
śYCZENIA 
 

Słowa niewypowiedziane są kwiatem duszy 

Z okazji  
 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  
 

pragniemy złoŜyć najlepsze Ŝyczenia i słowa podziękowania  
NAUCZYCIELOM i WYCHOWAWCOM  

za wszystko, co czynią na rzecz naszych dzieci i młodzieŜy.  
Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy równieŜ  

do PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI ,  
którzy wspomagają wysiłek pedagogów i przyczyniają się do tworzenia przyjaznych  

i estetycznych warunków nauki oraz pracy.  
Niechaj kaŜdego dnia świeci dla Was słońce. Niechaj zawsze otaczają Was dobrzy ludzie. 

Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i satysfakcji w wykonywanej pracy 
  

śyczą  
Krzysztof Kanik - Wójt Gminy, Aleksandra Marzec - Przewodnicząca Rady Gminy 

 Pod koniec paździer-
nika, jak co roku, odbędzie 
się wyjątkowa uroczystość – 
spotkanie Wójta Gminy z 
najstarszymi mieszkańcami 
Goczałkowic-Zdroju. Zapro-
szenia wysłano do 311 Senio-
rów tj. do wszystkich osób, 
które ukończyły 75 lat. W tej 
grupie wiekowej, jak moŜna 
przypuszczać prym wiodą 
kobiety. Jest ich 206, co 
oznaczałoby, Ŝe w Goczałko-
wicach-Zdroju kobiety Ŝyją 
znacznie dłuŜej od męŜczyzn. 
Najliczniejszą grupę wśród 
zaproszonych gości stanowią 

osoby w  wieku 75-79 lat 
(164 osoby). Osób w  wieku 
80-84 lata jest 94. Z kolei 14 
osób ukończyło 90 lat i wię-
cej.  
Dwie Mieszkanki w przy-
szłym będą obchodzić setne 
urodziny. Nasi Seniorzy sta-
nowią ok. 5 % ogółu miesz-
kańców Gminy.  
Dzień Seniora to wyjątkowe 
święto.  

Maria OŜarowska 
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W NUMERZW NUMERZW NUMERZEEE   
 Corocznie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
przyznawane są nagrody dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowaw-
cze. Nagrody wręcza Mini-
ster, Kurator Oświaty, Dy-
rektor Szkoły oraz Wójt 
Gminy. W tym roku Nagrody 
Wójta Gminy otrzymało 7 
nauczycieli tj. Edyta Smejkal 

– nauczycielka Przedszkola 
nr 2, Jolanta Jarek -
nauczycielka SP nr 1, Joanna 
Pabin – nauczycielka SP nr 1, 
Marcela Kanafek – pedagog 
w Gimnazjum, Ewa Choj-
kowska – Dyrektor Przed-
szkola nr 1, Beata Migacz – 
Dyrektor Przedszkola nr 2 
oraz Beata Smolarek – Dy-
rektor Gimnazjum.  

 
Maria OŜarowska 

D z i e ń  S e n i o r a  

Nagroda dla najlepszych 



OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 września 2007r.  

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r. 
 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr  XLVIII/288/2006 z 
dnia 30.05.2006r  w sprawie utworzenia na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
Nr 92, poz. 2555)  

Wójt  Gminy Goczałkowice-Zdrój podaje do wiadomości publicznej,  
informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w któ-
rych zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 
dniu 21 października 2007 r.: 

Nr obwodu  
głosowania Granice obwodu  

Siedziba obwodowej  
komisji wyborczej 

1. 

Ulice: Borowinowa, Brzozowa, Dębowa, Graniczna, Jesienna, Kryniczanka, Letnia, 
Parkowa, Rolna, RóŜ, Solankowa, Sołecka, Staropolanka, Stawowa, Szkolna od nr 1 

do nr 23, Uzdrowiskowa, Wiosenna, Źródlana 
  

Sanatorium „Wrzos” 
Ul.Uzdrowiskowa 54 

  
Lokal dostosowany do potrzeb wybor-

ców niepełnosprawnych  

2. 
 Ulice: Boczna, Główna od nr 1 do nr 66b, Górna, Handlowa, Kolejowa, Krótka, Krzy-

Ŝanowskiego, Lipowa, Poprzeczna, Robotnicza, Szkolna od nr 24 do  
nr 51, Warzywna 

Przedszkole Nr 1 
         Ul.Szkolna 15 

3. 

