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STAROSTOWIE DOśYNKOWI: MAŁGORZATA I ŁUKASZ DZIDA
WRAZ Z SYNEM KACPERKIEM

Po raz drugi w pierwszej dziesiątce
takich jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja
Rozwoju Demo kracji Lokalnej, Szko ła Główna Handlowa, Związek Miast Polskich).
W skład kapituły wchodzą
równieŜ przedstawiciele M inisterstwa Finansów oraz
NajwyŜszej Izby Kontroli.

„To nie zabawa. To powaŜny
sprawdzian, oparty o konkretne, „twarde” wyniki działalności samorządów” – tymi
słowami były premier J. Buzek przywitał samorządowców z całej Polski, którzy w
ubiegły piątek - jak co roku –
zjechali do Warszawy by
odebrać doroczne nagrody w
najbardziej prestiŜo wym rankingu. „RANKING SAMORZĄDÓW” ma swoją renomę i tradycję. Jest organizowany od kilku lat, od 3 lat w

nowej formule. Jego przebieg i wyniki u waŜn ie śledzą
wszyscy samorządowcy oraz
potencjalni klienci urzędów.
Jest oceną pracy, skuteczności, determinacji i zaangaŜowania całej społeczności lokalnej. Ocenę ustala Kapituła
pod przewodnictwem prof.
Jerzego Buzka, w oparciu o
metodykę opracowaną przez
zespół ekspertów składających się z przedstawicieli
instytucji i środowisk współpracujących z samorządami

„Ranking samorządów” organizowany przez d zienn ik
„Rzeczpospolita” przygotowano po wnikliwy m przestudiowaniu finansów gmin.
Gminy podzielono na 3 kategorie: miasta na prawach
powiatu, gminy miejskie i
miejsko-wiejskie oraz g miny
wiejskie. Jego celem było
wskazanie najlepiej zarządzanych miast i g min w Po lsce.
„Sporządzając ranking, chcieliś my – tak jak w poprzednich latach – uhonorować
samorządy, które najbardziej
dbają o rozwój i podniesienie
jakości Ŝycia mieszkańców.
Oczywiście zachowując reguły odpowiedzialności i bez(Ciąg dalszy na stronie 4)
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X sesja Rady Gminy
Goc za łko wice - Zdró j
odbyła się 3 lipca 2007
roku.
Sesję otworzyła i prowadziła Przew odnicząca Rady
Gminy Pani Aleksandra M arzec.
Podjęto uchwały w sprawach:
- przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2007-2012,
- zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Goczałkowice-Zdrój,
- z m i a ny u c hw a ły n r
XXXV/216/2005 Rady Gminy
Gocz ałkow ice-Zdrój z dnia
07.06.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy GoczałkowiceZdrój,
- przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
Gminie Goczałkowice- Zdrój”,
- przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z

opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a takŜe warunków i sposobu
ich przyznawania,
- ustalenia opłat za świadczenia
prowadzonych przez Gminę
Goczałkowice- Zdrój publicznych przedszkoli,
- podjęcia współpracy z gminami Powiatu Pszczyńskiego i
Powiatem Pszczyńskim przy
przygotowaniu dokumentacji do
projektów „Budowa e-struktury
dla Powiatu Pszczyńskiego” i
„Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”,

tem uzdrowiskowym,
- w wyniku zmian w prawie
energetycznym prowadzone są
rozmowy z firmą Vattenfall na
temat ew entualnej przyszłej
współpracy,
- organizowany jest letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy,
- odbyła się wizytacja Komisji
Sportu Urzędu M arszałkowskiego gminnych obiektów sportowych,
- wysłany został list intencyjny
do M arszałka Województwa w
sprawie nawiązania rozmów na
temat przyszłości Uzdrowiska w
Goczałkowicach.

W sprawozdaniu ze swojej pracy
Wójt poinformował, Ŝe w okresie od ostatniego posiedzenia
Rady do sesji:
- nastąpiło zakończenie roku
szkolnego w szkołach i przyznał
nagrody wójta dla najlepszych
absolwentów,
- odbył się konwent wójtów
powiatu pszczyńskiego na temat
organizacji komunikacji publicznej na terenie powiatu,
- na mocy decyzji dyrekcji PKO
BP od 1 lipca zamiast placówki
PKO w budynku Urzędu Gminy
działa agencja PKO,
- prowadzone są prace na opera-

W wolnych głosach i wnioskach
omawiano sprawy odprowadzania wód deszczowych w rejonie
Potoku Goczałkowickiego oraz
wizji gospodarki przestrzennej w
Gminie.

Wyb ory ław ni ków
Na sesji w dniu 24.07.2007r. Rada Gminy powołała Zespół oceniający zgłoszenia
kandydatów na ławników. W
skład Zespołu weszli: Maria
OŜarowska – Przewodnicząca
oraz członkowie – Jolanta Jarek i Józef Brudek.
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie opinii o z głoszonych
kandydatach na ławników, na
lata 2008-2011 oraz przedstawienie jej na sesji Rady Gminy
przed przystąpieniem do wyborów.
Przy tej okazji informujemy,
Ŝe w 2007r. upływa kadencja
ławników wybranych w 2003r.
Przepisy ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych
zobowiązują Radę Gminy do
dokonania wyboru ławników w
ostatnim roku ich kadencji.
Wybory odbywają się najpóź-

niej w październiku roku kalendarzow ego poprz edz ającego
nową kadencję ławników.
Ławnikiem moŜe być osoba,
która:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich
2. jest nieskazitelnego charakteru
3. ukończyła 30 lat
4. jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania
od co najmniej roku
5. nie przekroczyła 70 lat
6. jest zdolna, ze względu na
stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
W ustawowym terminie, a więc
do końca czerwca br. zgłoszono
4 kandydatów na ławników.
Maria OŜarowska

_________________________

XI sesja Rady Gminy
Goc za łko wice - Zdró j
odbyła się 24 lipca 2007 roku.
Sesję otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Pan Czesław Furczyk.
Podjęto uchwały w sprawach:
- współfinansowania przebudowy skrzyŜowania drogi zbiorczej
wzdłuŜ DK-1 z DK-1 i ul. Spokojną w G ocz ałkow icachZdroju,
- współdziałania z Gminą
Pszczyna przy przebudowie
skrzyŜowania drogi zbiorczej
wzdłuŜ DK-1 z DK-1 i ul. Spokojną w G ocz ałkow icachZdroju,
- zmiany budŜetu gminy na 2007
r.,
- zaciągnięcia poŜyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach
na dofinansowanie zadania pn.
”Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach Bór I i Bór II w Goczałkowicach-Zdroju”,
- powołania Zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na
ławników na lata 2008-2011,
W sprawozdaniu ze swojej pracy
Wójt poinformował, Ŝe w okre-

sie od ostatniego posiedzenia
Rady do sesji:
- umorzony został Gminie częściowo kredyt zaciągnięty na
budowę ulic Rolnej i Solankowej,
- w związku z uchwałą nr
IX/59/07 odbył się przetarg na
wybór banku finansującego
kredyt dla Gminy. Wybrany
został Bank Ochrony Środowiska.
- na mocy decyzji dyrekcji PKO
BP od 1 lipca zamiast placówki
PKO w budynku Urzędu Gminy
działa agencja PKO,
- w związku z przerwą wakacyjną w szkołach i przedszkolach
prowadzone są prace remontowe,
- przetarg na dzierŜawę stawu
M aciek zakończył się niepowodzeniem. śadna z ofert nie spełniała warunków przetargu,
- otrzymał decyzję o umorzeniach kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis ka na łącz ną kw ot ę
1.365.135 zł,
- dzieci i młodzieŜ z terenu Gminy uczestniczą w koloniach i
obozach językowych,
- realizowana jest wymiana sieci
wodociągowej na ulicach Poprzecznej, Górnej i KrzyŜanowskiego.
- ogłoszony został przetarg na
realizacje inwestycji budowy
kanalizacji sanitarnej na ulicach
Bór I i Bór II. Rozstrzygnięcie
nastąpi najprawdopodobniej 10
sierpnia.
- zakończono składanie wniosków do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy. ZłoŜono 48 wniosków.
Procedura jest kontynuowana,
- Gmina Goczałkowice-Zdrój
zajęła 9 miejsce w kategorii
gmin wiejskich w rankingu gazety „Rzeczpospolita”.
W wolnych głosach i wnioskach
omawiano sprawy zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, renty planistycznej
oraz problemy powstałe po zamianie placówki PKO w budynku Urzędu Gminy na agencję
PKO tego banku.
Opracował
Przemysław Puchała

