie Luks, Stanisławowi Pezdek, Społeczniakom, 
członkom Towarzystwa i wszystkim osobom, które pomagały 
przy  organizacji imprezy. 

Marian Waliczek - Prezes TSG 

H U B E R T U S  2 0 0 7  



URZĄD GMINY  
W GOCZAŁKOWICACH-

ZDROJU 
43-230  Goczałkowice-Zdrój 

ul. Szkolna 13 
 

ogłasza nabór na wolne  
stanowisko urz ędnicze 

 
Kierownika  
Gminnego  

Zespołu O światy  
w Goczałkowicach-

Zdroju  
 
1. Wymagania niezbędne zwią-
zane ze stanowiskiem: 
a) wykształcenie wyŜsze – 
wskazane wykształcenie admi-
nistracyjne, ekonomiczne lub 
pedagogiczne 
b) staŜ pracy – zgodnie z usta-
wą o pracownikach samorządo-
wych  
c) stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku 
kierowniczym  
d) niekaralność za przestępstwa 
popełnione umyślnie  
e) pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z 
pełni praw publicznych 
e) nieposzlakowana opinia 
f) znajomość przepisów w za-
kresie oświaty, finansów pu-
blicznych, samorządu terytorial-
nego, postępowania administra-
cyjnego, zamówień publicznych 
g) znajomość przepisów w za-
kresie Karty Nauczyciela, Ko-
deksu Pracy oraz ustawy o 
pracownikach samorządowych 
 
2. Wymagania dodatkowe zwią-
zane ze stanowiskiem: 
 
a) umiejętności organizatorskie,  
b) umiejętność kierowania ze-
społem 
c) doświadczenie zawodowe na 
stanowiskach związanych z 
realizacją zadań oświatowych 
d) znajomość  problematyki 
oświatowej  
e) znajomość uwarunkowań 
lokalnych oraz zagadnień z 
zakresu polityki oświatowej 
Gminy 
f) dyspozycyjność, komunika-
tywność, odpowiedzialność  
g) umiejętność obsługi kompu-
tera 
 
3. Zakres wykonywanych zadań 
1) zarządzanie i kierowanie 
pracą Zespołu 
2) wykonywanie funkcji przeło-
Ŝonego w stosunku do zatrud-
nionych pracowników 
3) nadzorowanie i organizacja 
pracy Zespołu,  
4) przestrzeganie przepisów 
bhp i p/poŜ 

5) reprezentowanie Zespołu na 
zewnątrz, w tym podpisywanie 
pism 
6) wydawanie zarządzeń, regu-
laminów oraz instrukcji 
7) sporządzanie projektów ak-
tów prawnych w zakresie statu-
towej działalności Zespołu 
8) realizacja budŜetu oraz nad-
zór na obsługą finansowo-
księgową  
9) przestrzeganie dyscypliny 
finansów publicznych oraz usta-
wy o zamówieniach publicz-
nych, nadzorowanie dyscypliny 
finansowej i budŜetowej w szko-
łach. 
10) wydawanie decyzji admini-
stracyjnych w zakresie pomocy 
materialnej dla uczniów oraz 
dofinansowania zatrudnienia 
młodocianych  
11) prowadzenie spraw kadro-
wych dyrektorów szkół, 
12) prowadzenie spraw związa-
nych z doskonaleniem zawodo-
wym oraz awansem zawodo-
wym nauczycieli 
13) opiniowanie arkuszy organi-
zacyjnych szkół i przedkładanie 
ich Wójtowi do zatwierdzenia 
14) tworzenie  planu finansowe-
go szkół i przedszkoli w oparciu 
o propozycje budŜetu przedsta-
wione przez dyrektorów szkół  i 
przedłoŜenie go Wójtowi Gminy, 
15) organizowanie dowozu dzie-
ci do szkół 
16) prowadzenie spraw związa-
nych z organizacją nauczania 
indywidualnego a takŜe organi-
zacją i finansowaniem warszta-
tów ekologicznych oraz profilak-
tyką zdrowotną dzieci i młodzie-
Ŝy szkolnej 
17) prowadzenie spraw związa-
nych z organizacją wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy 
18) podejmowanie działań i 
czynności w celu przedstawie-
nia Wójtowi Gminy i Radzie 
Gminy propozycji dotyczących 
funkcjonowania oświaty oraz 
projektów odpowiednich uchwał 
i zarządzeń wynikających  z 
ustawowych zadań organu pro-
wadzącego szkoły, 
19) sporządzanie symulacji 
wynagrodzeń oraz opracowywa-
nie projektów uchwał w spra-
wach wynagrodzeń nauczycieli 
oraz pracowników administracji i 
obsługi  
20) sporządzanie opinii oraz 
wniosków w sprawach pracow-
niczych, w tym występowanie z 
wnioskami o nagrody i wyróŜ-
nienia dla dyrektorów 
21) sporządzanie sprawozdań i 
informacji na potrzeby innych 
organów uprawnionych do spra-
wowania nadzoru i kontroli w 
zakresie oświaty 