Ulice: Bolesława Prusa, Drobnera, Juliana Tuwima Kopernika, Melioracyjna, PCK, 
Powstańców Śląskich,  Rzemieślnicza, Stefana śeromskiego, Wita Stwosza, Wiśl-

na ,Wojciecha Korfantego 
  

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Ul.Powstańców Śląskich 3 

  
  

4. Ulice: Bór I, Bór II, Darwina, Główna od nr 67 do nr 136, Polna, Południowa, Siedlec-
ka, Szkolna od nr 52 do nr 177, Św. Anny,  Zimowa 

Gimnazjum 
Ul.Powstańców Śląskich 3 

  
Lokal dostosowany do potrzeb wybor-

ców niepełnosprawnych  

5. Ulice: Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec, Jeziorna,  Wypoczynkowa 
Budynek Administracyjny Zakładu Pro-

dukcji Wody 
Ul.Jeziorna 5 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu w dniu 21 października 2007 r. między  godziną  6.00 a 20.00. 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
(-) Krzysztof Kanik 

W Y B O R Y  2 0 0 7  

 Rok 2007 jest cieka-
wym rocznikiem jeśli chodzi o 
liczbę urodzonych dzieci. Do 
końca czerwca było ich zale-
dwie 27. Liczba noworodków 
gwałtownie wzrosła w III 
kwartale, w którym przybyło 
aŜ 34 dzieci. Tak więc po 3 
kwartałach mamy 61 dzieci 
czyli prawie tyle samo, ile w 
całym 2006r. (65 dzieci). 
Stopniowo wzrasta takŜe  

liczba mieszkańców Gminy, 
co świadczy o atrakcyjności 
naszej miejscowości jako 
miejsca zamieszkania. We-
dług aktualnych danych licz-
ba mieszkańców wynosi 6338 
i w okresie ostatnich kilkuna-
stu miesięcy wzrosła o ok. 
200 osób. W tym roku jest teŜ 
wyjątkowo duŜo zawieranych 
małŜeństw. Liczba związków 
małŜeńskich zawartych przez 

mieszkańców gminy w okre-
sie do połowy października 
wyniosła 66, z tego 35 ślu-
bów sporządzono w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Goczał-
kowicach-Zdroju (w tym ślu-
bów cywilnych – 5, pozostałe 
– śluby konkordatowe). To 
więcej niŜ w całym 2006r.,  w 
którym było 61 ślubów. Na-
stępnych 10 par juŜ zgłosiło 
chęć zmiany stanu cywilnego 

w okresie do końca roku (6 
ślubów konkordatowych, 4 
śluby cywilne). Z dokumen-
tów wpływających do Urzędu 
wynika równieŜ, Ŝe wzrasta 
liczba rozwodów. W 2006r. 
było 15 rozwodów. W bieŜą-
cym roku jest ich juŜ 12.  
 

Maria OŜarowska 

W i ę c e j  ś l u b ó w  



w sprawie: powołania Ob-
wodowych Komisji Wybor-
czych do przeprowadzenia  
wyborów do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 21 
października 2007r.  
 
 Na podstawie art. 48 
ust. 1-6 Ustawy z dnia 12 
kwietnia 2001r. Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 46 
poz.499 ze zmianami) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 
8 sierpnia 2001r. w sprawie 
powoływania obwodowych 
komisji wyborczych w wy-
borach do Sejmu i do Sena-
tu (Dz.U. Nr 84,poz.921 ze 
zmianami) Zarządzam  
 

§ 1 
Powołanie obwodowych ko-

misji wyborczych  w nastę-
pujących składach: 
 
1. Obwodowa Komisja Wy-
borcza Nr 1 z siedzibą w 
Sanatorium Wrzos  
ul. Uzdrowiskowa 54 
 
1/ Michniok Andrzej  
2/ Świerczek Izabela 
3/ CzyŜ Leszek 
4/ Świerkot Jolanta 
5/ Czernek Joanna 
6/ Pająk Mirosława 
7/ Mizera Katarzyna 
 
2. Obwodowa Komisja Wy-
borcza Nr 2 z siedzibą w 
Przedszkolu nr 1 ul. Szkol-
na 15 
 
1/ Rudziński Szymon 
2/ Kubat Małgorzata 
3/ Grygier Jan 
4/ Przygoda Maria 
5/ Gańczarczyk Daria 
6/ Mrozik Szymon 
7/ Chojkowska Ewa 
 

3. Obwodowa Komisja Wy-
borcza Nr 3 z siedzibą w 
Szkole Podstawowej nr 1 
ul. Powstańców Śl. 3 
 
1/ Swoboda Barbara  
2/ Gładysław Izabela 
3/ Moroń Katarzyna 
4/ Mrzyk Anna 
5/ Przygoda Natalia 
6/ Kanik Katarzyna 
7/ Krzepina Dawid 
 
4. Obwodowa Komisja Wy-
borcza Nr 4 z siedziba w 
Gimnazjum ul. Powstań-
ców Śl. 3 
 
1/ Lewczak Katarzyna 
2/ Dyrda-Błaziak Krystyna 
3/ Rajwa Agnieszka 
4/ Koloch Halina 
5/ Nycz Dawid 
6/ Borowska Krystyna 
7/ Nycz Dorota 
 
