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FIRMA NA MEDAL
W bieŜącym roku
odbywa się IX juŜ edycja
konkursu FIRMA NA MEDAL i BUDOWNICZY
POLSKIEGO
SPORTU.
Organizatorem konkursu jest
Polski Klub Infrastruktury
Sportowej. Konkurs odbywa
się pod patronatem Prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to jedyny tego
typu konkurs, w którym
kompleksowo analizuje się
osiągnięcia i przyznaje wyróŜnienia osobom, instytucjom oraz firmom zaangaŜowanym w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dotychczas wyłoniono
i nagrodzono ponad 170 Laureatów. Konkurs odbywa się
dwuetapowo.
W czerwcu Marszałek Województwa Śląskiego wytypo-

wał 8 gmin do wyróŜnienia
medalem
i
tytułem
„INWESTOR NA MEDAL”
w kategorii „Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych”. Wśród wytypowanych
gmin jest Gmina Goczałkowice-Zdrój, która została
nominowana „za realizację
kompleksu sportowego: hali i
pływalni, zaangaŜowanie w
prawidłowy przebieg procesu
inwestycyjnego, a takŜe działalność na rzecz rozwoju
budownictwa sportowego i
rekreacyjnego w Polsce, a
tym samym na rzecz rozwoju
sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieŜy i społeczeństwa
lokalnego.”
Oprócz
goczałkowickiego
samorządu z województwa
śląskiego wytypowano: Pietrowice Wielkie, Lubomia,

Bojszowy, Gorzyce, Rudnik,
Pawonków oraz Świnna.
Nominacja
GoczałkowicZdroju zyskała aprobatę Komisji Weryfikacyjnej PKIS,
która zakwalifikowała Gminę
do drugiego etapu.
Ostateczna ocena zostanie
dokonana w sierpniu.
Wręczenie wyróŜnień odbędzie się podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Infra-

struktury Sportowej w Spale,
w październiku br.
Maria OŜarowska

W NUMERZ
NUMERZE
E
XIII Dni Goczałkowic - STR. 11
Firma na medal - STR. 1
ZIELONYM DO GÓRY - STR. 1, 19
Z obrad Rady Gminy - STR. 2
Nie było zainteresowania - STR. 2
Azbest - STR. 2
Honorowe Obywatelstwo - STR. 3
Grunt na medal - STR. 3
Nowy kierownik AZK - STR. 3
Zakończenie kanalizacji w Gminie - STR.
4
Nabór pracowników - STR. 5
Program ograniczania niskiej emisji
zakończony - STR. 5
Wiadomości Kulturalne
- STR. 6 - 11
Aktywizacja społeczna i zawodowa na
terenie Gminy - STR. 12

Goczałkowice-Zdrój
przystąpiły do konkursu
organizowanego przez Radio Katowice.
Jest to konkurs dla miejscowości województwa śląskiego i charakterze ekologiczno-rekreacyjnym. Jego
głównym celem jest promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz
osiągnięć miejscowości
naszego województwa.
Fundatorem nagrody głów-

nej w wysokości 400.000,zł jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
KALENDARZ PREZENTACJI PLENEROWYCH:
 6 lipca OLSZTYN
 19 lipca RADZION-

KÓW
 27 lipca ZAWIERCIE
 2 sierpnia BORONÓW

 9 sierpnia RUDA ŚLĄ-

SKA
 15 sierpnia GOCZAŁKOWICE –ZDRÓJ
 23 sierpnia KOSZĘCIN
Impreza plenerowa w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się na boisku LKS.
Rozpoczęcie o godz. 15.00.
ZAPRASZAMY
Maria OŜarowska
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Z
O B R A D
R A D Y
G M I N Y
G O C Z A Ł K O W I C E - Z D R Ó J
XX Sesja Rady Gminy odbyła się 1.07.2008 r.
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Aleksandra Marzec. Po przywitaniu zebranych
Przewodnicząca Rady Gminy
przedstawiła porządek obrad i
stwierdziła prawomocność obrad.
Wójt Gminy poinformował
zgromadzonych, Ŝe po konsultacji z Komisją Gospodarki i
Finansów oraz Komisją Oświaty i Spraw Społecznych postanowiono usunąć z porządku
obrad punkt 5f czyli projekt
uchwały w sprawie likwidacji
jednostki organizacyjnej pod
nazwą Gminny Zespół Oświaty
w Goczałkowicach-Zdroju
Radna Zofia śelazo złoŜyła
wniosek 75 mieszkańców Gminy w sprawie nadania Tytułu
Honorowego Obywatela Goczałkowic-Zdroju Pani prof.
Wiesławie Korzeniowskiej.
Radny Tadeusz Lazarek złoŜył
pisemną interpelację dotyczącą
pisma, które wpłynęło do urzędu gminy od mieszkańców gminy w sprawie wycięcia drzew
topoli rosnących w okolicy ul.
W. Korfantego, St. śeromskiego (wzdłuŜ torów kolejowych).
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) a) opinii odnośnie likwidacji
przemysłowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej przy Fiat
Auto Polan S.A. w BielskuBiałej – samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
b) b) zmiany budŜetu gminy na
2008 rok
c) c) procedury uchwalania
budŜetu oraz szczegółowości
materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi
budŜetu
d) c) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej
e) d) ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez
Gminę Goczałkowice-Zdrój
publicznych przedszkoli
f) f) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goczałkowice-Zdrój
W swoim sprawozdaniu z pracy
w okresie pomiędzy sesjami
Wójt poinformował m.in., Ŝe w
okresie od ostatniego posiedzenia Rady do dziś:
- wynik finansowy wspólników
spółki Przedsiębiorstwa InŜynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach za 2007 rok
wyniósł 114 tyś zł.
- odbył się przetarg na bank,
który udzieli gminie kredytu w
wysokości 3,7 ml zł. Przetarg
wygrał Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
- trwają prace odbiorowe wynikające z prawa budowlanego
dotyczące inwestycji kanalizacji
sanitarnej Bór I i Bór II,
- zakończono realizację 5 letniego programu „Ograniczania
niskiej emisji”, wymieniono
679 źródeł ciepła na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój
- odbył się konkurs na stanowisko Kierownika Administracji
Zasobów Komunalnych, w
wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wygrał Pan
Piotr Niemiec
- ogłoszono konkurs na stano-

Nie było zainteresowania
W lipcu br. przeprowadzono konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w
Goczałkowicach-Zdroju. Do
konkursu nie zgłosił się Ŝaden kandydat. W związku z
tym Komisja w składzie 11
osób (przedstawiciele Gminy,
Kuratorium Oświaty, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz związków zawodo-

wych) zebrała się wyłącznie
w celu stwierdzenia tego faktu. Ogłoszenie o konkursie
ukazało się w Dzienniku Zachodnim i Gazecie Wyborczej. Ponadto, zamieszczono
je na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy oraz
w Szkole, a takŜe na stronie
internetowej, w Biuletynie
Informacji Publicznej.
M. OŜarowska

wisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, który zostanie
przeprowadzony w dniu 8 lipca
2008 r.
- pod koniec czerwca otrzymano wypowiedzenie umowy
najmu lokalu zajmującego
obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej, wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano, Ŝe
Ośrodek Pomocy Społecznej
zajmie pomieszczenia Gminnej
Biblioteki Publicznej, a Gminna
Bibliotekę Publiczna zostanie
przeniesiona do Szkoły Podstawowej Nr 2; termin przeprowadzki naleŜy zakończyć przed
1 września 2008 r.
- ogłoszono przetarg na sprzedaŜ nieruchomości przy ul.
Siedleckiej, termin wyznaczono
na 9.09.2008 r.
- wykonywane są obecnie prace
budowy sygnalizacji świetlnej
na skrzyŜowaniu DK1 z ul.
Spokojną, prace budowlane
mają zakończyć się ostatniego
lipca br.
- odbyło się zakończenie roku
szkolnego, w tym roku 5 absolwentów otrzymało nagrodę
Wójta
- urząd gminy do tej pory nie
otrzymał jeszcze Ŝadnej odpowiedzi na zaŜalenie na postanowienie Śląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 16 kwietnia
2008 r. w sprawie procedury
likwidacji SP2,
- w dniach 14-15 czerwca odby-

ły się XIII Dni GoczałkowicZdroju,
- w miesiącach maj, czerwiec
odbyła się kontrola Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która
objęła kontrolę za okres 4 lat.
Kontroli podlegał Urząd Gminy
oraz AZK.
- złoŜono wniosek o dofinansowanie remontu w gminnych
placówkach oświatowych
- Gmina wystartowała w konkursie „Zielonym do Góry”,
organizatorem jest Radio Katowice przy współudziale z
WFOŚiGW,
- Gmina wystartowała w ogólnopolskim konkursie „Grunt na
medal” organizowanym przez
Polską Agencję Informacji i
Inwestycji Zagranicznych i
Marszałków Województw.
- Wójt zaprosił do udziału w
programach wakacyjnych dla
dzieci organizowanych przez
GOK oraz GOSiR
Dyrektor GOK-u przedstawiła
sprawozdanie z XIII Dni Goczałkowic-Zdroju.
W wolnych głosach i wnioskach omówiono sprawy złego
stanu chodnika wzdłuŜ ulicy
Szkolnej, oraz ewentualnej
budowy ronda na skrzyŜowaniu
ulic Borowinowej, Uzdrowiskowej oraz Szkolnej
Opracowała
Katarzyna Mizera

