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DAR I TAJEMNICA
K o n c e rt
słowno muzyczny „DAR I TEJEMNICA” był poświecony
Pontyfikatowi Jana Pawła II. Wyjątkowy koncert w
rocznicę śmierci wyjątkowego człowieka… Podniosła
atmosfera, wspomnienia,
refleksja nad życiem i przemijaniem. Twórczość Karola

Wojtyły, doskonałe aktorstwo, kunszt artystyczny
muzyków. I Wielki Tydzień…
Wystąpili: Jerzy Zelnik
(aktor), Georgij Agratina
(fletnia Pana), Robert
Grudzień (organy, fortepian).

Jerzy Zelnik sugestywnie i z ogromnym wzruszeniem
prezentuje utwory Papieża Polaka
W Kościele Parafialnym dźwięki fletni Pana rozbrzmiewały
po raz pierwszy

15-LECIE
GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
GŁÓWNE JUBILEUSZOWE
OBCHODY ORGANIZOWANE
BĘDĄ W RAMACH

XII DNI GOCZAŁKOWIC
16 – 17 CZERWCA 2007

W tym pięknym wiosennym dniu, gdy z radością
gromadzimy się, aby uroczyście świętować
pamiątkę Zmartwychwstania pragniemy złożyć

Mieszkańcom Goczałkowic-Zdroju
najlepsze życzenia świąteczne

Z OKAZJI 70-LECIA
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
17 kwietnia 2007 r. o godzinie 10.30
PRZEDSZKOLE SZANSĄ DLA ROZWOJU
MAŁEGO DZIECKA
PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ
OBJĄŁ WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. KRZYSZTOF KANIK
Program obchodów - str. 6

Niechaj pokój i radość
zagości w Waszych
sercach.
Niechaj Zmartwychwstały
Pan da Wam siłę, ciepło
i serdeczność innych.
Niechaj obdaruje
Wszystkich łaskami,
tak potrzebnymi
w życiu codziennym.
Wójt Gminy - Krzysztof Kanik
Przewodnicząca Rady Aleksandra Marzec

Z OBRAD RADY GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
VII sesja Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój odbyła się
27 marca 2007 roku.
Sesję otworzyła i prowadziła
Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Aleksandra Marzec.
Na wstępie Zastępca Wójta Gabriela Placha omówiła sprawozdanie z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy
Goczałkowice-Zdrój.
Inspektor ochrony środowiska
Urzędu Gminy Pani Joanna
Pieczka omówiła sprawozdanie
z realizacji Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Goczałkowice-Zdrój. Obecnie 93% gospodarstw domowych wypełniło obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie i
ma spisane umowy na wywóz
odpadów komunalnych a 91%
gospodarstw domowych bierze
udział w programie segregacji
odpadów. W celu objęcia 100%
mie szkańcó w obow iązk ie m
wynikającym z w/w ustawy
nadal prowadzone będą kontrole
pn. „czysta posesja”.
Inspektor gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Pan Wacław
Rutkowski omówił zasady
ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
oraz zasady ochrony środowiska
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru Gminy obejmują-

cej Jezioro Goczałkowickie.
Następnie podjęto uchwały w
sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na
2007 r.
b) dofinansowania z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej kosztów
usuwania odpadów azbestowych
powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych
położonych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój,
c) przej ęc ia od P ow ia tu
Pszczyńskiego zadań w zakresie
prow ad zen ia P ow iato we go
Punktu Zbiórki Opon,
d) przejęcia zadania z zakresu
administracji rządowej – opieki
nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój,
e) wydzierżawienia „Stawu
Maciek Mały” położonego
w Goczałkowicach-Zdroju,
f) upoważnienia dla wójta gminy
do zaciągania zobowiązania na
rea lizacj ę pro jekt u pn.
„Utworzenie otwartej ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej wraz z organizacją zajęć
sportowo-rekreacyjnych w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój”,
g) wytypowania przedstawiciela
do Powiatowej Rady Sportu,
h) powiadomienia Sekretarza
Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
i skutkach niedopełnienia tego
obowiązku,

W sesji Rady Gminy uczestniczył m. in. Pan Augustyn
Waliczek - Honorowy Obywatel Goczałkowic-Zdroju

i) powiadomienia Skarbnika
Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
oraz skutkach niedopełnienia
tego obowiązku.
W swoim sprawozdaniu z pracy
w okresie pomiędzy sesjami
Wójt poinformował m.in., że:
- prowadzone są rozmowy
z władzami Czechowic-Dziedzic
w sprawie rozliczeń Gmin dotyczących oczyszczalni ścieków
w Czechowicach-Dziedzicach,
- pojawiła się propozycja przejęcia przez gminy powiatu
p s z c z y ń s k i e go u d z i a ł ó w
w pszczyńskim przedsiębiorstwie PKS. Żadna z gmin nie
wyraziła jednak zainteresowania
tą propozycją,
- prowadzone są rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg
publicznych w sprawie organizacji ruchu w rejonie styku drogi
DK1 i ul. Spokojnej,
- trwa procedura przetargowa w
sprawie budowy wodociągu na
ulicach Poprzecznej i Krzyżanowskiego,
- ukończone zostało sprawozda-