5. Obwodowa Komisja Wy-
borcza nr 5 z siedzibą w 
Budynku Administracyj-

nym Zakładu Produkcji 
Wody ul. Jeziorna 5 
 
1/ Stączek Edyta 
2/ Sekta Mariusz 
3/ Szypuła BoŜena 
4/ Lalurny Tadeusz 
5/ Gibas Ewelina 
6/ Chlebek Irena 
7/ Hofman Maria 
 

§ 2 
Podać do publicznej wiado-
mości składy w/w komisji 
przez ich wywieszenie w 
urzędzie gminy oraz na stro-
n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.goczalkowicezdroj.pl. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z 
dniem podjęcia. 
 
 

Wójt Gminy   
Goczałkowice-Zdrój 
(-) Krzysztof Kanik 

OBWIESZCZENIE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 

z dnia 8 września 2007 r. 
 

 Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  – Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) Państwowa Komisja 
Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.: 

(wyciąg) 
 
Okr ęg wyborczy nr 27 do Sejmu i okręg wyborczy nr 26 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowią-
cy część województwa śląskiego. W okręgu wyborczym nr 27 do Sejmu wybieranych będzie 9 posłów, w 
okręgu nr 26 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów. 
 
W skład kaŜdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, Ŝywiecki 
 
oraz miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała. 
 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
(-) Ferdynand Rymarz 

ZARZĄDZENIE NR 0151/149/07 
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007r.  



OBWIESZCZENIE 
Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej z dnia 4 p aździernika 2007 r. 

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w w yborach 
do Sejmu RP w okr ęgu wyborczym nr 27 

  
 Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz 
z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz.1238) 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej podaje do wi adomo ści informacj ę o listach kandydatów na posłów zareje-
strowanych w okr ęgu wyborczym nr 27 w wyborach do Sejmu Rzeczypospol itej Polskiej zarz ądzonych na dzie ń 21 paź-

dziernika 2007 r. 

 Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej 
dalej „powołaną ustawą”, Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata 
(zarejestrowanego na liście nr 10 pozycja 4) stwierdzającego fakt jego pracy, słuŜby w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy  

1.  MAŁYSZ Iwona Izabela , ekonomistka, zam. Katowice, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

2.  KRYWULT Tadeusz , technik, zam. Wilamowice, nie naleŜy do 
partii politycznej. 

3.  STOKŁOSA Roman , rolnik, zam. Cięcina, gm. Węgierska 
Górka, nie naleŜy do partii politycznej. 

4.  WILK Bogdan , mechanik, zam. Bielsko-Biała, członek PPP. 

5.  ZAWADA Franciszek , lakiernik, zam. Bielowicko, gm. 
Jasienica, członek PPP. 

6.  NIZIO-NIKIEL Maria Danuta , handlowiec, zam. Bielsko-
Biała, członek PPP. 

7.  
SKOCZYLAS - 
OSTROWSKA ElŜbieta , krawcowa, zam. Bielsko-Biała, członek 
PPP. 

8.  KLOCEK Krzysztof Józef , mechanik, zam. Kończyce Wielkie, 
gm. HaŜlach, członek PPP. 

9.  LEMAŃSKI Tadeusz , monter, zam. Bestwina, członek PPP. 

10.  KODURA Eugeniusz , górnik, zam. Rydułtowy, nie naleŜy do 
partii politycznej. 

11.  LANGER Sebastian Henryk , górnik, zam. Ruda Śląska, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

12.  STRUSZEWSKI Michał , pracownik administracji 
samorządowej, zam. Warszawa, członek "Unii Lewicy III RP". 

13.  KAPIAS Jerzy Franciszek , górnik, zam. Pszczyna, nie naleŜy 
do partii politycznej. 

14.  KOMINEK Marian , ślusarz, zam. Rydułtowy, nie naleŜy do partii 
politycznej. 

15.  GABRYSZEWSKI Jan Stanisław , rolnik, zam. Knurów, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

16.  śYGUŁA Tadeusz , kierowca, zam. Knurów, nie naleŜy do partii 
politycznej. 