AZBEST
Informuję, Ŝe
istnieje
moŜliwość uzyskania dotacji na
likwidację odpadów azbestowych
powstałych przy likwidacji pokryć
dachowych i elewacji.
Przed przystąpieniem do inwestycji naleŜy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji oraz
dopełnić wszystkich formalności z
tym związanych.
Niedopełnienie formalności wymaganych przy ubieganiu się o
dotację równoznaczne jest z odmową udzielenia dotacji.
Przypominam jednocześnie, Ŝe
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r.
Nr 71 poz. 649) prace polegające
na zabezpieczeniu i usuwaniu

wyrobów zawierających azbest w
obiektach i urządzeniach budowlanych mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykonawców
posiadających odpowiednie zezwolenia.
Właściciel, uŜytkownik
wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest przed
rozpoczęciem inwestycji zgłosić
prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Szczegółowe informacje: Urząd
Gminy Goczałkowice-Zdrój
pokój Nr 205,
tel. 0/32 738 70 38 w. 205.
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik

Honorowe Obywatelstwo
dla prof. Wiesławy Korzeniowskiej
Z inicjatywy Radnej Zofii
śelazo, na sesji w dniu 1
lipca Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie nadania
tytułu Honorowego Obywatela Goczałkowic-Zdroju
Pani prof. Wiesławie Korzeniowskiej. Pod wnioskiem
podpisało się 75 mieszkańców Gminy.
Pani prof. Wiesława Korzeniowska jest pracownikiem
naukowo dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej dorobek naukowy jest imponujący. Jako naukowiec wypromowała 250 prac magisterskich, była recenzentem 11
prac doktorskich, opublikowała 248 prac naukowych,
brała udział w 56 konferencjach naukowych, w tym 6
poza granicami kraju.
Praca zawodowa Pani prof.
Korzeniowskiej jest ściśle
związana z dziejami, przemianami i kulturą Górnego
Śląska. Wśród bogatego dorobku są takie dzieła jak:
„W dorzeczu Górnej Odry i

Wisły” – podręcznik dla
szkół
„Gawędy z przeszłości Górnego Śląska” – zbiór opowiadań i legend,
„O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła”,
„Śląskie uciechy i zabawy”,
„Dziecko w świetle tradycji”.
Wyjątkowe miejsce w Ŝyciu i
pracy Pani prof. Korzeniowskiej zajmują Goczałkowice i
Ziemia Pszczyńska. W latach
1973-1987 Jej kariera zawodowa była ściśle związana z
naszą miejscowością i
Pszczyną. W tym czasie Pani
Korzeniowska pracowała
jako nauczyciel historii. W
latach 1990-1992 piastowała
stanowisko redaktora naczelnego „Głosu Pszczyńskiego”.
W swoim pracowitym i twórczym Ŝyciu pani Korzeniowska zawsze znajdowała czas
na spotkania z nauczycielami, rodzicami i dziećmi naszych placówek oświatowych
i kulturalnych. Swoją wiedzą

Grunt na medal
To ogólnopolski konkurs
organizowany przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz Marszałków
Województw, do którego przystąpiła Gmina GoczałkowiceZdrój Celem konkursu jest wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie. Laureat otrzyma prestiŜowy certyfikat
„Grunt na medal” oraz zwiększy
swoje szanse na pozyskanie in-

westora. Do konkursu zgłoszono
teren inwestycyjny przy drodze
krajowej nr 1
W dniu 31 lipca zakończył się I etap konkursu. Wpłyneły 332 zgłoszenia. Teren inwestycyjny zgłoszony przez naszą
Gminę znalazł się wśród 91 ofert
dla inwestorów, które zakwalifikowano do II etapu konkursu.

i doświadczeniem wspomagała niejednokrotnie konferencje jubileuszowe i okazjonalne spotkania środowiskowe. Pod jej redakcją wydana
została „Monografia Goczałkowic-Zdroju”.
W ubiegłym roku pod patronatem i przy czynnym udziale Pani Prof. Korzeniowskiej
zorganizowano jubileuszowe
obchody 70-lecia wychowania przedszkolnego w Goczałkowicach-Zdroju. Pani
Profesor jest autorką Wprowadzenia do albumowego
wydania ksiąŜki pt.

„Szlakiem zabytków sakralnych”, która ukazała się na
przełomie ubiegłego roku.
Jest osobą „niezwykle cenioną za wiedzę, zaangaŜowanie
i Ŝyczliwość… Jest równieŜ najlepszym ambasadorem naszych myśli i postaw.”
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela odbędzie się w
ramach tegorocznych DOśYNEK.
Maria OŜarowska

AZK pod kierownictwem
Piotra Niemca
Pod koniec czerwca
przeprowadzono konkurs na
stanowisko Kierownika AZK.
Do konkursu zgłosiło się 3 kandydatów. Do II etapu dopuszczono 2 kandydatów, którzy
spełniali kryteria formalne.
W dniu 1 lipca 2008r. stanowisko Kierownika AZK objął Pan
Piotr Niemiec.
Pan Niemiec ma 49 lat. W 1986r. ukończył studia magisterskie
na Politechnice Śląskiej na Wydziale Chemicznym. Ma równieŜ ukończone studia podyplomowe na kierunku ”Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji”, Studium Bankowe Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach,
Kurs specjalistyczny z zakresu
zarządzania nieruchomościami.
W 2002r. odbył praktykę zawodową w zakresie zarządzania
nieruchomościami, organizowaną przez Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Południe” w Świętochłowicach. Początkowo pracował w Rolniczych Spółdzielniach produkcyjnych, w grupach
remontowo-budowlanych.
W
latach 1992-1999 prowadził
własną działalność gospodarczą
–
Zakład
Usługowo–
Remontowo-Budowlany.
Z gminą Goczałkowice-Zdrój
jest związany od 2000r. Początkowo zajmował stanowisko
inspektora ds. gospodarki komunalnej, a od kilku lat pełnił

funkcję Zastępcy Kierownika
AZK. Posiada wszechstronne
umiejętności poparte ogromnym
doświadczeniem zawodowym,
znajomością specyfiki i uwarunkowań lokalnych oraz uczestnictwem w róŜnych kursach
szkoleniach i seminariach.
Koncepcja pracy wedle zamierzeń Pana Niemca to przede
wszystkim dobra współpraca
AZK z innymi jednostkami,
która powinna „ przyczynić się
do tego, by mieszkańcy Goczałkowic i nasi klienci wychodzili
z urzędu z poczuciem pomyślnie
załatwionej sprawy”. Naczelne
zadanie jakie postawił sobie
nowy Kierownik AZK to
„szczególna dbałość o to by
Administracja Zasobów Komunalnych była postrzegana jako
przyjazna i profesjonalnie wykonująca swoje obowiązki instytucja samorządowa”.
Pracę AZK zamierza zorganizować w oparciu o aktualny skład
osobowy dzieląc zadania do
realizacji pomiędzy 3 główne
działy:
1. wodociągowo-kanalizacyjny
2. gospodarki komunalnej
3. finansowo-windykacyjny.
Prywatnie, Piotr Niemiec to
wielki pasjonat gór i miłośnik
literatury, szczególnie poezji.
Sam zresztą niejednokrotnie
chwyta za pióro i tworzy
„rzeczy” piękne.
M. OŜarowska

Zakończenie inwestycji 15-to lecia
Gminy Goczałkowice-Zdrój
Minęło juŜ 15 lat od roku
1993, kiedy to decyzją Rady
Gminy i ówczesnego Zarządu
Gminy na czele z Panem Wójtem
Kazimierzem Ingramem, Gmina
Goczałkowice-Zdrój przystąpiła
do budowy kanalizacji sanitarnej
jako najwaŜniejszej gminnej inwestycji. Najpierw były koncepcje, opinie, projekty by od roku
1994 przystąpić do budowy. W
celu uzyskania efektu ekologicznego najwaŜniejszy był odbiór
ścieków i wykonanie przyłączy.
Dlatego w początkowym etapie
bardzo waŜną decyzję podjęła
Rada Gminy o przystąpieniu do
juŜ budowanej Oczyszczalni
Ścieków
w
CzechowicachDziedzicach. Obecnie oczyszczalnia funkcjonuje jako spółka

prawa handlowego, po przekształceniu jej w Przedsiębiorstwo InŜynierii Miejskiej Sp. z o.o.
której Gmina Goczałkowice-Zdrój
jest pełnoprawnym udziałowcem,
z wysokością wkładu taką, jaki
gmina poniosła w okresie budowy (2 236 000zł). W okresie tym
zmieniał się skład rady, zarządu,
zmieniali się wójtowie, a priorytet
wykonania tego zadania pozostał. Gminę podzielono na zadania i stopniowo, krok po kroku, w
miarę moŜliwości finansowych
następowała poprawa w ilości
odprowadzanych ścieków na
oczyszczalnię. Poprzez zadania
nr I, II, III, IV i V do ostatniego
Bór I i Bór II, oddanego do uŜytkowania w lipcu br. Na wykonanie wykorzystano najnowsze