nie z wykonania budżetu za rok
2006,
- w dniach 14 i 15 marca przed
Powiatową Komisją PoborowąLekarską dla Powiatu Pszczyńskiego stawili i się mężczyźni z
rocznika 1988,
- rozstrzygnięty został konkurs
na kierownika Gminnego Zespołu Oświaty. Kierownikiem została Pani Izabela Bąk,
- ogłoszony został konkurs na
stanowisko inspektora kontroli
wewnętrznej w Urzędzie Gminy,
- ogłoszone zostały konkursy dla
organizacji pożytku publicznego
na realizacje zadań Gminy zapisanych w ustawie budżetowej,
W wolnych głosach i wnioskach
omawiano sprawy kontroli przez
Policję w godzinach wieczornych rejonu Szkoły Podstawowej nr 1, stan lasku przy ul.
Brzozowej oraz funkcjonowania
basenu w godzinach późnowieczornych.
Opracował
Przemysław Puchała

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
UCHWAŁA Nr VII/35/07
RADY GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 27.03.2007 r.
w sprawie: dofinansowania z
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania odpadów
azbestowych powstałych przy
likwidacji pokryć dachowych i
elewacji zawierających azbest z
budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na
terenie Gminy GoczałkowiceZdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), w związku z art. 406
pkt 6 i art. 408 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.) oraz art. 176
ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych
(Dz.U Nr 249 poz.2104 z późn ie j s z y m i z m ia n a m i)
RADA GMINY GOCZAŁKOW I C E - Z D R Ó J
uchwala

§1
Określić zasady dofinansowania z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
Wysokość środków na dofinansowanie, o którym mowa w ust.
1 zostanie ustalona corocznie w
uchwale budżetowej.
§2
Wniosek o dofinansowanie,
wykaz niezbędnych dokumentów, wzór protokołu potwierdzającego wykonanie prac i wzór
umowy o dofinansowanie stanowią odpowiednio załączniki 2 do
5 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VII/35/07 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia
27.03.2007 r.
ZASADY
finansowania z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kosztów usuwania odpadów
azbestowych powstałych przy
likwidacji pokryć dachowych i
elewacji zawierających azbest
z obiektów budowlanych położonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój.
Niniejszy dokument określa
zasady przyznawania osobom
fizycznym,
zwanym
dalej
„Dotowanym” nie będącym
przedsiębiorcami dofinansowania na realizacje przedsięwzięć
polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój:
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z utylizacją
odpadów
azbestowych
powstałych przy wymianie lub
likwidacji pokrycia dachowego i
elewacji tj.:
- rozebranie pokrycia z płyt
azbestowo-cementowych i gąsiorów
- zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- załadunek, transport i składowanie odpadów
- odkurzanie powierzchni z pyłu
azbestowego
2. dofinansowanie przysługuje
osobom mającym tytuł prawny
do nieruchomości i budynku
znajdującego się na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój podstawą
wypłaty
środków
z
GFOŚiGW jest umowa zawarta
w formie pisemnej.
Warunkiem dofinansowania jest:
1. demontaż i transport płyt
azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie odbywa się przez przedsiębiorcę
legitymującego się decyzją zezwalającą na wytwarzanie i
transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez Starostę Pszczyńskiego.
2. przedłożenie „informacji o
wyrobach zawierających azbest i

miejscu ich wykorzystania” lub
„informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie
zostało
zakończone” (zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 23
października 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania oraz
wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz.U. Nr 192 poz.
1876).
spełnienie
nych tj:

wymogów

Sesję rozpoczęto od wręczenia Panu W. Piekorzowi
Aktu Mianowania nadanego przez Ministra Obrony

formal-

- złożenie wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych ze środków
GFOŚiGW w GoczałkowicachZdroju
- zawarcie umowy z Gminą po
przedstawieniu
następujących
dokumentów:
a/ dowodu tożsamości (do wglądu)
b/ kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody
właściciela na realizację zadania
(oryginał do wglądu)
c/ kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji
architektonicznobudowlanej (starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia
7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity D.U.
z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
d/ oryginału faktury VAT lub
rachunku wystawionego przez
przedsiębiorcę za usunięcie,
transport i składowanie na
uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest
e/ kserokopii oświadczenia
przedsiębiorcy
usuwającego
odpady zawierające azbest o
prawidłowości wykonania prac
oraz o oczyszczeniu terenu z
pyłu azbestowego zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt
azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych
i przetransportowanych
na
uprawnione
składowisko

„Z i e m i o o j c zy s t a , zi e m i o j a s n a
n i e b ę d ę p o wa l o n y m d r ze we m .
C o d zi e n n i e m o c n i e j w c i e b i e wr a s t a m
r a d o ś c i ą , s m u t k i e m , d u m ą , g n i e we m .
… Mo żn a n i e k o c h a ć c i ę - i ży ć ,
a l e n i e m o żn a o wo c o wa ć ”
W. Szymborska
Z okazji wręczenia aktu mianowania
na stopień porucznika
Panu