17.  STOKŁOSA Grzegorz Tomasz , ślusarz, zam. Tychy, członek 
PPP. 

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin — KW LPR 

1.  MOTYKA Władysław , historyk, zam. Milówka, członek Prawicy 
Rzeczypospolitej. 

2.  WAWAK Zbigniew Jerzy , adwokat, zam. Bielsko-Biała, członek 
Ligi Polskich Rodzin. 

3.  WĘGRZYN Kazimierz , poeta, zam. Istebna, członek Prawicy 
Rzeczypospolitej. 

4.  NALEPA Gra Ŝyna Maria , inŜynier budownictwa, zam. Bielsko-
Biała, członek Prawicy Rzeczypospolitej. 

5.  
MĘCNAROWSKI Szymon 
Jan , student, zam. Pszczyna, członek Prawicy 
Rzeczypospolitej. 

6.  KINE Tadeusz Kazimierz , inŜynier 
budownictwa, zam. Kozy, członek Ligi Polskich Rodzin. 

7.  HILBRYCHT Jerzy Stanisław , inŜynier 
automatyki, zam. śywiec, nie naleŜy do partii politycznej. 

8.  SZKLORZ Wiktor Łukasz , programista, zam. Wisła, członek 
Unii Polityki Realnej. 

9.  LITYŃSKI Andrzej , tokarz, zam. Bielsko-Biała, nie naleŜy do 
partii politycznej. 

10.  SŁAWOMIRSKI Radosław 
Paweł, nauczyciel, zam. Ustroń, członek Ligi Polskich Rodzin. 

11.  HAŃDEREK Antoni Jan , emeryt, zam. Łodygowice, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej. 

12.  HAŁATEK Łukasz Antoni , student, zam. Bielsko-Biała, członek 
Ligi Polskich Rodzin. 

13.  TOMASZEK Kazimierz , masarz, zam. Koszarawa, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej. 

14.  STOJANOWSKI Zdzisław Michał , inŜ. mechanik, zam. Bielsko-
Biała, nie naleŜy do partii politycznej. 

15.  JAREK Ryszard Roman , górnik, zam. Bielsko-Biała, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej. 

16.  SOCHACKI Henryk , przedsiębiorca, zam. Bielsko-Biała, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

17.  WNĘTRZAK Grzegorz Piotr , nauczyciel, zam. Bielsko-
Biała, nie naleŜy do partii politycznej. 

18.  
WEISS Robert 
Bogusław , farmaceuta, zam. Czernichów, członek Prawicy 
Rzeczypospolitej. 



Lista nr 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo ść — KW 
Prawo i Sprawiedliwo ść 

1.  SZWED Stanisław , parlamentarzysta, zam. Grodziec, gm. 
Jasienica, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

2.  FALFUS Jacek Eugeniusz , poseł, zam. Kozy, członek Prawa i 
Sprawiedliwości. 

3.  
MATUSZNY Kazimierz 
Władysław , poseł, zam. Milówka, członek Prawa i 
Sprawiedliwości. 

4.  PIĘTA Stanisław Jan , prawnik, zam. Bielsko-Biała, członek 
Prawa i Sprawiedliwości. 

5.  ZADORA Stanisław , poseł, zam. Zwardoń, gm. Rajcza, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

6.  KRÓL Janusz , inŜynier mechanik, zam. Marklowice Górne, gm. 
Zebrzydowice, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

7.  
GAśA Grzegorz 
Krzysztof , przedsiębiorca, zam. Pszczyna, członek Prawa i 
Sprawiedliwości. 

8.  ZAJĄC Henryk , leśnik, zam. śywiec, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego "Piast". 

9.  MAZIARZ Józef Władysław , pedagog, zam. Kaniów, gm. 
Bestwina, nie naleŜy do partii politycznej. 

10.  MATLAK Marek Zygmunt , mgr historii, zam. Bielsko-
Biała, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

11.  MENDREK Tadeusz , technik BHP, zam. Górki Wielkie, gm. 
Brenna, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

12.  LINDERT Jan , nauczyciel, zam. Bystra, gm. Wilkowice, członek 
Prawa i Sprawiedliwości. 

13.  ZAMORA-PODSIADŁO Jolanta Krystyna , lekarz 
medycyny, zam. Bielsko-Biała, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

14.  URBAŃCZYK Marek Grzegorz , inŜynier 
mechanik, zam. Kobiór, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

15.  DZIEDZIC Janusz Witold , urzędnik 
samorządowy, zam. Chybie, członek Prawa i Sprawiedliwości. 

16.  
MADEJCZYK-PORĘBA Magdalena Maria , asystent 
posła, zam. Radziechowy, gm. Radziechowy-Wieprz, nie naleŜy 
do partii politycznej. 