22) przedstawianie Radzie Gmi-
ny i Wójtowi Gminy rocznych i 
okresowych sprawozdań z reali-
zacji zadań statutowych Zespo-
łu w układzie rzeczowym i finan-
sowym, sporządzanie sprawoz-
dawczości 
23) występowanie z wnioskami 
o dotacje i fundusze zewnętrzne 
na realizację bieŜących zadań o 
charakterze edukacyjnym   
24) wykonywanie innych zadań 
w zakresie systemu oświaty 
powierzonych Gminie, nie za-
strzeŜonych ustawami do kom-
petencji Rady Gminy lub Wójta 
Gminy 
 
4. Wymagane dokumenty: 
1) zgłoszenie kandydatury wraz 
z uzasadnieniem 
2) Ŝyciorys - curriculum vitae  
3) kwestionariusz osobowy dla 
kandydatów ubiegających się o 
zatrudnienie 
4) kserokopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
wykształcenie, kwalifikacje i 
staŜ pracy wymagany na danym 
stanowisku pracy 
5) inne dokumenty o posiada-
nych kwalifikacjach i umiejętno-
ściach lub osiągnięciach zawo-
dowych 
6) zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciw-
wskazań do zajmowania stano-
wiska Kierownika GZO 
7) oświadczenie, Ŝe kandydat 
nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyślnie 
8) oświadczenie, Ŝe kandydat 
nie był karany zakazem pełnie-
nia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi  
9) oświadczenie o pełnej zdol-
ności do czynności prawnych 

oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych 
10) oświadczenie o wyraŜeniu 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r. Nr 101, poz. 126 z późn. 
zm.)  
11) koncepcja pracy na stanowi-
sku Kierownika GZO. 
 
Wymagane dokumenty naleŜy 
składać w Sekretariacie Urzędu 
Gminy lub przesłać pocztą, w 
terminie do dnia 13.12.2007r., 
na adres: 
Urząd Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju, 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój ul. Szkolna 13,  w 
zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopi-
skiem:  
„Nabór kandydatów na stanowi-
sko Kierownika GZO w Goczał-
kowicach-Zdroju” 
  
5. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Gminy po terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
 
6. Do oferty mogą być dołączo-
ne inne dokumenty, w tym opi-
nie lub referencje z poprzednich 
miejsc pracy 
 
7. Termin przeprowadzenia 
wstępnej selekcji – 14.12.2007r.  
 
8. Informacja o wynikach nabo-
ru będzie umieszczona w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzę-
d u  G m i n y  /  w w w . 
bip.goczalkowicezdroj.pl/ oraz 
na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. 
Szkolna 13 
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Przełom  
w śląskich  
wodoci ągach 
 
Pod takim hasłem samorząd 
wojewódzki obwieścił publicznie 
informację o przejęciu akcji Gór-
nośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów.  

GPW od 2006r. jest spółka 
akcyjną o charakterze uŜytecz-
ności publicznej, zajmującą się 
ujęciem, uzdatnianiem, magazy-
nowaniem, rozprowadzaniem i 
zaopatrzeniem w wodę pitną ok. 
3 mln mieszkańców aglomeracji 
śląskiej. GPW dostarcza  rów-
nieŜ wodę dla odbiorców prze-
mysłowych.  

Działania w kierunku przeję-
cia akcji przez Urząd Marszał-
kowski trwały ponad 3 lata.  