Walentemu Piekorzowi
PRAGNĘ ZŁOŻYĆ GRATULACJE, WYRAZY UZNANIA
ORAZ NAJLEPSZE ŻYCZENIA.
PRZEŻYWAJĄC WRAZ Z PANEM TEN WAŻNY
MOMENT DEDYKUJĘ SŁOWA PAWŁA LASKOWSKIEGO:
„TRZEBA DBAĆ NIE O LUDZKOŚĆ, NIE O NARÓD,
NIE O STRONNICTWO, ALE O CZŁOWIEKA.
KTO DAJE OJCZYŹNIE, DAJE SAMEMU SOBIE.
OJCZYZNA POTRZEBUJE OWOCÓW TWEJ PRACY,
ALE JESZCZE BARDZIEJ POTRZEBUJE CIEBIE
SAMEGO”.
Z WYRAZAMI SZACUNKU
WÓJT GMINY - KRZYSZTOF KANIK
PRZEWODNICZĄCA RADY - ALEKSANDRA MARZEC
(oryginał wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu)

III. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni płyt azbestowo cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko .
IV. Ustala się, z zastrzeżeniem
pkt V. ,że wysokość dofinansowania wynosi 20 zł za 1m2 usuniętych wyrobów zawierających
azbest.
V. Kwota dofinansowanie nie
może przekroczyć 100% kosz-

tów (określonych na podstawie
przedłożonych faktur VAT bądź
rachunków) poniesionych przez
dotowanego. Środki
zostaną
przekazane po
zakończeniu
prac.
Do końca roku 2007 :
a/ dopuszcza się możliwość
udzielenia dofinansowania do
przetransportowania i zeskładowania na uprawnionym składowisku odpadów zawierających
azbest wytworzonych przed
dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bez(Ciąg dalszy na stronie 4)

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
(Ciąg dalszy ze strony 3)

piecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest.
b/ ustala się z zastrzeżeniem pkt
V, że wysokość dofinansowania
wynosi 1 zł za 1 kg odpadów
zawierających azbest zeskładowany na uprawnionym składowisku.
Warunkiem przyznania
dofinansowania jest przetransportowanie odpadów zawierają-

cych azbest na uprawnione składowisko przez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów
zawierających azbest oraz spełnienie wymogów określonych w
pkt.II ust. 3 lit. a, b, d, e.
VII. O finansowaniu zadania z
udziałem środków GFOŚiGW
będzie decydowała kolejność
zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku bu-

dżetowym
na
koncie
GFOŚiGW.
Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października danego roku.
VIII. W przypadku złożenia
większej liczby wniosków na
kwotę przekraczającą wielkość
środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na
ten cel, dofinansowanie będzie
realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odse-

tek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
IX. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
wykonania prac związanych z
usunięciem odpadów azbestowych na terenie posesji, której
dotyczy wniosek o dofinansowanie (protokół stwierdzenia demontażu-likwidacji
pokrycia
dachowego i elewacji stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia
przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej w Urzędzie:
 dowód tożsamości (do wglądu)
 kserokopia aktualnego dokumentu
potwierdzającego
własność budynku/działki lub
zgody właściciela na realizację zadania (oryginał do
wglądu )
 kserokopia dokumentu potwierdzającego
zgłoszenie
realizacji zadania do organu

administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub
stosownej ostatecznej decyzji
 oryginał faktury VAT lub
rachunek wystawiony przez
przedsiębiorcę za usunięcie,
transport i składowanie na
uprawnionym składowisku
odpadów
zawierających
azbest (dokument po skasowaniu tzn. opieczętowaniu do

wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany)
 kserokopia
oświadczenia
przedsiębiorcy usuwającego
wyroby zawierające azbest o
prawidłowości
wykonania
prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami
zawierającego
dodatkowo informacje o

łącznej powierzchni płyt
azbestowo-cementowych
usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu)
 potwierdzenie przyjęcia odpadów na uprawnione składowisko (karta przekazania
odpadu)

Uchwała Nr 4100/V/16/2007 z dnia 15 marca 2007 roku
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu w kwocie 2.625.473 zł przyjętego
w budżecie na 2007 rok Gminy
Goczałkowice.
Na podstawie art. 172 ust. l pkt l
ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz.
2104 z późn. zm.), art. 13 pkt 2,
art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (jt. Dz.
U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) V Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Katowicach uchwala co
następuje:
§1.
Wydaje się pozytywną opinię
o możliwości sfinansowania
deficytu w kwocie 2.625.473 zł
przyjętego w budżecie na 2007
rok Gminy Goczałkowice.
§2.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W budżecie gminy na 2007 rok
uchwalonym uchwałą Rady
Gminy nr VI/27/07 z dnia
6 lutego 2007 roku dochody

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.