technologie,
które
pozwolą
zmniejszyć awaryjność systemu
oraz obniŜyły koszty inwestycyjne, a w następstwie eksploatacyjne.
O wielkości i rozmiarach
wykonanego
przedsięwzięcia
niech świadczą liczby.
Wykonano 69,5 km sieci
głównej, bocznej, rozdzielczej z
10 przepompowniami, zlokalizowanymi w róŜnych miejscach i to
co najwaŜniejsze 1 486szt przyłączy domów, o długości 29,8 km.
Razem, to odległość jak z Goczałkowic-Zdroju do Krakowa. Tą
drogą na Oczyszczalnię Ścieków
trafia średnio 1 126,5 m3/dobę
ścieków. Przyłącza były wykonywane wspólnie z mieszkańcami.
Ich wkład, w postaci wykonanych

prac ziemnych i odtworzeniowych
wyceniony został na 6,6% całych
poniesionych kosztów. Administratorem całego zadania jest
powołana w tym celu jednostka
administracyjna gminy pn Administracja Zasobów Komunalnych.
Wykonana inwestycja posiada
monitoring, dla kontroli stanu
pracy sieci i pomp w przepompowniach.
Zakończenie tak waŜnej inwestycji naleŜy traktować jako
wielki sukces gminy, którym
moŜe pochwalić się niewiele
polskich gmin. O determinacji i
konsekwencji w realizacji inwestycji świadczą nagrody i wyróŜnienia, które gmina otrzymała.
Wójt Gminy - K. Ksanik

Źródła finansowania inwestycji:
1
2
3
4
5

BudŜet Gminy wraz z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – poŜyczki preferencyjne
Dotacje bezzwrotne z Unii Europejskiej, umorzenia poŜyczek
Nagrody dla Gminy za działania związane z ochroną środowiska
Wkład mieszkańców w postaci robocizny
razem kanalizacja:

13 680 253,00
10 806 137,00
9 749 505,00
700 000,00
2 470 425,00
37 406 320,00

NABÓR

PRACOWNIKÓW

URZĄD GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
a) ukończone studia prawnicze,
b) wpis na listę radców prawnych
c) staŜ pracy - 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych
g) nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :
a) komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność
b) znajomość uwarunkowań lokalnych i problematyki samorządowej
c) umiejętność obsługi komputera
3. Zakres wykonywanych zadań
1) udzielanie pracownikom Urzędu Gminy opinii, porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2) udzielanie informacji o:
 zmianach w obowiązującym stanie prawnym, dotyczącym
działalności Urzędu, organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
 uchybieniach w działalności jednostek wskazanych w pkt 1)
i skutkach tych uchybień
1) nadzór prawny nad egzekucją naleŜności Gminy i jednostek
organizacyjnych.
2) parafowanie pod względem formalno-prawnym projektów
uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta sporządzanych
przez pracowników Urzędu Gminy,
3) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie,
zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
4) parafowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów
i porozumień sporządzanych przez pracowników Urzędu Gminy,
5) wydawanie pisemnych opinii w sprawach:
 projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta i innych
aktów prawnych, których wydanie wynika z przepisów szczególnych
 pracowniczych
 związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

 zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
 umorzenia wierzytelności lub odmowy uznania zgłoszonych
roszczeń.
1) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami
orzekającymi.
4. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem
2) Ŝyciorys - curriculum vitae
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o
zatrudnienie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staŜ pracy wymagany na danym stanowisku pracy,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i
uprawnieniach lub osiągnięciach zawodowych
6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
do zajmowania stanowiska Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy
7) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
9) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 126 z
późn. zm.)
Wymagane dokumenty naleŜy składać w Sekretariacie Urzędu
Gminy lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 19 sierpnia 2008r.
na adres:
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230 GoczałkowiceZdrój ul. Szkolna 13, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Nabór kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego”
5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, nie
będą rozpatrywane.
6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub
referencje z poprzednich miejsc pracy
7. Termin przeprowadzenia wstępnej selekcji – 20.08.2008r.
8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie
Gminy
/
www.
Informacji
Publicznej
Urzędu
bip.goczalkowicezdroj.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13

Program ograniczenia niskiej emisji zakończony
Przez 5 lat, bo od 2004r w naszej gminie realizowany
był Program ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę kotłów centralnego ogrzewania na piece o wysokiej sprawności i
emitujące do atmosfery bardzo mało szkodliwych związków
chemicznych. Według załoŜeń programu, od kaŜdego kotła
zmniejszy się roczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery o 1
264 kg. ZałoŜeniem podstawowym programu było udzielenie
dofinansowania 1 173 indywidualnym właścicielom budynków
do 70% kosztów wymiany pieca, jednak nie więcej niŜ 7 000zł.
Jakie uzyskaliśmy efekty?
Zrealizowano 679 szt wymian piecy, a więc 58% zaplanowanych. Zmniejszono coroczną emisję zanieczyszczeń o 858 256
kg. RóŜnicę widać, mamy zdecydowanie lepsze, czystsze powietrze.

Jak duŜy to był program, i jaki wydatek Gminy niech świadczą cyfry.
Całkowity koszt programu to 8 051 007zł, z czego udział mieszkańców wyniósł 3 292 358, co stanowi 41%. Pozostałe 59% pokryła Gmina. Bezpośrednio z budŜetu 1 525 661zł (19%), z poŜyczki udzielonej Gminie przez WFOŚiGW w Katowicach 2 719
767zł (34%) oraz z udzielonych dotacji i umorzeń 513 221zł
(6%). Jak wiadomo wszystkim, poŜyczki trzeba spłacać, a ich
wielkość wpływa na zadłuŜenie. MoŜna doszukiwać się przyczyn
niezrealizowania w 100% programu. NaleŜy tu podać jedną podstawową przyczynę. Brak spójności pomiędzy realizowanymi
przez gminy programami ograniczenia niskiej emisji, a polityką
Państwa w zakresie produkcji i sprzedaŜy paliwa – ekogroszku
odpowiedniej jakości.
Krzysztof Kanik

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

"To co piękne wokół nas"
Na konkurs fotograficzny "To co piękne wokół"
wpłynęło 25 zdjęć. Komisja
przyznała jedną nagrodę dla
Anny Jacek i jedno wyróŜnienie dla Agnieszki Pudełko.

I Goczałkowickie
Potyczki Rodzinne
W dniach 14-15 czerwca
br. odbył się konkurs rodzinny I
Goczałkowickie Potyczki Rodzinne, w konkursie wzięło
udział 10 rodzin z GoczałkowicZdroju, wśród których rozlosowano nagrodę główną – 1000,00
zł.
Podczas konkursu rodziny brały udział w konkurencjach, podczas których zbierały
punkty zajmując odpowiednie
miejsca.
I miejsce – Rodzina Bratek
- okno drewniane o wartości
700,00 zł od firmy Krzysztofa
Kochaneckiego,
- kupon uprawniający do odbioru drzew i krzewów o wartości
100,00 zł od firmy Kapias,
- 2 kaski rowerowe od Państwa
Konior z Goczałkowic,
- 2 karnety na basen od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 2 karnety do Pizzerii Guarana
o wartości 60,00 zł.
II miejsce – Rodzina Hanke
- 3 kupony uprawniające do
odbioru drzew i krzewów o łącznej wartości 300,00 zł od firmy
Kapias,

- 2 karnety na basen od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- karnet do Pizzerii Guarana o
wartości 30,00 zł,
- karnet na usługę fryzjerską o
wartości 30,00 zł do zakładu
fryzjerskiego Beaty Kochaneckiej.
III miejsce – Rodzina Jacek
- kupon uprawniający do odbioru drzew i krzewów o wartości
100,00 zł od firmyKapias,
- 2 wejściówki na basen od
Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji,
- karnet do Pizzerii Guarana o
wartości 30,00 zł,
- karnet na usługę fryzjerską o
wartości 30,00 zł od zakładu
fryzjerskiego Beaty Kochaneckiej.
Skład komisji konkursowej: Przewodniczący Patrycja
Komraus, członkowie Dawid
Sekta, Damian Wawrzyczek,
Magdalena Zawiła, Krzysztof
Bratek, Karolina Przygoda, Agata Szołdra, Martyna Hochuł,
Paulina Pudełko, Łukasz Kopias,
Mateusz Luks, Łukasz Lapczyk

WYCIECZKA DO PSZCZYNY

OGNISKO
Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w dniu 26.06.2008r. zorganizował dla uczestników warsztatów
terapeutycznych wycieczkę do Pszczyny. Uczestnicy wycieczki
mogli zobaczyć Pokazową Zagrodę śubrów oraz zwiedzić Skansen
Pszczyński.
W
wyjeździe
uczestniczyło
20
osób.
Ponadto uczestnicy warsztatów mogli wspólnie spędzić wtorkowy
(24.06.2008r.) wieczór przy ognisku, które zostało zorganizowane
dla nich na Stadionie Sportowym LKS. Wszystkim uczestnikom
czas upłynął w przyjaznej i wesołej atmosferze.