Pamięci ks. Justyna
Nigdy nie ma odpowiedniej pory na odejście ale
czasem śmierć przychodzi
zb yt szybko i zb yt nagle…
Ksiądz Justyn Sęk rozpoczął
pracę jako kapelan klasztoru
Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach –Zdroju w lipcu
1989r. śył wśród nas i wypełniał względem nas obowiązki

duszpasterskie przez 18 lat.
Odszedł do domu Ojca w
dniu 10 lipca tego roku, w
szpitalu w Szczecinie, w 73
roku Ŝycia, w 54 roku Ŝycia
zakonnego i 48 roku posługi
kapłańskiej. Ciało Zmarłego
ks. Justyna spoczywa w grobowcu salwatorianów na
cmentarzu w Bystrej Śląskiej.

Ks. Justyn Sęk urodził się 17 marca 1935 r. w miejscowości śelazna, koło Rawy Mazowieckiej, jako syn Józefa i Bronisławy. Na chrzcie św. otrzymał imię Kazimierz. Miał dwóch
b raci i dwie siostry. Do zgromadzenia salwatorianów wstąpił w
1952 r. przyjmując imię zakonne Justyn.

Święcenia diakona-

tu przyjął 12 grudnia 1959 r. w Bagnie z rąk biskupa Bolesława
Kominka, natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca
1960 r. równieŜ w Bagnie z rąk b iskupa Andrzeja Wronki.
W latach 1961-1969 pracował w charakterze wikariusza

Ks. Justyn odszedł
stąd jako jeden z nas, jako
obywatel tej Gminy. Przez 18
lat posługi kapłańskiej towarzyszył nam w codziennych
sp ra wa ch . Był o twa rty,
skromny i nigdy nie pozostawał obojętny na sprawy drugiego człowieka. Uczył nas
szacunku i respektu, uczył
miłości do Kościoła.
„Będzie Cię
nam
bardzo b rakowało, Twojego
głosu, celebrowanych Mszy
Św. i nab oŜeństw, kazań i
godzin przesiedzianych w
konfesjonale, spacerów i pozdrawiania ludzi… - tymi słowami zawartymi w liście ks.
Łukasza Kleczki, pierwszego
salwatorianina z goczałkowickiej parafii, podczas naboŜeństwa Ŝałobnego w czwartek

12 lipca 2007r. mieszkańcy
Goczałkowic Ŝegnali Zmarłego.
PS. Składam wyrazy podziękowania Pani Marii Kleczka
za pomoc i udostępnienie
materiałów.
Maria OŜarowska

w parafiach salwatoriańskich i diecezjalnych: w Ob ornikach
Śląskich (1961-1962), w Bielsku-Białej (1962-1963), w Warszawie - Okęcie (1963-1965), w Trzeb ini (1965-1966) oraz w śywcu - Sporyszu (1966-1969).
Z dniem 1 lipca 1969 r. został skierowany do pracy w
salwatoriańskim referacie misji i rekolekcji ludowych. Posługę
rekolekcjonisty i misjonarza pełnił przez okres dwudziestu lat.
W tym samym czasie pełnił równieŜ funkcje przełoŜeńskie we
wspólnotach we Wrocławiu (1975-1979, równieŜ ekonom), w
Ob ornikach Śląskich i w Międzywodziu (1984-1987 superior;
1987-1989 wicesuperior).
30 czerwca 1989 r. podjął ob owiązki kapelana klasztoru
Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach-Zdroju. W latach
1990-1996 i 1999-2004 funkcję konsulatora wspólnoty w Bielsku-Białej. W połowie czerwca, jak co roku, wyjechał na wypoczynek do Międzywodzia.
Nie dane Mu b yło wypocząć. Najpierw szpital w Kamieniu Pomorskim, potem szpital w Szczecinie... Zmarł 10 lipca 2007r. w
godzinach południowych.

Są takie chwile…
Są tak ie chw ile , g d y s ię n ie ś mie badać
swej w łas ne j d us zy , b o s ię człow ie k lęk n ie,
Ŝe an i jed ne j n ie znajd zie w n ie j str u ny ,
co p otrąco na, jes zcze czyst o d źw ię k n ie.
Lecz tr zeba ty lk o jed ne go s po jrze n ia
pe łn y mi w ie lk ie j miłośc i oc zy ma,
by w a kor d zw ią zać wszystk ie str u ny dus zy …
po trze ba jed n ych oc zu - - lecz ic h n ie ma!
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

"Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą..."
W dniu 24 sierpnia 2007 roku w Austriackich
Alpach zginął tragicznie Krzysztof Ro zmus - Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.
Krzysztof Ro zmus miał 37 lat. Był nauczycielem informatyki. Rok temu został dyrektorem SP nr 2. Góry i wspinaczki był y jego pasją. W austriackie Alpy wybrał się z Ŝoną i trójką
przyjaciół, równieŜ miłośników gór. Wypadek wydarzył się na
lodowcu Hoffmana na wysokości ok. 3450m.n.p.m. Trudno
słowami wyrazić smutek w obliczu tej nagłej i niespodziewanej
śmierci.
PogrąŜeni w głębokim Ŝalu

RODZINIE ZMARŁEGO
KRZYSZTOFA ROZMUSA
Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Wójt Gminy Krzysztof Kanik
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec
Pracownicy Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych
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Po raz drugi
w pierwszej dziesiątce
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Drogi gminne są zarządzane przez AZK. Rozumieć przez to naleŜy
remonty, odwodnienie, odśnieŜanie i oznakowanie. Inna rzecz to ruch
kołowy. Ruchem kołowym na drogach gminnych zarządza Starosta.
Tak reguluje to ustawa. Dlatego nie mogę usuwać parkujących samochodów (w miejscach dozwolonych!), na ulicach o małym ruchu,
tylko dlatego, Ŝe nie podoba się to mieszkańcowi. Jeśli samochód jest
porzucony, naleŜy zgłosić to policji, która z kolei ma uprawnienia do
odnalezienia właściciela i nakazania mu opuszczenia miejsca bądź w
przypadku nieustalenia właściciela moŜe samochód zabrać na swój
parking. Nie moŜemy tez dostawiać znaki zakazu, bo sami sobie
ograniczymy moŜliwości parkowania.

Roboty związane z wymianą wodociągów w ul. Poprzecznej, Górnej, KrzyŜanowskiego są w fazie końcowej kolektorów głównych.
Rozpoczęto równieŜ wykonywanie przyłączy. utrudnienia w ruchu
drogowym.

Odpady to wieczny problem. Są

tacy mieszkańcy co podrzucają
śmieci w reklamówkach do kontenerów gminnych, tych przy budynku Urzędu. To nie są kontenery ogólnodostępne. One są przeznaczone na odpady z Urzędu. M oŜliwości zawarcia umowy na wywóz
śmieci są bardzo duŜe. Komuś będzie nieprzyjemnie jak zostanie
złapany na podrzucaniu śmieci.

pieczeństwa finansowego” –
tak o Rankingu pisał w
„Rzeczpospolitej” Artur Sierant, członek Kap ituły Rankingu, Prezes firmy , która
dokonywała obliczeń. Ranking przeprowadzono w 2
etapach. W pierwszy m etapie
wybrano te samorządy, które
najlepiej zarządzały swoimi
finansami w latach 20032006 i jednocześnie najwięcej
w tym czasie inwestowały.
Analiza oparta była o dane
Ministerstwa Finansów. Oceniano punktowo m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków

unijnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, nadwyŜkę operacyjną, zadłuŜenie,
dynamikę wzrostu wydatków
ogółem, dynamikę wzrostu
dochodów własnych, relację
nakładów inwestycyjnych do
przyrostu zadłuŜenia. Przeanalizowano w ten sposób
wszystkie miasta i gminy w
kraju, następnie do drugiego
etapu zakwalifiko wano łącznie 450 samorządów. W gronie tym znalazło się 50 miast
na prawach powiatu, 200
gmin miejskich i miejskowiejskich oraz 200 g min
wiejskich.
Maria OŜarowska

Burza po raz kolejny spowodowała uszkodzenie centrali telefonicznej.