zaplanowano w wysokości
28.527.173 zł a wydatki w wysokości 31.152.646 zł. Planowany deficyt, ustalony jako różnica, między prognozowanym i
dochodami a planowanymi do
poniesienia w roku budżetowym
w y d a t ka m i w y no s i w ię c
2.625.473 zł.
Jako źródło pokrycia wskazano
pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowany deficyt na 2007 r.
stanowi 9,2% prognozowanych
dochodów budżetowych.
Z posiadanych przez Izbę materiałów wynika, że planowane do
zaciągnięcia w bieżącym roku

pożyczki na pokrycie deficytu
nie spowodują przekroczenia
progu określonego w art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Wobec dokonanych ustaleń,
zdaniem Składu Orzekającego,
Gmina Goczałkowice ma możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanego źródła w
wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu.
Biorąc pod uwagę powyższe
orzeczono jak na wstępie.
PRZEWODNICZĄCA
V Składu Orzekającego
dr Krystyna Misko

TA N I O O PA Ł
-

EKO GROSZEK – CENA OD 305 ZŁ / T
WĘGIEL ORZECH – CENA OD 380 ZŁ / T
MIAŁ – CENA OD 180 ZŁ / T
MUŁOFLOT – CENA OD 130 ZŁ / T

-------- TANI I SZYBKI DOWÓZ -------TEL. 0-605-242-066

UCHWAŁY RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Uchwała Nr VII/38/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27.03.2007 r.

WNIOSEK
O dofinansowanie wykonania prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gminie Goczałkowice-Zdrój
(wniosek prosimy wypełnić drukiem)
1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)
Imię i nazwisko ....................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................
2. Adres budynku gdzie przeprowadzany będzie demontaż pokrycia
dachowego / elewacji* zawierających azbest ................................

w sprawie: wydzierżawienia „Stawu Maciek Mały” położonego w
Goczałkowicach-Zdroju.
Na podstawie art. 18 ust. 2 p.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala
1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat, z możliwością
przedłużenia, w drodze przetargu, część nieruchomości położonej
w Goczałkowicach-Zdroju, zapisanej w księdze wieczystej nr
45409, obejmującej działkę Nr 666/111 o powierzchni 9.2967 ha.
a stanowiącej własność Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji *
1) wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m2 )
a/ * pokrycie dachowe ....................................................................
b/ * elewacja ..................................................................................
2) rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) ..............................
3) przewidywana waga zeskładowanych odpadów zawierających
azbest ..............................................................................................
4. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego / elewacji:
rozpoczęcia ...................................................................................
zakończenia ....................................................................................
5. Adnotacje urzędowe .........................................................................

.....................................
Podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontro-
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Staw „Maciek” czeka na gospodarza. Szczegóły dotyczące dzierżawy: tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
strona www.goczalkowicezdroj.pl

li wykonania prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych
na terenie mojej posesji.
...............................................

„Maciek” wiosną

Data i podpis wnioskodawcy
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy GoczałkowiceZdrój przy ulicy Szkolnej 13 lub przesłać pocztą.

WYWÓZ GRUZU, POPIOŁU,
ZIEMII I INNE
OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI
TRANSPORTOWE:
ŁADOWNOŚĆ DO 3 TON
TEL. 0-605-242-066

KTO JEST KIM W LKS-ie
Dnia 17.03.2007 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu LKS Goczałkowice-Zdrój, na którym
zostały wybrane nowe władze,
t.j. Zarząd LKS Goczałkowice.

Wybrana została Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Sodzawiczny
Jerzy
Sekretarz – Ryba Stanisław
Członek Komisji – Jacek Marek

Prezes – Waliczek Ryszard
Wiceprezes – Piszczek Kazimierz
Sekretarz – Kordoń Bartłomiej
Skarbnik – Puchała Michał
Członek Zarządu – Grygier Łukasz

Nowym Kierownikiem drużyny
został Pieczka Sławomir.
Delegatem do LZS-u został
Sodzawiczny Jerzy.
Tadeusz Przybyła

Jak witaliśmy
wiosnę?
21 marca, zgodnie
z prastarą trądy ej ą, radośnie
powitaliśmy w naszej szkole
wiosnę. Na początek uczniowie wszystkich klas wzięli
udział w konkursie na plakat
o te ma tyce wiose nnej.
Uczniowie podzielili się na
grupy i dowolną techniką
plastyc zną prze dstawiali
swoje wyobrażenia dotyczące
wiosny. W przeciągu dwóch
godzin powstało wiele ciekawych i barwnych prac, które
zostaną wywieszone na korytarzach i klasach. Piękne
i kolorowe plakaty wprowadziły nas w radosny nastrój i
mimo niesprzyjającej pogody
wyruszyliśmy nad Wisłę. Jak
każe stary obyczaj orszak
poprowadziła pani zima Marzaneczka, którą nad rzeką pożegnaliśmy śpiewem,
a wesołymi okrzykami nawoływaliśmy upragnioną wiosnę. Po powrocie do szkoły
z wielkim zaangażowaniem
przystąpiliśmy do klasowych
rozgrywek sportowych. Każdy mógł wykazać się szybkością i zwinnością. Powitanie
wiosny w naszej szkole było
niezwykle ciekawe, barwne
i wesołe.
Janina Barczyk
Szkoła Podstawowa Nr 2