Początkowo Minister Skarbu 
Państwa negatywnie odnosił się 
do wniosków Zarządu Woje-
wództwa. Sytuacja uległa zmia-
nie w sierpniu br., a więc po 
zmianie przepisów dotyczących 
komercjalizacji i prywatyzacji. 
Ponowny wniosek samorządu 
zyskał aprobatę władz central-
nych. Kilkanaście dni temu Mar-
szałek Województwa Śląskiego 
podpisał w Ministerstwie Skarbu 
Państwa umowę o nieodpłatne  
przejęcie akcji śląskich wodocią-
gów. Tym samym Samorząd 
Województwa Śląskiego stał się 
właścicielem 80% kapitału spółki 
o  łącznej wartości nominalnej 
480 mln zł. Pozostałą część  
kapitału czyli 20% stanowi za-
bezpieczenie uprawnień pracow-
ników oraz roszczeń byłych wła-
ścicieli mienia. 
 

Maria OŜarowska 

N A B Ó R  P R A C O W N I K Ó W  



Powiatowy Urz ąd 
Pracy w Pszczynie informuje, 
Ŝe aktualnie dysponuje oferta-
mi pracy w nast ępuj ących 
zawodach: 

 
1. Nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu - obróbka 
skrawaniem –  wymagane 
wykształcenie min. średnie 
techniczne oraz przygotowa-
nie pedagogiczne (praca w 
Pszczynie) 

2. Nauczyciel j ęzyka niemiec-
kiego –  wymagane wykształ-
cenie wyŜsze kierunkowe 
oraz przygotowanie pedago-
giczne (praca w Woli) 

3. Specjalista ds. marketingu i 
handlu –  wykształcenie wyŜ-
sze techniczne, znajomość  
programu AUTOCAD (praca 
w Pszczynie) 

4. Specjalista ds. jako ści, 
kontroler jako ści – wy-
kształcenie min. średnie, 
obsługa komputera, mile 
widziana znajomość języka 
angielskiego ( praca w Paw-
łowicach) 

5. Krojczy –  wymagane wy-
kształcenie kierunkowe, staŜ 
pracy w zawodzie (praca w 
Pszczynie –Damex Sp zoo –
tel.032/2103418)  

6. Tapicer- wymagane wy-
kształc enie kierunkowe 
(praca w KrzyŜowicach) 

7. MontaŜysta – elektronik – 
wymagane wykształcenie 
zawodowe lub średnie kie-
runkowe, staŜ pracy w zawo-
dzie wymagany (praca w 
Pszczynie) 

8. Stolarz – wymagane wy-
kształcenie zawodowe kie-
runkowe oraz staŜ pracy w 
zawodzie (praca w  Pielgrzy-
mowicach – tel. (032) 4723-
089) 

9. Spawacz, tokarz, frezer, 
szlifierz -  wymagane wy-
kształcenie kierunkowe, mile 
widziany staŜ pracy (praca w  
Woli) 

10. Rzeźnik -  wymagane wy-
kształcenie zawodowe, kie-
runkowe, mile widziany staŜ 
pracy w zawodzie (praca w 

Ćwiklicach  - tel. (032) 211-
2150) 

11. Kucharz-  wymagane wy-
kształcenie kierunkowe oraz 
staŜ pracy w zawodzie (praca 
w  P s z c z y n i e  – 
tel.032/2104459 oraz w Jan-
kowicach – tel.0502251318) 

12. Pilarz- wymagane uprawnie-
nia , mile widziany staŜ pracy 
(praca w Studzienicach, Ko-
biórze) 

13. Robotnik torowy, spawacz 
– wymagany staŜ pracy 
(praca w Woli) 

14. Konserwator urz ądzeń i 
operator wózka widłowego 
– wymagane wykształcenie 
kierunkowe, uprawnienia-
odnośnie operatora oraz 
uregulowany stosunek do 
słuŜby wojskowej (PHUR 
F u t u r e  J a n k o w i c e - 
tel.032/2115038)  

15. Operator wtryskarki, wytła-
czarki, skr ęcarki – wymaga-
ne wykształcenie zawodowe 
lub średnie mechaniczne, 
staŜ pracy w zawodzie wy-
magany (praca w Pszczynie)  

16. Kierowca autobusu – wy-
magane uprawnienia, mile 
wi d z i a ny  s taŜ  pr ac y 
(pracodawca  z Pszczyny) 

17. Kierowca – magazynier- 
wymagane wykształcenie 
średnie, staŜ pracy mile wi-
dziany (praca w Pszczynie) 

18. Kierowca C+E –  wymagany 
staŜ pracy oraz uprawnienia 
na dźwig samochodowy 
(pracodawca z Pszczyny) 

19. Mechanik samochodowy, 
elektromechanik samocho-
dowy –  wymagane wykształ-
cenie kierunkowe, mile wi-
dziany staŜ pracy, dyspozy-
cyjnośc (praca w Pszczynie) 