17.  MEJSAK Jarosław Paweł , audytor, zam. Pszczyna, członek 
Prawa i Sprawiedliwości. 

18.  WAŁACH Monika Irena , muzyk, zam. Jaworzynka, gm. 
Istebna, nie naleŜy do partii politycznej. 

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska R P — KW 
Platforma Obywatelska RP  

1.  
TOMCZYKIEWICZ Tomasz Kazimierz , inŜynier 
budownictwa, zam. Pszczyna, członek Platformy Obywatelskiej 
RP. 

2.  NYKIEL Mirosława , przedsiębiorca, zam. Gilowice, gm. 
Miedźna, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

3.  KOPEĆ Tadeusz Wiktor , magister inŜynier 
górnik, zam. Cieszyn, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

4.  WYKRĘT Adam , przedsiębiorca, zam. Bielsko-Biała, nie naleŜy 
do partii politycznej. 

5.  KĘDRACKI Marcin , magister 
ekonomista, zam. śywiec, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

6.  DUDKA - śYREK Barbara Danuta , lekarz, zam. śabnica gm. 
Węgierska Górka, nie naleŜy do partii politycznej. 

7.  CZAPIGA Cezary Józef , przedsiębiorca, zam. Czechowice-
Dziedzice, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

8.  ZIĘBA Katarzyna Krystyna , inŜynier informatyk, zam. Bystra, 
gm. Wilkowice, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

9.  
RASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna 
Magdalena , dziennikarz, zam. Ustroń, członek Platformy 
Obywatelskiej RP. 

10.  GAWLAS Marcin Krzysztof , przedsiębiorca, zam. Rudzica, gm. 
Jasienica, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

11.  URBANIAK Dariusz Piotr , nauczyciel, zam. Leśna, gm. 
Lipowa, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

12.  
ROJEK Wojciech 
Andrzej , ekonomista, zam. Zebrzydowice, członek Platformy 
Obywatelskiej RP. 

13.  PROCNER Marian Stanisław , rencista, zam. Bielsko-
Biała, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

14.  KOWALSKI Tomasz Kazimierz , adwokat, zam. Bielsko-
Biała, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

15.  GLUZA Czesław Tadeusz , pracownik 
samorządowy, zam. Wisła, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

16.  FOLTYN Bronisław Edward , przedsiębiorca, zam. Bielsko-
Biała, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

17.  BIZOŃ Stanisław , menedŜer, zam. Bystra, gm. Wilkowice, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

18.  KLIMASZEWSKI Jarosław Jan , menedŜer, zam. Bielsko-
Biała, członek Platformy Obywatelskiej RP. 

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego  

1.  ORMANIEC Marian Albin , inŜ. rolnik, zam. Gilowice, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

2.  LESIAK Alojzy Andrzej , mgr inŜ. rolnik, zam. Ćwiklice, m. 
Pszczyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

3.  POLOCZEK Jan , ekonomista, zam. Wisła, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

4.  

WÓJCIK Ryszard Tadeusz , przedsiębiorca, zam. Bielsko-
Biała, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
złoŜył następujące oświadczenie: pełniłem słuŜbę w organach 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej 
ustawy. 

5.  POLOK Tadeusz , mgr inŜ. metalurg, zam. Czechowice-
Dziedzice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

6.  SEREMAK Jacek Jan , urzędnik państwowy, zam. Jeleśnia, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

7.  PILARZ Izabela Anna , pielęgniarka, zam. Bystra, nie naleŜy do 
partii politycznej. 

8.  KOśUSZNIK Danuta Maria , nauczyciel, zam. Cieszyn, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

9.  HARAZIN Ryszard Józef , rolnik, zam. Brzeźce, m. 
Pszczyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

10.  KUŚ Wiesław Marian , mgr prawa, zam. Jaworze, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

11.  WODNIAK Piotr , mgr inŜ. górnik, zam. Bestwina, nie naleŜy do 
partii politycznej. 

12.  
DZIEWIT Daniel Robert , przedsiębiorca, zam. Bielsko-Biała, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

13.  HOLEKSA Krzysztof , przedsiębiorca, zam. Górki Wielkie, gm. 
Brenna, nie naleŜy do partii politycznej. 

14.  
SKWARNA Maciej Jerzy , lekarz, zam. Bielsko-Biała, nie naleŜy 
do partii politycznej. 



15.
  

HAMERLAK Barbara Wiesława , emeryt, zam. Bielsko-
Biała, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

16.
  

KONIECZNY Franciszek , przedsiębiorca, zam. Strumień, człon
ek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

17.
  

URBANIEC Józefa , emeryt, zam. Łodygowice, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

18.
  

KUBIEŃ Jan Alojzy , ekonomista, zam. Ustroń, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Lista nr 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospol itej 
Polskiej — KW Samoobrona RP  