FOTOTEMAT

Parasznya 2007 - znany wśród Goczałkowiczan Dyrektor
tamtejszej szkoły - Lorant Szelekowsky w zaciszu domowym

Najlepsi

matematycy

O sukcesach uczniów
SP nr 1 w konkursach matematycznych, często na najwyższych szczeblach informowaliśmy już niejednokrotnie. W ostatnim czasie nasi
uczniowie brali liczny udział
w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży ”Kwadratura Koła”,
którego organizatorem jest
Stowarzyszenie Kulturalno –
Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności” z Mińska Mazowieckiego.
W mi s tr zo s tw ac h
w zi ę ł o ud zi a ł 1 9 . 0 0 0
uczniów z całej Polski, któ-

rzy reprezentowali 650 szkół.
Z naszej szkoły startowało 38
uczniów klas II – VI. Uczniowie byli punktowani w kategoriach poszczególnych klas.
Największym sukcesem jest
to, że w każdej kategorii
osiągnęliśmy pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim.
Ind ywidualnie największy sukces odniósł
uczeń klasy VI b Kamil
Ryszka, który zajął w powiecie 1 miejsce a 14 w kraju.
Biorąc pod uwagę liczbę
uczestników jest to niewątpliwie duże osiągnięcie..
Pi erw s ze mi ej sc e

Z WIZYTĄ U BRATANKÓW
W dniach 23 – 25 marca
2007 gościliśmy w zaprzyjaźnionej gminie Parasznya.
Przekonaliśmy się, że jej mieszkańcy dbają o kultywowanie
dawnych zwyczajów i o zachowanie dawnych form architektury. W gminie istnieje nadal wiele domów podcieniowych w
konstrukcji murowanej
lub
drewnianej, choć obecnie nie
budują już takich domów.

Parasznya - budynki przy głównej ulicy

Mieszkańcy potrafią zadowolić
się niewielkimi, najczęściej
parterowymi domami, o podobnej architekturze, które bardzo
dobrze wpisują się w malowniczy, pagórkowaty krajobraz i
oglądane z bliska nie konkurują
wysokością z pobliskimi wzgórzami. Dzięki temu z wielu
punktów miejscowości oglądać
można piękne krajobrazy.

Parasznya - w głębi budynek szkoły

Parasznya - siedziba władz gminy

Filmy jednej gminy
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
oraz Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają do udziału
w I konkursie filmu
ekologicznego

"Filmy jednej gminy"
Goczałkowice-Zdrój

w SP 1
w powiecie w swoich kategoriach zajęli:
Magdalena Pająk – klasa II
Natalia Stalmach – klasa III
Maciej Mencner – klasa IV
Szymon Sojka – klasa V
Kamil Ryszka – klasa VI
Aż 31 uczniów naszej szkoły
wyró żni o no d yplo ma mi.
Te wspaniałe wyniki naszych
uczniów świadczą o tym, że
matematyka również może
stać się ciekawym hobby.
Opiekun konkursu
mgr Jolanta Jarek

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać
udział:
a. uczniowie szkół podstawowych,
b. uczniowie szkół gimnazjalnych,
c. dorośli.
2. Przyjmujemy każdą formę i
technikę filmową (teledysk,
reportaż, film krótkometrażowy, fabularny, itp.),
3. Zapis filmu w dowolnym
formacie (do nietypowych
formatów należy dołączyć
program, który umożliw i
odtworzenie filmu) musi być
zapisany na nośnikach typu:
płyta CD lub DVD,
4. Treść i temat filmu musi dotyczyć szeroko rozumianej
ekologii i być ograniczona
do obszaru gminy Goczałkowice-Zdrój.
5. Film powinien spełniać podstawowe zasady moralne
i etyczne. Nie respektowanie
tego warunku wyklucza film
z konkursu.
6. Do filmu należy dołączyć
pełną zgodę (nieograniczoną
w czasie i przestrzeni) na
publiczne prezentowanie
filmu przez organizatorów
konkursu. Osoby występują-

ce w filmie również powinny
taką zgodę podpisać, a rodzice osób niepełnoletnich powinny podpisać zgodę na ich
udział w filmie. Autorzy
filmu zachowują prawa autorskie.
7. W filmie można wykorzystywać tylko własne, oryginalne: pomysły, treści i utwory.
8. Młodzież szkolną do konkursu zgłasza nauczyciel lub
inna osoba dorosła, która
własnym podpisem potwierdza spełnienie warunków
regulaminu.
9. Dla zwycięzców przewidziane
są nagrody, „ZASZCZYTY”
i projekcje filmów.