20. O p e r a t o r  k o p a r -
ki ,Ładowarki, spycharki -   
wymagane uprawnienia oraz 
staŜ pracy  (pracodawca z 
Suszca)   

21. Operator Ŝurawia samocho-
dowego – wymagane prawo 
jazdy kat.C oraz uprawnienia 
o p e r a t o r a  Ŝ u r a w i a 
(pracodawca z Pszczyny) 

OFERTY PRACY 
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Wójt Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 

ogłasza konkurs 
na stanowisko  

Dyrektora  
Gminnego Ośrodka  

Kultury 
w Goczałkowicach-zdroju 

z siedzibą  
w Goczałkowicach-Zdroju,  

ul. Szkolna 13 
 
1. Wymagania kwalifikacyjne 
kandydatów: 
 
a) wykształcenie wyŜsze  
b) staŜ pracy – co najmniej 3 
lata  
c) stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku 
kierowniczym  
d) niekaralność za przestępstwa 
popełnione umyś lnie  
e) pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z 
pełni praw publicznych 
f) nieposzlakowana opinia 
 
2. Wymagane dokumenty: 
 
1) zgłoszenie kandydatury wraz 
z uzasadnieniem 
2) Ŝyciorys - curriculum vitae z 
uwzględnieniem przeb iegu 
kariery zawodowej 

3) kwestionariusz osobowy dla 
kandydatów ubiegających się o 
zatrudnienie 
4) kserokopie dokumentów 
potwierdzających posiadane 
wykształcenie, kwalifikacje i 
staŜ pracy wymagany na danym 
stanowisku pracy 
5) inne dokumenty o posiada-
nych kwalifikacjach i umiejęt-
nościach lub osiągnięciach za-
wodowych 
6) zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciw-
wskazań do pracy na stanowi-
sku Dyrektora GOK 
7) oświadczenie, Ŝe kandydat 
nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyś lnie 
8) oświadczenie, Ŝe kandydat 
nie był karany zakazem pełnie-
nia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi  
9) oświadczenie o pełnej zdol-
ności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych 
10) oświadczenie o wyraŜeniu 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 126 z 
późn. zm.)  

11) oświadczenie dotyczące 
przynaleŜności do związków 
zawodowych oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych 
12) program działania instytucji 
kultury 
 
Wymagane dokumenty naleŜy 
składać w Sekretariacie Urzędu 
Gminy lub przesłać pocztą, w 
terminie do dnia 20.12 2007r., 
na adres: 
Urząd Gminy w Goczałkowi-
cach-Zdroju, 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój ul. Szkolna 13,  w 
zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopi-
skiem:  
„Nabór kandydatów na stanowi-
sko Dyrektora GOK w Goczał-
kowicach-Zdroju” 
  
3. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Gminy po terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone 
inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich 
miejsc pracy 
 
4. Termin przeprowadzenia I 
etapu – sprawdzenie ofert pod 
względem formalnym –  
21 grudnia 2007r.  
 

5. Termin przeprowadzenia II 
etapu z udziałem kandydatów 
spełniających wymagania for-
malne - 28 grudnia 2007r. 
godz.10.00 
 
6. Informacja o wynikach nabo-
ru i regulaminie konkursu bę-
dzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
G m i n y  /  w w w . 
bip.goczalkowicezdroj.pl/ oraz 
na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. 
Szkolna 13 
 
7. Wymagania kwalifikacyjne 
kandydatów stwierdza się na 
podstawie świadectw, dyplo-
mów, zaświadczeń oraz świa-
dectw pracy dokumentujących 
okresy zatrudnienia. Dopuszcza 
się dokumentowanie wymagań 
w formie kserokopii dyplomów 
i innych dokumentów potwier-
dzających posiadane kwalifika-
cje i umiejętności (oryginały 
dokumentów do wglądu). 
 
8. Kandydaci mogą uzyskać 
informacje na temat warunków 
organizacyjnych i finansowych  
działalności GOK w siedzibie 
instytucji – budynek Urzędu 
Gminy  pok. nr 214. 

N A B Ó R  P R A C O W N I K Ó W  
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KOMU PRZYSŁUGUJE  
ZASIŁEK PIEL ĘGNACYJNY ? 

