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„Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia, w tym chlebie”
                                                         /C.K.Norwid/

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz

nadchodz¹cego Nowego Roku
 ¿yczymy Mieszkañcom wszystkiego dobrego,

zdrowia, spe³nienia marzeñ i wszelkiej pomyœlnoœci. 
Niechaj ten magiczny czas pozwoli Pañstwu

zapomnieæ na chwilê o troskach dnia codziennego,
niech up³ynie w spokoju i radoœci,
przy dŸwiêkach staropolskich kolêd

i zapachu œwierkowej ga³¹zki.
W imieniu samorz¹du gminnego:

Zastêpca Wójta Gminy Gocza³kowice-Zdrój
Gabriela Placha
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Adam Maækowski
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010 

WYNIKI REFERENDUM “ŒMIECIOWEGO” 

Wybory zarz¹dzone na dzieñ 21 - w okrêgu wyborczym nr 1:   55,55% Zarejestrowano 55 kandydatów. Na 1 
listopada 2010 r. odby³y siê na podstawie - w okrêgu wyborczym nr 2:   53,84% mandat przypada³y 3 osoby. W nastêp-
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia - w okrêgu wyborczym nr 3:   62,74% nych wyborach, które odby³y siê 12 
17.09.2010r. oraz na podstawie aktów - w okrêgu wyborczym nr 4:   56,77% paŸdziernika 1998 r. Gminna Komisja 
prawnych tj. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - w okrêgu wyborczym nr 5:   43,80% Wyborcza zarejestrowa³a 59 kandydatów 
Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad na radnych, a na 1 mandat przypada³y 3,3 
powiatów i sejmików województw oraz W Radzie Gminy reprezento- osoby. W dniu 28 paŸdziernika 2002 r. 
ustawy z dnia  20 czerwca 2002 r. wane s¹ 4 komitety wyborcze. Na mieszkañcy wybierali 15 radnych spoœród 
o bezpoœrednim wyborze wójta, burmi- poszczególne komitety wyborcze, które 71 osób. Na jeden mandat przypada³a 
strza i prezydenta miasta. uzyska³y mandaty oddano nastêpuj¹ce rekordowa jak do tej pory liczba 

Wybory w naszej Gminie do iloœci g³osów wa¿nych: kandydatów i wynosi³a 4,7 osoby. 
Rady Gminy oraz na Wójta Gminy 1) Komitet Wyborczy Wyborców Mie- W kolejnych wyborach, które odby³y siê 
przeprowadzi³y pod nadzorem Komisarza szkañców Gocza³kowic-Zdroju 2583 g³o- 12 listopada 2006 r. spoœród 53 
Wyborczego w Bielsku- Bia³ej Gminna sów;  komitet ten uzyska³ 6 mandatów. kandydatów wybrano 15 radnych. Na 
Komisja Wyborcza oraz Obwodowe 2) Komitet Wyborczy Wyborców Mie- jeden mandat przypada³o 3,5 kandydata.
Komisje Wyborcze, z³o¿one z osób szkañcy z Inicjatyw¹ 1710 g³osów, 
zg³oszonych przez pe³nomocników komitet uzyska³ 4 mandaty. Sk³ad Rady Gminy VI kadencji: 
komitetów wyborczych, które dokona³y 3) Komitet Wyborczy Wyborców Samo- 
rejestracji kandydatów na radnych. rz¹d Profesjonalny i Dynamiczny 1904 1. Józef Brudek

Gminna Komisja Wyborcza g³osów, komitet ten uzyska³ 4 mandaty. 2. Norbert Czernecki
w Gocza³kowicach-Zdroju zarejestrowa³a 4) Komitet Wyborczy Wyborców Krzysz- 3. £ukasz Hanke
43 kandydatów na radnych zg³oszonych tofa Kleczki 172 g³osy i 1 mandat. 4. Zbigniew Jacek
przez 5 lokalnych komitetów wyborczych 5. Krzysztof Kleczka
oraz 3 kandydatów na Wójta Gminy Œrednia wieku wybranych ra- 6. Krzysztof Lazarek
Gocza³kowice-Zdrój. Do Rady Gminy na dnych wynosi 47,3 lata. 7. Tadeusz Lazarek
jeden mandat przypada³o 2,9 kandydata. W Radzie, podobnie jak w po- 8. Adam Maækowski

Na terenie naszej Gminy dla przedniej kadencji jest 5 kobiet (w pier- 9. Grzegorz Maækowski
wyboru Rady utworzono 5 okrêgów wszej radzie zasiada³a tylko jedna ko- 10. Anna Manowska
wyborczych  z czego 1 jednomandatowy, bieta, w drugiej 3, w trzeciej ¿adna, 11. Aleksandra Marzec
2-trzy mandatowe oraz 2 czteroman- w cz czwartej 3). Obecnie w  sk³adzie 12. Ma³gorzata Paszek
datowe. G³osowanie przeprowadzono w 5 Rady Gminy jest 7-miu nowych radnych 13. Mariola Szendzielorz-Kubina
obwodowych komisjach wyborczych. i 8-miu znanych z poprzedniej kadencji. 14. Zofia ̄ elazo

W dniu 21 listopada mieszkañcy Dla porównania w pierwszych 15. Marek ̄ urek
w liczbie 2938 osób, co stanowi³o 56,20% wyborach, które odby³y siê 23.02.1992 r. 
uprawnionych dokonali wyboru 15 wybierano 18 radnych, a liczba zarejes- 
radnych oraz Wójta Gminy wybieranego trowanych kandydatów wynosi³a 37 osób. Przewodnicz¹ca Gminnej 
po raz trzeci w wyborach bezpoœrednich. Przypada³y 2 osoby na 1 mandat. Komisji Wyborczej:
Frekwencja w poszczególnych okrêgach Nastêpne wybory odby³y siê 19 czerwca Marcelina Masny
wyborczych wynios³a: 1994 r. i równie¿ wybierano 18 radnych. 

W niedzielê, 21 listopada 2010 r. uprawnionych do g³osowania. Tym utrzymywania tych urz¹dzeñ w odpowie-
na terenie Gocza³kowic-Zdroju prze- samym, przekroczono 30% limit stano- dnim stanie sanitarnym, porz¹dkowym 
prowadzono referendum dotycz¹ce od- wi¹cy o wa¿noœci referendum. i technicznym oraz pozbywania siê 
p³atnego przejêcia przez Gminê obo- Za odpowiedzi¹ pozytywn¹ (na zebranych na terenie nieruchomoœci 
wi¹zku w³aœcicieli nieruchomoœci w za- TAK) opowiedzia³o siê 1287 osób, odpadów komunalnych sta³ych.
kresie wyposa¿enia nieruchomoœci w u- przeciw (na NIE) zag³osowa³o 1306. Gminna Komisja do Spraw 
rz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów Pozosta³e 48 g³osów, uznano za niewa¿ne. Referendum dziêkuje mieszkañcom za 
komunalnych sta³ych, utrzymywania tych O negatywnym rozstrzygniêciu refe- liczny udzia³ w referendum.
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitar- rendum zadecydowa³o 19 g³osów.
nym, porz¹dkowym i technicznym oraz Z uwagi na powy¿sze Komisja Dodatkowo Urz¹d Gminy informuje, 
pozbywania siê zebranych na terenie stwierdza, ¿e Gmina Gocza³kowice-Zdrój ¿e w roku 2011 r. odbiór odpadów 
nieruchomoœci odpadów komunalnych nie przejmuje obowi¹zków w³aœcicieli segregowanych od mieszkañców 
sta³ych. nieruchomoœci w zakresie wyposa¿enia bêdzie odbywa³ siê na 

W referendum wziê³o udzia³ nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do dotychczasowych zasadach 
2641 osób, co stanowi 50,54% wszystkich zbierania odpadów komunalnych sta³ych, czyli nieodp³atnie.
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SPRAWOZDANIE Z XLV SESJI RADY GMINY 

SPRAWOZDANIE Z I SESJI VI KADENCJI 

RADY GMINY 

Na sali Urzêdu Gminy, 9 wójta gminy – Krzysztofa Kanika. Letniej.   
listopada 2010 r. odby³a siê ostatnia, Wyrazi³a nadziejê, ¿e w sposób W sprawozdaniu pracy wójta 
jubileuszowa sesja rady gminy V rzetelny i kompetentny sprawowa³a Gminy Gocza³kowice-Zdój w okresie 
kadencji. Na podstawie listy obecnoœci swoj¹ funkcjê i wype³nia³a przynale¿ne miêdzysesyjnym, jego zastêpca – 
przewodnicz¹ca rady – Aleksandra jej obowi¹zki. Podkreœli³a, ¿e w trakcie Gabriela Placha poinformowa³a zeb-
Marzec stwierdzi³a prawomocnoœæ koñcz¹cej siê kadencji odby³o siê 179 ranych, ¿e do Wojewody Œl¹skiego 
obrad. Przystêpuj¹c do g³osowania, posiedzeñ, na których podjêto wiele wp³yn¹³ wniosek gminy o przyznanie 
przyjêto protokó³ z poprzedniej sesji. wa¿nych dla ca³ej gminy i jej mieszkañ- 50 % dofinansowania budowy placu 
Radny – Krzysztof Kleczka, z³o¿y³ ców dzia³añ i inwestycji. Przysz³ej zabaw. Doda³a, ¿e na dzieñ dzisiejszy 
pisemn¹ interpelacjê, dotycz¹c¹ zmiany radzie ¿yczy³a sukcesów i efektywnego trwaj¹ prace zwi¹zane z kalendarzem 
zasad poruszania siê pojazdów me- dzia- ³ania. Na zakoñczenie swojego wyborczym i przygotowywaniem 
chanicznych na ul. Letniej (ogra-  wyst¹pienia wraz wiceprzewodnicz¹- referendum œmieciowego. 
niczenie prêdkoœci i tona¿u pojazdów). cym rady – Czes³awem Furczykiem kie- W ramach wolnych g³osów 

Uroczystym akcentem po- rownikom gminnych wydzia³ów i dy- i wniosków przeczytano pismo senatora 
rz¹dku obrad by³o wrêczenie medali rektorom gocza³kowickich placówek Kowalskiego, skierowane do Rady 
i odznaczeñ cz³onkom Ochotniczej oœwiatowych wrêczono symboliczne  Gminy z gratulacjami, w zwi¹zku 
Stra¿y Po¿arnej w Gocza³kowicach- kwiaty, wyra¿aj¹c tym samym wdziê- z prê¿nym rozwojem gminy i ¿ycze-
Zdroju, za „Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. cznoœæ za owocne wspó³dzia³anie. niami dalszych sukcesów.  
Z r¹k prezesa OSP – Jerzego Sodza- W dalszej kolejnoœci porz¹dku Radny M³odzik, zg³osi³ uwagê, 
wicznego honorowe wyró¿nienie otrzy- obrad podjêto uchwa³y w sprawie: dotycz¹c¹ z³ego stanu drogi, biegn¹cej 
mali: Roman Otrêba, Tomasz Piszczek - zmian w bud¿ecie gminy na rok 2011, od PKP do osiedla. Radny Kapias, 
oraz Józef Puczka. S³owa uznania - ustalenia trybu udzielania i rozliczania zwróci³ siê z proœb¹ do przysz³ej rady 
i wdziêcznoœci za ofiarn¹ pracê i s³u¿- dotacji dla niepublicznych przedszkoli o przypilnowanie naprawy nawierzchni 
bê na rzecz spo³eczeñstwa w stro- oraz trybu i zakresu kontroli prawi- drogi Bór I (wykonanej ze œrodków 
nê nagrodzonych skierowa³a Gabriela d³owoœci ich wykorzystania, prywatnych), która zosta³a zniszczona 
Placha – zastêpca wójta Gminy Go- - programy wspó³pracy Gminy Gocza³- w trakcie prowadzonej tam inwestycji.
cza³kowice-Zdrój. kowice-Zdrój z organizacjami pozarz¹- Na zakoñczenie obrad ostatniej 

W punkcie 6 XLV sesji rady dowymi i podmiotami prowadz¹cymi sesji V kadencji wiceprzewodnicz¹cy 
gminy, w/w przedstawi³a zebranym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, na rok rady – Czes³aw Furczyk w swoim 
multimedialn¹ prezentacjê, podsumo- 2011, imieniu podziêkowa³ wszystkim za 4-
wuj¹c¹ dzia³alnoœæ V kadencji Rady - okreœlenia warunków udzielania boni- letni okres pracy na rzecz gminy, 
Gminy Gocza³kowice - Zdrój, w latach fikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkal- podczas którego jego spojrzenie na 
2006-2010 (jej treœæ opublikowano w nr   nych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy wiele spraw uleg³o modyfikacji. 
9 „Wiadomoœci Gocza³kowickich, na  Gocza³kowice-Zdrój. Wyrazi³ zadowolenie z rzeczy, które 
str. 12-14). Po jej zakoñczeniu, prze- Po zakoñczeniu g³osowania, przez ten czas uda³o siê osi¹gn¹æ. 
wodnicz¹ca rady podziêkowa³a ra- w sprawie zatwierdzenia uchwa³, 
dnym, wójtowi gminy oraz wszy- odczytano odpowiedŸ na z³o¿on¹ 
wszystkim osobom, z którymi mia³a w trakcie XLIV sesji Rady Gminy przez Opracowanie
okazjê wspó³pracowaæ, podczas mi- radnego Kleczkê interpelacjê, dotycz¹- Ewelina Sowa
nionych czterech lat. Dodatkowe po- c¹ zastrze¿eñ, w zwi¹zku z prowadzon¹   
dziêkowania z³o¿y³a radnym w imieniu przebudow¹ bocznego fragmentu ul. 