10. Po wstępnej selekcji filmów,
dokonanej przez komisję
konkursową, o pierwszych
trzech miejscach zadecyduje
publiczność zaproszona na
ga lę wręczen ia nagr ód
(czerwiec 2007).
11. Termin nadsyłania prac
upływa 15.05.2007r. Filmy
należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Uzdro wisko wa 61,
43- 23 0 Go cza łko wic eZdrój, z dopiskiem „Film
ekologiczny”.
www.sp2.goczalkowice.pl
biuro@sp2.goczalkowice.pl

Z OKAZJI ŚWIĄT
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
PRAGNIEMY ŻYCZYĆ
MIESZKAŃCOM GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
PIĘKNEJ WIELKIEJ NOCY.
NIECH BĘDZIE TO CZAS POKOJU, RADOŚCI
I BUDZENIA PRAWDZIWEJ NADZIEI.
NIECH REFLEKSJA NAD TAJEMNICĄ
ŻYCIA DODAJE WSZYSTKIM SIŁ
I WYTRWAŁOŚCI W CODZIENNYCH
ZMAGANIACH.
ZARZĄD TSG „INICJATYWA”

Ś WI ĘT O P OL S K I EJ N I EZ AP OMI N AJ K I
Zbliża się maj – miesiąc, w którym wszystko
zakwita, zieleni się i jest
kolorowo wokół nas. Stajemy się radośni, uśmiechamy się do siebie.
I nadchodzi dzień 15 maja,
tzw. posikanej Zośki. W naszym kalendarzu to dzień
Święta Polskiej Niezapominajki.
W tym roku zapraszam
wszystkie dzieci do wzięcia
udziału
w konkursie fotograficznym
i literackim (wiersz).
Tematem fotografii może być
wszystko, co kojarzy się
z niezapominajką
(miejsce, osoba, chwila, sytuacja). Fotografię należy zatytułować i opisać w kilku zdaniach. Należy również pracę
podpisać.
Dorosłych namawiam, aby
zechcieli napisać do redakcji
Goczałkowickich Wiadomości
i podzielić się z innymi wiedzą, pamięcią

o kimś lub czymś, co jest
godne
za p a mi ę t a n i a ,
a gdzieś nam umknęło.
Z okazji Święta Polskiej Niezapominajki w ubiegłym roku
zaprosiliśmy do wspólnego
zdjęcia panie i panny o imieniu Zosia.
Tego roku zapraszamy Kasie,
Kasieńki, Kaśki, Katarzyny.
Wspólne zdjęcie będzie robione 20 maja o godzinie 17tej
w ogrodach przy ulicy Św.
Anny 4 w Goczałkowicach.
Z a p r a s za m w s zy s t k i c h
mieszkańców Goczałkowic
na Dni Otwarte Ogrodu
w dniach od 12.05.07 do
20.05.07 w godzinach od 800
do 1900.
Program Dni Otwartych
Ogrodu w Gospodarstwie
Szkółkarskim
„ KAP IAS” Goc załkowic e,
ul. Św. Anny 4:
 12 maja godzina 10 ogło-

szenie konkursu „Święto
Polskiej Niezapominajki”
oraz po konkursowa wystawa prac.
 W dniach 12, 13 oraz 19
i
20
maja
w
godz.1000¸1700 proponujemy bezpłatne konsultacje
w sprawach chorób roślin.
 20 maja o godz. 17 zapraszamy wszystkie Kasie,
Kasieńki, oraz Katarzyny
do wspólnego zdjęcia.
 12-20 maja w godz.8.0018.00 zapraszamy dzieci
na konkurs pt.: „Tropami
roślin” (każde dziecko jest
nagradzane).
 W dniach 12-20 maja odbędą się zajęcia dydaktyczne dla dzieci zatytułowane „Sadzimy roślinki”.

u nas wypić kawę, zamówić ciasto i lody, wypić
piwo i zimne napoje. Obsługiwać Państwa będzie
Gospoda „Pod Złotą Podkową” z Poręby.

 W dniach od 12 do
20 maja wystawa poświęcona 15-leciu Gminy Goczałkowice Zdrój pt.:
„Osiągnięcia i zamierzenia”.
 Podczas Dni Otwartych
będ zie pre zent owa na
wystawa 70 lat przedszkola w gminie Goczałkowice
Zdrój.
Z góry przepraszam wszystkich sąsiadów i ich gości za
niedogodności w poruszaniu
się ulicami Świętej Anny,
Zimowej i Głównej.

 W dniach 12,13 oraz 19
i 20 maja można będzie

Elżbieta Kapias

REGULAMIN KONKURSU
Niezapominajka, to kwiat symbolizujący swoją nazwą szeroki
zakres tematów. Począwszy od przyrody, którą należy szanować i
ratować, poprzez pamięć o bliskich osobach i miejscach. Święto
niezapominajki może trwać przez cały rok. Zależy to tylko od
nas. ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI obchodzone jest
w dniu 15 maja.
UCZESTNICY KONKURSU:
dzieci i młodzież z powiatu pszczyńskiego.
CELE:
 zachowanie od zapomnienia ważnych dla nas chwil, osób,
miejsc, sytuacji,
 kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej,
 promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieży z różnych
środowisk i miejsc zamieszkania.
ORGANIZATORZY:
 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
 Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS w Goczałkowicach-Zdroju.
KONKURS FOTOGRAFICZNY:
 odbitki czarno-białe lub kolorowe o wymiarach 10x15 cm lub
większych,
 każde zdjęcie powinno być
zatytułowane lub krótko opisane.
Ważne przy ocenie nadesłanych
prac będzie uzasadnienie swego
wyboru.