Inicjatywą „Społeczniaków” z Gimnazjum było powiększenie ilości
koszy na odpady. AZK dostawiła 18 szt. koszy. Czekamy na ich pomalowanie przez gimnazjalistów, zgodnie z umową.

Aura jest raczej sprzyjająca i nie ma problemów z częstym koszeniem traw. Utrzymaniem zieleni zajmuje się firma LIGUSTR.

Z końcem sierpnia przeprowadzone będą drobne remonty w budynkach mieszkalnych gminnych.

G

ospodarka wodno-ściekowa pod względem zuŜycia utrzymuje się
od wielu miesięcy na stałym poziomie. Zakup wody to średnio 35.000 m3/miesiąc.

Intensywność wymiany pieców w ramach programu niskiej emisji
wyraźnie zmalała. Jeśli tendencja ta utrzyma się gmina zrezygnuje w
przyszłym roku z tego programu. Radzimy się pospieszyć.
Zbigniew Gieroń

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
PRZYPOMINA
O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA
NIERUCHOMOŚCI
W STANIE, KTÓRY NIE ZAGRAśA
SĄSIEDNIM UPRAWOM
POPRZEZ ZACHWASZCZENIE
(dot. wykaszania, oprysku, zaorania, ...)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOW ICA CH-ZDROJU SKŁADA
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE PA NU WOJCIECHOWI
KAPIASOWI ZA UPIĘKSZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH WOKÓŁ KRYTEJ PŁYWA LNI.
KIEROWNIK GOSiR: JA N B UKOWCZA N

WAKACJE Z GOK-IEM 2007 W OBIEKTYWIE
Mała Fatra

Rodzinny wyjazd
do Parku Kultury
i wypoczynku
w Chorzowie
- Ogród Zoologiczny

Tatralandia

Rajd górski
na Przegiebek
śywiecki
(1000m n.p.m.)

Rajd górski
na Rycerzowa
(1226 m n.p.m.)

Rajd górski na StoŜek
( 978 m n.p.m)

Rajd górski
na Leskowiec
(922 m n.p.m.)

Orawica

Z wizytą u Bratanków - Węgry
W dniach 18 - 20
sierpnia 2007 wład ze Gminy
Goczałko wice - Zdrój z Wójtem Krzysztofem Kanikiem
na czele oraz panie z Zespołu
Fo lklo ry st yc zn eg o

"Goczałkowice" uczestniczyły w uroczystościach Gminy
Parasznya na Węgrzech.
Uczestnikó w imp rezy częstowały regionalny mi, własnoręczn ie wypieczonymi przy-

Wakacje w Bibliotece
Fani informatyzacji i
rozwoju elektronicznych technik porozumiewania się traktują ksiąŜkę z przymruŜeniem
oka. Ich zdaniem ksiąŜka nie
jest w stanie konkurować z
Internetem, który gwarantuje
szybki dostęp do informacji.
To prawda. I choć biblioteki
teŜ wprowadzają najnowsze
zdobycze techniki do swojej
działalności statutowej, to jednak ksiąŜka sama w sobie ma
wartość bezcenną. Bo ksiąŜki,
dobrej ksiąŜki nic nie zastąpi.
Komputerowy katalog i 3 stanowiska komputerowe z szybkim łączem internetowym dla
klientów to dzisiejszy obraz
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goczałkowicach-Zd roju.
A w niedalekiej przyszłości internetowy spis ksiąŜek, który
pozwoli uzyskać informacje
o konkretnych tytułach, ich
dostępności, a takŜe informacje o nowościach czytelniczych oraz komentarze i recenzje.
Sezon urlopowy w pełni.

W tym okresie z usług Gminnej Biblioteki Publicznej codziennie korzysta 50-60 osób.
Dorosłych i dzieci. Z myślą o
tych ostatnich w sierpniu br.
Kierowniczka Biblioteki Pani
Jadwiga Król przygotowała
specjalną ofertę wakacyjną.
W poniedziałki od godz. 10.00
do godz. 12.00 odbywają się
„Poranki filmowe”. We wtorki
i piątki o tej samej godzinie
fani komputerów mogą sprawdzić swój refleks oraz koncentrację i umiejętności manualne
w grach komputerowych. Środy są przeznaczone na konkursy plastyczne, a w czwartki
kontynuowana jest akcja „Cała
Polska czyta dzieciom”
W najbliŜszym czasie gminny
księgozbiór powiększy
się
o nowe pozycje ksiąŜkowe
gdyŜ Bib lioteka pozyskała
dotację z Ministerstwa Kultury
w kwocie 6.800 zł. , w ramach
programu „Promocja czytelnictwa – rozwój księgozbiorów”.
Maria OŜarowska

smakami; pączkami, ko łaczem, chlebem ze smalcem, a
takŜe swo jskimi kiszonymi
ogórkami. Wypiek odbywał
się na bieŜąco w p lenerze silne ręce Pani Łucji Fijoł

oraz pozostałych gospodyń
wyrobiły i uformo wały około
500 ru mianych, pulchnych
pączków, który mi delektowali się wszyscy przybyli goście.

SPORT

Turniej PlaŜowej Piłki Siatkowej
Turniej odbył się w sobotę 21.07.2007r. na boisku przy
SP II, brało w nim udział 10
druŜyn w tym trzy druŜyny z
Goczałkowic. Do wygrania były
puchary za trzy pierwsze miejsca
i dla najlepszego zawodnika.
Pierwsza druŜyna do pucharu
otrzymała nagrodę rzeczową.
KaŜdy zawodnik który brał
udział w turnieju otrzymał pamiątkową koszulkę . Turniej
odbywał się na wysokim pozio-

mie, więc było na co popatrzeć.
M ecze odbywały się systemem
brazylijskim.
I miejsce: Adrian Wiewióra,
Łukasz Stawowski
II miejsce: BłaŜej Jany, Rafał
Bogacz
III miejsce: Leszek Kurpas,
Piotr Tekla
IV miejsce: Dawid Dyrda, Paweł Kanik
Najlepszy zawodnik turnieju:
Adrian Wiewióra

Plany i zmiany
Zakończono procedurę naboru wniosków dotyczących zmian
w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Ogółem wpłynęło 48 wniosków. PrzewaŜająca część dotyczy przekwalifikowania
gruntów. Jest teŜ wniosek o obniŜenie tzw. opłaty planistycznej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem
planu. Opłata ta jest naliczana jednorazowo w przypadku zbycia
tych nieruchomości, których wartość uległa zwiększeniu wskutek
uchwalenia planu. Zgodnie z uchwalonym planem aktualna stawka
opłaty planistycznej wynosi 30%.
Obecnie Urząd Gminy dokonuje analizy wniosków i przygotowuje wystąpienia do instytucji i jednostek zainteresowanych zmianami w planach.
Maria OŜarowska

WAKACJE
Jak to się często mówi cudze chwalicie swego nie znacie. Banalne, oklepane, ale pasuje jak ulał do poniŜszych rozwaŜań. Czy moŜna spędzić dwa
tygodnie
niezapomnianych
chwil w Goczałkowicach, a jeśli
tak, to co jest głównym magnesem przyciągającym turystów,
wczasowiczów, kolonistów? By
poznać odpowiedzi na te pytania
wybrałem się najpierw do hali
sportowej, gdzie młodzieŜ przyjeŜdŜa na obozy treningowe.
W tym roku z naszej bazy sportowej podczas wakacji korzystają sportowcy z kilku polskich
miast, między innymi młodzi
koszykarze z Krakowa. Dlaczego wybierają Goczałkowice? Jak
powiedział mi kierownik zgrupowania, Piotr Pieluch: „Wybór
jest nieprzypadkowy, bo gościmy tu juŜ trzeci raz. Największym atutem Goczałkowic jest
doskonała baza sportowa. Pełnowymiarowa, klimatyzowana hala
sportowa z pełnym wyposaŜeniem, a takŜe basen – stawiają
wasz ośrodek w czołówce ośrodków sportowych południowej