1.  KOZAK Dariusz , doradca finansowy 
zarządu, zam. Wrocław, członek Samoobrony RP. 

2.  
MIKOŁAJCZYK Ludwik Jan , nauczyciel 
akademicki, zam. Czechowice-Dziedzice, członek Samoobrony 
RP. 

3.  STAŃKO Jacek Michał , przedsiębiorca, zam. Istebna, członek 
Samoobrony RP. 

4.  PAWLUS Krzysztof Bolesław , handlowiec, zam. Gilowice, nie 
naleŜy do partii politycznej. 

5.  JUSZCZYK Alfred Alojzy , dyrektor 
zarządzający, zam. Bielsko-Biała, członek Samoobrony RP. 

6.  OZAIST Henryk Piotr , przedsiębiorca, zam. śywiec, nie naleŜy 
do partii politycznej. 

7.  TYMOCHOWICZ Agnieszka , lekarz 
weterynarii, zam. Kobiór, członek Samoobrony RP. 

8.  UCHYŁA Katarzyna , monter elektrotechniki, zam. Mnich, gm. 
Chybie, członek Samoobrony RP. 

9.  
BANACH Jarosław 
Tomasz , przedsiębiorca, zam. Rybarzowice, członek 
Samoobrony RP. 

10.  GALANT Roman Hieronim , rencista, zam. Bielsko-
Biała, członek Samoobrony RP. 

11.  ODZIEMCZYK Grzegorz Konrad , referent, zam. Bielsko-
Biała, członek Samoobrony RP. 

12.  WIŚNIEWSKI Eugeniusz Roman , inŜ. elektryk, zam. Bielsko-
Biała, członek Samoobrony RP. 

13.  PIECUCH Krystian 
Józef , przedsiębiorca, zam. śywiec, członek Samoobrony RP. 

14.  
RUSIN Marzena 
Katarzyna , pielęgniarka, zam. Rybarzowice, nie naleŜy do partii 
politycznej. 

15.  ULRYCH Bogdan , przedsiębiorca, zam. Radziechowy, gm. 
Radziechowy-Wieprz, nie naleŜy do partii politycznej. 

16.  BRZUCHAŃSKI Jacek Tadeusz , pracownik 
ochrony, zam. Bielsko-Biała, członek Samoobrony RP. 

17.  RUSIN Leokadia , prezes zarządu spółdzielni, zam. Bielsko-
Biała, członek Samoobrony RP. 

18.  
MINIEWICZ Łukasz 
Kazimierz , przedsiębiorca, zam. śywiec, nie naleŜy do partii 
politycznej. 

Lista nr 20 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i De mokraci 
SLD+SDPL+PD+UP 

1.  KOTKOWSKA Bo Ŝena Teresa , nauczyciel 
informatyk, zam. Bielsko-Biała, członek SDPL. 

2.  KOPERSKI Przemysław Adam , prawnik, zam. Bystra, gm. 
Wilkowice, członek SLD. 

3.  BRUDNY Alfred , nauczyciel, zam. Simoradz gm. 
Dębowiec, członek SLD. 

4.  NEHREBECKI Roman , ekonomista, zam. Bielsko-
Biała, członek PD. 

5.  STASICA Karol , mgr administracji, zam. śywiec, członek SLD. 

6.  WACH Sebastian Ryszard , urzędnik 
samorządowy, zam. Bielsko-Biała, członek SLD. 

7.  NOSKOWSKI Zbigniew 
Henryk , nauczyciel, zam. Pszczyna, członek SLD. 

8.  CHORAB Tomasz Radosław , socjolog, zam. śywiec, członek 
SDPL. 

9.  BATYCKI Jerzy Józef , menadŜer kultury, zam. Bielsko-
Biała, członek PD. 

10.  
JURASZEK Katarzyna 
Mirosława , politolog, zam. Czechowice-Dziedzice, członek 
SLD. 

Przewodnicz ący Okr ęgowej Komisji Wyborczej 
 (-) Ryszard Brygier   

11.  PAWEŁEK Lidia Maria , przedstawiciel 
handlowy, zam. śywiec, członek SLD. 

12.  DYBEK Tadeusz Stefan , politolog, zam. Bielsko-Biała, członek 
SLD. 

13.  REPETA Paweł Jacek , politolog, zam. Wola, gm. 
Miedźna, członek SLD. 

14.  FOLTYN Sylwester Władysław , prawnik, zam. Kończyce 
Wielkie, gm. HaŜlach, członek SLD. 

15.  PYCLIK Jarosław Adam , fizyk, zam. śywiec, członek SDPL. 

16.  BODA-NORENBERG Dorota 
Małgorzata , politolog, zam. Bielsko-Biała, członek SDPL. 

17.  STAWARSKI Henryk , inŜynier elektronik, zam. śywiec, członek 
PD. 

18.  DRĄSZKOWSKI Tomasz Maciej , ekonomista, zam. Ćwiklice, 
m. Pszczyna, członek SDPL. 

OBWIESZCZENIE 
Okręgowej Komisji Wyborczej  

w Bielsku-Białej  
z dnia 4 pa ździernika 2007 r. 

o zarejestrowanych kandydatach  
na senatorów w wyborach do Senatu 

RP w okr ęgu wyborczym nr 26 
  
 Na podstawie art. 152 ust. 1 w związku z art. 190 usta-
wy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 
1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 
1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, 
poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, 
poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, 
poz. 162 i Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz.1238) 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej podaje do 

wiadomo ści informacj ę o kandydatach na senatorów zare-
jestrowanych w okr ęgu wyborczym nr 26 

w wyborach  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
zarządzonych na dzie ń 21 października 2007 r. 