KONKURS LITERACKI: wiersz.
OPIS PRACY: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres
szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 12 kwietnia 2007 r.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7,
tel. 0322102498
Na ogłoszenie wyników konkursów i wernisaż wystawy zapraszamy w dniu 12 maja 2007 r. na godzinę 1000 (sobota) do GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO KAPIAS w Goczałkowicach
Zdroju, ul. Św. Anny 4.

Dla uczestników konkursu przewidziano
ciekawe nagrody.
Najciekawsze prace opublikujemy.
UWAGA:
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Zapraszamy
do udziału w konkursach
pod hasłem
ŚWIĘTO POLSKIEJ

NIEZAPOMINAJKI”

Z życia szkoły SP2 im Jana Pawła II
Godzina 7:50 z pozoru opustoszały plac obok budynku z
czerwonej cegły zaczyna tętnić
życiem. P odjechał autobus
szkolny. Kolejny dzień pracy
szkoły rozpoczęty. Szkoła nieduża, przytulna, mieszcząca 118
dzieci. Wydawałoby się, że to
takie spokojne miejsce, w którym nic się nie dzieje. Nic bardziej błędnego!
Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Goczałkowicach Zdroju imienia
wielkiego Polaka Jana Pawła II
stara się być „Małą Wielką
Szkoła”. Cóż wielkiego może się
dziać w małej szkole? Odpowiem: wszystko. Już we wrześniu w pięknej, wczesnojesiennej scenerii parku szkolnego,
odbyło się ognisko szkolne integrujące uczniów, ich rodziców i
pracowników szkoły. Korzystając z ciepłej jesieni, w październiku odbyło się święto latawca,
na którym uczniowie mieli okazję się wykazać zdolnościami
konstruktorskimi i plastycznymi.
Uczniowie ciągle są uwrażliwiani na problemy ekologiczne,
dlatego chętnie biorą udział w
akcjach, takich jak: „Sprzątanie

Świata”, „Święto Drzewa”, konkursach ekologicznych, oraz
regularnie uczestniczą w zajęciach kółka ekologicznego. W
listopadzie odwiedziliśmy rezerwat” Żubrowisko” w Jankowicach. Mieliśmy także okazję
spacerować tamtejszą ścieżką
dydaktyczną . Od stycznia odbywa się w naszej szkole zbiórka
makulatury, puszek, oraz zużytych baterii.
Duży nacisk w szkole kładzie się na ukulturalnianie dzieci, dlatego dużym powodzeniem
cieszy się kółko teatralne, zespół
wokalny Allegro, czy znany ze
swych sukcesów zespół regionalny „Goczołki”, który w tym
roku zdobył I miejsce w powiatowym przeglądzie jasełkowym,
który odbył się w Suszcu. Klasy
I – VI uczęszczają na dodatkowe
zajęcia z edukacji regionalnej i
tańców. Już od pierwszej klasy
wprowadzone są lekcje drugiego
języka obcego - niemieckiego.
Dobrze wykorzystana jest
także pracownia komputerowa,
w której odbywają się nie tylko
zajęcia z informatyki, ale także z
poszczególnych przedmiotów.

Bardzo interesującą grupę tworzą uczniowie należący do
„Klubu ludzi ciekawych wszystkiego”, który odwiedza ciekawe
miejsca w regionie i nie tylko.
Członkowie tej grupy mieli okazję zwiedzić elektrownię w Łaziskach, pszczyńskie kino Wenus od zaplecza, a także Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Wśród dzieci nie brakuje
zapalonych sportowców, którzy
mają okazję rozwijać skrzydła
na zajęciach z wychowania fizycznego, odbywających się nie
tylko na sali gimnastycznej, ale
także na basenie przy SP2, czy
w razie ładnej pogody także na
boisku szkolnym. Możliwość
korekcji postawy u dzieci zapewniają zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej, w tym także na
basenie, a o poprawną wymowę
dba pani logopeda zatrudniona
w naszej szkole.
Bardzo prężnie działa samorząd uczniowski zajmujący się
organizacją takich imprez jak
Andrzejki, Mikołajki, czy karnawałowy bal przebierańców,
który w tym roku odbył się pod

nazwą „Pidżama Party”, nie
zabrakło jednak na nim ciekawych „niepidżamowych” przebrań. Samorząd uczniowsk i
zajmuje się także sprawdzaniem
czystości w klasach, szatni
szkolnej i tornistrach.
Uczniowie mieli wiele okazji
współzawodniczyć ze sobą na
różnych konkursach wewnątrz i
pozaszkolnych, takich jak: konkurs biblijny, różne zawody
sportowe, konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową,
czy całkiem niedawno międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”. Słabsi uczniowie
mają zapewnioną pomoc pedagoga szkolnego oraz nauczycieli
różnych przedmiotów na zajęciach wyrównawczych, czy
indywidualnych. Najubożsi korzystają z obiadów dofinansowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Przed nami jeszcze dużo
pracy: bezpośrednie przygotowanie klas szóstych do egzaminu kompetencji, ciężka walka o
czerwone paski na świadectwie i
pełne nadziei oczekiwanie na
wakacje.