To ju¿ tradycja, ¿e I Sesjê Rady zwo³aæ pierwsze obrady.  gorocznych wyborach, na jedno miejsce 
Gminy nowej kadencji otwiera jej Po zakoñczeniu czêœci oficjal- w radzie gminy przypad³o 2,3 kandydata, 
najstarszy cz³onek, który przewodzi nej, radny Brudek odda³ g³os przewo- a œrednia wieku wybranych przed- 
obradom do momentu wybrania  prze- dnicz¹cej Gminnej Komisji Wyborczej – stawicieli gocza³kowickiego spo³eczeñ- 
wodnicz¹cego. Tym samym,  2 grudnia Marcelinie Masny, która z serdecznymi stwa wynosi 47,3 lata. Doda³a, ¿e akt 
2010 r., radny Józef Brudek serdecznie gratulacjami i ¿yczeniami wielu sukce- nominacji odbierze 7 nowych radnych. Po 
przywita³ wszystkich zgromadzonych na sów wrêczy³a radnym VI kadencji zaœwia- otrzymaniu za- œwiadczeñ, mianowani 
sali Urzêdu Gminy. Poinformowa³, ¿e do dczenia o wyborze na radnego  Gminy samorz¹dowcy z³o¿yli uroczyste œlubo-
7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników Gocza³kowice Zdrój. Poinformowa³ owanie.
wyborczych w dzienniku ustaw nale¿a³o wszystkich zainteresowanych, ¿e w te- 
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AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

cd. SPRAWOZDANIE Z I SESJI VI KADENCJI RADY GMINY 

W dalszym punkcie obrad, mia³a okazjê obserwowaæ jego osobê Przed przyst¹pieniem do wol- 
przyst¹piono do wyboru Przewodnicz¹- i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ poœwiadcza, nych g³osów i wniosków radnym przed- 
cego Rady Gminy. Radna – Anna i¿ kandydatura Adama Maækowskiego na ³o¿ono pisemny projekt bud¿etu na 
Manowska zg³osi³a kandydaturê Adama Przewodnicz¹cego Rady Gminy to jedyny nadchodz¹cy rok, wraz z wieloletni¹ pro- 
Maækowskiego. Radny Krzysztof La- i wspania³y wybór”. gnoz¹ finansow¹ dla gminy. Dodatkowo 
zerek zaproponowa³ ponowny wybór Ostateczny wybór, po zatwier- pani prawnik, poinformowa³a wszystkich 
dotychczasowej przewodnicz¹cej – dzeniu Komisji Skrutacyjnej, z przewag¹ o obowi¹zku z³o¿enia do 30 dni od daty 
Aleksandry Marzec, podkreœlaj¹c, ¿e jako 6 do 9 pad³ na radnego Maækowskiego, œlubowania oœwiadczenia maj¹tkowego. 
„przewodnicz¹ca poprzedniej kadencji który zosta³ nowym Przewodnicz¹cym Na zakoñczenie obrad I sesji Rady Gminy, 
wywi¹zywa³a siê ze swoich obowi¹zków Rady Gminy VI kadencji. radny Grzegorz Maækowski zg³osi³ 
bardzo dobrze. Kompetentnie i zawsze Wiceprzewodnicz¹cym rady, po wniosek, aby zmieniæ godz. spotkañ 
doskonale przygotowana, przewodni- zakoñczeniu czynnoœci formalnych sesyjnych z 12.00, na 14.00. Wniosek 
czy³a prawie wszystkim, niejednokrotnie wybrano d³ugoletni¹ radn¹, emerytowan¹ zosta³ przeg³osowany „za” wiêkszoœci¹ 
trudnym obradom. Znakomicie koor- nauczycielkê – Zofiê ¯elazo, która g³osów.
dynowa³a i organizowa³a wspó³pracê zast¹pi³o na stanowisku by³ego radnego – Opracowanie
miêdzy komisjami. Z naszymi w³oda- Czes³awa Furczyka.   Ewelina Sowa
rzami wiele razy bra³a udzia³ w gminnych 
i powiatowych uroczystoœciach okoli-
cznoœciowych. Swoim zaanga¿owaniem 
i podejœcie do rady jako ca³oœci i do 
ka¿dego radnego indywidualnie, osi¹- 
gnê³a takie zgranie ca³ej rady, ¿e du¿o 
³atwiej by³o osi¹gn¹æ wytyczone cele 
i czêsto mo¿na by³o wspólnie zmierzaæ 
w konkretnym wytyczonym kierunku. 
Kierownicy wydzia³ów jednostek orga- 
nizacyjnych i dyrektorzy gminnych 
placówek w przerwie ostatniej sesji V 
kadencji docenili pracê pani Marzec 
okreœlaj¹c j¹ mianem Mistrzyni zna- 
komitej organizacji, dyplomacji i taktu”. 

W ramach uzupe³nienia, radna 
¯elazo zaœwiadczy³a, ¿e „kandydatura 
Adama Maækowskiego jest odpowiednia 
na stanowisko Przewodnicz¹cego Rady 
Gminy. Radna doda³a, ¿e jako wycho-
wawca jego klasy, od najm³odszych lat 

Wszystkim mieszkañcom Gminy Gocza³kowice – Zdrój pragniemy podziêkowaæ za udzia³ w wyborach samo-
rz¹dowych, które odby³y siê 21 listopada 2010. Ta obywatelska aktywnoœæ mieszkañców zaowocuje dalszym rozwo-
jem Naszej Ma³ej Ojczyzny. Serdecznie dziêkujemy tym wszystkim, którzy oddali g³os na KWW Samorz¹d 
Profesjonalny i Dynamiczny. W sumie zaufaniem obdarzy³o nas 1904 mieszkañców. KWW Samorz¹d Profesjonalny 
i Dynamiczny uzyska³ 4 mandaty w 15 osobowej Radzie Gminy Gocza³kowice – Zdrój. W wyniku Waszej decyzji do 
Rady Gminy Gocza³kowice – Zdrój zostali wybrani:
                                                             Anna Manowska – okrêg wybory nr 4
                                                             Mariola Szendzielorz – Kubina  - okrêg wyborczy nr 4
                                                             Adam Maækowski – okrêg wyborczy nr 2
                                                             Grzegorz Maækowski – okrêg wyborczy nr 3

Do³o¿ymy wszelkich starañ, by dla dobra wszystkich Mieszkañców nawi¹zana zosta³a wspó³praca w Radzie 
Gminy. Zapewniamy, ¿e bêdziemy pracowaæ aktywnie i rzetelnie na miarê obdarzonego nas zaufania, by Gmina 
Gocza³kowice – Zdrój rozwija³a siê dynamicznie. 

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy, aby radoœæ i pokój towarzyszy³y Wszystkim 
przez ca³y Nowy Rok 2011, aby by³ to Rok szczêœliwy w ¿yciu osobistym, przyniós³ wiele satysfakcji 

z w³asnych dokonañ, oraz by spe³ni³y siê d¹¿enia zawodowe i spo³eczne.

Og³oszenie p³atne
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PIERWSZA SESJA RADY GMINY 

POWO£ANO STA£E KOMISJE 

RADY GMINY 

Pierwsza sesja Rady Gminy Od ponad 19 lat jest funkcjonar- Mieszkañcy z Inicjatyw¹. 
nowej kadencji odby³a siê w czwartek 2 iuszem Policji. Przeszed³ przez wszystkie Pani¹ Zosiê w Gocza³kowicach 
grudnia br. szczeble kariery policyjnej od Poste- znaj¹ chyba wszyscy.  I m³odsi, i starsi. 

Do czasu wyboru Przewod- runkowego do Oficera Policji. Obecnie Przez wiele lat pracowa³a jako nauczy-
nicz¹cego Rady obradom przewodniczy³ jest funkcjonariuszem Komendy G³ównej cielka w Szkole Podstawowej przy ul. 
Radny - Senior  Pan Józef  Brudek. Na Policji w Warszawie. Powstañców Œl., która w strukturze 
pocz¹tku Przewodnicz¹ca Gminnej Pan Maækowski od dwóch lat organizacyjnej Kuratorium Oœwiaty 
Komisji Wyborczej Pani Marcelina jest Przewodnicz¹cym Rady Rodziców w Katowicach figurowa³a jako Szko³a nr 
Masny wrêczy³a nowo wybranym Szko³y Podstawowej nr 1 w Gocza³- 8, a po przejêciu szkó³ przez Gminê 
Radnym zaœwiadczenia o wyborze na kowicach-Zdroju. Ponadto wraz z grup¹ w 1995r. zosta³a Szko³¹ Podstawow¹ nr 1. 
radnego. Nastêpnie Radni z³o¿yli rodziców uczestniczy w ¿yciu sportowym Ostatnie kilkanaœcie lat pracy zawodowej 
œlubowanie. Ta czêœæ sesji to niezmiernie LKS Gocza³kowice, gdzie zajmuje siê Pani ¯elazo poœwiêci³a Szkole Pod- 
wa¿na chwila poniewa¿ z³o¿enie tworzeniem warunków dla uprawiania stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II. 
œlubowania jest warunkiem objêcia pi³ki no¿nej dla najm³odszych. Pan W po³owie lat 90 Pani ¯elazo za³o¿y³a 
mandatu. Potem Radni dokonali wyboru Maækowski zosta³ radnym w okrêgu szkolny zespó³ regionalny „Goczo³ki”, 
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodni- wyborczym nr 2. Kandydowa³ z Komitetu który zdobywa³ liczne nagrody i wyró¿- 
cz¹cego Rady. Wyborczego Wyborców Samorz¹d Pro- nienia w konkursach i przegl¹dach 

Przewodnicz¹cym Rady Gminy fesjonalny i Dynamiczny. Prezentuj¹c artystycznych i przez wiele lat by³ 
na kadencjê obejmuj¹c¹ lata 2010-2014 swoja osobê w kampanii wyborczej Pan „wizytówk¹” naszej miejscowoœci. 
wybrano Adama Maækowskiego. Pan Maækowski napisa³: W ostatniej kadencji Pani ¯elazo ucze- 
Maækowski ma 38 lat, jest ¿onaty, ma ”Jestem osob¹ otwart¹, która zawsze jest stniczy³a w pracach Komisji Oœwiaty oraz 
dwóch synów: Micha³a lat 10 i Mak- gotowa poœwiêciæ wolny czas dla dobra Komisji Uzdrowiskowej. Prawie na 
symiliana lat 4. Od urodzenia mieszka naszej miejscowoœci. Tak, aby nasze dzieci ka¿dej sesji z uporem maniaka upomina³a 
w Gocza³kowicach-Zdroju. Jest absol-  by³y dumne z Naszej Ma³ej Ojczyzny siê o rozwój infrastruktury drogowej 
wentem Uniwersytetu Jagieloñskiego i swoich rodziców.” argumentuj¹c to tym, ¿e wszystkim 
w  Krakowie - Instytutu Pedagogiki. Po- Wiceprzewodnicz¹ca Rady  mieszkañcom naszej miejscowoœci nale¿¹ 
nadto ukoñczy³ studia podyplomowe Gminy na kadencjê obejmuj¹c¹ lata 2010- siê przyzwoite i bezpieczne drogi. 
w Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie 2014 wybrano Pani¹ Zofiê ¯elazo. Pani 
z zakresu Zarz¹dzania Zasobami Ludz- ¯elazo po raz czwarty zosta³a radn¹ Opracowa³a: 
kimi, które obejmowa³y równie¿ Za- w okrêgu wyborczym nr 1. Kandydowa³a Maria O¿arowska
rz¹dzanie w Sytuacjach Kryzysowych. z Komitetu Wyborczego Wyborców 

Na sesji w dniu 9 grudnia br. W  przypadku pozosta³ych Komisji nie 
powo³ano sta³e komisje dzia³aj¹ce przy ma statutowego ograniczenia liczebnoœci 
Radzie Gminy. Zgodnie ze Statutem sk³adu. Radni mogli sami zg³aszaæ siê i w 
Gminy Rada Gminy powo³uje 5 komisji: ten sposób wyraziæ wolê dzia³ania 
Rewizyjn¹, Gospodarki i Finansów, w poszczególnych komisjach wpisuj¹c 
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, swoje nazwiska na odpowiedni¹ listê. 
Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych oraz W trakcie powo³ywania Komisji, jak 
Komisjê Uzdrowiskow¹. równie¿ w trakcie zatwierdzania wyboru 

Komisja Rewizyjna sk³ada siê Przewodnicz¹cych Komisji wykazano siê 
z 3 osób. Tryb jej powo³ania jest inny ni¿ niezwyk³¹ jednomyœlnoœci¹. Z jednym 
pozosta³ych Komisji bowiem w sk³ad wyj¹tkiem, ka¿da z uchwa³ by³a podej-
Komisji Rewizyjnej wchodz¹ przedsta- mowana stosunkiem g³osów „za” - 5, 
wiciele wszystkich klubów radnych. „przeciw” - 0, „wstrzyma³o siê” – 0.
Ponadto w jej sk³ad nie mog¹ wchodziæ Komisje Gospodarki i Finansów oraz 
radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Komisja Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych 
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady. Jak do tej licz¹ po 8 cz³onków. W sk³adzie Komisji 
pory nasi Radni nie wykazali zaintere- Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska jest 4 
owania tworzeniem klubów radnych.  Do Radnych, natomiast w Komisji Uzdro- 
momentu obradowania nie utworzono wiskowej wyrazi³o wolê dzia³ania 6 
¿adnych klubów. W zwi¹zku z tym Radnych. Przewodnicz¹cymi Komisji 
Komisjê Rewizyjn¹ powo³ano z osób wybrano:
zg³aszanych przez radnych na sesji. 

Komitet Wyborczy 
Wyborców 

Mieszkañcy z Inicjatyw¹

pragnie serdecznie 
podziêkowaæ 

Mieszkañcom naszej Gminy 
za udzia³ w Wyborach 

Samorz¹dowych
i obdarowanie nas zaufaniem.

Szanowni Mieszkañcy
Rozwój naszej ma³ej ojczyzny 
le¿y nam g³êboko na sercu.
Do³o¿ymy wszelkich starañ 

by program wyborczy
sta³ siê priorytetem naszej 

przysz³oœci.

dziêkujemy

Og³oszenie p³atne
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 cd. POWO£ANO STA£E KOMISJE RADY GMINY 
1. Annê Manowsk¹ - Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna 4) Norbert Czernecki
2. Ma³gorzatê Paszek - Komisja 
Gospodarki i Finansów 1) Anna Manowska Komisja Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych:
3. Józefa Brudka - Komisja Rolnictwa 2) Józef Brudek
i Ochrony Œrodowiska 3) Grzegorz Maækowski 1) Tadeusz Lazarek
4. £ukasza Hanke - Komisja Oœwiaty 2) Aleksandra Marzec
i Spraw Spo³ecznych Komisja Gospodarki i Finansów: 3) Marek ¯urek
5. Zbigniewa Jacka - Komisja 4) Mariola Szendzielorz – Kubina
Uzdrowiskowa. 1) Krzysztof Lazarek 5) Grzegorz Maækowski 

2) Aleksandra Marzec 6) Ma³gorzata Paszek
Wiêkszoœæ Radnych pragnie 3) Norbert Czernecki 7) £ukasz Hanke 

uczestniczyæ w pracach dwóch Komisji. 4) Grzegorz Maækowski 8) Zbigniew Jacek 
Najwiêksz¹ determinacj¹ i wol¹ dzia³ania 5) Zbigniew Jacek
na wczorajszej sesji wykaza³ siê Pan 6) Ma³gorzata Paszek Komisja Uzdrowiskowa:
Grzegorz Maækowski, który wyrazi³ chêæ 7) Anna Manowska
pracy w czterech Komisjach. Do pracy w 8) £ukasz Hanke 1) Mariola Szendzielorz – Kubina
trzech Komisjach zadeklarowali siê: Pani 2) Grzegorz Maækowski
Ma³gorzata Paszek oraz Pan Zbigniew Komisja Rolnictwa i Ochrony 3) Zbigniew Jacek
Jacek. Œrodowiska: 4) Ma³gorzata Paszek

Maria O¿arowska 5) Zofia ¯elazo
1) Krzysztof Lazarek 6) Marek ¯urek

Poni¿ej publikujemy pe³ne sk³ady 2) Krzysztof Kleczka
Komisji: 3) Józef Brudek

W ostatnich dniach, zosta³a cza³kowicach-Zdroju. Zakres prac oprócz inwestycji zajmie siê: rewitalizacj¹ wej- 
zakoñczona modernizacja zabytkowej, robót zwi¹zanych z odrestaurowanie œcia od strony zachodniej, remontem i od- 
drewnianej werandy (od strony wschod- fundamentów i ca³ej stolarki drewnianej,  tworzeniem tarasu po³udniowego z prze- 
niej)  w budynku „Górnik” przy ul. obejmowa³ zamontowanie platformy dla budow¹ schodów, rozbiórkê nadbudówki 
Uzdrowiskowej 61. niepe³nosprawnych. betonowej, wykonaniem zabudowy 

Weranda ta stanowi g³ówne Koszt wszystkich prac (³¹cznie tarasu na piêtrze oraz budow¹ chodników 
wejœcie do Gminnej Biblioteki Publicznej z monta¿em i dostaw¹ platformy dla i podjazdów wokó³ budynku.
oraz Gminnego Oœrodka Kultury w Go- niepe³nosprawnych) wyniós³ 91 953,50 

z³. Udzia³ œrodków Gminy Gocza³kowice 
– Zdrój wynosi³ 61 953,50 z³. Pozosta³e 
œrodki w wysokoœci 30,000 z³ pochodzi³y 
z otrzymanej dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt, zwi¹zany z odrestauro-  
waniem werandy by³ pierwszym etapem 
realizacji przedsiêwziêcia, wykonywa- 
nego przez firmê „EPIPUD” z Pszczyny, 
która oprócz zrealizowanej w³aœnie 

WERANDA PRZY “GÓRNIKU” 

ZMODERNIZOWANA  
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UCHWA£Y RADY GMINY
Uchwa³a Nr XLIII/293/10 organizacje po¿ytku publicznego - 5,43 z³ Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój-

Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój od 1 m² powierzchni uýytkowej; towi Gminy.
z dnia 21.09.2010 r.