W

GOCZAŁKOWICACH

Polski”.
Kierownikowi
zgrupowania
wtóruje trener, z duŜym trzydziestotrzyletnim doświadczeniem – Jan Długosz. Według
niego, gdyby w sąsiedztwie hali
powstał hotel i poprawiły się
warunki mieszkalne (młodzieŜ
mieszka w szkole) wtedy mogliby do Goczałkowic przyjeŜdŜać
równieŜ seniorzy. A jak pobyt w
Goczałkowicach oceniają młodzi koszykarze krakowskiej
Wisły? 13-sto letniemu M ikołajowi odpowiada spokój i cisza.
W Krakowie na co dzień budzi
go miejski zgiełk, tu kiedy otworzy oczy słyszy śpiew ptaków
i… kilka psów z osiedla.
„Spokój jest nieoceniony, no i
nie ma tu Ŝadnych waśni z miejscowymi. Nikt się nas nie czepia, Ŝe przyjechaliśmy z innego
miasta, Ŝe gramy w Wiśle, generalnie ludzie są bardzo mili,
szczególnie jedna pani z pobliskiego sklepu.” – tak z kolei
Goczałkowice opisuje 12-sto
letni Adrian. Wszyscy sportowcy byli zgodni, Ŝe moŜna tutaj
wypocząć, korzystając równieŜ z

darów natury w postaci lasu i
pięknego zalewu, nad który
wybierają się na częste spacery.
Na koniec rozmowy zapytałem
ich dość przewrotnie, tym bardziej, Ŝe część z nich jest tutaj
nie po raz pierwszy. Kiedy po
powrocie do szkoły opowiadają
sobie wzajemnie, gdzie spędzali
wakacje - jak Goczałkowice
prezentują się na tle Chorwacji,
Hiszpanii, M orza Bałtyckiego?
Okazuje się, Ŝe całkiem dobrze.
Doprawdy, cudze chwalimy
swego nie znamy….
Nie tylko młodzieŜ przyjeŜdŜa do nas na wakacje. Jak
grzyby po deszczu powstają w
sąsiedztwie uzdrowiska pensjonaty, moŜemy zauwaŜyć coraz
więcej tablic „pokoje gościnne”.
Znaczy to - zapotrzebowanie
jest, mało tego, są takie dni,
kiedy o nocleg w Goczałkowicach naprawdę trudno. Wszystkie miejsca są zajęte! Jak powiedział „Wiadomościom Goczałkowickim” Kazimierz Danel –
właściciel najstarszego prywatnego
pensjonatu
„M aria”:
„Najczęściej przyjeŜdŜają tutaj

na leczenie do sanatorium.
Skąd? Głównie z południa Polski, z Katowic, Wrocławia, ale
ostatnio, co raz częściej goszczą
u mnie kuracjusze z zagranicy.”
Według Danela oprócz uzdrowiska atrakcją Goczałkowic jest
zapora. „Szkoda tylko, Ŝe nie
moŜna korzystać z jej uroków.
Kiedyś moŜna było się wykąpać
i popływać Ŝaglówką. Teraz co
najwyŜej, moŜna przespacerować się tamą do Czarnolesia”.
Jak miałem 10 lat byłem
na wakacjach w Łodzi. Kiedy
ostatnio rozmawiałem z kolegą,
który mieszka w tym mieście i
wspomniałem mu o łódzkich
koloniach, nie mógł wyjść z
podziwu – „a co ty tu robiłeś?
Tu nie nic ma!”. W ramach wymiany kolonijnej do Goczałkowic przyjeŜdŜali młodzi łodzianie. 20 lat temu nie mogłem
zrozumieć po co. PrzecieŜ tu nic
nie ma! M yliłem się. Wakacje w
Goczałkowicach mogą być naprawdę niezapomniane. Doprawdy, cudze chwalimy swego
nie znamy….
„MiCz"

„Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek
ludzi inteligentnych i sympatię dzieci – to znaczy odnieść sukces”

KOLONIE DŁUGOPOLE-ZDRÓJ 2007
W dniu 2 lipca roku pańskiego, zebrała się ferajna na terenie
boiska szkolnego.
Gwar, szum, przepychanka,
wychowawcy szukają swego
wychowanka. M iejsca ustalone,
grupy podzielone, kierowniczka
z radości zacierała ręce spocone.
Ósma z minutami autobus pod
szkołę został podstawiony. Kierowca przejęty, spocony, ale do
szalonej podróŜy pozytywnie
nastawiony. Pakujemy do środka
bagaŜe nadmiarem ciuszków
przeciąŜone. Ostatnie podrygi,
całowani. M amy i taty przytulani. śegnajcie rodzice, nie rońcie
łez skrycie, toŜ za dwa tygodnie
znów nas zobaczycie. Szalony
autobus z piskiem opon rusza,
by do Długopola dotrzeć jak
najszybciej.
Wspaniały krajobraz za
oknem nam miga, wewnątrz
atmosfera jest bardzo Ŝyczliwa.
Wychowawca Paweł filmiki
nam puszcza, kierowniczka
zabrania gdyŜ cenzura ich nie
dopuszcza. Pan M aciek oponuje,

lecz jego nacisk Beaty nie przekonuje. Pani Weronika spięta
jest troszeczkę, ale trema jej
mija kiedy Pani Dominisia lekcji
jej udziela. Pielęgniarka Henia,
nad wszystkim panuje by nikomu krzywda nie stała się w tłumie. Pięć godzin minęło, podróŜ
się skończyła, choć młodzieŜ ta
jazda z lekka juŜ zmęczyła.
Dom wczasowy „Zbyszko”, w
nim kierownik M irek, uśmiechem nas wita i zaprasza gości.
Nic tu nie jest obce, kaŜdy kątek
znany, tyć się byczyliśmy tu
dwa lata temu. Chyba rzecz
najgorsza jaka mnie tu czeka to
przyobleczenie kaŜdemu łóŜeczka.
Chaos i harmider zapanował
wielki, ten nie chce z tym spać,
te chcą pokój wielki. Godzinka
minęła, szum opanowany, kaŜdy
kolonista jest ulokowany.
Wszystko co najgorsze mamy
juŜ za sobą, teraz same przyjemności spotkać nas tylko mogą.
Największą atrakcją na jaką
czekamy jest kurs tańca, łamań-

ca, przez pana Lubka nam przekazywany. KaŜdego ranka, czasem i wieczorem, ćwiczymy
kroki, salsy, rumby i fokstrota.
Pot czoła zalewa, dech w piersi
zapiera, ale nie pokaŜemy Lubkowi jaka z niego wymagająca
cholera.
W przerwach między tańcami,
są konkursy, zabawy, zawody
grupowe i wiele innych wariacji,
które dla kolonistów przygotowali wychowawcy. Grunt to
rodzinka, a u nas na koloni w
takiej atmosferze wszystko się
odbywa.
Trzeba teŜ wyjechać, kąsek
świata zwiedzić, aby przed innymi nie musieć się wstydzić.
Praga nas witała piękna i słoneczna, na moście Karola marzenia szeptaliśmy swoje. Witały
nas zwierzęta w największym
ZOO w Czechach, nawet krokodyl łezkę uronił kiedy musieliśmy się Ŝegnać. Była teŜ wycieczka po Ziemi Kłodzkiej,
robienie papieru nie jest nam juŜ
obce. W Kudowie Zdroju, mieli

basen i kręgielnię boską.
Czas upłynął szybko, pora się
juŜ zbierać i do Goczałkowic w
podróŜ powrotną się wybierać.
Nie jednemu z nas łezka w oku
się kręciła, bo Ŝal było się Ŝegnać z fajną, tak miłą. Umówieni jesteśmy juŜ w sekrecie Ŝe w
Augustowskich nocach uczestniczyć będziemy w przyszłym
roku w lecie.
Beata Kanik

składam wychowawcom: Dominice Strzemczok, Weronice
Pudełko, M aciejowi Szpetnie
oraz Pawłowi Kanikowi za pracę
i trud włoŜony w zorganizowanie czasu w ciągu tych dwóch
tygodni kolonistom.
Dziękuję równieŜ naszej pielęgniarce, Henryce Strzemczok,
która dbała o nasze zdrowie i
dobre samopoczucie.
Beata Kanik