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 prz yjmowani s ą od godz. 12.00.
KASA WRAZ Z EKSPOZYTURĄ BANKU PKO BP SA
W BUDYNKU URZĘDU GMINY – czynna od poniedz iałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.30, we wtorek od 9.30 do 17.00
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wnios ków we
wtorki od godz. 15.00 do 17.00, w czwartki od godz. 13.30 do 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ul. Sz kolna 11, tel./fax
2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do
16.00, dyż ur prac owników s ocjalnych w piątek od 8.00 do 16.00.
W czwartki interesanci prz yjm owani są od godz. 14.00.
Komórka Świadczeń Rodzinnych prz y OPS - ul. Szkolna 11,
tel./fax 2107090. Godz. urz ędowania: od poniedz iałku do piątku od
7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Sz kolna 13, tel. 2107838, urzęduje
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3,
tel./fax 2127424, urz ęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 22.00.
POLICJA - w Pszczynie: tel. 2104091 lub pom ieszczenie przy
ul. Uzdrowis kowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652
STRAŻ POŻARNA - 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.
APT EK A "Pod
Eskulape m" - te l. 21 0739 4, c z ynna
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 LECZNIC A DL A 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.
POCZT A - tel. 4491145, fax. 4491146.

DOWODY OSOBISTE
Informujemy mieszkańców gminy, że ustawa z dnia 12 września
2002r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji i dowodach
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej wprowadza obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. w następujących terminach:

 od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – wydanych
w latach 1962 – 1972

 od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – wydanych
w latach 1973 – 1980

 od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – wydanych
w latach 1981 – 1991

 od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – wydanych
w latach 1992 – 1995

 od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. – wydanych
w latach 1996 – 2000

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU OTRZYMANIA
DOWODU OSOBISTEGO
 wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiające głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Fotografie mogą być
czarno-białe
 odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
 odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł.

UWAGA!!
1. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór
wymaga osobistego stawiennictwa (osoby małoletnie w obecności
przedstawiciela ustawowego)
2. Na żądanie organu, strona winna przedstawić również poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

ZGŁASZANIE AWARII:
♦ AWARII OŚWIETLENI A ULICZNEGO - z podaniem ulic y i numeru
♦
♦

poses ji. Pogotowie Energetyczne: 991 i AZK: 2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG - w pokoju nr 209 lub 205
Urz ędu Gminy.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI

•

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

•

Prz eds iębiors two Inż ynierii Kom unalnej,
ul. Zdrojowa (były hotel W ZD), tel. 2102086

•
♦
♦

43-200

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje,
Że w sobotę, 14 kwietnia br.
zaplanowany jest ogólnopolski
„DZIEŃ OTWARTY” w urzędach skarbowych.

Pszczyna

Zakład Us ługowo-Handlowo-Produkc yjny KOM-GAZ, 43-502
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczyszczeniowy Marc in
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 s oboty,
niedziele i święta - tel. 605288662, 603 914383

To dodatkowy dzień, w którym podatnicy będą mogli
uzyskać odpowiedzi na pytania
dotyczące rozliczenia PIT za 2006 rok.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
w godzinach od 700 do 1500.
mgr Bogusław Szarzyński
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie

C ZASO PI S MO
S A MO R ZĄD O W E
G MI N Y
G O C ZA ŁK O W IC E- ZD R Ó J,
UL. SZK O LN A 13, TEL. 2107185, 7387038, 7387046, 7387054, 7387125,
FAX: 2107306. E- MAIL: G MIN A@G OC ZALK OW IC EZD R OJ. PL R ED AG U JE
ZESPÓ Ł. AD R ES R ED AKC JI I W YD AW C Y: 43-230 GO C ZAŁK OW IC EZD RÓ J, U L. SZK OLN A 13. O PR ACOW AN IE GR AFIC ZN E, SKŁAD
I ŁAM AN IE: TEC H NO GR AF, 43-200 PSZC ZYN A UL. K ĘD ZIOR A 19. D RU K:
AR TISC O, 43-230 GO C ZAŁK OW IC E- ZDR Ó J, U L. SZK OLN A 81A. R ED AKC JA N IE ZW R AC A MATER IAŁÓW
NIE ZA MÓW IO N YC H, ZASTR ZEG A SOB IE PR A W O SK R AC AN IA I O PR ACOW YW AN IA N AD ESŁAN YC H
TEK STÓW OR A Z ZMIAN Y TYTU ŁÓW . N AK ŁAD: 1000 EG ZEMPLAR ZY.