1.  
CHODOROWSKI Ryszard , pracownik samorządowy, zam. 
Bielsko-Biała; zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP; członek SLD. 

2.  
GAŁKOWSKI Janusz Piotr , adwokat, zam. Bielsko-
Biała; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość — KW Prawo i Sprawiedliwość; członek Prawa i 
Sprawiedliwości. 

3.  
KLIŚ Jerzy Roman , mgr historii, zam. śywiec; zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego; nie naleŜy 
do partii politycznej. 

4.  
KOWALSKI Sławomir , pracownik samorządowy, zam. Piasek, 
m. Pszczyna; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP — KW Platforma Obywatelska RP; członek 
Platformy Obywatelskiej RP. 

5.  
MUCHACKI Rafał Klemens , lekarz chirurg onkolog, zam. 
Bielsko-Biała; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP — KW Platforma Obywatelska RP; członek 
Platformy Obywatelskiej RP. 

6.  
RANOSZ Ewa Maria , pedagog, zam. Wisła; zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — KW Prawo i 
Sprawiedliwość; członek Prawa i Sprawiedliwości. 

7.  
WALECZEK Antoni , przedsiębiorca, zam. Pszczyna; zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego — KW 
Obrona Narodu Polskiego; członek Obrony Narodu Polskiego. 

Przewodnicz ący Okr ęgowej Komisji Wyborczej 
 (-) Ryszard Brygier   



 Ani się człowiek obej-
rzał, a juŜ połowa październi-
ka. Czas tak szybko bie-
gnie… I znów zima. I znów 
trzeba palić w piecach… 
BieŜący rok jest czwartym w 
rzędu rokiem realizacji przez 
Gminę programu ogranicza-
nia niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery. W ciągu 

trzech lat w Goczałkowicach-
Zdroju zmodernizowano 576 
kotłownie wymieniając m.in. 
stare piece węglowe na piece 
ekologiczne, w których mate-
riałem energetycznym jest 
węgiel kamienny o innych 
parametrach fizycznych i 
chemicznych czyli tzw. eko-
groszek.  Wydatki z tego 

tytułu w latach 2004-2006 
wyniosły  6.732.702 zł, z 
czego kwota 2.715.722 zł  
stanowi wkład mieszkańców, 
natomiast kwota 4.016.980 zł 
jest wkładem Gminy.  
 
Wkładem pokrywanym z 
trzech źródeł finansowania:  

Rok realizacji Wkład Gminy - ogółem Wkład Gminy – dochody 
własne 

Kredyt zaciągnięty 
przez Gmine z 

WFOŚiGW 

Dotacja pozyskana 
przez Gminę 

2004 1.221.243 723.655 447.829 49.759 

2005 1.398.326 314.417 871.189 212.719 

2006 1.397.411 472.351 925.061 - 

RAZEM 4.016.980 1.510.423 2.244.079 262.478 

 Z powyŜszego zesta-
wienia wynika, Ŝe przeciętny 
koszt modernizacji kotłowni 
wyniósł 11.689 zł. W ramach 
tych kosztów inwestor czyli 
mieszkaniec otrzymał z gmi-
ny przeciętnie kwotę 6.974 
zł.  
W roku 2007r. zaplanowano 
modernizację kolejnych 200 
kotłowni. W planie wydat-
ków Gminy na ten cel zabez-
pieczono m.in. kwotę 93-
6.000 zł w ramach preferen-

cyjnego kredytu, a takŜe 
kwotę 439.403 zł w ramach 
umorzeń kredytów zaciągnię-
tych w poprzednich latach. 
(Sumarycznie – plan dofinan-
sowania dla mieszkańców na 
ten rok wynosi 1.400.000 zł) 
Według informacji uzyskanej 
od operatora programu na 
dzień dzisiejszy wymianą 
kotłów zainteresowanych jest 
ok. 100 osób.  
Czy to oznacza, Ŝe rynek 
został nasycony? Czy popyt 

za ekologiczne piece został 
zaspokojony? Dziś trudno 
wyciągać ostateczne wnioski, 
ale 50% realizacji tegorocz-
nego planu o tej porze roku 
świadczy o pewnym nasyce-
niu i zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców.  
Od pewnego czasu do pu-
blicznej wiadomości podaje 
się informacje o ewentual-
nym wcześniejszym zakoń-
czeniu realizacji programu. 
Taka decyzja, jeśli zostanie 

podjęta, z pewnością nie bę-
dzie podyktowana zadowole-
niem władz samorządowych 
z powodu efektów ekologicz-
nych w postaci jakości po-
wietrza w rejonie Goczałko-
wic (gminy uzdrowiskowej). 
Jeśli zostanie podjęta, to bę-
dzie to wyłącznie wynik bra-
ku zainteresowania.  
  