Jako kierownik I-go turnusu
kolonijnego Długopole-Zdrój
2007 z całego serca chcę podziękować Wam, kochana młodzieŜy. Bez Was nie mogliśmy prze-

Ŝyć tych wspaniałych dni. To
Wy jesteście motorem całej
akcji wakacyjnej. Tak liczny
Wasz udział w kaŜdych koloniach, świadczy o tym, Ŝe chcecie z nami być, a to dla mnie jest
największą zapłatą z Waszej
strony.
Pragnę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, z jego prezesem Krzysztofem Kanikiem na
czele za to, Ŝe nieustannie od
tylu lat co roku gromadzicie
środki, szukacie sponsorów i
instytucji, które dofinansowują
nasz coroczny wyjazd.
Bardzo gorące podziękowania

No i stało się! Nareszcie
wakacje! JuŜ po rozdaniu świadectw kaŜdy głośno chwalił sie,
gdzie spędzi ten czas letniej
swobody. DuŜo osób planowało
wyjazd na kolonie do Długopola, organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Z
niecierpliwością czekaliśmy na
moment w którym ruszymy w
podróŜ, gdy nastał spragniony
dzień, 2 lipca, wszyscy juŜ o 7
rano podnieceni i bardzo szczęśliwi czekaliśmy na terenie SP1
na autobus, który zawiezie nas
na kolonie. Droga do pensjonatu
"Zbyszko" przebiegła bez zbęd-

nych zakłóceń i juŜ o 15.00 tego
samego dnia rozlokowaliśmy się
w pokojach. W pierwszym tyg.
pobytu w Długopolu zwiedzaliśmy zoo Safari w Czechach,
Czeską Pragę, Krainę pstrąga
oraz uczestniczyliśmy w licznych dyskotekach i zabawach.
Rozpoczynając kolejny tydzień
powoli godziliśmy się z faktem,
Ŝe połowę koloni mamy juŜ za
sobą, dlatego z kaŜdej wycieczki
cieszyliśmy się podwójnie. W
ostanich dniach zwiedzaliśmy
M uzeum Papiernictwa w Dusznikach, gdzie kaŜdy mógł własnoręcznie wykonać 2 arkusze

papieru i kolorową fontannę w
Polanicy, oraz bawiliśmy się
świetnie na basenie i kręgielni w
Kudawie. DuŜo czasu pochłoneły nam kursy tańca, jednak wiemy, Ŝe czas ten nie był stracony,
gdyŜ umiejętność i zabawę jaką
z niego wynieśliśmy nie zamienilibyśmy na nic innego.

„Gdy śmieje się dziecko – wszyscy wokół, choćby mieli tysiące
trosk, odwzajemniają tę radość.”
/Renata Bocian/

Ze smutkiem Ŝegnamy Towarzystwo i Długopole, jednak w
głębi serca kaŜdy ma nadzieję,
Ŝe spotkamy się za rok.
Justyna Hess

Wyp oczynek u Sł owak ów
W ramach partnerskiej
w s p ó łp r a cy , w dn i a c h
od 12.07.2007r. do 22.07.2007r.
grupa goczałkowickiej młodzieŜy pod opieką Leszka CzyŜa i
Łukasza Hanke wypoczywała w
Kopytowskiej Dolinie. Program
obozu był bogaty. Było sporo
wycieczek górskich bo jakŜe
mogłoby być inaczej; miejsce to
wyjątkowo sprzyja odpoczywaniu w kontakcie z przyrodą.

M łodzieŜ zaliczyła wejście na
najwyŜszy szczyt w okolicy –
Smrekowiec, zwiedziła jaskinię
ZLADIERA, podziwiała Lachowskie Wodospady. I poznała
wspaniałego człowieka imieniem Oto, który jest w Sindliarze lekarzem weterynarii. A po
pracy jest niezwykłym przewodnikiem, miłośnikiem przyrody i
gór oraz zapalonym ekologiem.
Potrafi całymi godzinami barw-

nie opowiadać o roślinach i
zwierzętach Ŝyjących w tych
lasach. Jak na zapaleńca przystało Pan Oto ma bardzo szerokie
zainteresowania, a w jego plecaku zawsze moŜna znaleźć woreczki na śmieci, które turyści
pozostawiają po sobie zapominając o dobrych manierach.
W pamięci obozowiczów na długo pozostaną teŜ
obrazki z Presova i Spisskiego

Hradu. Całości dopełniają kąpiele w basenie podgrzewanym
dzięki kolektorom słonecznym,
turnieje sportowe i wieczorne
spotkania.
Ze strony słowackiej nad
organizacją obozu czuwał codziennie Starosta Sindliara Pan
Franciszek Sedlak.
Maria OŜarowska

Dzisiaj granice i język to Ŝaden problem dla młodzieŜy

Sindliar i okolice to wspaniała przyroda i raj dla amatorów pieszych
wycieczek

NAJŁADNIEJZAGOSPODAROWANY 
OGRÓDPRZYDOMOWY
Na terenie Gmi ny
Goczałkowice-Zdrój przeprowadzono konkurs p.n.:
„NAJŁADNIEJ
ZAGOSPODAROWANY
OGRÓD
PRZYDOMOWY”
Konkurs odbył się w 2 kategoriach:
 ogrody przydomowe małe
na działkach siedliskowych do 10 arów,
 ogrody przydomowe duŜe
na działkach siedliskowych powyŜej 10 arów.
Zgodnie z regulaminem konkursu Uczestnikiem konkursu mógł być
kaŜdy mieszkaniec Gmi ny
Goczałkowice-Zdrój posiadający estetycznie zag ospodarowane obejście l ub
ogród przydomowy.
Komisja Konkursowa w
składzie:
1. Krystyna Gi mel - Urząd
Gmi ny
2. Dawi d Krzepina - Urząd
Gmi ny
3. Ewa Kopeć - radna
4. Wojciech Kapi as - radny

5. Katarzyna Meassoudi Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Pszczynie
przeprowa dziła przegl ąd
zgłoszonych do konkursu
ogrodów.
W czasie przeglądu komisja
dokonała oceny biorąc pod
uwagę:
1. estetyka otoczenia (część
ozdobno-wypoczynkowa,
uŜytkowa)
2. prawid łowe pro wadzen ie
ogrodu, zróŜn icowanie i
rodzaj roślinności ozdobnej
3. ład i porządek na posesji
(w zagrod zie) i wokół
niej (m. in. sposób składowania odpadów, ich
usuwanie, posiadanie
kubłów, ...)
Komisja ustaliła na podstawie uzyskanej punktacji
listę osób nagrodzonych w
kategoriach:
I kategori a:
ogrody przydomowe małe
na działkach siedliskowych
do 10 arów
1 miejsce: nagroda w wysokości 600,00 zł
KLOC Romana i Andrzej

2 miejsce: nagroda w wysokości 450,00 zł
CIACH Jadwiga i Józef
3 miejsce: nagroda w wysokości 300,00 zł
JAKUB IEC Grzegorz
i Iwona
II kateg oria:
ogrody przydomowe duŜe
na działkach siedliskowych
powyŜej 10 arów
1 miejsce: nagroda wysokości 600,00 zł
RAJ DA Ryszard i Alina (u l.
Szkolna 110)
2 miejsce: nagroda w wysokości 450,00 zł
AUGUS TYN Adam i ElŜbieta (ul. Szkolna 52)
Wybór najpiękniejszego ogródka dl a Komisji
był bardzo trudny.
Komisja chci ałaby
podkreślić, Ŝe wszystkie
ogródki był y piękne i kaŜdy
z nich mi ał swój niepowtarzalny klimat i s pecyfikę.
Wiemy, Ŝe wszyscy
dbają o s woje ogródki, dl atego gorąco zachęcamy do
pochwalenia się nimi i zgłoszenia w przyszłorocznym
konkursie; jak zwykle czekają nagrody.