 3. od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej § 4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 

art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  i 42 ustawy stycznia 2011 r.
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie § 2
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienni- Uchwa³a Nr XLIII/295/10
poz.1591 z póŸn.zm.), art. 5 ust.1 i 2 ku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. i w sposób zwyczajowo przyjêty na z dnia 21.09.2010 r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. terenie Gminy.
z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póŸn.zm.) Rada  w sprawie: ustalenia stawek op³aty 
Gminy  uchwala: § 3 targowej w Gminie Gocza³kowice-

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój- Zdrój na rok 2011
§ 1 towi Gminy.

stawki podatku od nieruchomoœci obo-  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, 
wi¹zuj¹ce na terenie Gminy Gocza³- § 4 art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy 
kowice-Zdrój: Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 

stycznia 2011 r. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
1. od gruntów: poz.1591 z póŸn. zm.),  art. 15 i art. 19 pkt 
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- Uchwa³a Nr XLIII/294/10 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych 
sposób zakwalifikowania w ewidencji z dnia 21.09.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŸn. 
gruntów i budynków- 0,71 z³ od 1 m2  zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
powierzchni; w sprawie zwolnieñ w podatku od 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki nieruchomoœci w  2011r. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.) Rada 
wodne retencyjne lub elektrowni wo- Gminy uchwala:
dnych - 4,15 z³ od 1 ha powierzchni; Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 
c) pozosta³ych zajêtych pod drogi art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  i 42 ustawy § 1
wewnêtrzne, w rozumieniu przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty 
o drogach publicznych, sklasyfikowanych gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, targowej od osób fizycznych i prawnych 
w ewidencji gruntów i budynków jako poz.1591 z póŸn.zm.), art. 7 ust.3 ustawy oraz jednostek organizacyjnych nie- 
drogi i oznaczone symbolem geo- z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach maj¹cych osobowoœci prawnej doko- 
dezyjnym „dr”- 0,06 z³ od 1 m² i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr nuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach 
powierzchni; 95, poz.613 z póŸn.zm.) Rada Gminy  w wysokoœci:
d) pozosta³ych, w tym zajêtych na uchwala: -  6,00 z³ od metra bie¿¹cego stoiska, przy 
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-  czym ka¿dy zaczêty metr bêdzie liczony 
³alnoœci po¿ytku publicznego przez § 1 do pe³nego metra bie¿¹cego,
organizacje po¿ytku publicznego -  0,15 z³ 1.Zwalnia siê od podatku od nie- - 6,00 z³ od punktu sprzeda¿y odrêcznej 
od 1m2 powierzchni; ruchomoœci: typu: kosz, wiadro, skrzynka, wieszak, 
2.  od budynków lub ich czêœci: sprzeda¿ owoców na murkach itp...
a) mieszkalnych - 0,51 z³ od 1 m² po- 1) grunty zajête na przepompownie 2. Dzienna stawka op³aty targowej 
wierzchni uýytkowej; œcieków wchodz¹ce w system kanalizacji okreœlona w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ 
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- œcieków; 699,27 z³.
³alnoœci gospodarczej oraz od budynków 2) grunty, budynki i budowle prze- 
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na znaczone na siedziby jednostek orga- 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - nizacyjnych gminy oraz instytucji kultury.
17,67 z³ od 1 m² powierzchni uýytkowej; 2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie 
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci obejmuj¹ budynków, gruntów i budowli 
gospodarczej w zakresie obrotu kwa- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 
lifikowanym materia³em siewnym - 8,43 gospodarczej.
z³ od 1 m² powierzchni uýytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci § 2
gospodarczej w zakresie udzielania Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien- 
œwiadczeñ zdrowotnych- 3,99 z³ od 1 m² niku Urzêdowym Województwa Œl¹- 
powierzchni uýytkowej; skiego i w sposób zwyczajowo przyjêty na 
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na terenie Gminy.
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
³alnoœci po¿ytku publicznego przez § 3

§ 2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej 
w drodze inkasa.
2. Inkasentami bêd¹ wyznaczeni przez 
kierownika pracownicy Administracji 
Zasobów Komunalnych w Gocza³- 
kowicach-Zdroju w ramach wykony- 
wania swoich obowi¹zków.
3. Z tytu³u poboru op³aty inkasenci nie 
otrzymuj¹ wynagrodzenia.
4. Inkasent op³aty targowej winien 
dokonywaæ miesiêcznych rozliczeñ 
wp³ywów z bud¿etem Gminy w terminie  
do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po   
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miesi¹cu, którego rozliczenie dotyczy. torium Wprowadza siê na terenie Gminy Go- 
5. Terminem p³atnoœci op³aty targowej c) osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo- cza³kowice-Zdrój op³atê od osób fizy- 
jest dzieñ, w którym dokonywana jest darcz¹ polegaj¹c¹ na wynajmowaniu cznych posiadaj¹cych psy.
sprzeda¿. pokoi od przebywaj¹cych w nich czasowo 

osób § 2
§ 3 d) osoby kieruj¹ce hotelami, motelami, Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów 

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien- pensjonatami, albo podobnymi obiektami ustala siê w wysokoœci 15,00 z³ od 
niku Urzêdowym Województwa Œl¹- us³ugowymi, w których przebywaj¹ cza- jednego psa.
skiego i w sposób zwyczajowo przyjêty na  sowo osoby podlegaj¹ce op³acie poza wy-     
terenie Gminy. mienionymi w pkt a, b i c. § 3

3. Op³ata jest p³atna w pierwszym dniu Zwalnia siê z op³aty od posiadania psów 
§ 4 pobytu za ca³y okres pobytu. utrzymywanych w celu pilnowania nie- 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój- 4. Inkasenci op³aty winni dokonywaæ ruchomoœci, po jednym na ka¿d¹ nie- 
towi Gminy. miesiêcznego rozliczenia wp³ywów ruchomoœæ. 

z  bud¿etem Gminy w terminie do 10 dnia 
§ 5 miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, § 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 którego rozliczenie dotyczy. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest 
stycznia 2011 r. 5. Ustala siê wynagrodzenie dla in- bez wezwania do dnia 31 maja roku 

kasentów w wysokoœci 10 % pobranych podatkowego,  a w przypadku powstania 
Uchwa³a Nr XLIII/296/10 op³at, p³atne w terminie 14 dni po obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, 

Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój przedstawieniu rozliczenia. w  terminie 14 dni od dnia powstania tego 
z dnia 21.09.2010 r. obowi¹zku.

§ 3 2. W przypadku powstania lub wyga- 
w sprawie: ustalenia stawek op³aty Op³atê uzdrowiskow¹ mo¿na równie¿ œniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty 

uzdrowiskowej w Gminie wp³acaæ na rachunek bankowy Urzêdu w ci¹gu roku podatkowego, stawkê 
Gocza³kowice-Zdrój na rok 2011, Gminy. roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie do 
terminu p³atnoœci oraz sposobu liczby miesiêcy, w których nie istnia³ 

jej poboru § 4 obowi¹zek jej zap³aty.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien- 3. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, niku Urzêdowym Województwa Œl¹- od pierwszego dnia miesi¹ca nastê- 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy skiego i w sposób zwyczajowo przyjêty na puj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terenie Gminy. okolicznoœci uzasadniaj¹ce powstanie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, tego obowi¹zku i wygasa z up³ywem 
poz.1591 z póŸn. zm.), art. 17 ust.1a, § 5 miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoœci 
art.19 pkt 1, lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 Wykonanie uchwa³y powierza siê uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
stycznia 1991r. o podatkach i op³atach Wójtowi Gminy.
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 
z póŸn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 § 6
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.) stycznia 2011 r. 
Rada Gminy uchwala:

Uchwa³a Nr XLIII/297/10
§ 1 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty uzdro- z dnia 21.09.2010 r.
wiskowej w wysokoœci 2,00 z³.

w sprawie: op³aty od posiadania psów 
§ 2 na 2011 rok

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty uzdro- 
wiskowej w drodze inkasa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 
2.  Na inkasentów op³aty uzdrowiskowej art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy 
zobowi¹zanych do jej poboru wyznacza z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 
siê: gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
a) Wojewódzki Oœrodek Reumato- poz.1591 z póŸn. zm.), art. 18a  ust.1 
logiczno-Rehabilitacyjny w Gocza³- i art.19 pkt 1, lit. f  i pkt 3 ustawy z dnia 12 
kowicach-Zdroju od pacjentów tego stycznia 1991r. o podatkach i op³atach 
Oœrodka lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
b) Sanatorium Reumatologiczno- 613 z póŸn. zm.) Rada Gminy uchwala:
Rehabilitacyjne „Gwarek” w Gocza³ko- 
wicach-Zdroju od pensjonariuszy Sana- § 1

§ 5
Wp³aty op³aty nale¿y dokonywaæ na 
rachunek bankowy Urzêdu Gminy Go- 
cza³kowice-Zdrój.

§ 6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien- 
niku Urzêdowym Województwa Œl¹- 
skiego i w sposób zwyczajowo przyjêty na 
terenie Gminy.

 
§ 7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój- 
towi Gminy.

  
§ 8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 
stycznia 2011 r.

Uchwa³a Nr XLIV/314/10
Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój

z dnia 26.10.2010 r.

  

 

UCHWA£Y RADY GMINY
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AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

w sprawie: okreœlenia wysokoœci (M.P. Nr 75 poz. 950) w sprawie stawek 
stawek podatku od œrodków podatku od œrodków transportowych § 2

transportowych obowi¹zuj¹cych na obowi¹zuj¹cych w 2011 r. i obwie- Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzien- 
terenie  Gminy Gocza³kowice-Zdrój szczenia Ministra Finansów z dnia 30 niku Urzêdowym Województwa Œl¹- 

w 2011 roku. lipca 2010 r. w sprawie górnych granic skiego i w sposób zwyczajowo przyjêty na 
  stawek kwotowych podatków i op³at terenie Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy Rada Gminy Gocza³kowice-Zdrój § 3
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Wykonanie uchwa³y powierza siê 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. uchwala: Wójtowi Gminy.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. § 1 § 4
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst Ustala siê roczne stawki podatku od Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 œrodków transportowych w wysokoœci stycznia 2011 r.
z póŸn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra podanej w za³¹cznikach 1-7 do niniejszej 
Finansów z dnia 11 paŸdziernika 2010 uchwa³y.

 

lp Dopuszczalna masa 
ca³kowita 

Rok produkcji do 2001 r 
w³¹cznie 

Rok produkcji po 2001 r 

1. Powy¿ej 3,5t do 5,5t 
w³¹cznie 

636,00 z³ 432,00 z³ 

2. Powy¿ej 5,5t do 9t w³¹cznie 1068,00 z³ 852,00 z³ 

3. Powy¿ej 9t i poni¿ej 12t 1284,00 z³ 1068,00z³ 

cd. UCHWA£Y RADY GMINY

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej 

powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 t

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania 

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie 

ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

lp Dopuszczalna masa 
ca³kowita 

Rok produkcji do 2001 r. 
w³¹cznie 

Rok produkcji po 2001 r. 

1. Od 3,5t do 5,5t w³¹cznie 1 488,00 z³ 1 068,00 z³ 

2. Powy¿ej 5,5t do 9t 
w³¹cznie 

1 488,00 z³ 1 284,00 z³ 

3. Powy¿ej 9t i poni¿ej 12t 1 488,00 z³ 1 392,00 z³ 
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AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

cd. UCHWA£Y RADY GMINY

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej 

równej lub wy¿szej 12 ton

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie 

z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u 

pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
ca³kow ita (w tonach) 

Staw ka podatku 
(w  z³otych) 

 

nie  mniej ni¿  mniej ni¿ O œ jezdna (osie  jezdne) z  
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zaw ieszeniem uznanym za 

rów nowa¿ne 

Inne systemy zaw ieszenia osi 
jezdnych  

1 2 3 4 

Dw ie osie 

12 13 1 728,00 z³ 2 436,00 z³ 

13 ›  2 196,00 z³ 2 436,00 z³ 

Trzy osie 

12 ›  2 196,00 z³ 2 436,00 z³ 

Cztery osie i w iêcej 

12 25 2 196,00 z³ 2 436,00 z³ 

25 29 2 196,00 z³ 2 436,00 z³ 

29 ›  2 196,00 z³ 2 604,00 z³ 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
ca³kowita zespo³u pojazdów: 
ci¹gnik siod³owy + naczepa, 

ci¹gnik balastowy + przyczepa(w 
tonach) 

stawka podatku (w z³otych)  

nie mniej ni¿ mniej ni¿ Oœ jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 
12 31 1 788,00 z³  1 884,00 z³ 
31 37             1 944,00 z³ 2 052,00 z³ 
37 ›  2 100,00 z³                 2 196,00 z³ 
Trzy osie i wiêcej 
12 40 1 788,00 z³ 1 884,00 z³ 
40 ›  2 100,00 z³ 2 664,00 z³  

12



AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

cd. UCHWA£Y RADY GMINY

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Przyczepy i naczepy które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7t i poni¿ej 12t 

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹

 prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Przyczepy i naczepy które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7t i poni¿ej 12t 

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹

 prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 
Za³¹cznik nr 7 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Autobusy

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³a XLIV/314/10 Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój z dnia 26.10.2010 r. 

Przyczepy i naczepy które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton 

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ 

przez podatnika podatku rolnego

lp Dopuszczalna masa ca³kowita Rok produkcji do 2001 r. 
w³¹cznie 

R ok  produkcji po 
2001 r . 

1. Od  7t i mniej ni¿ 12t  1 284,00 z³ 1 068,00 z³ 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 
zespo³u pojazdów: naczepa /przyczepa+pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku  
(w z³otych) 

  

Nie mniej ni¿ mniej ni¿ 
 

Oœ jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oœ 
12 ›  1 392,00 z³ 1 500,00 z³ 
Dwie osie 
12 33 1 392,00 z³ 1 500,00 z³ 
33 37 1 392,00 z³ 1 500,00 z³ 
37 ›  1 584,00 z³ 1 884,00 z³ 
Trzy osie i wiêcej 
12 38 1 392,00 z³ 1 500,00 z³ 
38 ›  1 584,00 z³ 1 884,00 z³ 

 

lp  Rok produkcji do 2001 r. 
w³¹cznie 

Rok produkcji po 2001 r. 

1. Mniej ni¿ 30 miejsc 1 500,00 z³ 1 068,00 z³ 
2. Równa lub wiêksza od 30 

miejsc 
1 884,00 z³ 1 284,00 z³ 
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AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

cd. UCHWA£Y RADY GMINY

Uchwa³a Nr XLIV/309/10 
Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój

z dnia 26.10.2010 r.