XIII Regionalne
Spotkania z Folklorem
W niedzielne popołudnie 15 czerwca odbyły się XIII Regionalne Spotkania z Folklorem. Spotkanie otworzyła Goczałkowicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Rudolfa Kuski, następnie zaprezentował się Zespół Folklorystyczny „Goczałkowice” prezentując pieśni śląskie naszego regionu. Zespół Regionalny „Goczołki” z
SP 2 oraz Koło Regionalne Z SP 1 z Goczałkowic-Zdroju przedstawili tańce i pieśni śląskie, a wśród zaproszonych zespołów mogliśmy podziwiać Zespół Folklorystyczny „Jedynka” z Pszczyny prezentujący obrzędy wiosenne, Zespół Folklorystyczny „Ćwiklice”
wraz z kapelą oraz Zespół Folklorystyczny z Parasznyi. Organizacja XIII Regionalnych Spotkań z Folklorem była moŜliwa dzięki
dofinansowaniu ze środków Województwa Śląskiego w wysokości
4000,00 zł.

XIII Regionalne Spotkania z Folklorem

Warsztaty Plastyczne
W dniu 22 -23.07.2008r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci warsztaty plastyczne prowadzone przez
Panią Marcelinę Ścipniak. Uczestnicy warsztatów w pierwszy
dzień przygotowywali z nasączonych wodą gazet pacynki, które
pozostały do przeschnięcia aby dzieci w następnym dniu mogły
je pomalować farbami. Wszyscy uczestnicy ciekawie i wesoło
spędzili czas.

Wystawa Stanisława Hochuła
Urodzony w 1935 roku w Goczałkowicach. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowni Jacka Pugeta. Dyplom w
1961 roku. Od 1984 do 2001 prowadził Pracownię
Rzeźby w katowickim Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Pierwsze prace rzeźbiarskie związane były z wystawami „Grupy ARKAT”,
której artysta był członkiem. Rzeźby te prezentowane
były w latach 1964-1973. Były to przede wszystkim
formy organiczno-biologiczne, jak równieŜ bryła i
faktura kamienia drąŜonego przez erozję, ledwo zarysowujące kształty ludzkie lub zwierzęce. W niektórych pracach z tego okresu artysta łączył pierwiastki
tradycji greckiej i współczesnej („Niobe”, „Filozof”)
„…interesuje mnie rzeźba pełno przestrzenna,
to znaczy taka, Ŝe składające się na nią formy są w
pełni urzeczywistnione i opracowane jako masy przeciwstawne. Dzięki doświadczeniu i obserwacji natury
odkrywam, Ŝe pewne właściwości rzeźby nabierają dla
mnie fundamentalnej wagi. Są to: prawda w stosunku
do materiału, pełne urzeczywistnienie trójwymiarowości oraz wizja i ekspresja. Od początku mojej pracy
problem tworzywa rzeźbiarskiego stawiałem jako pomost do osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego.
Potwierdzeniem tego jest okres mojej fascynacji rzeźbą w blasze, gdzie sam materiał wskazuje mi drogę do
analitycznego traktowania pojęcia linearności bryły
rzeźbiarskiej. W tych doświadczeniach szukałem rozbłysków światła na zastygłych kroplach metalu, kontrastowałem wypukłe formy z zacienionymi wklęsłościami. Tworzę swoje rzeźby z myślą, aby współgrały z
otoczeniem; rzeźba podobnie jak architektura jest
sztuka przestrzenną. Podpatruję fakturę tworzywa,
aby nadać mu kształt zgodny z jego natura…”

„…jak opisać – ba, jak przynajmniej nazwać – ruch, który jest bezruchem? Zatrzymany lot? Unieruchomiony
dynamizm? Zastygłą grację? Jak opisać tańczącą spawana stal, z czarującą nonszalancją lekcewaŜącą prawa fizyki i przyrody? A jak z rzymskim hartem znoszący
cierpienie brąz?...”
/Katarzyna Młynarczyk/

WYSTAWY (wybór):
Wystawa rzeźby
1964/73 – Coroczne wystawy „Grupy ARKAT”
1966 – Ogólnopolska wystawa „Rzeźby
Plenerowe”/Opole
1970 – Wystawa „Małych Form” / Ostrawa
1973 – Ogólnopolska Wystawa XXX lat Ludowego Wojska Polskiego / Warszawa
1974 – Ogólnopolska Wystawa „Polska Płaskorzeźba Współczesna” /
Katowice
1980 – Wystawa indywidualna / Galeria ASP
w Katowicach
1992 – Wystawa „Katedra Fragment” / Galeria Extravagance
1997 – 50-lecie Wydziału Grafiki ASP w Katowicach / BWA Katowice
1999 – Wystawa Poplenerowa / Galeria „OBOK” Tychy
2000 – „Przekroczyć próg nadziei” – Wspólnota 2000”Galeria MM /
Chorzów
2004 – Wystawa indywidualna / Galeria „OBOK”

Stanisława Hochuła
w galerii „OBOK”
w Tychach

WAśNIEJSZE REALIZACJE:
 Płaskorzeźba pt. „Rozstrzelanie” na Ścianie Straceń Olsztyn k/
Częstochowy (praca zdemontowana)
 Cztery realizacje „Galeria Rzeźby Śląskiej”/Chorzów
 Rzeźba plenerowa / Bytom
 Pomnik śołnierzy / Łosień
 Rzeźba do fontanny „Ryby” / Goczałkowice Zdrój
 Pomnik Ofiar Katynia / Katowice

TABLICE PAMIĄTKOWE:





„Przyjaciele”

Kornel Makuszyński
Jan Twardowski
Józef Tischner
Jan Paweł II

REALIZACJA RZEŹB SAKRALNYCH
W KOŚCIOŁACH:










Goczałkowice Zdrój,
Katowice-Brynów,
Rybnik – Kleszczów,
Łękinsko k/Bełchatowa,
Sosnowiec,
Łaziska Górne,
Golejów k/Rybnika,
Kleszczów k/Bełchatowa,
Zazdrość

„Bieg”

„Rozstrzelanie” - płaskorzeźba na Ścianie Straceń Olsztyn k/Częstochowy (zdemontowana)

„Jastrzębie”

Wizyta Semper Communio
we Francji
Po raz kolejny chór
parafialny z Goczałkowic pod
batutą Edyty Wrony spotkał się
z zaprzyjaźnionym chórem św.
Cecylii z Holtzwihr we Francji.
Na przełomie lipca i sierpnia
tego roku chór Semper Communio był z kolejna wizytą we
Francji. Polska grupa przygotowała specjalnie na to spotkanie koncert składający się w
pierwszej części z psalmów, a
następnie brawurowo wykonano pieśni Gospel. Nie zabrakło
równieŜ w repertuarze chóru z
Goczałkowic utworów francuskojęzycznych. Podczas pobytu
chórzyści zwiedzali przepiękne
miasteczka Alzackie takie jak
Colmar czy Strasburg. Nie
zapomniano o winnicach, z
których słynie ten region.
Współpraca między chórami
rozpoczęła się w 1999 roku,
kiedy to po raz pierwszy chór
francuski przyjął zaproszenie i
przyjechał do Polski. Od tej

pory Francuzi i Polacy byli juŜ
dwukrotnie gospodarzami i
gośćmi dzięki swoistej wymianie między Goczałkowicami a
Holtzwihr. Zawsze gospodarze
przyjmują do swoich domów
przyjeŜdŜających gości, a ich
rodziny przez tych kilka dni
stają się polsko-francuskie,
dzięki czemu następuje wzajemne przenikanie się obyczajów, tradycji i kultury, co owocuje powstaniem swoistej więzi
między członkami obu chórów.
Wszelkie przeszkody, jak bariera językowa czy odmienność
kulturowa, z roku na rok zanikają. Muzyka i wspólny śpiew
cementują obie społeczności.
Chór składa serdeczne podziękowanie Urzędowi Gminy i
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, za pomoc w organizacji i
wsparcie finansowe wyjazdu
do Francji.
Michał Pudełko

PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które w
jakikolwiek sposób przyczyniły
się do organizacji święta Naszej
Gminy – XIII Dni Goczałkowic.
Dziękujemy dzieciom i młodzieŜy za przepiękne występy, zespołom folklorystycznym za
krzewienie tradycji regionalnych
oraz innym osobom bez, których
organizacja tych Dni nie byłaby
moŜliwa: pomocy kuchennej,
pomocy technicznej, ekipie
sprzątających, fotografom.
W szczególności podziękowania
kierujemy do współorganizatorów, którymi byli:
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Ochotnicza StraŜy PoŜarnej
- Szkoła Podstawowa nr 1 i
Szkoła Podstawowa nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju
- Gimnazjum
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Stowarzyszenie Wędkarskie
„Rontok”
- Uzdrowisko GoczałkowiceZdrój
Cieszymy się, Ŝe w tym roku aŜ
tak duŜa liczba firm wsparła nas
finansowo i rzeczowo, dzięki
czemu mogliśmy zrealizować
program dla róŜnego grona odbiorców.
A oto nasi sponsorzy:
- Kompania Piwowarska TYSKIE,
- Samorząd Województwa Śląskiego
- Kopalnia piasku „JARUB”
Orzesze-Gardawice
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowe z Katowic
- Zakład Elektroinstalacyjny p.
Janusz Kiecok z Pszczyny
- Zakład Mechaniki i Elektroniki
ZAMEL s.j. z Pszczyny
- Produkcja-Handel-Usługi z
Goczałkowic p. Jerzy Furczyk
- Usługi PrzewozowoTurystyczne i Motoryzacyjne
„ALF” z Goczałkowic p. Zbigniew Ścipniak
- Pizzeria GUARANA z Goczałkowic
- Restauracja DWOREK ALKAZJA z Goczałkowic
- Firma „DĄBEK” z Goczałkowic p. Jan Dąbrowski