Staros towie DoŜynko wi
W tradycji doŜynek
utarło się, Ŝe funkcje starostów doŜynkowych pełnią
najlepsi gospodarze.
Podczas tegorocznych Gminnych DoŜynek rolę Starostów
pełnić będą Państwo Małgorzata i Ł ukasz Dzi dowie,
którzy od siedmiu lat są małŜeństwem, i p rowadzą gospodarstwo rodzinne wspólnie z
rodzicami - Krystyną i Brunonem oraz bratem StanisłaŜo n ą
we m
i
je g o
Mari ą.
Go s p o d ars t wo Pań s t wa
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Dzidów specjalizuje się z
uprawie warzy w korzeniowych. Bardzo dobre efekty
produkcyjne to efekt cięŜkiej
pracy całej rodziny i bardzo
bogatej tradycji. W ro zmowie Starosta z szacunkiem
naleŜny m przodko m wspomina, Ŝe produkcję warzyw
zapoczątko wał Jego dziadek
Nicefor, w latach 30-tych
ubiegłego stulecia .
Pan Łukasz jest rolnikiem z
powołania i wykształcenia.
Pani Małgorzata ukończyła
studia ekonomiczne na kie-

runku Międ zynarodowe sto- marzenia, odpowiadają zgodsunki ekono miczne. Jej do- nie jedn y m s ło wem –
meną pozostaje dom oraz „zdrowie”.
sp rawy ad min is t racy jn o Maria OŜarowska
biurowe gospodarstwa. Państwo
Dzida
60% powierzchni uprawy warzyw komają d wójkę
rzeniowych w gospodarstwie Państwa
d zi e c i :
5Dzidów zajmuje marchew
letniego Kacperka i 2-letnią
Justynkę. Są
bardzo zapracowani i niezwykle skro mni. Na pytanie
o przyszłość i

NOWA PRACOWNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

POWIEW WIATRU
NA TWARZY I UROK
DWÓCH KÓŁEK czyli I Rajd
Rowerowy „Korona zapory”
Jeśli masz ochotę poczuć
pow iew wiatru na tw arzy, jeśli
masz ochotę podziw iać przyrodę,
piękne w idoki i niepow tarzalne
pejzaŜe, jeśli masz ochotę aktywnie spędzić świąteczny dzień,
uśmiechnij się, zaproś Ŝonę, męŜa, córkę, syna, wnuczka, babcię,
znajomych i przyjaciół i rusz razem z nami na w ycieczkę rowerową – tak Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Inicjatywa”
zachęcało do udziału w I Rajdzie
Row erowym „Korona Zapory”.
Na starcie pojaw iło się ponad 160
uczestników. Rajd był imprezą
typowo rekreacyjną, w której najwaŜniejszy był udział i dobra zabaw a. Tr as a r ajdu lic zy ła
ok. 18 km - Korona Zapory –
ścieŜka rowerowa w Zabrzegu –
Kładka na Wiśle – Wiślana Trasa
Row erowa, Wał Staw u Zabrzeszczak - Bór II - Koźle – IV etap
Ś c i eŜ k i
Pr z y r od n ic z o Dydaktycznej - Wał Stawu Maciek Borowy - Wał Staw u Maciek
DuŜy - przejazd pod mostem
kolejowym - ul. Uzdrowis kowa –
Centrum Uzdrowiska - Bois ko
LKS. Wyruszono po sygnale o
godz. 15.00. Na czele rajdu jechał
Pan Maciej Zemczak, który
sprawnie i bez w iększych trudności wypełniał obow iązki komandora rajdu. Pierwszy przystanek
miał miejsce na koronie zapory w
okolicy spustu. W tym czasie
przewodnik PTTK Pan Tadeusz
Harazin opow iedział krótką historię Zapory Goczałkow ic kiej. Drugi
przystanek był w Koźlu. Uczestnicy mieli czas na wypoczynek w
otoczeniu przyrody, zarazem
mogli w ysłuchać kolejnych informacji i opow ieści o okolicach i
regionie, które tym razem prezentow ała Pani Małgorzata Skolimowska. Około godz. 18.00
uczestnic y rajdu dotarli na boisko
LKS, gdzie czekał juŜ ciepły posiłek i w iele atrakcji. I tak na początku odbył się minikonkurs

wiedzy o regionie. Potem nagradzano najmłodszego i najstarszego uczestnika, a takŜe najliczniejszą rodzinę. W międzyczasie
chętni mogli sprawdzić swoją
wiedzę na temat ziół i kw iatów.
Rozpiętość w ieku uczestników
rajdu była ogromna. Najmłodszym
uczestnikiem rajdu był 4-letni
Kacper Wojakiewicz, który przejechał trasę rajdu w asyście taty i
m.in. babci Pani Lidii Wojakiewicz, która dodatkowo okazała
się świetnym ekspertem w sprawach ziół i ziołolecznictwa. Najstarszym uczestnikiem rajdu był
85 - letni Wiktor Komraus z Czechowic. Pan Wiktor uw ielbia jazdę
na rowerze i ma wspaniałą kondycję. Pochodzi zresztą z długowiecznej rodziny. Ma dwójkę
starszego rodzeństwa. Jego siostra mieszka w Łące i ma 87 lat,
brat mieszka w Czechowicach i
ma 92 lata. Najliczniej staw iła się
na starcie i przejechała rodzina
Sm olarcz yków , Zem anków ,
Drewniaków i śurków z Goczałkow ic, razem 13 osób. Nad bezpiec z eńs tw em r ow erz ys tów
w miejscach skrzyŜowania z drogą publicznymi czuwali straŜacy
z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
z Goczałkow ic wraz z Naczelnikiem Józefem Brańką. Obsługę
medyczna zapewniła Pani Anna
Szweda z Bestw inki.
Ten rajd z organiz ow any
z okazji pierwszej rocznicy otwarcia korony Zapory dla celów turystycznych i nie bez przyczyny,
w dzień 15 sierpnia, a więc Święto Matki Boskiej Zielnej i rocznicę
„Cudu nad Wisłą” dow iódł, Ŝe
Goczałkow ic e-Zdrój to raj dla
amatorów dwóch kółek. Osoby,
dla których rower jest sposobem
na wypoczynek mogą u nas bezpiecznie przemierzać ścieŜkami
rowerowymi. Mogą aktywnie relaksow ać się w kontakcie z przyrodą i miło spędzać czas.
Maria OŜarowska

Takiego sprzętu tylko
pozazdrościć. 10 ko mputerów iMac najnowszej generacji z pełny m oprogramowaniem, serwer, laptop, wielofunkcyjna drukarka laserowa,
wideoprojektor i skaner to
nowe wyposaŜenie pracowni
ko mputerowej w Szkole Podstawowej nr 1. Pracownia
zostanie oficjaln ie oddana do
uŜytku 18 września, z okazji
dorocznego Święta Szkoły.
Na pierwszy rzut oka widać
p o s t ęp t ech n o lo g iczn y ;
zgrabne, wygodne monitory,
które zajmu ją niewiele miejsca, klawiatura i mys zka - to
cały zestaw. Nie ma ju Ŝ jednostki centralnej. Wszystko
wbudowano w prostokątny
monitor. Oprócz standardowego wyposaŜenia w kaŜdym zestawie jest oprogramo wanie do obróbki zdjęć,
nagrywarka, programowanie
poczty i wiele innych, bard zo

przydatnych „bajeró w”. Pani
Dyr. Beata Han zlik jest dumna z takiego wyposaŜenia. Na
początek planuje szkolenia
dla kadry nauczycielskiej z
zakresu obsługi tego typu
ko mputerów i oprogramowania. Z wstępnego rozeznania
wynika, Ŝe nawet osoby korzystające na co d zień z ko mputera będą zmuszone poznać tajniki tego sprzętu. W
nowych ko mputerach nawet
nazewnict wo jest nowe np.
tradycyjny pulpit określa się
mianem b iurka.
Pracownia jest współfinansowana z Eu ropejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
sprzętu – 50 tys. zł. Szkoła
pozyskała pracownię poprzez
Kuratoriu m Oświaty w Katowicach, w ramach realizacji
programu rządowego.
Maria OŜarowska

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
informuje, Ŝe

PUNKT KONSULTACYJNY
dla Osób UzaleŜnionych i członków ich rodzin
przeniesiono z salek katechetycznych
do pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia
przy ul. Wiślnej 13 (I piętro).
Jeśli masz problem ze sobą, jeśli problem ma ktoś
bliski, lub po prostu chcesz porozmawiać –
przyjdź.
W kaŜdą środę w godz. od 16.00 do 18.00
czeka na Ciebie specjalista terapii uzaleŜnień.