Rada Gminy Gocza³kowice- Zdrój  o których mowa a art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustano-

uchwala: wieniu wieloletniego programu „ Pomoc 
pañstwa w zakresie do¿ywiania” (Dz. U. 

w sprawie: podwy¿szenia kryterium § 1 Nr 267 poz. 2259 z póŸn. zm.), je¿eli 
dochodowego uprawniaj¹cego do Podwy¿szyæ kryterium docho- dochód tych osób przekracza kryterium, 

nieodp³atnego korzystania z pomocy dowe uprawniaj¹ce do przyznania o którym mowa w  § 1 wed³ug tabeli 
w formie do¿ywiania w ramach nieodp³atnie pomocy w zakresie do¿y- stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej 
wieloletniego programu „Pomoc wiania dzieci do 7 lat i uczniów do czasu uchwa³y. 

pañstwa w zakresie do¿ywiania” oraz ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej 
okreœlenia warunków odp³atnoœci za i osób znajduj¹cych siê w trudnych § 3
pomoc w formie posi³ku udzielanej  sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy Przyznanie pomocy w zakresie 
osobom i rodzinom, które przekra- z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo³e- do¿ywiania nastêpuje w drodze decyzji 

czaj¹ ustalone  kryterium dochodowe cznej ( Dz. U. z 2209r. nr 175, poz. 1362 administracyjnej wydanej przez Kie- 
z póŸn. zm.), w szczególnoœci samotnych, rownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt w wieku podesz³ym, chorych lub 
15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy niepe³nosprawnych do wysokoœci 200% § 4
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie kryterium dochodowego, o którym mowa Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój- 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 towi Gminy Gocza³kowice-Zdrój.
1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 2, marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj. Dz. 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póŸn. zm.). § 5
2005r.o ustanowieniu programu wielo- Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14  
letniego:  „Pomoc pañstwa w zakresie § 2 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzê- 
do¿ywiania" ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259  Okreœliæ warunki odp³atnoœci za pomoc dowym Województwa Œl¹skiego.
z póŸn. zm.) w formie posi³ku osobom i rodzinom, 

Uchwa³a nr XLV/320/10 art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia œci równej 75% ustalonych w bud¿ecie 
Rady Gminy Gocza³kowice-Zdrój 1991r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz.U. Gminy wydatków bie¿¹cych, pono-

z dnia 9.11.2010 r. z 2004r. Nr256 poz.2572 z póŸn.zm.), szonych w przedszkolach gminnych, 
Rada Gminy Gocza³kowice - Zdrój z zastrze¿eniem ust.2.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania uchwala, co nastêpuje: 2. Przedszkola  o których mowa w ust.1, 
i rozliczania dotacji dla niepublicz- § 1 otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia niepe³no-
nych placówek oœwiatowych oraz za- Uchwa³a okreœla tryb udzielania i ro- sprawnego z bud¿etu Gminy Gocza³- 
kresu i trybu kontroli prawid³owoœci zliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli kowice - Zdrój dotacjê w wysokoœci 
ich wykorzystywania. ich wykorzystania dla niepublicznego równej kwocie przewidzianej na niepe³-

przedszkola . nosprawnego ucznia przedszkola i od- 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 § 2 dzia³u przedszkolnego w czêœci oœwiato- 

i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymuj¹ na wej subwencji ogólnej otrzymywanej 
o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz.U. ka¿dego ucznia z bud¿etu Gminy przez Gminê Gocza³kowice- Zdrój.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póŸn.zm.) oraz Gocza³kowice- Zdrój dotacjê w wysoko-

Za³¹cznik do uchwa³y nr XLIV/309/10 Rady Gminy w Gocza³kowicach-Zdroju

Tabela odp³atnoœci za pomoc w formie posi³ku wg dochodu 

osoby/ osób uprawnionych:

L.p Dochód na osobê w rodzinie w % ustalony w stosunku kryterium 
przyjêtego w § 1 uchwa³y  

Wysokoœæ 
odp³atnoœci w % 
ustalona od 
kosztu posi³ku 

1 201 % do 220 % 10% 
2 221 % - 240 % 20% 
3 241 % - 260 % 30% 
4 261 % - 280 % 40% 
5 281 % - 300 % 50% 
6 powy¿ej 300 % 100% 
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AKTUALNOŒCIZ ¯YCIA GMINY

cd. UCHWA£Y RADY GMINY

§ 3 2. Upowa¿nienie zawiera: egzemplarza osobie reprezentuj¹cej kon- 
1. Dotacji udziela siê na wniosek osób 1) datê i miejsce wystawienia, trolowan¹ jednostkê,
prowadz¹cych przedszkola, o których 2) wskazanie podstawy prawnej kontroli, 13) podpisy osób kontroluj¹cych oraz 
mowa w § 1. Wzór wniosku stanowi 3) imiona i nazwiska  upowa¿nionych osoby reprezentuj¹cej kontrolowanego 
za³¹cznik nr 1. pracowników, i g³ównego ksiêgowego jednostki kon- 
2. Osoba, o której mowa w ust.1 zg³asza 4) okreœlenie nazwy kontrolowanej trolowanej.
wszelkie zmiany danych zawartych we placówki i organu prowadz¹cego,
wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich 5) datê rozpoczêcia i przewidywany 
wyst¹pienia. termin zakoñczenia kontroli,

§ 4 6) podpis osoby udzielaj¹cej upowa-
1. Dotacje przekazywane s¹ w 12 ¿nienia z podaniem zajmowanego 
czêœciach, w terminie do 25 dnia ka¿dego stanowiska i funkcji.
miesi¹ca. 3. Czynnoœci kontrolne przeprowadza siê 
2. Osoba prowadz¹ca przedszkole, w siedzibie kontrolowanej placówki lub 
o których mowa w § 1 sk³ada w terminie organu prowadz¹cego, w dniach i go- 
do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca w Gminnym dzinach pracy obowi¹zuj¹cych w kon- 
Zespole Oœwiaty  Gocza³kowice - Zdrój trolowanej placówce oraz w obecnoœci 
informacjê o faktycznej liczbie uczniów pracowników tej placówki.
lub wychowanków, ustalon¹ na podstawie 4. Kontroluj¹cy maj¹ prawo wgl¹du do 
dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji, o której mowa w § 6 ust.2 
wed³ug stanu na pierwszy dzieñ danego uchwa³y oraz do dokonywania z niej 
miesi¹ca. Wzór informacji okreœla odpisów i kserokopii.
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y. § 8 
3. Dotacje za miesi¹c lipiec - sierpieñ 1. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza 
przekazywane s¹ na podstawie informacji siê protokó³ kontroli w dwóch jedno-
o liczbie uczniów lub wychowanków brzmi¹cych egzemplarzach, które pod- 
z miesi¹ca czerwca. pisuj¹ kontroluj¹cy i przedstawiciele kon- 

§ 5 trolowanej jednostki.
1. Osoba prowadz¹ca przedszkole,  jest 2. Protokó³ kontroli powinien zawieraæ:
obowi¹zana przekazywaæ do Urzêdu 1) nazwê kontrolowanej placówki w pe- 
Gminy Gocza³kowice- Zdrój pisemne ³nym brzmieniu i jej adres,
rozliczenie przyznanej dotacji za okresy: 2) wskazanie osoby prowadz¹cej,
1) kwartalne - w terminie do 15 dnia 3) imiona, nazwiska i stanowiska 
miesi¹ca, po zakoñczeniu ka¿dego kwa- s³u¿bowe osób przeprowadzaj¹cych kon- 
rta³u, trolê,
2) od stycznia do grudnia roku, w którym 4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kon- 
udzielono dotacji - w terminie do 15 troli,
stycznia roku nastêpnego. 5) okreœlenie przedmiotowego zakresu 
2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
za³¹cznik 3 do uchwa³y. 6) imiê i nazwisko osoby reprezentuj¹cej 

§ 6 kontrolowan¹ jednostkê i osoby pe³ni¹cej 
1. Gminie  przys³uguje prawo kontroli funkcjê g³ównego ksiêgowego,
zasadnoœci przyznania i prawid³owoœci 7) opis dokonanych faktycznych ustaleñ,
wykorzystania dotacji. 8) opis stwierdzonych nieprawid³owoœci
2. Kontrola obejmuje:  z uwzglêdnieniem ich przyczyn i skut- 
1)   zgodnoœæ danych wykazywanych we ków,
wniosku o udzielenie dotacji, miesiêcznej 9) opis dokumentacji dotycz¹cej przed- 
informacji o liczbie uczniów i w rozli- stawionych dowodów,
czeniach dotacji - na podstawie doku- 10) informacjê o sporz¹dzonych za³¹cz-
mentacji przebiegu nauczania, nikach stanowi¹cych dowody w sto- 
2) prawid³owoœæ wykorzystania dotacji sunku do ustaleñ protoko³u kontroli,
zgodnie z przeznaczeniem - na podstawie 11) informacjê o powiadomieniu przed- 
dokumentacji finansowo - ksiêgowej kon- stawiciela kontrolowanej jednostki 
trolowanej placówki oœwiatowej. o przys³uguj¹cym mu prawie odmowy 

§ 7 podpisania protoko³u i z³o¿enia w ter- 
1. Kontrolê przeprowadzaj¹ pracownicy minie 3 dni od daty jego otrzymania 
Urzêdu Gminy Gocza³kowice - Zdrój lub pisemnych wyjaœnieñ co do przyczyny tej 
Gminnego Zespo³u  Oœwiaty, na podsta- odmowy,
wie imiennego upowa¿nienia Wójta 12) dane o liczbie egzemplarzy protoko³u 
Gminy. oraz informacjê o dorêczeniu jednego 

§ 9 
1. Je¿eli osoba reprezentuj¹ca kontrolo-
wan¹ placówkê odmawia podpisania 
protoko³u - protokó³ podpisuj¹ jedynie 
osoby kontroluj¹ce, czyni¹c w nim 
adnotacjê o odmowie podpisania pro- 
toko³u oraz do³¹czaj¹c pisemne wyja-
œnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protoko³u nie 
wstrzymuje wydania wniosków pokon-
trolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji 
w trybie okreœlonym w odrêbnych prze- 
pisach.
3. Kontrola zostaje zakoñczona w dniu 
dorêczenia protoko³u kontroli.
4. Osoba reprezentuj¹ca kontrolowan¹ 
placówkê mo¿e z g³osiæ Wójtowi Gminy 
w terminie 3 dni od dnia podpisania 
protoko³u kontroli, pisemne wyjaœnienie 
co do ustaleñ zawartych w protokole.

§ 10
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
kontroli nieprawid³owoœci maj¹cych 
wp³yw na prawo lub wysokoœæ dotacji 
przys³uguj¹cej kontrolowanej placówce, 
Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia 
podpisania protoko³u lub wp³ywu 
wyjaœnieñ, o których mowa w § 9 ust.4, 
kieruje do kontrolowanej placówki 
wyst¹pienie pokontrolne wzywaj¹ce do 
zwrotu ca³oœci lub czêœci przekazanej 
dotacji.
2. Wyst¹pienia pokontrolnego nie kieruje 
siê, je¿eli Wójt Gminy uwzglêdni 
wyjaœnienia, o których mowa w § 9 ust.4.
3. W przypadku wyst¹pienia nieprawi-
d³owoœci innego rodzaju, ni¿ okreœlone 
w ust.1, Wójt Gminy kieruje do kontro- 
lowanej placówki wnioski zmierzaj¹ce do 
ich usuniêcia i usprawnienia dzia³alnoœci 
objêtej kontrol¹.

§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój- 
towi Gminy Gocza³kowice- Zdrój.

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 
dni od dnia og³oszenia w Dz.U.Woj. Œl. 

Za³¹czniki do uchwa³y 
dostêpne s¹ na stronie 

www.bip.goczalkowicezdroj.pl 
lub w Gminnym 
Zespole Oœwiaty.
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OŒWIATA

FIGURY Z SIANKA

STARSZAKI W WIOSCE INTERNETOWEJ

    SIANO! Pokarm dla zwierz¹t? konie, s³onie, misie, kury, je¿e, 
Okazuje siê, ¿e nie tylko. ptaki, ¿aby, myszy, ba³wany, 

W naszym przedszkolu odby³y skrzaty, a nawet ca³e kompo-
siê warsztaty ekologiczne „EKOSIAN- zycje np. œwi¹teczna szopka.                                      
KO”, bra³y w nich udzia³ dzieci z wszy- Podczas tych zajêæ – 
stkich grup wiekowych. Sala maluchów kontaktu z sianem, dzieci 
zamieni³a siê w pracowniê, w której dozna³y wielu silnych wra¿eñ, 
zapach sianka unosi³ siê w powietrzu. Tak doznañ zapachowych, doty- 
wiêc, wielkim zaskoczeniem dla dzieci kowych i estetycznych. W tra- 
by³a du¿a kupka wysuszonej trawy, która kcie tej wspania³ej zabawy 
znalaz³a siê na samym œrodku przed- ekologiczno – przyrodniczej 
szkolnej sali. przedszkolaki tworzy³y ele- 

Nasi podopieczni dowiedzieli menty wiewiórki, które zosta- 
siê sk¹d siê bierze siano, jak siê je suszy, ³y przez zaproszonych twór- 
przechowuje oraz jakich zwierz¹t jest ców ludowych po³¹czone 
pokarmem.  Podczas prezentacji wy- w  ca³oœæ. Te wykonane fi- otrzymaj¹ jeszcze jeden upominek. 
robów z siana, czasem trudno by³o gurki sta³y siê mi³¹ pami¹tk¹ z wspólnego Kiedy? To nasza s³odka tajemnica!!! 
uwierzyæ, ¿e z tak prostego materia³u spotkania.                                                                                         
mo¿na wyczarowaæ takie cuda. Siano, Za zaciekawienie i du¿e zaan- nauczycielka Przedszkola nr 2                                    
nici, nasiona, klej i powstaj¹ koty, psy, ga¿owanie tematem wszystkie dzieci Edyta Smejkal

 We wtorek, 23.11.2010, dzieci - z rodzicami ustalaj¹, kiedy i jak d³ugo stwa w Internecie,
grup starszych naszego przedszkola, mog¹ surfowaæ po Internecie; - edukacja w zakresie pos³ugiwania siê 
odwiedzi³y Wioskê Internetow¹ w Szkole - zawsze mog¹ zwróciæ siê do rodziców, Internetem,
Podstawowej Nr 1 w Gocza³kowicach – by ci pomogli znaleŸæ im strony interneto- - promocja bezpiecznych zastosowañ 
Zdroju. Korzystaj¹c z zaproszenia, we bezpieczne dla przedszkolaka; sieci,
starszaki mog³y utrwaliæ zdobyte - a tak¿e, ¿e warto instalowaæ zabezpie- - certyfikowanie oraz promocja bez-
wiadomoœci na temat reagowania na czenia antywirusowe. piecznych stron i serwisów interneto-
zagro¿enia w Internecie i ich unikania. Dowiedzia³y siê o tym, jak wych.