- Firma INSTAL-BRATEK p.
Jerzy Bratek
- Andrzej i Maria Konior z Goczałkowic
- Firma BETA p. Benedykt
Wiktorczyk z Pszczyny
- Market EURO z Goczałkowic
- Gospodarstwo szkółkarskie
KAPIAS z Goczałkowie
- Usługi fryzjerskie Beata Kochanecka z Goczałkowic
- Piekarnia ciastkarnia JASIEK z
Goczałkowic
- Hurtownia TESSA z Goczałkowic
- Firma „CARBOTHERM”p.
Grzegorz Świerczek, Bartłomiej
Parysiewicz z Mikołowa
- Krzysztof Kochaneczki Okna
drewniane i PCV z Goczałkowic
- Willa Anna z Goczałkowic
- Zakład budowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek z Goczałkowic
- Kwiaciarnia Ra-Big z Goczałkowic
- Piekarnia JASIEK z Pszczyny
- Hurtownia kwiatów RÓśA z
Goczałkowic
- Firma „EKO-MAL” z Goczałkowic
- Autokomis „SOLOCH” z Goczałkowic
- Gustaw i Leokadia Biały z
Goczałkowic
- Everest Investmant z Jawiszowic
- Zakład ProdukcyjnoHandlowo-Usługowy Józef
Mrzyk z Goczałkowic
- Firma Usługowo-Handlowa
BIEGIER
- PPUH MET-SZYK Jan Sekta
- Restauracja MAJA
RównieŜ podziękowania naleŜą
się patronom medialnym tj.:
Radiu Bielsko i Gazecie
Pszczyńskiej
Na szczególne podziękowania
zasłuŜyli wolontariusze, którzy
swoją bezinteresowną pracą
przyczynili się do przeprowadzenia I Goczałkowickich Potyczek Rodzinnych. A są nimi:
Dawid Sekta, Damian Wawrzyczek, Magdalena Zawiła,
Krzysztof Bratek, Karolina
Przygoda, Agata Szołdra, Martyna Hochuł, Paulina Pudełko,
Łukasz Kopias, Mateusz Luks,
Łukasz Lapczyk
Jeszcze raz wielkie dzięki !!!

- o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
- chcących powrócić na rynek pracy,
- zamieszkujących na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.
W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
Indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne i praw-

Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pragniemy poinformować, iŜ Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju rozpoczął
realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”;
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Realizacja projektu rozpoczęła się 01.05.2008
roku i będzie trwała do 31.12.2008 roku.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia,
wśród osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających
bez zatrudnienia, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju.
Projekt skierowany jest do osób:
- w wieku aktywności zawodowej (tj. 18- 60/65 lat),
- bezrobotnych i poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu,

KOMUNIKAT
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE

KASY REJESTRUJACE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, iŜ z dniem 1
lipca 2008 r. weszło w Ŝycie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono
opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 113
pod pozycją 720. Tekst rozporządzenia jest równieŜ dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ( www.mf.gov.pl ).
W szczególności zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 listopada 2008 r. kasy rejestrujące muszą zainstalować podatnicy prowadzący
sprzedaŜ
towarów:
wyroby
tytoniowe
(PKWiU 16.00), napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyŜej 1,2
% oraz napoje alkoholowe będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez
względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których
mowa
w poz. 43 załącznika do rozporządzenia. Podatnicy dokonujący sprzedaŜy wymienionych towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
będą musieli ewidencjonować sprzedaŜ za pomocą kas rejestrujących
bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu obrotów.
W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia (z dnia 20 grudnia
2007r.) zmiany dotyczą zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych.
W nowym rozporządzeniu utrzymano zakres przedmiotowych
zwolnień od ewidencjonowania, których listę określa załącznik do rozporządzenia. Jednak przy świadczeniu niektórych usług wprowadzono
ograniczenie zwolnień. Tak więc od 1 listopada 2008 r. niektórzy podatnicy, tj. świadczący usługi:
 krótkotrwałego zakwaterowania,

ne.
Szkolenia i kursy podnoszące i uaktualniające kwalifikacje
zawodowe.
Ponadto w ramach projektu będą pokrywane koszty dojazdu na zajęcia, finansowane będą koszty opieki nad dziećmi
oraz koszty ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje na temat projektu moŜna uzyskać
w:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Szkolna 11, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godz. 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy: 032/210-70-90
Osoby do kontaktu:
Kierownik: Joanna Kotas
Aleksandra Machalica, Monika Rąba

OGŁOSZENIE
W związku ze zbliŜającym się nowym okresem zasiłkowym komórka świadczeń rodzinnych działająca przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy
ulicy Szkolnej 11 informuje o moŜliwości składania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego.
Wszystkich zainteresowanych złoŜeniem wniosku
zapraszamy do odebrania aktualnych druków w tut. Ośrodku.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek od 7.00 – 15.00
Wtorek od 8.30 – 16.30








przechowywania i dozoru mienia,
wynajmowania nieruchomości na własny rachunek,
obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie,
architektoniczne i inŜynierskie- wyłącznie usługi rzeczoznawstwa,
rekrutacji i pozyskiwania personelu,
detektywistyczne i ochroniarskie,
komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów,
będą zwolnieni ze stosowania kasy, o ile przyjmują zasadę dokumentowania wykonywanych czynności przy pomocy imiennych faktur.
Oznacza to, iŜ w przypadku kiedy podatnik nie przyjął zasady
dokumentowania kaŜdego przypadku świadczenia usługi na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przy pomocy imiennej faktury będzie zobowiązany
do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Poza wymienionymi powyŜej wyłączeniami oraz zwolnieniami,
pozostałe zwolnienia z ewidencjonowania, obowiązujące do 30 czerwca 2008 r., zostały przedłuŜone do 31 grudnia 2008r.
Bez zmian pozostał między innymi pułap obrotów uprawniający do
zwolnienia z ewidencjonowania, czyli 40.000,00zł dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą oraz 20.000,00zł dla podmiotów
rozpoczynających sprzedaŜ w 2008r.
Proszę podatników o zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia.
W przypadku problemów z interpretacją przepisów proszę dzwonić
do tutejszego organu podatkowego tel. nr (32) 449 2271 lub do Krajowej Informacji Podatkowej pod nr telefonu: 0 801 055 055 lub (22) 330
0330. MoŜna równieŜ zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ( adres do
korespondencji Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała).
w oryginale podpis Naczelnika, mgr Bogusława Szarzyńskiego

OGŁOSZENIA GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
S T Y PE N D I A
S ZKO L N E
Gminny Zespół Oświaty
w Goczałkowicach- Zdroju informuje, Ŝe od dnia 18 sierpnia
2008r. prowadzi nabór wniosków
o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny
2008/2009. Ostateczny termin
składania wniosków upływa w
dniu 15 września 2008 (dla
słuchaczy kolegiów 15 października 2008r.)
I. Pomoc materialna w formie
stypendium szkolnego jest adresowana do zamieszkałych na
terenie Gminy:
1) uczniów szkół publicznych
2) uczniów szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych
3) słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do
czasu ukończenia kształcenia,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia
4) wychowanków publicznych i
niepublicznych ośrodków
umoŜliwiających dzieciom i
młodzieŜy, o których mowa w
art. 16 ust.7, a takŜe dzieciom
i młodzieŜy upośledzonym
umysłowo ze sprzęŜonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia

realizacji obowiązku nauki.
II. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje
inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeŜeniem art. 90 d
ust. 13.
Pełnoletni uczniowie lub rodzice
uczniów z rodzin,
w których
miesięczny dochód netto na
osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, mogą składać wnioski o
przyznanie stypendium szkolnego w Gminnym Zespole Oświaty
Goczałkowicach - Zdroju ul. Powstańców Śl. 3.
Do wniosku naleŜy dołączyć
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto w rodzinie,
a w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pienięŜnych z

pomocy społecznej - zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej
o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych pomocy społecznej.
Wypłata przyznanego stypendium szkolnego dokonywana
będzie na podstawie imiennych
rachunków i faktur wystawionych
na pełnoletniego ucznia lub rodzica, który składał wniosek.
Honorowane będą rachunki i
faktury za zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
których zakup był dokonany w
miesiącu sierpniu br. i później.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 032 210 77 12
Formularz wniosku jest dostępny
w Gminnym Zespole Oświaty w
Goczałkowicach-Zdroju, w sekretariatach szkół.