Najstarszy uczestnik Rajdu - Pan Wiktor Komraus, w maju 2007 r.
obchodził 85 urodziny

I N F O R M A C J E G M I N N E G O Z E S P O Ł U O Ś W I AT Y
D of ina ns ow a nie z a k upu
podrę c z nik ów dla dz iec i...
W ramach Rządoweg o p ro g ra mu p o mo cy
u c zn i o m
w
2007r.
„Do fin anso wan ie zakup u
podręcznikó w d la d zieci ro zpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub
naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej i w klasach IIII ogólnokształcącej szkoły
mu zycznej I stopnia oraz
dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczn iów
szkół podstawowych i gimnazjó w” istnieje mo Ŝliwość
ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników i
jednolitych strojów.
1.Do finansowan ie zakupu
podręczn ikó w p rzysługu je

dziecio m i uczn io m rozpoczynający m w roku s zko lnym 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 kryteriu m dochodowego, o którym mo wa w
art.8 ust.1 p kt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004. o po mocy społecznej tj. kwoty
351,00 zł netto.
2.Do finansowan ie zakupu
jednolitego stroju przysługuje ucznio m szkół podstawowych i gimnazjó w pochodzącym z rodzin spełniających
w/w kryteriu m dochodowe.

DOFINANSOWANIE
PRACODAWCOM KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO
PRACOWNIKA
Gminny Zespół Oświaty w
Go czałko wicach - Zd ro ju
uprzejmie przypo mina pracodawcom, którzy zatrudniają
młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie
gminy Goczałkowice-Zdrój o
mo Ŝliwości u zyskania na
podstawie art. 70 b ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. Nr
256, po z. 2572 ze zm.) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Pracodawcy zobowiązani są
do poinformowan ia g min
właściwych ze względu na
miejsce zamieszkan ia młodocianego pracownika, o zawarciu z młodociany m u mowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie jej zawarcia.
Wzór zgłoszenia do pobranie
ze strony lub w Gminny m

Zespole Oświaty w Goczałkowicach- Zdro ju u l. Powstańców Śl. 3).
1. Dofinansowanie obejmuje
pracodawców, którzy zawarli
umowę o pracę w celu przyg ot o wan ia zawo do weg o .
Do fin ans o wan ie do ty czy
ws zyst kich p racod awcó w
będących osobami prawnymi
lub fizyczny mi, o ile spełnią
warunki określone w art. 70b
ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
2. Pracodawcy, którzy prowadzą naukę zawodu trwającą 2 lub 3 lata mogą ubiegać
się o dofinansowanie dopiero
po zakończen iu tej nauki.
3. Kwota dofinansowania
wynosi:
a) 240,00 zł na jednego młodocianego za kaŜdy pełny
miesiąc kształcenia w przy-

Wniosek o dofinansowanie
s kład a s ię w s zko le
(p r zed s zko lu ),d o kt ó rej
uczęszcza lub będzie uczęszczać uczeń (d ziecko) w roku
szkolny m 2007/2008. Do
wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczen ie o
korzystaniu ze świadczeń
pienięŜnych z pomocy społecznej.

Wysokość dofinansowania
zakupu podręczników nie
mo Ŝe przekroczyć kwoty:
a) 70 zł – dla dzieci sześcioletnich
ro zpoczynających
roczne przygotowanie przedszkolne
b) 130 zł – dla uczn ia klasy I
szkoły podstawowej
c) 150 zł – dla ucznia klasy II
szkoły podstawowej
padku przyuczenia do wykonywania określonej p racy
b) w przypadku nauki zawodu
4.587,00 zł - przy okresie
nauki wynoszącym 24 miesiące,
7.645,00 zł - przy okresie
nauki wynoszącym 36 miesięcy.
4. Dofinansowanie przy znawane jest na wniosek pracodawcy złoŜony w ciągu 3
mies ięcy od u koń czen ia
przez młodocianego nauki
zawodu lub przyuczenia do
wy ko ny wan ia o kreś lonej
pracy. Do wniosku naleŜy
dołączyć kopie:
dokumentów potwierd zających posiadane kwalifikacje
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego,
dyplomu, świadectwa lub
zaświadczenia potwierd zającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wyko-

d) 170 zł – dla uczn ia klasy
III szko ły podstawowej
Podstawą wypłaty przyznanego dofinansowania zakupu
podręcznikó w jest przedło Ŝenie p rzez wnioskodawcę
imiennych rachunków lub
faktur.
3.Wysokość dofinansowania
zakupu jednolitego stroju
wynosi 50 zł.
W przypadku dofinansowania zakupu jednolitego stroju
nie ma konieczności przedkładania dowodów zakupu.
Termin składania wniosków
upływa w dniu 14 września
2007r.
Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Goczałkowicach-Zdroju
mgr Izabela Bąk

nywania określonej p racy i
zdanie eg zaminu.
Dofinansowanie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Goczałkowicach-Zdroju
mgr Izabela Bąk
Podstawy prawne:
a/ art. 70 b ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U. Nr 256,
poz. 2572 z 2004r. ze zm.)
b/ Rozp. Rady Ministrów z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz. U. Nr
60, poz. 278 ze zm.),
c/ Ro zp. M ENiS z 1 lipca
2002r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. Nr
113, poz. 988, ze zm.),
d/ Art. 190- 193 Kodeksu
Pracy,
e / R o zp . M EN i S
z
dnia 08.05.2004r. w sprawie
klasyfikacji zawodów s zko lnictwa zawodowego (Dz. U.z
2004r. Nr 114, poz. 1195, ze
zm.)

GRU P Y PR OD UCE NT ÓW
N A R YNKU OWOC ÓW
l WAR ZYW N AD AL
M O G Ą U B I E G A Ć S IĘ
O P IE N I Ą D Z E
Wstępnie uznane grupy producentów oraz uznane
organizacje producentów owoców i warzyw mogą korzystać
z pomocy funkcjonującej w
ramach wspólnej organizacji
rynku owoców i warzyw Unii
Europejskiej.
Grupy „owocowo-warzywne"
korzystają juŜ z moŜliwości
uzyskania wsparcia dla swej
działalności, a wymiar finansowy tej pomocy nie ustępuje
tej, którą inne grupy producentów rolnych mogą teraz uzyskać w ramach PROW 2007 2013.