Prowadz¹cy zajêcia, Pan Piotr nale¿y dbaæ o oczy podczas d³ugotrwa- Niechêtnie ¿egnaliœmy siê z Pa- 
Jarosz, przybli¿y³ dzieciom ten problem ³ego korzystania z komputera (gimnasty- nem Piotrem i dziewczynkami, ale czas 
poprzez przedstawienie filmu o czwórce ka oczu – mruganie, spogl¹danie p³ynie szybko i nieub³aganie. W po- 
Sieciaków (dwóch dziewczynkach – Ajpi w górê, w dó³, w lewo i prawo), a tak¿e dziêkowaniu, od obu grup starszych 
i Netka oraz dwóch ch³opcach – Kompel  o tym, ¿e godzina przed komputerem (w naszego przedszkola, dzieci wrêczy³y 
i Spociak) zwalczaj¹cej z³ych Sie- ich wieku) to stanowczo wystarczaj¹co kwiaty oraz kolorowy i s³odki upominek.
ciuchów, którzy sprowadzali na manowce d³ugi czas. Potem najlepiej wyjœæ na spa- 
ma³ych u¿ytkowników Internetu. Dzieci cer, pobawiæ siê tradycyjnymi zabaw-
mia³y mo¿liwoœæ poznania wa¿nych kami, a tak¿e coœ zjeœæ.  
zasad korzystania z Internetu w bardzo Warto wiedzieæ, ¿e Sieciaki.pl to 
przystêpnej formie, jak równie¿ poznania projekt edukacyjny prowadzony od lutego 
stron przeznaczonych dla nich, jak 2005 r. przez Fundacjê Dzieci Niczyje, w 
chocia¿by ciaki.pl ramach programu "Dziecko w Sieci", jest 
Na stronie tej mog³y swobodnie korzystaæ on elementem programu Saferinternet.pl. 
z gier, uk³adanek, kolorowanek, czy Podstawowym elementem projektu jest 
innych atrakcji dostosowanych do edukacyjny serwis internetowy przezna-
poziomu ich rozwoju. W zabawie przy czony dla dzieci w wieku 7-12 lat, 
komputerze pomaga³y naszym przed- poœwiêcony tematyce bezpieczeñstwa 
szkolakom starsze kole¿anki z klasy dzieci i m³odzie¿y w Internecie. W ra- 
szóstej. mach projektu organizowane s¹ równie¿ S³owa podziêkowania kierujemy 

Starszaki pozna³y podstawowe spotkania z dzieæmi, na którym to w³aœnie równie¿ na rêce Pani Dyrektor Beaty 
i  wa¿ne zasady surfowania po Internecie. byliœmy, imprezy plenerowe, koncerty Hanzlik za umo¿liwienie nam udzia³u 
Wiedz¹ ju¿, ¿e: oraz zajêcia edukacyjne, przygotowy- w tak ciekawych zajêciach.
- nie wolno im podawaæ swoich danych wane s¹ te¿ filmy, gry, piosenki i ma-
osobowych i teleadresowych; teria³y multimedialne. nauczyciel
- nale¿y mówiæ rodzicom, jeœli zauwa¿¹, G³ówne cele projektu to:  Publicznego Przedszkola Nr 2
¿e coœ jest nie tak, jak powinno; - edukacja dzieci w zakresie bezpieczeñ- mgr Anna Czernecka – Mac 

www.przedszkolaki.sie
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Ruiny zamku w Chudowie

REKLAMA
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“GÓRA GROSZA” W GIMNAZJUM 
W dniach od 22.11 do 3.12.2010r - najciekawsz¹ puszkê 

zosta³a przeprowadzona ju¿ po raz - iloœæ zebranych monet 
jedenasty akcja „Góra Grosza”. Orga- - zebran¹ kwotê 
nizatorem tej akcji jest towarzystwo  Po zakoñczeniu akcji SU wraz 
„Nasz Dom” pod patronatem Mini- z opiekunami podliczyli uzbierane 
sterstwa Edukacji Narodowej. Celem pieni¹dze z uwzglêdnieniem iloœci monet  
akcji jest m.in. zebranie funduszy na o poszczególnych nomina³ach. W tym
pomoc dla Domów Dziecka. roku dziêki ¿yczliwoœci parafii pw. œw. 

W naszym gimnazjum akcjê Jerzego w Gocza³kowicach - Zdroju, 
„Górê Grosza” zorganizowa³ oraz która u¿yczy³a maszynê do liczenia 
przeprowadzi³ Samorz¹d Uczniowski. monet, SU mia³ u³atwione zadanie. 
Podczas zebrania przybli¿y³ uczniom Jednak liczba monet by³a tak du¿a, ¿e SU 
naszego gimnazjum cele i zadania tej musia³ tak¿e liczyæ rêcznie, co trwa³o monet o ³¹cznej wartoœci 1702,05 z³. 
akcji. Nastêpnie sekcja dekoracyjna w sumie dwa dni. By³a to trudna i ¿mudna Zebrana kwota w przeliczeniu na jednego 
przygotowa³a plakat informacyjny oraz praca, ale sprawi³a uczniom wiele ucznia wynosi 5,76 z³. Dla porównania 
gazetkê tematyczn¹, na której mo¿na by³o zadowolenia i satysfakcji. W akcji „Góra w zesz³ym roku zebraliœmy 737,61 z³. 
zapoznaæ siê z regulaminem tej akcji. Grosza” uczestniczy³y wszystkie klasy Samorz¹d Uczniowski dziêkuje wszys-
Monety zbierane by³y podczas przerw naszej szko³y, jednak bezkonkurencyjna tkim klasom za udzia³ i ogromne 
miêdzylekcyjnych, a puszki zachwyca³y okaza³a siê klasa II C, która zebra³a kwotê zaanga¿owanie w akcjê „Góra Grosza”.
wszystkich swoim oryginalnym wygl¹- 427,75 z³. Ogó³em podczas XI edycji akcji 
dem. Jak co roku akcja ta przybiera w na- „Góra Grosza” w gimnazjum w Go- opiekun Samorz¹du Uczniowskiego
szej szkole formê konkursu na: cza³kowicach – Zdroju zebrano 39876 mgr Agnieszka ¯upa
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NAJPIÊKNIEJSZE PIEŒNI ŒWIATA...
Okres Bo¿ego Narodzenia, to narodzi³y siê s³owa „Zdrów b¹dŸ królu U Mickiewicza kolêda staje siê wy- 

czas niezwyk³y, urokliwy i jedyny taki na anielski”. znacznikiem zwyciêstwa dobra nad z³em 
przestrzeni ca³ego roku. Wi¹¿e siê z nim Z³otym wiekiem polskiej kolêdy (walka o duszê Konrada w III cz. 
wiele piêknych obrzêdów, które potêguj¹ okaza³o siê XVII i XVIII stulecie. W tym “Dziadów”), a u Wyspiañskiego ucisza 
magiê œwi¹t. Rozpoczynaj¹cy gody czasie powsta³y najwspanialsze, o wiel- w “Wyzwoleniu” szalej¹c¹ burzê w duszy 
wieczór wigilijny i nastêpuj¹ce po nim kiej wartoœci literackiej pieœni do których innego Konrada. Warto pamiêtaæ, ¿e nie 
dni, przepe³nione s¹ bogat¹ symbolik¹, wprowadzono rodzime melodie, sceny tylko „wielcy” tego œwiata tworzyli 
nawi¹zuj¹c¹ do tradycji ludowych i chrze- pasterskie oraz elementy lokalnego dzie³a, o niezaprzeczalnej wartoœci 
œcijañskich. Jej szczególnie znaczenie kolorytu. Z 1631 r. pochodzi kolêda artystycznej. Nasza tradycja zna wiele 
odbija³o siê przez wieki, w burzliwych „Przybyli do Betlejem”. Z melodi¹ z prze- przyk³adów naiwnych w swej prostocie, 
dziejach Polski. Rytua³y i zwi¹zane z nimi ³omu owych wieków, zwi¹zany jest utwór ale jak¿e szczerych, bêd¹cych wyrazem 
znaki by³y wyznacznikiem naszej autorstwa Piotra Skargi – „W ¿³obie le¿y”, szlachetnych uczuæ i odzwierciedleniem 
narodowoœci. Wyra¿a³y nasz¹ przyna- która nawi¹zuje do poloneza korona- charakteru swych twórców ludowych 
le¿noœæ kulturow¹, by³y sposobem pie- cyjnego W³adys³awa IV. Wiele polskich kolêd. Kto z nas nie zna przepiêknych 
lêgnowania oraz demonstrowania pol- pieœni œwi¹tecznych upodoba³o sobie s³ów „Oj Maluœki, Maluœki…”, które 
skoœci.  melodie popularnych tañców. „Bóg siê g³êboko zapadaj¹ w serce, nie wie czym 

Obok zwyczaju dzielenia siê rodzi” ma melodiê poloneza, „Dzisiaj jest prawdziwe prze¿ywanie okresu 
op³atkiem, do najpiêkniejszych Narodzenia Pañskiego.  
tradycji bo¿onarodzeniowych Nigdzie chyba na œwie- 
nale¿y œpiewanie kolêd, które ju¿ cie, pieœñ na Bo¿e Narodzenie 
o wieków œrednich zawiera³y nie jest tak popularna jak w 
wiele charakterystycznych ele- Polsce. Jednak¿e, nie umniej- 
mentów narodowej duszy: „Je¿eli szaj¹c znaczeniu naszej rodzimej 
ju¿ raz, w czasach dzieciñstwa twórczoœci, wspó³czeœnie, naj- 
kolêda zapad³a w duszê Polaka, bardziej popularn¹, przet³u- 
towarzyszy mu wszêdzie i za- maczon¹ na ponad 300 jêzyków 
wsze, odrywa go od nêdzy i co- kolêd¹ jest „Cicha noc”. Powsta- 
dziennej szaroœci, przenosi w in- ³a w roku 1818,w ma³ym,
ne œwiaty, na obczyŸnie daje austriackim miasteczku w Al- 
wra¿enie ojczyzny… pach. Jej autorami byli: wikary 
(Hanna  Szymanderska)”. miejscowego koœcio³a ks. Józef 

Najprawdopodobniej, Mohr oraz jego organista Franz 
kolêdy sw¹ genezê maj¹ za- Gruber, a w miejscowoœci, 
korzenion¹ w rzymskich obcho- w której zosta³a napisana do 
dach calendae, urz¹dzanych dzisiaj znajduje siê kaplica o tej 
z okazji pierwszego dnia mie- samej nazwie.
si¹ca, a dok³adniej pierwszego Bez wzglêdu na kraj 
dnia w roku, kiedy to sk³adano swego pochodzenia, jakoœæ, czy 
sobie ¿yczenia i œpiewano. nios¹ce za sob¹ treœci, te bardziej 
W  myœl, tego za³o¿enia, w swym religijne, czy œwieckie kolêdy, 
pierwszym znaczeniu kolêda by³a pastora³ki i pieœni bo¿onaro-
noworoczn¹ pieœni¹ pochwalno- dzeniowe to niezaprzeczalnie 
powitaln¹. Jako pieœñ religijna,  jedne z niewielu utworów tema- 
zwi¹zana z narodzinami Chry- tycznych, których kszta³t, forma 
stusa wykszta³ci³a siê znacznie siêga wczesnych wieków œre- 
póŸniej. dnich i po dzieñ dzisiejszy cieszy 

Wed³ug tradycji chrze- siê wci¹¿ nies³abn¹c¹ popularno- 
œcijañskiej pierwszym autorem œci¹. Jak twierdzi Roman Mazur- 

w Betlejem”, to popularny niegdyœ mazur, kolêdy mia³ byæ œw. Franciszek z Asy¿u kiewicz, te które znamy i tak chêtnie 
a kolêda „Hej bracia, czy wy œpicie”, swe (jemu to przypisuje siê równie¿ zbudo- œpiewamy, to tylko niewielka czêœæ 
Ÿród³a czerpie z  krakowiaka. wanie pierwszej szopki), jednak¿e pow- ogromnej spuœcizny, ukrytej szczelnie, 

Szczególne znaczenie kolêdy  szechnie przyjmuje siê, ¿e ich korzenie g³ównie za klasztornymi murami. Nie- 
zyska³y wraz z utrat¹ przez Polskê tkwi¹ w hymnologii, w tropach (wier- wielu wie, ¿e na publikacjê czekaj¹ liczne 
niepodleg³oœci. Zacz¹³ je œpiewaæ ca³y szach) oraz laudach (pieœniach) benedy- rêkopisy, których fenomen polega na tym, 
naród, od morza, a¿ po Tatry. Wszêdzie te ktyñskich. Z W³och, przez zachód pieœni ¿e od wieków opowiadaj¹ wci¹¿ t¹ sam¹ 
same, w koœciele i w domu, ku pokrze-bo¿onarodzeniowe dotar³y na ziemie historiê Bo¿ego Narodzenia.   
pieniu serc i dodaniu sobie otuchy. polskie najprawdopodobniej w XIV w. 
Wszyscy wielcy narodowi poeci podkre-Czar i potêga pierwszej polskiej kolêdy 
œlali ogromn¹ wagê i potêgê kolêd. siêga roku 1424, kiedy to z potrzeby serca Ewelina Sowa

Kaplica “Cichej Nocy”
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W ciep³ej i rodzinnej atmosfe- œpiew:
rze, 17 grudnia w siedzibie Gminnego Karolina 
Oœrodka Kultury odby³ siê œwi¹teczny Krawczyñska
koncert kolêdowy w wykonaniu utalen- Kinga Œwierko
towanej, gocza³kowickiej m³odzie¿y. Kinga 
M³odzi artyœci, na co dzieñ wchodz¹ B³aszczyk
w sk³ad zespo³u muzyczno-wokalnego, Pawe³ Przyby³a
którego próby odbywaj¹ siê pod okiem (Joanna Gryz
organizatora spotkania. Z ich inicjatywy, Monika 
z myœl¹ o wszystkich mi³oœnikach Mendrok)
wspólnego kolêdowania wykonawcy saksofony:
przygotowali nastrojowy repertuar kolêd Pawe³ 
i pieœni bo¿onarodzeniowych, który Mastrowski
w po³¹czeniu z piêknym wykonaniem Kamil Kapijas
wprowadzi³ s³uchaczy w niecodzienn¹ pianino:
atmosferê oczekiwania na Bo¿e Naro- Pawe³ Mika
dzenie i nadchodz¹cy Nowy Rok.
Przed zgromadzon¹ widowni¹ wyst¹pili: GOK

Tradycyjnie, w po³owie grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury odby³o siê 
podsumowanie konkursu plastycznego „Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w moim domu, 
gminie, regionie”. W tym roku otrzymaliœmy ponad 300 prac, autorstwa dzieci 
i m³odzie¿y, spoœród których, artystyczne grono jury w sk³adzie: Mariusz Deka, Anna 
Dziubek, Katarzyna Majchrzak, Anna P³ucienniczak oraz Krystian ̄ elazo przyzna³o  
14 nagród i 20 wyró¿nieñ. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zwyciêzców mo¿na 
znaleŸæ na stronie www.gok.net.pl.

Ka¿da kolejna edycja konkursu, to dla nas du¿e i przyjemne zaskoczenie. 
Zainteresowanie i coraz wiêksza liczba nadsy³anych prac stanowi wartoœciow¹
 i cenn¹ formê podziêkowania dla organizatorów.

GOK

ŒWI¥TECZNY KONKURS 

PLASTYCZNY ROZWI¥ZANY

KONCERT KOLÊDOWY

MIKO£AJ W  GOK

Gminny Oœrodek Kultury w Go- 
cza³kowicach-Zdroju, 7 grudnia odwie-
dzi³ niezwyk³y goœæ. W towarzystwie 
renifera Rudolfa, na specjalne zapro-
szenie, z workiem pe³nym prezentów 
przyby³ œw. Miko³aj. O jego wizycie, choæ 
nieoficjalnej dowiedzia³a siê spora liczba 
dzieci, które t³umnie przyby³y do siedziby 
GOK, aby przywitaæ siê ze œwiêtym. 

Ponad 50 zaciekawionych ma- 
luchów s³ucha³o piêknych, zimowych 
opowieœci, które Miko³aj snu³ na tle 
barwnej choinki. W atmosferze swobod- 
nej i radosnej zabawy, dzieci spêdzi³y 
niezwyk³e chwile, które dodatkowo 
umili³y wrêczane kolorowe prezenty. Na 
zakoñczenie spotkania, na wszystkich, 
czeka³ s³odki, poczêstunek. 