 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju 
informuje, Ŝe zgodnie z art. 16 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139 
poz. 992 z późn. zm.), zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
1. niepełnosprawnemu dziecku 
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia, jeŜeli 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, 

3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia legity-
mującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, jeŜeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku Ŝycia. 

 
 Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej 
do dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. 
Jeśli osoba niepełnosprawna przebywa w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie, i pobyt oraz udzielane przez tę  instytucję 
świadczenia są częściowo lub w całości finansowane z budŜetu 
państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia to zasiłek pielęgna-
cyjny nie przysługuje. 
 
Wysokość świadczenia wynosi 153,00 zł miesięcznie. 
 
 Osoby, które spełniają powyŜsze kryteria, a nie otrzymują 
dotychczas zasiłku pielęgnacyjnego mogą odebrać wnioski na w/w 
świadczenie w Komórce Świadczeń Rodzinnych  przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju, ul. Szkolna 11 w 
godz. od 7,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku, a we wtorek od 
8,30 do 16,30. 

OGŁOSZENIE 
 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju ogła-
szają nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach.  
 Osoby zainteresowane zapraszamy na zajęcia w kaŜdy po-
niedziałek, od godz. 13.00 – 15.00. Miejsce spotkania przed Urzę-
dem Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, o godz. 
13.00. 
Serdecznie zapraszamy! 

INFORMACJE OSRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ 

KREDYT Y ! ! !  
 

U nas załatwisz kaŜdy kredyt 

� hipoteka 
� konsolidacja 
� gotówka 

 

Uwaga!  
Do ka Ŝdego kredy tu prezent gra ti s 

(dvd, mp3, Ŝelazka i  inne) 
 

Dojazd gratis! 

43-200 Pszczyna 
ul.  Szymanowskiego 21 
tel . 032 4475046, 606 674266 

śYCZENIA 
 

Z OKAZJI DOROCZNEGO  
ŚWIĘTA - BARBÓRKI 

GÓRNIKOM ORAZ PRACOWNIKOM  
SEKTORA GÓRNICZEGO 

SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA I SZACUNKU  
DLA ICH CIĘśKIEJ PRACY ORAZ  

NAJSERDECZNIEJSZE śYCZENIA ZDROWIA,  
ZADOWOLENIA, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI  

I BEZPIECZNYCH POWROTÓW 
 

WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK 
PRZEWODNICZĄCA RADY - ALEKSANDRA MARZEC 



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

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

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

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

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

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

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

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

♦ POLICJA  - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy  
ul. Uzdrowiskowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652 

♦ STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998. 
♦ POGOTOWIE RATUNKOWE  - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999. 
♦ POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991. 
♦ POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051, 992. 
♦ APTEKA "Pod Eskulapem"  - tel. 2107394, czynna  

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

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

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

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

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

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

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

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

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

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

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

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

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

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

INFORMATOR TELEFONICZNY DOWODY OSOBISTE 
 

Informujemy mieszkańców gminy, Ŝe ustawa z dnia 
12 września 2002r. zmieniająca ustawę o zmianie usta-
wy o ewidencji i dowodach osobistych oraz ustawy o 
działalności gospodarczej wprowadza obowi ązek wy-
miany  dowodów osobistych wydanych przed dniem  
1 stycznia 2001r. w następujących terminach: 
� od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – 

wydanych w latach 1962 – 1972 
� od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – 

wydanych w latach 1973 – 1980 
� od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – 

wydanych w latach 1981 – 1991 
� od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – 

wydanych w latach 1992 – 1995 
� od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. – 

wydanych w latach 1996 – 2000 
 

DOKUMENTY WYMAGANE  
W CELU OTRZYMANIA DOWODU OSOBISTEGO 

� wniosek o wydanie dowodu osobistego  
� 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm 

bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 
przedstawiające głowę w pozycji lewego półprofilu z 
widocznym lewym uchem z zachowaniem równomier-
nego oświetlenia twarzy. Fotografie mogą być czar-
no-białe 

� odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, 
które nie wstąpiły w związek małŜeński 

� odpis skrócony aktu małŜeństwa wraz z adnotacją o 
aktualnie uŜywanym nazwisku 

� dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobi-
stego w wysokości 30 zł. 

 
UWAGA!! 

1. złoŜenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz 
jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa (osoby 
małoletnie w obecności przedstawiciela ustawowego) 

2. Na Ŝądanie organu, strona winna przedstawić rów-
nieŜ poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa 
polskiego. 