Natomiast grupy producentów
na innych rynkach mogą od
16 lipca składać wnioski do
Agencji Restrukturyzacji j Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej dla
grup w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. O pomoc
finansową mogą ubiegać się
grupy producentów, które po 1
stycznia 2007 r. zostały zarejestrowane przez marszałków
województw.
Radosław Iwański,
rzecznik prasowy ARiMR

KOMUNIKAT nr 2 WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA W K ATOWICACH
Uw aga producenci, dystrybutorzy ziemniaków !
Obrót ziemniakami tow arowymi
jako roślinami niosącymi ze sobą
szczególne ryzyko zawleczenia i
rozprzestrzeniania się wielu organizmów kwarantannowych podlega specjalnym regulacjom.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym i przepisam i:
- ustawa o ochronie roślin z 18
grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 11 z
2004 r., póz. 94 ze zm.)
- rozporządzenie MRiRWz 26
marca 2004 r w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów
kwarantannowych (Dz. U. Nr 61
z 2004 r., póz. 571 ze zm.)
- rozporządzenie MRiRW z 14
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niŜ sadzeniaki
(Dz. U. Nr. 83 z 2004 r. póz.
776)
bulwy ziemniaków mogą być
wprow adzane do obrotu i przemieszczane, jeśli są spełnione
następujące warunki i wym agania:
1. PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY I IMPO RT ERZ Y
ZIEMNIAKÓW SĄ ZAREJESTROWANI W REJESTRZE
PRZEDSIĘBIORCÓW
2. ZIEMNIAKI KONSUMPCYJNE, PRZ EMY SŁOWE SĄ
ZAOPATRZONE W OZNAKOWANIE ZAWIERAJĄCE:
- numer wpisu do rejestru podmiotu, który je upraw iał,
- numery podmiotów , które je
następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakow ały na terytorium Polski,
- numer statystyczny pow iatu, na
terenie, którego ziemniaki były

uprawiane,
3. ORAZ
- pochodzą z pow iatu uznanego
za wolny od grzyba Synchytrium
endobioticum (raka ziemniaka)
Ponadto ziemniaki przemieszczane do państw członkowskic h
muszą być zaopatrzone w zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictw a potwierdzające niewystępowanie w partii
bulw ziemniaka bakterii pow odujących chorobę bakteriozę pierścieniową ziemniaka.
Za nieprzestrzeganie powyŜszych wymogów groŜą sankcje
karne:
1. na podstawie art. 107 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. Nr 11
z dnia 27.01.2004 r., póz. 94
ze zm.) grzywna w drodze
mandatu karnego,
2. na podstawie art. 108 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. Nr 11
z dnia 27.01.2004 r., póz. 94
ze zm.) w przypadku wprowadzania do obrotu ziemniaków przez podm iot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców opłata sankcyjna w
wysokości 2 270 zł.
Informuje się, Ŝe przemieszczane przesyłki na terytorium Polski oraz krajów członkowskich
nie spełniające przedmiotowych wymogów są przez słuŜby ochrony roślin państw
członkowskich kierow ane powrotnie do m iejsca pochodzenia.
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa

INFORMACJA AGENCJI
PKO BP S.A. DLA MIESZKAŃCÓW
GOCZAŁKOWIC-ZDROJU
W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, informujemy, iŜ w budynku Urzędu Gminy nadal działa placówk a Banku PKO
BP S.A. l oddziału w Pszczynie w formie Agencji.
Wszystkie dotychczasowe operacje bankowe nadal
będą dokonywane w wyŜej wymienionej Agencji. Wyjątek stanowią ustne dyspozycje wypłaty środków pienięŜnych z rachunków osobistych i firmowych. Nowa
forma działalności poz woli Państwu na dokonywanie
wszelkiego rodzaju wpłat, wypłat, zleceń stałych, przelewów.
Bez opłat manipulacyjnych realizujemy:
• opłaty AZK;
• opłaty za wywóz nieczystości;
• wpłaty na konto;
• spłaty kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A.;
• wpłaty na ksiąŜeczki mieszkaniowe;
Pozostałe wpłaty przy niskiej prowizji.
Ponadto realizujemy:
• obsługę kredytów;
• otwarcie i obsługę kont osobistych i firmowych;
• zakładanie ksiąŜeczek obiegowych;
• lokaty terminowe do rachunków;
• itp.

Zapraszamy do Agencji PKO BP S.A.
W Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 8.30 - 15.30
Wtorek w godzinach 9.00 - 17.00

U W A G A
Zjazd absolwentów klasy 8a roczn ik 1974, wychowawczyni p. Maria Filapek jest organizowany w październ iku
br. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Iloną Sikorą
tel. 2107164 do końca września. Liczy my na nasze koleŜanki
i kolegów. Serdecznie zapraszamy .
Komitet Organizacyjny

PRO GRAM OGRAN ICZEN IA
NISKIEJ EMISJ I
Informujemy, Ŝe na terenie naszej Gminy w dalszym
ciągu realizowany jest program obniŜenia niskiej emisji.
Wszystkich zainteresowanych wymianą kotła (modernizacją
kotłowni) zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Szkole
Podstawowej nr 1.
Z powodu małego zainteresowania mieszkańców wymianą kotła w roku 2007, Gmina rozwaŜa moŜliwość zakończenia realizacji programu w roku 2007. Przypominamy, Ŝe w
roku bieŜącym przewidziano do realizacji 200 kotłów. Do chwili
obecnej zgłoszeń mamy 86. Do końca roku czasu pozostało
niewiele.

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 AGE NCJĄ 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
WÓJ T 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
pra cowni kó w so cjalnyc h w pią te k od 8 .00 do 16 .00.
W czwa rt ki interesanci przyjmowani są od godz. 14.00.
Komórka Św iadczeń Rodzinnych przy OPS - ul. Szkolna 11,
tel./fax 2107090. Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00
do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.30.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 2107838, urzęduje
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.

♦ GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKRE ACJI ul. Powstańców Śl. 3,
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

tel./fax 2127424, urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 22.00.
POLICJA - w Pszcz ynie: tel. 2104091 lub pomieszczenie przy
ul. Uzdrowiskowej 63 (dawny OPS), tel. 609595652
STRAś POśARNA - w P sz czynie: tel. 2102081 lub 998.
POGOTO WIE RATUNKOWE - w P szczynie - tel. 2103715 lub 999.
POGOTO WIE ENERGE TYCZNE - 991.
POGOTO WIE GAZO WE - w P szczynie - tel. 2103314, 2105051, 992.
AP TE KA
" P od E sk ul apem "
- tel.
210 739 4,
c zy nn a
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od 8.00 do
14.00.
AP TEKA "Św . Jacka" - tel. 2107187
OŚRODEK ZDRO WIA - tel. 2107214.
CAŁO DOBO WA LECZNICA DLA ZWIE RZĄT- Goczałko wice-Zdrój ul.
Brzozowa 52 - tel. 2107255.
GABINE T WE TERY NARYJNY - Goczałkowice-Zdrój ul. Główna 39, tel.
2107313 – czynny codziennie.
GMINNA BIBLIO TE KA 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.

♦ AWARII OŚWIE TLENI A 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 WY WOZU ŚMIECI

•

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

•

Przed siębiorst wo InŜynie rii Komunalnej,
ul. Zdrojowa (były hotel WZD), tel. 2102086

•

Za kład Usługowo-Handlowo-P rodu kc yjny
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85

KOM-GA Z,

Informujemy mieszkańców gminy, Ŝe ustawa z dnia 12 września
2002r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ew idencji i dow odach
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej w prowadza obowiązek wymiany dowodów osobis tych 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 OS OBISTEGO
 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 w idocznym lewym uchem z zachowaniem rów nomiernego ośw ietlenia twarzy. Fotografie mogą być
czarno-białe
 odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małŜeński
 odpis skrócony aktu małŜeństwa wraz z adnotacją o aktualnie uŜywanym nazwis ku
 dow ód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł.

UWAGA!!
1. złoŜenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór
wymaga osobistego staw iennic twa (osoby małoletnie w obecności
przedstawic iela ustawowego)
2. Na Ŝądanie organu, strona winna przedstaw ić równieŜ pośw iadczenie obywatelstw a polskiego lub inny dokument potw ierdzający posiadanie obywatelstw a polskiego.

POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON

ZGŁASZANIE AWARII:

43-200

D O W OD Y O S O BI ST E

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju
przy ulicy U zdrowiskowej (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.

Pszc zyna
43-502

♦ AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Zakład Oczy szczeniowy 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

Powiatowy Rzeczn ik Konsumentów w Pszczynie,
ul. 3 Maja 10, pok. 26 (I p iętro), tel. (032) 4492328 przyjmu je
konsumentów i ud ziela bezpłatnego poradnictwa oraz pomocy
prawnej w sprawach o naruszen ie ich interesów
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
tj. od 7.30 do 15.30, a w kaŜdy pierwszy poniedziałek
miesiąca od 9.00 do 17.00.
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