GOK
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Jest taki dzieñ bardzo ciep³y, choæ grudniowy;
dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym gasn¹ wszelkie spory.
Jest taki dzieñ, w którym radoœæ wita wszystkich.
Dzieñ, który ju¿ ka¿dy z nas zna od ko³yski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru p³atkom œniegu.
Jest taki dzieñ, tylko jeden raz do roku;
Dzieñ, zwyk³y dzieñ, który liczy siê od zmroku.
Jest taki dzieñ, gdy jesteœmy wszyscy razem.
Dzieñ, piêkny dzieñ, dziœ nam rok go sk³ada w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia.
A gdy wszyscy usn¹ wreszcie
moc igliwia zapach niesie.
/Seweryn Krajewski/

Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spe³niaj¹cego wszelkie 
marzenia, pe³nego optymizmu, wiary,
szczêœcia i powodzenia

¿ycz¹
Gminny Oœrodek Kultury 
i Gminna Biblioteka Publiczna
  

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radoœci, 
refleksji oraz planów
na Nowy Rok.
W tych wyj¹tkowych dniach, 
wielu radosnych chwil,
zadowolenia  oraz 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

¿yczy 
Zarz¹d 
Ko³a Emerytów 
Rencistów
i Inwalidów 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                                       

Zaproszenie  
Chór Parafialny Semper Communio 

oraz 

Gminny Oœrodek Kultury 
serdecznie zapraszaj¹ 

na 

Koncert Kolêdowy, 
który odbêdzie siê 

2 stycznia (niedziela) o godz.18.00 
w Koœciele Parafialnym Œw. Jerzego 

w Gocza³kowicach. 
Koncert uœwietni wystêp 

Alicji Majewskiej 
oraz 

W³odzimierza Korcza a

j

o

o
o

0

y
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z 

z 

¹

ê

p

Urz¹d Gminy 
w Gocza³kowicach-Zdroju

sk³ada serdeczne podziêkowanie 
Gospodarstwu Szkó³karskiemu 

KAPIAS
za podarowanie ¿ywej choinki, 

która przyozdobi³a 
gocza³kowickie rondo

 “Pod Bocianem”. 
Ten piêkny prezent, stanowi 

wyj¹tkowy akcent budowania 
œwi¹tecznej atmosfery
w naszej miejscowoœci. 
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PIONOWO:
1. Okres poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie.
2. Tu¿ przed œwiêtami p³ywaj¹ w wannie, 
     czêsto podawane w galarecie.
3. Dzielimy siê nim przy wigilijnym stole.
4. Nazwa miasta, w którym narodzi³ siê Jezus.
5. Przybyli ze wschodu, aby pok³oniæ siê 
    nowonarodzonemu Mesjaszowi.
6. Biskupia laska.
7. Zupa podawana w  wigilijny wieczór.
8. Œwi¹teczna kompozycja roœlinna.
9. Sucha trawka wk³adana pod obrus.
10. Dwie deski.
11. D³uga i bia³a u œw. Miko³aja.
12. Œwi¹teczny kupon upominkowy.
13. Zasiadamy do niej 24 grudnia wraz 
      z pierwsz¹ gwiazdk¹.

15.

9.

1.

1.

8.

3.

3.

4.

4.

11.

11.

12.

12. 13.

14.

13.

10.

10.

9.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

2.

2.

KRZYZÓWKA SWIATECZNA 

4.

18.

17.

16.15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

3.

2.

1.

POZIOMO:
1. Przynosi dzieciom prezenty 6 grudnia.
2. Uroczysta msza œw., odprawiana 
    o pó³nocy z 24 na 25 grudnia.
3. W niej Œwiêta Rodzina.
4. Czeka na du¿ych i ma³ych pod choink¹.
5. Œnie¿na pora roku.
6. W mroŸne dni osiada na drzewach.
7. Zapalane na œwi¹tecznym stole.
8. Inaczej cha³ka.
9. Dobra istota duchowa, przeciwieñstwo diab³a.
10. Borowik, albo maœlak.
11. Zielone drzewko.
12. Sk³adnik œwi¹tecznych s³odkoœci.
13. Aromatyczne ciastka o  korzennym smaku.
14. Migocze na wigilijnym niebie.
15. Mniejsze od pierogów, podawane z barszczem. 
   
  

HAS£O: __  __      __  __  __  __  __     __  __  __     __  __  __  __  __  __  __  __ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817

Rozwi¹zania prosimy dostarczyæ  do biura Gminnego Oœrodka Kultury,
ul. Uzdrowiskowa 61, (I piêtro).

Has³o nale¿y u³o¿yæ z liter, znajduj¹cych siê w ponumerowanych kolejno 
(w prawych dolnych rogach) kratkach. 
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GMINNY OŒRODEK KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU

 

17 STYCZNIA 

godz. 10.00 - warsztat plastyczny dla dzieci szkol podstawowych, 

godz. 12.00 - warsztaty filcowania na mokro - korale, cz. I, dla gimnazjalistów  i licealistów,

                      oplata za dwa spotkania warsztatowe wyniesie 10 zl

18 STYCZNIA

godz. 10.00 - warsztat plastyczny dla dzieci szkól podstawowych, 

godz. 12.00 - warsztaty filcowania na mokro - korale, cz. II, dla gimnazjalistów i licealistów

19 STYCZNIA

godz. 10.00 - wyjazd do kina “Opowiesci z Narnii...”, od 7 lat,

20 STYCZNIA

godz. 10.00 - warsztaty “Od papirusa do papieru”, dla dzieci szkól podstawowych,

godz. 12.00 - warsztaty “Melonik i wasik, czyli co nas smieszy w kinie, dla gimnazjalistów 

                      i licealistów,

21 STYCZNIA

godz. 10.00 - warsztaty “Pismo - od pisma obrazkowego do...”, dla dzieci szkól podstawowych,

godz. 12.00 - warsztaty “Maroko - przedsionek Afryki”, dla gimnazjalistów i licealistów

24 STYCZNIA

godz. 10.00 - wyjazd do teatru lalek Banialuka na spektakl “Jas i Malgosia”, dla dzieci od 3 lat,

25 STYCZNIA

godz. 10.00 - wyjazd do kina na film animowany “Mega mocny”,

26 STYCZNIA

godz. 10.00 - warsztaty bebniarskie dla gimnazjalistów i licealistów, I grupa,

                             godz. 12.00 - warsztaty bebniarskie dla gimnazjalistów i licealistów II grupa,

                                   27 STYCZNIA

                                      godz. 10.00 - konkurs plastyczny,

                                       28 STYCZNIA

                                       godz. 10.00 - bal kostiumowy dla dzieci.

ii

i

ii

ii

i

i

i

i

i

i

Zapisy przyjmowane sa w biurze 

Gminnego Osrodka Kultury,

ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 210 70 88.

(Wszystkie warsztaty beda odbywac sie

w siedzibie GOK). 

i
i

ii

i

i

DODATKOWO: od 17 do 28 stycznia, w godz. 11.00-14.00,

zajecia komputerowe dla dzieci  w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
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SPORT

MIKO£AJKI NA SPORTOWO 

W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU
W poniedzia³ek 6 grudnia zjum Beata Smolarek. Ciep³a i mi³a Zdroju: Piotr D¹bkowski i S³awosz 

odby³y siê miko³ajki na sportowo dla rozmowa, s³odkie i pyszne podarunki Pêka³a oraz dziewczyny klasy II A, III B 
przedszkolaków z Gocza³kowic- Zdroju. wywo³a³y wœród dzieci s³oneczny i III D, którym serdecznie dziêkujemy. 
Udzia³ w tej imprezie wziê³y zarówno uœmiech. Wszyscy byli szczêœliwi, ¿e Serdeczne podziêkowania, kie- 
dzieci z przedszkola nr 1 jak i nr 2. Blisko mogli siê spotkaæ ze Œw. Miko³ajem rujemy równie¿ w stronê GOSiR-u, za 
180 dzieciaków pokaza³o swoje umie- osobiœcie. Impreza zakoñczy³a siê pomoc w uœwietnieniu imprezy w s³o- 
jêtnoœci sprawnoœciowe w rozmaitych swspólnymi zdjêciami z Miko³ajem. dycze, muzykê oraz zdjêcia.
grach i zabawach ruchowych. Spotkanie miko³ajkowe popro- 

W pierwszej czêœci imprezy wadzili nauczyciele wychowania fizycz- - Piotr D¹bkowski –
miko³ajkowej dzieciaki rywalizowa³y nego Gimnazjum w Gocza³kowicach-
w wyœcigach rzêdów, podczas których 
ka¿dy mia³ dodatkowe zadanie do 
wype³nienia. Zawody by³y niezwykle 
emocjonuj¹ce, a dzieci spisa³y siê 
wzorowo i pokaza³y, jak wspaniale 
rywalizuj¹ i jednoczeœnie bawi¹ siê 
podczas sportowych konkurencji. Za- 
anga¿owanie i wyniki w wyœcigach 
biegowych zdziwi³yby niejednego ro- 
dzica.  Nie zabrak³o równie¿ bardzo 
¿ywego dopingu ze strony kolegów 
i kole¿anek czekaj¹cych na swoj¹ kolej 
w konkursach. 

Druga czêœæ imprezy zwi¹zana 
by³a z celem nadrzêdnym, – czyli 
oczekiwaniem na œw. Miko³aja. Po 
wytrwa³ym i g³oœnym wywo³ywaniu 
przez dzieci Staruszka z Laponii, 
nast¹pi³o pe³ne emocji wejœcie. Na halê 
sportow¹ wolnym krokiem wszed³ Œwiêty 
Miko³aj, wraz z pani¹ dyrektor gimna- 

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy  

XIX FINA£
GRAMY DLA UROLOGII  I NEFROLOGII DZIECIÊCEJ

9 STYCZNIA 2011
GMINNY OŒRODEK KULTURY, UZDROWISKOWA 61,1 piêtro 

GODZINA 15.00 !!!

G³ównym wydarzeniem w ramach WOŒP w naszej miejscowoœci bêdzie koncert, który zostanie zorganizowany 
w GMINNYM OŒRODKU KULTURY. Koncert rozpocznie siê o godzinie 15.00. 

W trakcie, przeprowadzimy sprzeda¿ zebranych darów oraz licytacjê prac plastycznych wykonanych przez uczestników 
warsztatów prowadzonych w GOK. Koncertowi towarzyszyæ bêdzie wystawa prac nades³anych na konkurs plastyczny 
„Bo¿e Narodzenie w mojej rodzinie, gminie, regionie”. Na terenie ca³ej gminy prowadzona bêdzie zbiórka pieniêdzy 

bezpoœrednio do puszek. Uprawnieni do prowadzenia zbiórki s¹ wolontariusze posiadaj¹cy identyfikator 
oraz oryginaln¹ puszkê WOŒP.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAÑCÓW I KURACJUSZY DO UDZIA£U W AKCJI NA RZECZ 

WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY NA TERENIE GMINY GOCZA£KOWICE
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W miniony wtorek, 7 grudnia ju¿ 
po raz drugi Gminny Oœrodek Sportu 
i Rekreacji w Gocza³kowicach by³ 
gospodarzem, a zarazem organizatorem 
turnieju ¿eñskiego futsalu. Wspó³or- 
ganizatorem by³o Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej (Marcin Bienioszek) 
w Pszczynie i Micha³ Pucha³a - nauczyciel 
w Powiatowym Zespole Szkó³ nr 2
i jednoczeœnie trener LKSu Gocza³kowice 
- ¿eñskiej dru¿yny kobiet graj¹cej w III 
lidze œl¹skiej. 

Udzia³ w turnieju potwierdzi³o 7 
dru¿yn, które drog¹ losowania podzielono 
na dwie grupy.

Mecze w grupie A zdominowa³a 
dru¿yna o nazwie POWIAT 75 w sk³adzie, 
której zagra³y zawodniczki, na co dzieñ 
trenuj¹ce pod okiem Micha³a Pucha³y. 
Dziewczêta zajê³y pierwsze miejsce 
z kompletem punktów. O miejsce drugie 
premiowane awansem do pó³fina³u 

tym samym zakoñczy³y udzia³ w turnieju. karkami LKSu a licealistki z"trójki" zagra³y pi³karki ZSZ i O Wola z repre-
O miejsce V zagra³y ZSZ i O Wola i PZS z czechowiczankami.zentacj¹ III LO z Pszczyny.  Mecz by³ 
nr 2. Mecz by³ popisem duetu Agata Znakomite spotkanie zagra³a bardzo zaciêty i gdy wydawa³o siê, ¿e 
Pastuszki i Roksana Wiê¿lak z PZS nr 2. Weronika Str¹k, której dwa gole oraz zakoñczy siê remisem i w efekcie 
Obie zawodniczki raz po raz nêka³y jeden Edyty Olejarczyk przes¹dzi³y koñcowym - rzutami karnymi, znakomit¹ 
bramkê wolanek, dogrywa³y pi³ki swoim o wyniku spotkania. Pi³karki z III LO akcjê przeprowadzi³a Ola Œwierkot z III 
kole¿ankom i zdoby³y po jednej bramce, musia³y zadowoliæ siê czwartym miej-LO zdobywaj¹c piêkn¹ bramkê na 
Agata po ³adnej zespo³owej akcji scem.niespe³na minutê przed koñcem spotka-
a Roksana z rzutu wolnego. W regulaminowym czasie gry nia. Dru¿yna z Woli musia³a zadowoliæ siê 

Tak, wiêc pi¹te miejsce dla meczu fina³owego równie¿ nie pad³a ani gr¹ o V miejsce.
pi³karek z dawnego "rolniczoka", a szóste jedna bramka mimo kilku dogodnych W grupie B znalaz³y siê: ZSE, 
dla pi³karek z Woli. sytuacji raz pod jedn¹ raz pod drug¹ LO Chrobry, PZS nr 2 i ZS Silesia 

W meczu o III miejsce spotka³y bramk¹. Po raz drugi byliœmy œwiadkami Czechowice. Pierwsze miejsce w tej 
siê LO Chrobry i III LO. Oba zespo³y rzutów karnych, które po pierwszej serii grupie zajê³y dziewczêta z Czechowic, 
dozna³y pora¿ek w pó³finale, licealistki nie wy³oni³y zwyciêzcy. W drugiej serii drugie z liceum Chrobrego, trzecie 
z Chrobrego w rzutach karnych z pi³- celny strza³ zawodniczki dru¿yny Powiat pi³karki z PZS nr 1 a czwarte z ZSE, które 

75 oraz pud³o zawodniczki z Czechowic 
przes¹dzi³y o koñcowym wyniku tego 
spotkania. 

Na zakoñczenie turnieju wszy- 
stkim dru¿ynom wrêczono pami¹tkowe 
dyplomy, a finalistom okaza³e puchary. 
Dodatkowo wrêczono statuetki dla naj- 
lepszej bramkarki, któr¹ zosta³a Klaudia 
Dzida z PZS nr 2. Najlepsz¹ zawodniczk¹ 
zosta³a wybrana Kamila Przemyk z ZS 
Silesia Czechowice.

Poni¿ej wyniki wszystkich spotkañ:
Grupa A.

POWIAT 75 - ZSZ i O WOLA (5:0)
Bramki: Anderko 2, Rus, Piesiur i Mandla
POWIAT 75 - III LO (3:0)
Bramki: Anderko, Stawnicza i Piesiur

Poni¿ej wyniki wszystkich spotkañ:
Grupa A.