Dofinansowanie zakupu podręczników
W ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w
2008r. „Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej i
w klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia” istnieje moŜliwość ubiegania się o
dofinansowanie zakupu podręczników.
Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje dzieciom i
uczniom rozpoczynającym w
roku szkolnym 2007/2008 roczne

przygotowanie przedszkolne lub
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa w
art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004. o pomocy społecznej tj. kwoty 351,00 zł netto.
Wniosek o dofinansowanie składa się w szkole (przedszkolu),do
której uczęszcza lub będzie
uczęszczać uczeń (dziecko) w
roku szkolnym 2008/2009. Do
wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub

KOMUNIKATY POLICJI
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o prowadzonych na
terenie powiatu pszczyńskiego w okresie od 27.06 do 31.08. br. działaniach o nazwie „BEZPIECZNE WAKACJE 2008".
Głównym celem działań będzie minimalizacja zagroŜeń w ruch drogowym i poprawa bezpieczeństwa jego uczestników oraz dyscyplinowanie przewoźników przewoŜących dzieci do i z miejsc ich wypoczynku,
a w szczególności:
 kontrola stanu trzeźwości kierujących;
 kontrola właściwego stanu technicznego i wyposaŜenia obowiązkowego pojazdów, właściwego załadunku sprzętu i bagaŜy oraz
doboru miejsc postoju pojazdów w czasie podróŜy
 kontrola sposobu przewoŜenia i zabezpieczenia dzieci w pojazdach samochodowych w tym uŜycia pasów bezpieczeństwa i fotelików;
 utrzymywanie płynności i bezpieczeństwa ruchu na głównych
ciągach komunikacyjnych powiatu pszczyńskiego.
Apelujemy do uczestników ruchu drogowego - kierowców, pieszych i
rowerzystów o zachowanie rozwagi i ostroŜności na drodze w czasie
wzmoŜonego ruchu związanego z wypoczynkiem dzieci i młodzieŜy.

W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawie
zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 05.07.2008r około godz.
23.25 na ul Centralnej w Kobiórze, gdzie przed przejściem dla pieszych zatrzymał się kierujący samochodem m-ki Opel Astra, a na jego
tył najechał n/n motorowerzysta, który następnie oddalił się w kierunku
pobliskich zabudowań, Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiato-

zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej.
Wniosek moŜna odebrać w
przedszkolu, szkole lub w Gminnym Zespole Oświaty w Goczałkowicach Zdroju Powstańców Śl.
3.
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników nie moŜe przekroczyć kwoty:
a) 70 zł – dla dzieci sześcioletnich rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne
b) 130 zł – dla ucznia klasy I
szkoły podstawowej

c) 150 zł – dla ucznia klasy II
szkoły podstawowej
d) 170 zł – dla ucznia klasy III
szkoły podstawowej
Podstawą wypłaty przyznanego
dofinansowania zakupu podręczników jest przedłoŜenie przez
wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur.
Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września
2008r.

wej Policji w Pszczynie zwraca się do świadków zdarzenia o wszelkie
informacje i kontakt z KPP- Pszczyna ul. Bogedaina nr 18, pok. 20, tel
4493200, lub 997.

W dniu 12.07.2008r ok. godz. 17.20 w Goczałkowicach Zdrój na trasie
DK l n/n kierujący samochodem osobowym koloru bordowego na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący prawym pasem ruchu samochód Fiat Panda. Nie zatrzymując się odjechał z miejsca zdarzenia w kierunku Pszczyny Sekcja Ruchu Drogowego KPP
w Pszczynie zwraca się do świadków tego zdarzenia o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer telefonu (032) 4493200 lub 997

Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
przy ul. Bogedaina 18 zwraca się do świadków zdarzenia drogowego
do jakiego doszło w dniu 01.07.2008r. na ul. Korfantego, gdzie n/n
kierujący uszkodził zaparkowany samochód marki Opel Astra o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer telefonu (032) 4493200 lub
997 .

W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawie
zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 19 lipca 2008r około godz.
0.25 na ul. Topolowej w Górze, gdzie uczestniczył kierujący motorowerem m-ki Keeway, nieletni lat 16, który doznał obraŜeń, Sekcja Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zwraca się do
świadków zdarzenia o wszelkie informacje i kontakt z KPP- Pszczyna
ul. Bogedaina nr 18, pok. 20, tel. 4493200 i 997.

„Dla mojej rodziny”
„Na równi z wychowaniem,
kształceniem i nauczaniem naleŜy postawić spotkanie.”
/B. Nawroczyński/
Po okresie szarych dni
słońce rozpieszcza nas gorącymi promieniami. Wszędzie
dookoła rozkwitają tulipany,
bzy, niezapominajki. Swoim
delikatnym zapachem wypełniają powietrze. Matka ziemia
budzi nowe Ŝycie i zachwyca
nas swą wspaniałością. Jest
maj i czerwiec – najlepszy
czas, aby świętować Dzień
Matki, Dzień Dziecka i Dzień
Ojca – Święto Rodziny.
Święta te ukazują nam jak
w róŜnorodny sposób moŜna
wyrazić podziękowania.
Tego jednak najpierw trzeba się nauczyć. Dziecko dość
wcześnie uczy się mówić
„dziękuję”. Często uŜywa
tego słowa jako czystej formy
bez treści i odniesienia. Być
moŜe nie potrafi ono wówczas
odczuwać spontanicznej
prawdziwej radości i wdzięczności. Dzieci w trakcie własnego rozwoju rozpoznają
róŜnorodne sytuacje, w których wyraŜają podziękowanie
wynikające z własnego wzruszenia, a nie z przymusu.
W związku z Dniem Matki
i Ojca temat podziękowań
znajduje się w centrum pracy
pedagogicznej nauczycieli
przedszkola. Dzieci powinny
nauczyć się wczuwania w
inną osobę. Rozpoznają one
wówczas, co ich mamie, tacie,
babci, dziadkowi sprawia
radość.
Dzień Matki i Ojca to
święto emocji, podczas które-

go dzieci uczą się wyraŜania
swoich uczuć. Wiele rozmów,
opowiadań, wierszy i piosenek mówi jak wspaniale mieć
mamę, tatę, babcię, dziadka,
którzy dziecko wezmą na
ręce, pocieszą i zrobią dla
niego wiele innych dobrych
rzeczy. Dzieci uczą się o tym
mówić, cieszyć się i wyraŜać
wdzięczność za tę sytuację.
Wszyscy wiemy, jak waŜny dla prawidłowego rozwoju
dziecka jest jego kontakt z
rodzicami i dziadkami dający
mu poczucie bezpieczeństwa i
bycia kochanym. Jednak w
nadmiarze codziennych obowiązków nie zawsze znajdujemy dostatecznie duŜo czasu
dla swoich pociech. Przedszkole nasze wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych, od wielu juŜ lat
organizuje róŜnorodne imprezy mające na celu stwarzanie
okazji do wzmacniania kontaktów i więzi rodzinnych.
1.06.2008 roku w Dzień
Dziecka, a zarazem w pierwszy „Dzień Dziękczynienia”
przedszkolaki wspólnie z wychowawczyniami i chórem
Semper Communio zaprosiły
tym razem swoich bliskich:
rodziców, dziadków, rodzeństwo do kościoła parafialnego
pod wezwaniem św. Jerzego
na koncert zatytułowany „Dla
mojej rodziny”.
Program uroczystości
opracowany i przygotowany
został przez panią Edytę Wro-

na i nauczycielki przedszkola.
W koncercie udział wziął chór
Semper Communio i nasze
wspaniałe przedszkolaki, które były bardzo przejęte występem przed tak licznie zgromadzonym audytorium.
Zebranych w tym dniu
dziadków, rodziców i gości
przywitała ciepłym i pełnym
radości słowem dyrektor
przedszkola, pani Beata Migacz.
Całe rodziny, które przyszły oglądać poczynania swoich milusińskich, mogły podziwiać ich w roli solistów
śpiewających piękne piosenki
czy teŜ recytatorów deklamujących wiersze o rodzinie.
Koncert zakończyła piękna
piosenka pt. „Pełna chata” w
wykonaniu naszych byłych
przedszkolaków Natalii Soloch i Klaudii Król oraz chóru
Semper Communio. W tym
czasie przedszkolaki składały
Ŝyczenia swoim rodzicom i
wręczyły w upominku symboliczną róŜę – serdecznym

uściskom nie było końca.
Po występie z ust rodziców dzieci popłynęły słowa
podziękowania skierowane do
pani dyrektor, pani Edyty
Wrona, nauczycieli, chóru i
zespołu muzycznego. Podziękowania i Ŝyczenia były takŜe
skierowane do dzieci, na które
z okazji ich święta czekał
słodki poczęstunek.
Mam nadzieję, Ŝe dzięki
tej uroczystości chociaŜ część
rodziców zrozumiałą waŜną
zasadę wychowawczą: lepiej
mniej dawać dziecku rzeczy, a
więcej swojej obecności, swojej miłości – ojciec powinien
w sposób odpowiedzialny
kochać matkę, matka ojca, a
oboje dziecko – reszta dokona
się sama.
„I z rodziną świat nie zginie
śycie rodzi się w rodzinie.”
Nauczyciel
Publicznego Przedszkola nr 2
BoŜena Rak

43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 10, tel. (32) 212 98 74, tel./faks 212 98 76, e-mail: BP228@arimr.gov.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15