¯EÑSKI TURNIEJ W FUTSALU

 

24



SPORT

cd. TURNIEJ KOBIET W FUTSALU 
POWIAT 75 - ZSZ i O WOLA (5:0) ZSZ i O WOLA - III LO (0:1)
Bramki: Anderko 2, Rus, Piesiur i Bramka - Aleksandra Œwierkot
Mandla
POWIAT 75 - III LO (3:0) Mecz o 3 miejsce:
Bramki: Anderko, Stawnicza i Piesiur III LO - LO CHROBRY (0:3)

Bramki - Str¹k 2 i Olejarczyk
Tabela:
1. POWIAT  75 (6 pkt) Fina³: POWIAT 75 - ZS SILESIA 
2. III LO (3 pkt) CZ-DZ. (0:0, karne 4:3)
3. ZSZ i O Wola (0 pkt.)

Klasyfikacja koñcowa II 
Grupa B. Miko³ajkowego Turnieju Futsalu 
ZSE - PZS 2 (0:0) Dziewcz¹t
LO CHROBRY - ZS SILESIA CZ. (0:1)
Bramka - Pustelnik. 1. POWIAT  75
ZSE - ZS SILESIA CZ-DZ. (0:4) 2. ZS SILESIA CZECHOWICE
Bramki: Pustelnik 4 3. I LO CHROBRY PSZCZYNA
LO CHROBRY - PZS 2 (2:1) 4. III LO PSZCZYNA
Bramki: dla LO - Toporek i Str¹k, dla 5. POWIATOWY ZESPÓ£ SZKÓ£
PZS - Pastuszka  NR 2 PSZCZYNA
ZSE - LO CHROBRY (0:1) 6. ZSZ i O WOLA
Bramka - Olejarczyk 7. ZSE PSZCZYNA
ZS SILESIA CZ. - PZS 2 (1:1)
Bramki: dla ZS - Pustelnik, dla PZS - 
Pastuszka

Tabela:
1. ZS SILESIA CZECHOWICE (7 pkt)
2. LO CHROBRY (6 pkt)
3. PZS nr 2 (2 pkt)
4. ZSE (0 pkt)

Mecz o 5 miejsce:

 

          24.12.2010 (Pi¹tek) 7.00 – 13.00  
        (Wejœcie ostatniego     klienta do godz.12.00)
         25.12.2010 (Sobota)                   Nieczynne
         26.12.2010 (Niedziela) 15.00 – 22.30

27.12.2010 (Poniedzia³ek) 7.00 – 22.30
28.12.2010 (Wtorek)          7.00 – 22.30
29.12.2010 (Œroda) 7.00 – 22.30
30.12.2010 (Czwartek) 7.00 – 22.30
31.12.2010 (Pi¹tek) 7.00 – 13.00

         (Wejœcie ostatniego klienta do godz.12.00)
01.01.2011 (Sobota)          Nieczynne

Pszczyñski Ludowy
Klub JeŸdziecki PLESSÓWKA

zaprasza wszystkich mi³oœników
sportów zimowych 

8 STYCZNIA 2011
o godz. 12.00

w okolice “KO�LA”
 

do obejrzenia niecodziennych 
zawodów sportowych 

w SKIRINGU, (grupa sportów
zimowych, rodem ze Skandynawi,

polegaj¹ca na 
ci¹gniêciu narciarza 

przez zwierzê lub maszynê)
“O Puchar Wójta Gminy” 
z udzia³em przedstawicieli 

okolicznych stajni.  
Imprezie towarzyszyæ bêdzie

wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Organizacja zawodów, 
zostanie uzale¿niona

od warunków atmosferycznych.
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· DARMOWY WSTÊP NA BASEN DLA UCZNIÓW SZKO£Y PODSTAWOWEJ I 
M£ODSZYCH ORAZ UCZNIÓW GIMNAZJUM Z GOCZA£KOWIC – ZDROJU OD 
PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU W GODZINACH 9.00 – 10.00 

 
· GRY I ZABAWY W HALI SPORTOWEJ DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z 

GOCZA£KOWIC – ZDROJU 
OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU W GODZINACH 12.00 – 14.00 
UWAGA: W DNIACH TURNIEJÓW GRY I ZABAWY ZOSTAJ¥
ODWO£ANE! 
 

· TURNIEJ PI£KI RÊCZNEJ DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ Z GOCZA£KOWIC 
– ZDROJU, ZG£OSZENIA DO TURNIEJU U NAUCZYCIELI WF. DO 14.01.2010R. 
18 STYCZNIA (WTOREK) 2010 GODZ.9.00 
 

· TURNIEJ SIATKÓWKI DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ Z GOCZA£KOWIC – 
ZDROJU, ZG£OSZENIA U NAUCZYCIELI WF. DO 14.01.2010R. 
20 STYCZNIA(CZWARTEK) 2010 GODZ. 9.00 
 

· OTWARTY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ Z 
GOCZA£KOWIC – ZDROJU, ZAPISY U NAUCZYCIELI WF. DO 14.01.2010R.  
UWAGA!!! W DRU¯YNIE MO¯E ZNALE�Æ SIÊ DWÓCH ZAWODNIKÓW ZE 
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ MIESZKAJ¥CYCH W GOCZA£KOWICACH - 
ZDROJU. (5 ZAWODNIKÓW + BRAMKARZ) 
21 STYCZNIA (PI¥TEK) 2010 GODZ. 9.00 
 

· TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ DLA DZIECI ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ 
W GOCZA£KOWICACH – ZDROJU, ZAPISY U NAUCZYCIELI WF. DO 
14.01.2010R. (5 ZAWODNIKÓW + BRAMKARZ) 
25 STYCZNIA(WTOREK) 2010 GODZ. 9.00 

 

· TURNIEJ KOSZYKÓWKI DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ (DZIEWCZYNY) 
Z GOCZA£KOWIC – ZDROJU, ZG£OSZENIA DO TURNIEJU U NAUCZYCIELI 
WF. DO 14.01.2010R.  
26 STYCZNIA(ŒRODA) 2010 GODZ.9.00 

 

· TURNIEJ KOSZYKÓWKI DLA M£ODZIE¯Y GIMNAZJALNEJ (CH£OPCY) Z 
GOCZA£KOWIC – ZDROJU, ZG£OSZENIA DO TURNIEJU U NAUCZYCIELI WF. 
DO 14.01.2010R.  
28 STYCZNIA(PI¥TEK) 2010 GODZ.9.00 

 
 

WIÊCEJ INFORMACJI U NAUCZYCIELI WF. LUB NA STRONIE : 
WWW.GOSIR.GOCZALKOWICEZDROJ.PL 
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INFORMACJE

„AKTYWIZACJA SPO£ECZNA I ZAWODOWA NA TERENIE 
GMINY GOCZA£KOWICE – ZDRÓJ”

,,CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

W miesi¹cu listopadzie 2010 r. fikatów. œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, bezrobo- 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gocza³- W miesi¹cu grudniu dla wszys- tnych, poszukuj¹cych pracy lub nie 
kowicach – Zdroju kontynuuje realizacjê tkich uczestników pozostaj¹cych w pro- pozostaj¹cych w zatrudnieniu, o niskich 
szkolenia zawodowego ,,Sprzedawca jekcie planuje siê zorganizowaæ II edycjê b¹dŸ zdezaktualizowanych kwalifika- 
handlowiec z obs³ug¹ komputera i kas doradztwa psychologicznego.  Ponadto cjach, chc¹cych powróciæ na rynek pracy, 
fiskalnych” dla dwóch uczestniczek w ra- w ramach realizacji w/w przedsiêwziêcia zamieszkuj¹cych na terenie Gminy Go- 
mach projektu pt. ,,Aktywizacja spo- zamierza siê zorganizowaæ spotkanie cza³kowice- Zdrój. W ramach projektu 
³eczna i zawodowa na terenie Gminy podsumowuj¹ce, maj¹ce charakter pro- przewidujemy takie formy aktywnej 
Gocza³kowice – Zdrój” w ramach mocyjno-informacyjny, którego g³ów- integracji jak: doradztwo zawodowe, 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki nym za³o¿eniem bêdzie promocja proje- psychologiczne oraz prawne; szkolenia 
Priorytet VII Promocja integracji spo- ktu; udzielenie informacji o celach, za³o- i kursy podnosz¹ce i uaktualniaj¹ce 
³ecznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upow- ¿eniach, przewidywanych i osi¹gniêtych kwalifikacje zawodowe; zajêcia szkolne 
szechnianie aktywnej integracji; Poddzia- rezultatach, a tak¿e zareklamowanie zwi¹zane z uzupe³nieniem wykszta³cenia; 
³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie obecnych oraz przysz³ych uczestników us³ugi wsparcia i aktywizacji rodzin. 
aktywnej integracji przez oœrodki pomocy przed potencjalnymi pracodawcami Dodatkowo bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ 
spo³ecznej. Zakoñczenie niniejszego w celu u³atwienia im powrotu na rynek skorzystania ze wsparcia finansowego 
szkolenia przewidziano na dzieñ 12 pracy. W zwi¹zku z powy¿szym do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w postaci 
listopada 2010 r., w formie egzaminu udzia³u w owym spotkaniu pragniemy refundacji kosztów dojazdu na zajêcia 
sprawdzaj¹cego nabyte wiadomoœci oraz zaprosiæ takie podmioty jak: Urz¹d oraz w razie koniecznoœci- pokrycia 
umiejêtnoœci beneficjentek bior¹cych Gminy, Powiatowy Urz¹d Pracy, Pra- kosztów opieki nad osobami zale¿nymi. 
udzia³ w powy¿szym kursie. acodawców, Ochotniczy Hufiec Pracy Do udzia³u w projekcie mo¿na zg³aszaæ 

Ponadto w miesi¹cu listopadzie oraz osoby indywidualne tj. obecnych siê od grudnia 2010 do stycznia 2011 r. 
tj. w terminie od 16.11.2010 r. do uczestników projektu oraz osoby z ich Serdecznie zapraszamy.
03.12.2010r. planuje siê zorganizowaæ dla otoczenia czyli mieszkañców gminy 
dwóch uczestniczek projektu dodatkowe Gocza³kowice- Zdrój. Program ramowy Szczegó³owe informacje na temat 
szkolenie zawodowego z zakresu pro- niniejszego spotkania obejmowaæ tak¿e projektu mo¿na uzyskaæ w
wadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospo- bêdzie przedstawienie podstawowych Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
darczej-podstawy przedsiêbiorczoœci. za³o¿eñ realizacji projektu oraz prze- ul. Szkolna 13
Szkolenie to ma na celu przekazanie prowadzenie wstêpnej rekrutacji na rok 43-230 Gocza³kowice-Zdrój
uczestnikom projektu niezbêdnych 2011. w godzinach 8.00- 15.00
informacji celem za³o¿enia w³asnej Pragniemy poinformowaæ, i¿ do tel. kontaktowy : 32/736 24 21
dzia³alnoœci gospodarczej, w zwi¹zku udzia³u w projekcie (bezp³atny udzia³) Osoby do kontaktu:
ukoñczeniem przez te dwie osoby pragniemy zaprosiæ zarówno kobiety jak Kierownik: mgr Joanna Kotas
szkolenia zawodowego w ramach w/w i mê¿czyzn w wieku aktywnoœci zawo- Monika R¹ba
projektu i uzyskaniem stosownych certy- dowej (18-60/65 lat) korzystaj¹cych ze Kamila Babiñska
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WÓJT GMINY 

GOCZA£KOWICE-ZDRÓJ

informuje ¿e:

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, 
po³o¿onej w Gocza³kowicach-Zdroju przy ul. Bór II, stanowi¹cy za³¹cznik 

do Zarz¹dzenia Nr 0151/186/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Gocza³kowice-Zdrój, na okres 21 dni,

 tj od dnia 24 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2010 r. 
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„AKTYWIZACJA SPO£ECZNA I ZAWODOWA NA TERENIE 
GMINY GOCZA£KOWICE – ZDRÓJ”

,,CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jak: 1) Szkolenie z zakresu aktywnego W kolejnym 2009 roku Oœrodek 
w Gocza³kowicach- Zdroju w 2008 roku poszukiwania pracy i technik infor- Pomocy Spo³ecznej w Gocza³kowicach- 
rozpocz¹³ realizacjê projektu systemowe- matycznych; 2) Szkolenie z zakresu Zdroju otrzyma³ na realizacjê w/w 
go pt.,,Aktywizacja spo³eczna i zawo- obs³ugi kas fiskalnych; 3) Szkolenie: projektu systemowego kwotê 116. 814,00 
dowa na terenie Gminy Gocza³kowice- Zarz¹dzanie sob¹ w czasie, wzmocnienie z³ wraz z wk³adem w³asnym Gminy 
Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego automotywacji.  Ponadto poszczególni stanowi¹cym 10,5% w realizacjê pro- 
Kapita³ Ludzki, Priorytet VII “Promo- uczestnicy projektu wziêli udzia³ w szko- jektu. W projekcie wziê³o udzia³ 10 osób. 
cja integracji spo³ecznej”, Dzia³anie 7.1.,, leniach zawodowych z nastêpuj¹cych Wszyscy uczestnicy wziêli udzia³ w za- 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej dziedzin: Specjalista do spraw kadr i p³ac jêciach: Trening kompetencji i umie- 
integracji”; Poddzia³anie 7.1.1.’’Rozwój (1 osoba), Bukieciarstwo z aran¿acj¹ jêtnoœci spo³ecznych z indywidualn¹ 
i upowszechnianie aktywnej integracji wnêtrz (3 osoby), Stylizacja paznokci (1 konsultacj¹, 4 osoby mia³y indywidualne 
przez oœrodki pomocy spo³ecznej” osoba). Po zakoñczeniu udzia³u w danym doradztwo prawne. Poszczególne osoby 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii szkoleniu uczestnicy otrzymali stosowne wziê³y udzia³  w nastêpuj¹cych szko- 
Europejskiej w ramach Europejskiego zaœwiadczenia i certyfikaty potwier- leniach zawodowych: Kierowca wózków 
Funduszu Spo³ecznego. Realizacja w/w dzaj¹ce ukoñuczenie szkolenia. W trakcie jezdniowych z napêdem silnikowym (1 
projektu w ramach POKL przewidziana udzia³u osób w poszczególnych szko- osoba); Bukieciarstwo z aran¿acj¹ wnê- 
jest na okres obejmuj¹cy lata 2008r. - leniach Oœrodek Pomocy Spo³ecznej trz (2 osoby); Krój i szycie (1 osoba);  
2013r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ramach œrodków unijnych zapewni³ Kucharz (1 osoba);,Stylizacja paznokci (2 
przystêpuj¹c do realizacji projektu na pokrycie kosztów opieki nad dzieæmi osoby); Manicure-przed³u¿anie i sty- 
dany rok kalendarzowy, sk³ada wniosek w przedszkolu. Osoby uczestnicz¹ce lizacja paznokci (1 osoba); Prowadzenie 
aplikacyjny do Urzêdu Marsza³kow- w projekcie otrzyma³y tak¿e wsparcie magazynu/hurtowni z zastosowaniem 
skiego wnioskuj¹c o przyznanie œrodków dochodowe w postaci zasi³ków celowych komputera oraz kas fiskalnych ( 2 osoby); 
finansowych na realizacjê projektu. na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia Prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospo- 
G³ównym za³o¿eniem realizacji projektu odbywaj¹ce siê poza terenem gminy, darczej- podstawy przedsiêbiorczoœci (3 
systemowego jest zwiêkszenie aktyw- bêd¹ce wk³adem w³asnym w realizacjê osoby);  Podstawy obs³ugi komputera- 
noœci zawodowo-spo³ecznej wœród bez- projektu. W 2008 roku w ramach praca z programami biurowymi (3 osoby); 
robotnych i biernych zawodowo mie- realizacji w/w projektu systemowego ze Bezpieczna wymiana butli gazowych 
szkañców Gminy Gocza³kowice-Zdrój, úrodków pochodzàcych z Unii Euro- w wózkach wyposa¿onych w te urz¹- 
bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawo- pejskiej zatrudniono pracownika so- dzenia ( 1 osoba) oraz w szkoleniu z za- 
dowej, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ cjalnego na ½ etatu i wyposaýono jego kresu: Pokonywanie w³asnych s³aboœci 
pomocy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. stanowisko pracy w komputer, dokonano poprzez pracê zespo³ow¹, nabycie 