KOMUNIKAT
Zgodnie z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19
czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działa-

nia „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 109,
poz. 750 z póź. zm.), informuję, Ŝe wtorek 8 lipca br.
będzie ostatnim dniem przyjmowania w 2008 r. wniosków o przyznanie rent strukturalnych realizowanych w

ramach PROW 2007-2013.
Do poniedziałku 7 lipca br.
do godz. 12.00 biura powiatowe ARiMR przyjęły w
skali kraju 7331 wniosków.
W Rozporządzeniu MRiRW
określono, Ŝe termin składania wniosków o przyznanie
renty strukturalnej w danym

roku upływa z końcem dnia
roboczego następującego po
dniu podania do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji,
Ŝe zostało złoŜonych 7 200
wniosków”.
Dariusz Wojtasik
Prezes ARiMR

KOMUNIKAT PRASOWY

Zmiany w programie „Szklanka mleka”!
Agencja Rynku Rolnego informuje, Ŝe w dniu 11 lipca
2008 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane
zostało Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 ustanawiające
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka
i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach
oświatowych. Rozporządzenie będzie obowiązywać dla dostaw mleka i przetworów mlecznych zrealizowanych w ramach programu od 1
sierpnia 2008 r.
NajwaŜniejsze zmiany to:
 rozszerzenie listy produktów mlecznych będących przedmiotem dopłat. Nowe produkty to:
1) mleko poddane obróbce cieplnej z czekoladą, sokiem owocowym
lub smakowe, zawierające wagowo co najmniej 90% mleka
oraz zawierające maksimum 7% dodanego cukru i/lub miodu,
2) smakowe lub niesmakowe fermentowane produkty mleczne, z
dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego, zawierające
wagowo co najmniej 90% mleka oraz zawierające maksimum
7% dodanego cukru i/lub miodu ,
3) smakowe i niesmakowe fermentowane produkty mleczne z
owocami, zawierające wagowo, co najmniej 80% mleka i
zawierające maksymalnie 7% dodanego cukru i/lub miodu,
4) smakowe i niesmakowe, świeŜe i przetworzone sery zawierające
wagowo
co najmniej 90% sera,
5) smakowe i niesmakowe sery, zawierające wagowo co najmniej 90% sera,
 nowe stawki dopłat dla nowych kategorii produktów, tj.:
1) 18,15 EUR/100kg dla kategorii I,

Odkomarzanie
W dniach 28 oraz 29 lipca 2008 r na terenie naszej Gminy
została przeprowadzona po raz drugi w tym roku akcja zwalczania
komarów.
Zabiegi zostały wykonywane przy uŜyciu preparatów biobójczych, metodą naziemną poprzez: - zamgławianie przy uŜyciu środka
o nazwie Komaropren EC 200, zwalczającego dorosłe formy komarów, much i meszek, - wprowadzenie do cieków wodnych środka o
nazwie Simulin, zwalczającego larwy tych owadów.

2) 16,34 EUR/100kg dla kategorii II,
3) 54,45 EUR/100kg dla kategorii III,
4) 138,85 EUR/100kg dla kategorii V,
 termin składania wniosków o dopłaty. Nastąpiło skrócenie
terminu składania wniosków o dopłatę do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego (obecnie są to 4 miesiące) oraz
terminu
realizacji
płatności
do
3
miesięcy
od daty złoŜenia wniosku o dopłatę,
 obowiązek umieszczania w placówkach oświatowych uczestniczących w programie plakatów „Europejskiego programu dopłat do spoŜycia mleka w szkołach” informujących, Ŝe spoŜycie
mleka i przetworów mlecznych w danej placówce jest subsydiowane przez Unię Europejską w ramach programu „Dopłaty do
spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.
Jednocześnie Rozporządzenie Komisji określa jak powinien wyglądać plakat, określono format (A3 lub większy) oraz wielkość
liter (1 cm lub większe). Plakat powinien być umieszczony
w widocznym i czytelnym miejscu przy głównym wejściu do instytucji oświatowej, powinien mieć tytuł: „Europejski program dopłat do
spoŜycia mleka w szkołach” oraz określoną w Rozporządzeniu treść.
Zmianom uległy równieŜ wytyczne do kontroli przeprowadzanych u
Wnioskodawców i w placówkach oświatowych, m.in.: załoŜenia
dotyczące typowania do kontroli oraz terminu przeprowadzania kontroli, okres podlegający kontroli, informacje, które powinny być
umieszczone w raporcie z kontroli oraz zasady postępowania pokontrolnego,
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Dopłat do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, formularze wniosków oraz lista dostawców zatwierdzonych w mechanizmie, są dostępne na stronie internetowej
www.arr.gov.pl
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji
pod numerem (022) 661-72-72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym programem „Szklanka mleka”.
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom moŜna równieŜ zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję naleŜy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.
Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
rzecznik@arr.gov.pl
Tel. +48 22 / 661-76-13; Fax +48 22 / 661-79-02

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH
ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH
W ROKU 2008 NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Linia LD-1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
PRZEDMIOT KREDYTOWANIA
1. Budowa, modernizacja lub wymiana na bardziej efektywne ekologiczne i energetycznie systemów grzewczych oraz układów
technologicznych, (przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń,
podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego
dla istniejących obiektów)
2. Budowa systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii wraz z instalacjami do przesyłu energii
3. zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty
ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na uŜytkowanie wydano przed 01.01.1986 r. (np. docieplenie, wymiana stolarki
okiennej).

licząc od terminu zakończenia zadania określonego w umowie,
 warunki zabezpieczenia kredytu – ustalane przez bank zgodnie z
obowiązującymi w banku procedurami,
 wypłata kredytu – bezgotówkowo poprzez pokrycie zleceń płatniczych kredytobiorcy (uwzględnia się faktury wystawione po dacie zawarcia umowy kredytowej),
 kredyt nie podlega umorzeniu.

WARUNKI KREDYTOWANIA
 oprocentowanie kredytu – stałe w wysokości 3% w stosunku
rocznym,
 prowizja – 1% od kwoty kredytu,
 wysokość kredytu – do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie
więcej niŜ 300.000,-zł,
 okres kredytowania – nie dłuŜszy niŜ 8 lat od daty zakończenia
zadania, w tym okres karencji,
 okres realizacji zadania – do 18 miesięcy od daty postawienia
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,
 okres karencji w spłacie kapitału – nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje,
Ŝe aktualnie dysponuje ofertami pracy w następujących
zawodach:
1)

Nauczyciel nauczania początkowego – wymagane
wykształcenie wyŜsze kierunkowe oraz przygotowanie
pedagogiczne (praca w Woli- tel. 032/2118396)
2) Nauczyciel informatyki, nauczyciel przedmiotów
zawodowych technicznych – geodeta – wymagane
wykształcenie wyŜsze kierunkowe z przygotowaniem
pedagogicznym (praca w Pszczynie)
3) Nauczyciel przyrody, nauczyciel muzyki - wymagane
wykształcenie wyŜsze kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne (praca w Rudołtowicach)
4) Asystent projektanta - wykształcenie średnie budowlane, znajomość programu AUTOCAD (branŜa budowlana, praca Pszczyna)
5) Kasjer walutowy - wykształcenie średnie, mile widziany kurs kasjera walutowego (praca Pawłowice)
6) Zastępca kierownika, asystent sklepu, sprzedawcakasjer - mile widziany staŜ pracy (praca w Pszczynie)
7) Fakturzystka – wykształcenie średnie, znajomość programu SYMFONIA (praca Ćwiklice)
8) Elektronik lub automatyk – wykształcenie kierunkowe (praca w Goczałkowicach - tel. 032/4490059)
9) Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
– wymagane wykształcenie kierunkowe, staŜ pracy w
zawodzie (pracodawca z Jankowic – tel. 0602753270)
10) Spawacz, ślusarz, wytaczarz, frezer, tokarz, elektryk, frezer – wymagane wykształcenie zawodowe

11)

12)

13)

14)

kierunkowe, mile widziany staŜ pracy (praca Wola,
KrzyŜowice, Studzienice, Pszczyna)
Robotnik kolejowy – wymagane wykształcenie zawodowe, średnie o profilu technicznym (pracodawca z
Woli)
Ogrodnik - pielęgnacja koron drzew przy uŜyciu
technik alpinistycznych - pracodawca przeszkoli wymagane prawo jazdy kat. B (pracodawca Ćwiklice)
Monter instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, monter-elektryk – wymagane wykształcenie
kierunkowe, mile widziane prawo jazdy kat. B
(pracodawca z Gilowic)
Piekarz – wymagane wykształcenie kierunkowe, staŜ
pracy w zawodzie (praca w Wiśle Małej, Pawłowicach, Goczałkowicach-Zdroju)

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Goczałkowicach-Zdroju w rejonie
ulicy Siedleckiej
1) Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem Kw nr 36 668.
2) W katastrze nieruchomości dla obrębu GoczałkowiceZdrój, arkusz 1 dodatek 8 Goczałkowice Górne, nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 3140/69 o powierzchni 0,3062 ha (grunt orny – R IIIb).
3) Nieruchomość połoŜona jest w Goczałkowicach-Zdroju w
rejonie ulicy Siedleckiej. Teren nieruchomości jest płaski,
dostęp do ulicy Siedleckiej drogą gruntową nie urządzoną.
Działka posiada kształt wydłuŜonego prostokąta ściętego
jednym naroŜnikiem i jest nieuzbrojona.
4) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych
(przemysł, rzemiosło produkcyjne, usługi, komunikacja
wewnętrzna, zieleń towarzysząca, infrastruktura techniczna) oraz tereny składów i magazynów (bazy, hurtownie,
składy, magazyny, usługi, komunikacja wewnętrzna, zieleń

5)
6)
7)

8)

9)

10)

towarzysząca, infrastruktura techniczna) - oznaczone symbolem I/1.26.1 P2/P3.
Cena nieruchomości wynosi 282.500,00 zł.
Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego /licytacji/.
przetargu odbędzie się w dniu 12 września 2008 r o godzinie 10.00 w Sali 101 Urzędu Gminy GoczałkowiceZdrój przy ul. Szkolnej 13
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 14.125,00
zł /czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć zło-tych/
naleŜy wpłacić do dnia 8 września 2008 r. przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Gminy GoczałkowiceZdrój prowadzony przez PKO BP 87 1020 2528 0000
0202 0161 7810. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie
później niŜ przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy. Wadium wniesione przez uczestnika,
który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. JeŜeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia
umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela
Pani Maria Sojka-Jacko, tel. 0327387054 wew. 211

INFORMACJA
W dniu 04.08.2008 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na „remont łazienek i ubikacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju”. Do przetargu stanęły 3 firmy.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, Ŝe przetarg na „remont łazienek i ubikacji w Szkole Podstawowej nr 1 w
Goczałkowicach-Zdroju został uniewaŜniony (zgodnie z art. 93 pkt 1 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych), poniewaŜ wszystkie
złoŜone oferty przekraczają kwotę, jaką zamawiający, czyli Urząd Gminy, zamierzał przeznaczyć na to zadanie.
K. Gimel

OFERTY

PRACY

15) Cukiernik - wymagane wykształcenie kierunkowe,
mile widziany staŜ pracy w zawodzie (praca Pawłowice)
16) Stolarz – wymagane wykształcenie kierunkowe, staŜ
pracy mile widziany (praca
Goczałkowice-Zdrój,
Pszczyna)
17) Barmanka – wykształcenie zawodowe, średnie, mile
widziany staŜ pracy w zawodzie (praca Radostowice,
Suszec, Goczałkowice-Zdrój)
18) Krawcowa - wykształcenie kierunkowe, mile widziany
staŜ pracy (praca Pszczyna, Kobielice)
19) Pakowacz - wykształcenie zawodowe, obsługa komputera (praca Ćwiklice)
20) Majster budowlany – wymagany staŜ pracy w zawodzie (pracodawca Studzionka – tel. 032/4400081)
21) Robotnik budowlany (murarz, tynkarz, malarz, posadzkarz (tynkarz, dekarz, cieśla – kontrakt Niemcy)
- wykształcenie podstawowe, zawodowe, staŜ pracy nie
wymagany (pracodawca z Pszczyny)
22) Dekarz, pomocnik wiertacza - wymagane doświadczenie zawodowe (pracodawca z Woli)
23) Kierowca samochodu osobowego – wymagany staŜ
pracy w zawodzie (pracodawca z Pszczyny, Ćwiklic)

24) Kierowca samochodu cięŜarowego (kraj, zagranica)
– wymagane uprawnienia –pracodawca Miedźna, tel.
0502313887 Miler Piotr. pracodawca Pszczyna)
25) Kierowca autobusu - wymagane uprawnienia, staŜ
pracy (pracodawca z Pszczyny)
26) Mechanik samochodów cięŜarowych – wykształcenie
kierunkowe, staŜ pracy w zawodzie mile widziany
(praca Pszczyna)
27) Operator koparki, ładowarki – wymagane uprawnienia, mile widziany staŜ pracy (pracodawca z Katowic,
praca na terenie kraju)
28) Operator walca – wymagany kilkuletni staŜ pracy
(pracodawca ze Studzionki)
29) Operator maszyn (cięcie szkła) – wykształcenie zawodowe, średnie – pracodawca przeszkoli (praca Goczałkowice-Zdrój- tel. 032/2107287)
30) Pomocnik operatora wytłaczarki – wykształcenie
zawodowe, średnie (praca w Pszczynie)
31) Pracownik ochrony (licencja) – wymagane wykształcenie zawodowe, średnie oraz licencja pracownika
ochrony (praca Wola, Bieruń, Czechowice Dz., Brzeszcze, Lędziny)
■

INFORMATOR TELEFONICZNY
 URZĄD GMINY - tel. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054,


























7387125, fax 2107306. Godziny urzędowania: od poniedziałku do
piątku od godz. 7.00 do 15.00, we wtorki od 9.00 do 17.00. W
czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 12.00.
KASA WRAZ Z AGENCJĄ BANKU PKO BP SA W BUDYNKU
URZĘDU GMINY – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 15.30, we wtorek od 9.00 do 17.00
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków
we wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do
15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Szkolna 11, tel./fax
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do
16.00, dyŜur pracowników socjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.
W czwartki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00.
Komórka Świadczeń Rodzinnych przy OPS - ul. Szkolna 11,
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 2107838,
urzęduje w dniach: Poniedziałek - 7.30 - 18.00, Wtorek - 9.00 18.00, Środa - 7.30 - 15.30, Czwartek - 7.30 - 15.30, Piątek - 7.30 15.30.
GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3,
tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 22.00.
POLICJA - w Pszczynie: tel. 2104091
STRAś POśARNA - w Pszczynie: tel. 2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE - w Pszczynie - tel. 2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991.
POGOTOWIE GAZOWE - w Pszczynie - tel. 2103314, 2105051,
992.
APTEKA „Pod Eskulapem” - tel. 2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00
do 14.00.
APTEKA "Św. Jacka" - tel. 2107187
OŚRODEK ZDROWIA - tel. 2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT- Goczałkowice-Zdrój
ul. Brzozowa 52 - tel. 2107255.
GABINET WETERYNARYJNY - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39,
tel. 2107313 – czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - ul. Szkolna 13 czynna w
poniedziałek: 10.00 -17.00, wtorek: 9.00 - 19.00, środa: 10.00 17.00, piątek: 9.00 -15.00 - tel. 2107739.
POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146.

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON
Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy Uzdrowiskowej (przepompownia główna):
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00
Środa - od 14.00 do 18.00
Piątek - od 14.00 do 18.00
lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208.

DYśURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy, st. asp., Tadeusz Dubrawski przyjmuje interesantów w budynku, który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy Uzdrowiskowej, za Dyrekcją WORR.
Poniedziałek - od 17.00 do 19.00
Środa - od 9.00 do 12.00
Czwartek - od 16.00 do 19.00
Kontakt telefoniczny: 609 595 652
W nawiązaniu do pisma Komendy Powiatowej w Pszczynie
oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuję, Ŝe „w myśl obowiązujących przepisów, jednym ze
sposobów usunięcia zagroŜenia, jakim jest pojawienie się dzikiej
zwierzyny na terenach zabudowanych (obszarach miast i osiedli
mieszkaniowych oraz szlakach drogowych), której obecność i zachowanie stwarza powaŜne zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, jak
równieŜ dla samej zwierzyny oraz zapewnienia zwierzęciu ochrony
jest podanie środka usypiającego i przewiezienie go w inne bezpieczne miejsce bytowania. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, sposób
ten wydaje się być najbardziej humanitarny i skuteczny.”
Taką interwencję polegającą na podaniu środka usypiającego moŜe
podjąć wyposaŜony w broń „Palmera” lekarz weterynarii.
NajbliŜszą placówką, która posiada na wyposaŜeniu broń „Palmera”
jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie, ul. Hallera 7,
tel. 032/2105166.

ZGŁASZANIE AWARII:

Krystyna Gimel

 AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO - z podaniem ulicy i numeru

posesji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021.
 USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205

Urzędu Gminy.
 POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI

• Zakład

Oczyszczeniowy M. Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. Bór I/1 - tel. kom. 0603779645
• Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej, 43-200 Pszczyna
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086
• Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny KOM-GAZ, 43-502
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85
• Eko-Plus, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ślepa 10, tel./fax:
0322159055
 AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy
Marcin Chudek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I/1 - tel. kom.
0603779645.
 AWARIE SIECI WODNEJ - w godz. 7.00 - 15.00 - tel. 2127021,
7387038, 2107185; po godz. 15.00 - tel. 603 914383; w soboty,
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383

Wizyta Semper Communio we Francji

CZASOPISMO SAMORZĄDOWE GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13,
TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125, FAX: 2107306. E-MAIL:
GMINA@GOCZALKOWICEZDROJ.PL
REDAGUJE
ZESPÓŁ.
ADRES
REDAKCJI
I WYDAWCY: 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL. SZKOLNA 13. OPRACOWANIE
GRAFICZNE:
MARIA
OśAROWSKA,
SKŁAD
I
ŁAMANIE:
TECHNOGRAF,
43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ UL. SZKOLNA 163A. DRUK: UNIKAT 2, 43-500 CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. BRZEZINY 25.
REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRACANIA I OPRACOWYWANIA
NADESŁANYCH TEKSTÓW ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW. NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY.