W 2008 roku Oœrodek Pomocy zakupu dwóch tablic wizualizacyjnych nowych umiejêtnoœci zwi¹zanych z rato- 
Spo³ecznej w Gocza³kowicach- Zdroju informuj¹cych o realizacji projektu wnictwem przedmedycznym (6 osób). 
otrzyma³ na realizacje projektu pt. umieszczonych na zewn¹trz i wewn¹trz Wszyscy uczestnicy na czas udzia³u 
,, Aktywizacja spo³eczna i zawodowa na budynku Oœrodka, jak równie¿ dokonano w projekcie zostali objêci ubezpiecze- 
terenie Gminy Gocza³kowice-Zdrój” zakupu piecz¹tek zawieraj¹cych infor-  niem od nieszczêœliwych wypadków. 
kwotê 58.534,00 z³, w tym 10,5 % stanowi macje dotycz¹ce projektu celem wizu- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
wk³ad w³asny gminy w realizacje alizacji projektu. w Gocza³kowicach- Zdrój na czas trwania 
projektu. Ponadto w ramach projektu szkoleñ udzieli³ wsparcia finansowego na 

W projekcie wziê³o udzia³ 5 jeden z uczestników wzi¹³ udzia³ w pra- pokrycie kosztów zwi¹zanych z opiek¹ 
osób, które w ramach w/w projektu cach spo³ecznie-u¿ytecznych na terenie nad dzieæmi uczestników projektu. 
zosta³y objête nastêpuj¹cym wsparciem. gminy Gocza³kowice- Zdrój.  Prace te Ponadto w ramach œrodków z Unii 
Ka¿da z osób uczestniczy³a w indywi- by³y dodatkowym elementem aktywizacji Europejskiej za³o¿ono stronê internetow¹ 
idualnych spotkaniach z psychologiem, zawodowej i spo³ecznej uczestnika ( ) ,  
doradc¹ zawodowym oraz prawnikiem. projektu, natomiast otrzymane wyna- dokonano zakupu aparatu fotograficzne-
Wszyscy beneficjenci projektu ucze- grodzenie stanowi³o wk³ad w³asny gminy go dla celów wizualizacyjnych 
stniczyli równie¿ w takich szkoleniach w realizacjê projektu. 

www.ops.goczalkowicezdroj .pl

projektu, 
oraz zakupu telefonu

Gocza³kowice- Zdrój, dnia 29.11.2010 r.

 

http://www.ops.goczalkowicezdroj.pl
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komórkowego i niszczarki na potrzeby wodowych: Obs³uga komputera-podsta- projektu, jakim by³o przywrócenie osób 
biura projektu. wy obs³ugi komputera na poziomie pod- wykluczonych spo³ecznie b¹dŸ zagro- 

Ponadto w ramach projektu stawowym (7 osób) oraz zaawan- ¿onych wykluczeniem na rynek pracy 
jeden z uczestników projektu bra³ udzia³ sowanym (2 osoby); Kierowca wózków oraz zwiêkszenie aktywnoœci zawodowo- 
w pracach spo³ecznie- u¿ytecznych na jezdniowych z napêdem silnikowym spo³ecznej wœród mieszkañców Gminy 
terenie gminy Gocza³kowice-Zdrój, a je- w tym wózków podnoœnikowych oraz w stosunku do osób bior¹cych udzia³ 
go wynagrodzenie z tytu³u wykonywania bezpieczna obs³uga-wymiana butli ga- w projekcie zosta³ osi¹gniêty. Trzem 
tych¿e prac stanowi³o wk³ad w³asny zowych (4 osoby); Florysta z obs³ug¹ kasy beneficjentom uda³o siê znaleŸæ zatru- 
gminy w realizacjê projektu. Prace te by³y fiskalnej (3 osoby); Sprzedawca han- dnienie, z czego jedna osoba pracuje na 
dodatkowym elementem aktywizacji dlowiec z obs³ug¹ komputera i kas zastêpstwo. Jeden z uczestników podj¹³ 
zawodowej i spo³ecznej uczestnika fiskalnych (2 osoby); Prowadzenie w³a- sta¿ w ramach aktywizacji zawodowej, 
projektu. W trakcie udzia³u w w/w snej dzia³alnoœci gospodarczej-podstawy a trzy osoby wykonuj¹ prace spo³ecznie -
projekcie zapewniono równie¿ wszystkim przedsiêbiorczoœci (2 osoby); Doradztwo u¿yteczne na terenie gminy Gocza³ko- 
uczestnikom projektu wsparcie docho- psychologiczne II edycja (7 uczestników). wice- Zdrój. W zwi¹zku z powy¿szym,  
dowe w postaci zasi³ków celowych Uczestnicy po zakoñczeniu danego szko- projekt przyczyni³ siê do zwiêkszenia 
i okresowych, które stanowi³y równie¿ lenia otrzymywali stosowne zaœwoad- aktywnoœci zawodowo-spo³ecznej miesz- 
wk³ad w³asny Gminy w realizacjê pro- czenia i certyfikaty potwierdzaj¹ce zdo- kañców gminy Gocza³kowice-Zdrój. 
jektu. byt¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Osoby, które wziê³y udzia³ w projekcie 

W roku 2010 Oœrodek Pomocy Uczestnikom projektu udzielono naby³y b¹dŸ podnios³y swoje kwalifikacje 
Spo³ecznej w Gocza³kowicach-Zdroju wsparcia finansowego poprzez wyp³atê zawodowe, które daj¹ im mo¿liwoœæ 
kontynuuje realizacjê projektu syste- zasi³ków celowych i okresowych  m.in. na wejœcia b¹dŸ powrotu na rynek pracy.   
mowego pt. ,,Aktywizacja spo³eczna pokrycie  kosztów opieki nad osobami Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
i zawodowa na terenie gminy Gocza³ko- zale¿nymi, kosztów dojazdu na szkolenia w Gocza³kowicach-Zdroju ju¿ przy- 
wice-Zdrój ”. G³ównym niezmiennym odbywaj¹ce siê poza terenem gminy gotowuje siê do naboru kolejnych ucze- 
celem niniejszego projektu jest przy- Gocza³kowice-Zdrój oraz pokrycie ko- stników do projektu na 2011 rok, do 
wrócenie osób wykluczonych b¹dŸ sztów badañ lekarskich w zwi¹zku z ucze- którego pragniemy zaprosiæ zarówno 
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym stnictwem 4 osób w szkoleniu: Kierowca kobiety jak i mê¿czyzn w wieku akty- 
na rynek pracy oraz aktywizacja wózków jezdniowych z napêdem sil- wnoœci zawodowej (18-60/65 lat) ko- 
zawodowo-spo³eczna mieszkañców gmi- nikowym w tym wózków podnoœni- rzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³e- 
ny Gocza³kowice-Zdrój. Powy¿sze za³o- kowych oraz bezpieczna obs³uga- cznej, bezrobotnych, poszukuj¹cych pra- 
¿enie realizowane jest poprzez zwiê- wymiana butli gazowych. Uczestnicy cy lub niepozostaj¹cych w zatrudnieniu, 
kszenie aktywnoœci zawodowej i na- przez ca³y okres udzia³u w projekcie o niskich b¹dŸ zdezaktualizowanych 
bycie umiejêtnoœci w poruszaniu siê na objêci byli ubezpieczeniem NW. Ponadto kwalifikacjach, chc¹cych powróciæ na 
rynku pracy uczestników, aktywizacjê dwaj uczestnicy projektu brali udzia³ rynek pracy, zamieszkuj¹cych na terenie 
spo³eczn¹ oraz zwiêkszenie motywacji do w pracach spo³ecznie u¿ytecznych na Gminy Gocza³kowice-Zdrój. W ramach 
dzia³ania, nabycie i podniesienie kwa- terenie gminy Gocza³kowice- Zdrój, projektu przewidujemy takie formy 
lifikacji zawodowych oraz wsparcie fi- gdzie wynagrodzenie jednego z ucze- aktywnej integracji jak: doradztwo zawo- 
nansowe na czas trwania projektu. stników stanowi³o wk³ad w³asny gminy w dowe, psychologiczne oraz prawne; szko- 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 2010r. realizacjê projektu. Prace te by³y lenia i kursy podnosz¹ce i uaktualniaj¹ce 
otrzyma³ na realizacjê projektu 91 530,00 dodatkowym elementem aktywizacji kwalifikacje zawodowe; zajêcia szkolne 
z³. Do projektu zrekrutowano 9 osób, przy zawodowej i spo³ecznej uczestników. zwi¹zane z uzupe³nieniem wykszta³cenia; 
czym z uwagi na rezygnacjê z udzia³u Osoby na koniec udzia³u w pro- us³ugi wsparcia i aktywizacji rodzin. 
w projekcie jednej z osób na pocz¹tku jekcie otrzyma³y zaœwiadczenia o zakoñ- Dodatkowo bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ 
realizacji projektu do projektu zaproszono czonym udziale w projekcie systemowym skorzystania ze wsparcia finansowego 
dodatkow¹ osobê, która skorzysta³a realizowanym przez Oœrodek i otrzyma³y  Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w postaci 
z ró¿nych form wsparcia w ramach pendrive z nadrukiem logo Unii Euro- refundacji kosztów dojazdu na zajêcia 
pozosta³ych œrodków. W ramach projektu pejskiej z materia³ami realizowanymi oraz w razie koniecznoœci-pokrycie 
zorganizowano wszystkim uczestnikom w trakcie udzia³u w projekcie. Ponadto kosztów opieki nad osobami zale¿nymi. 
nastêpuj¹ce formy wsparcia: w ramach œrodków z Unii Europejskiej Do udzia³u w projekcie mo¿na zg³aszaæ 
,,Doradztwo zawodowe”(10 osób); w 2010r. dokonano zakupu projektora do siê od 01.12.2010r. do 17.01.2011 r. 
,,Doradztwo psychologiczne” (10 osób); celów wizualizacji projektu. Wszelkich informacji mo¿na uzyskaæ pod 
,,Doradztwo prawne” (10 osób), zajêcia: ,, Podsumowuj¹c okres realizacji numerem telefonu: 32/736-24-21. 
Trening kompetencji i umiejêtnoœci projektu systemowego ,,Aktywizacja Serdecznie zapraszamy.
spo³ecznych” cz. I i cz. II  (10 osób). spo³eczna i zawodowa na terenie Gminy                                                                                                           

Poszczególni uczestnicy wziêli Gocza³kowice-Zdrój” tj. w latach 2008 r.- OPS Gocza³kowice- Zdrój
udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach za- 2010r. mo¿na powiedzieæ, i¿ cel ogólny 
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POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon, 
który znajduje siê w Gocza³kowicach-Zdroju przy 

ul. Uzdrowiskowej (przepompownia g³ówna).

Poniedzia³ek: od 14.00 do 18.00
Œroda: od 14.00 do 18.00
Pi¹tek: od 14.00 do 18.00 

lub po wczeœniejszym skontaktowaniu siê z osob¹ 
obs³uguj¹c¹ punkt; tel. 32 210 72 08

DY¯URY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy m³. ASP. Tadeusz Pniok

oraz m³. ASP. Jacek Szmukier przyjmuj¹ interesantów
w budynku, przy ul. Wiœlnej 13

w Gocza³kowicach-Zdroju.

Wtorek - od 16.00 do 18.00
Pi¹tek  - od 9.00 do 11.00

Kontakt telefoniczny - 32/449-32-63

Z ¯YCIA GMINYINFORMACJE I OG£OSZENIA

URZ¥D GMINY - 32/2107185, 7387038, 7387109, 
fax 32/2107306. Godziny urzêdowania: poniedzia³ek: 7.30 - 
15.30, wtorek: 7.30-17.00, od œrody do pi¹tku od 7.30 do 15.00. 
W czwartki interesanci przyjmowani s¹ od godz. 12.00.
P U N K T  K A S O W Y B A N K U  S P Ó £ D Z I E L C Z E G O  
W PSZCZYNIE W BUDYNKU URZÊDU GMINY - czynny: 
poniedzia³ek: 8.30 - 15.00, wtorek: 8.30 - 16.30, œroda 
8.30 - 14.30, czwartek 8.30 - 14.30, pi¹tek 8.30 - 14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAÑCÓW w sprawie skarg 
i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00, w czwartki w 
godz.13.30 -15.00. 
OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ - ul. Szkolna 13, 
tel./fax. 32/2107090. Godziny urzêdowania: od poniedzia³ku 
do pi¹tku 7.00 - 15.00, wtorek 7.00 -17.00. 
GMINNY OŒRODEK KULTURY - ul. Uzdrowiskowa 61, 
tel. 32/2107088. Godziny urzêdowania: poniedzia³ek;czwartek 
7.00 - 18.00, wtorek;œroda 7.00 -16.00,pi¹tek 7.00-15.00  
GMINNY OŒRODEK SPORTU I  REKREACJI  -  
ul. Powstañców Œl. 3, tel./fax. 32/2127424. Godziny 
urzêdowania: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 22.00.
POLICJA - Pszczyna: tel. 32/2104091 lub 997.
STRA¯ PO¯ARNA - Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE - Pszczyna: tel. 32/2103715 
lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE - Pszczyna: tel. 32/2103314, 
2105051 lub 992.
APTEKA “Pod Eskulapem” - Gocza³kowice-Zdrój, 
tel. 32/2107394, czynna od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 8.00 - 17.00, w sobotê w godz. 8.00 - 14.00.
APTEKA “Œw. Jacka” - Gocza³kowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
OŒRODEK ZDROWIA - tel. 32/2107214.
C A £ O D O B O WA L E C Z N I C A D L A Z W I E R Z ¥ T  -  
Gocza³kowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Gocza³kowice-Zdrój, 
ul. G³ówna 39, tel. 32/2107313 - czynny codziennie. 
GMINNA BIBLIOTEK PUBLICZNA - Gocza³kowice-Zdój, 
ul. Uzdrowiskowa 61, czynna: poniedzia³ek;czwartek 
7.00 - 18.00, wtorek;œroda 7.00 - 17.00, pi¹tek 7.00-15.00
 tel. 32/2107739.
POCZTA - tel. 32/4491145, fax. 32/4491146.

ZG£ASZANIE AWARII

AWARII OŒWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy 
i numeru posesji. Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 
991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEÑ NAWIERZCHNI DRÓG - Urz¹d Gminy, pokój 
nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŒMIECI
- Zak³ad Oczyszczeniowy Marcin Chudek,ul. Bór I/1, 43-230 
Gocza³kowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
- REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16,  02-981 Warszawa, 
oddzia³ w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyñskiego 11, 
tel. 32/2938062/63.
- Eko - Plus, ul. Œlepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, 
tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zak³ad Czyszczeniowy 
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Gocza³kowice-Zdrój, 
tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ - w godz. 7.00 - 15.00, 
tel. 32/2127021,
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603914383; w soboty, 
niedziele i œwiêta - tel. 605288662, 603914383. 

„M- COMP” – SERWIS

- komputery, laptopy, sieci
- dojazd do klienta

„NET 4 YOU” – INTERNET

- zak³adanie, projektowanie sieci, 
konfiguracja

Gocza³kowice-Zdrój, ul. G³ówna 10,
tel. 32  790 52 50,
kom. 501 467 784                kom. 609 122 551  

REKLAMA
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