Maria OŜarowska 

Czy popyt zos tał zaspokojony?  

 W dniu 28 sierpnia 
2007 roku uchwałą Rady 
Powiatu Pszczyńskiego wy-
raŜono zgodę na wydzierŜa-
wienie pomieszczeń w bu-
dynku wolnostojącym na 
terenie Szpitala Powiatowego 
w Pszczynie, wykorzystywa-
nym jako kuchnia szpitalna. 
Dyrekcja Zespołu Opieki 
Zdrowotnej zawrze na okres 
6 lat umowę dzierŜawy z 
przeznaczeniem na kontynu-
ację działalności w zakresie 
świadczenia usług Ŝywienio-
wych dla pacjentów Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie. Z 
przeprowadzonej analizy 
kosztów funkcjonowania 
kuchni szpitalnej wynika, Ŝe 
w związku z obowiązującymi 
przepisami oraz decyzjami 

instytucji kontrolujących, 
szpital zobowiązany jest do 
poniesienia nakładów finan-
sowych na kwotę 768.000 zł. 
na inwestycje budowlane i 
zakupy. Środki finansowe, 
jakimi dysponuje Zespół 
Opieki Zdrowotnej, nie po-
zwala na wydzielenie tak 
znacznej kwoty. Dlatego 
rozwiązaniem tej sytuacji jest 
znalezienie operatora ze-
wnętrznego, który będzie 
świadczył usługi komplekso-
wego Ŝywienia pacjentów na 
bazie kuchni szpitalnej, z 
uwzględnieniem wymagal-
nych nakładów inwestycyj-
nych. Zawarcie umowy na 
okres 6 lat podyktowane jest 
koniecznością zwiększenia 
rentowności całości zlecenia 

i zamiarem poczynienia 
przez zakład oszczędności w 
związku z zawartą umową. 
Pozwoli to równieŜ uzyskać 
niŜszą stawkę cenową za 
usługę. Wybór operatora 
zewnętrznego dokonany zo-

stanie z zastosowaniem pro-
cedury przewidzianej w usta-
wie Prawo zamówień pu-
blicznych. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

 19 września na Stadio-
nie Miejskim w Pszczynie 
odbyła się VIII Powiatowa 
Spartakiada MłodzieŜy Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lek-
kiej Atletyce. Zawody uroczy-
ście rozpoczęli dyrektor I LO 
w Pszczynie Reneta Dyrda i 
Wicestarosta Pszczyński Zyg-
munt Jeleń, który dał sygnał 
do rozpoczęcia pierwszego 
biegu. Dziewczęta biegały na 
l00m, 400m, 800m oraz szta-

feta 4 x l00m, skok w dal i 
pchnięcie kulą. Natomiast 
chłopcy biegli na l00m, 400m, 
1500m równieŜ była sztafeta 4 
x 100, skok w dal i pchnięcie 
kulą. W ogólnej punktacji 
dziewcząt i chłopców zwycię-
Ŝyło I LO w Pszczynie przed 
Zespołem Szkół Rolniczych w 
Pszczynie. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

Z e s p ó ł  Op ie k i  Z d r ow ot ne j  w  Ps zc zy n ie  

VIII Powiatowa Spartakiada Młodzie Ŝy 



DuŜe osiedla mieszkaniowe mogą powstać przy ulicach Południo-
wej i Grzebłowiec. Zainteresowanie terenem i budową zgłosiło 2 
inwestorów.  

Remonty w budynkach gminnych zostały zakończone. 

Odpłatność za wodę i ścieki dla wielu mieszkańców stanowi pro-
blem. Około 15%  mieszkańców nie płaci terminowo. Źle się dzieje 
gdy rzecz dotyczy niewielkich kilkuzłotowych zaległości. Często 
niepotrzebnie wysyłamy upomnienia, ale musimy. Apeluję o wnikli-
we sprawdzanie faktur i dokonywanie właściwych wpłat.  

BudŜet na 2008 r. jest w fazie projektu. Prosimy o zgłaszanie istot-
nych potrzeb.  

I lość ścieków bywa powiększana przez „zaradnych” o duŜe ilości 
deszczówki. Np. podczas ulew jakiś spryciarz wyciąga właz ze stu-
dzienki przy ul. Szkolnej (na zakręcie za przejazdem kolejowym) 
chcąc zapewne spowodować szybki odpływ wody deszczowej. Tyle, 
Ŝe za deszczówkę nie płacimy a za ścieki sanitarne tak. Poza tym 
pozostawia on właz na jezdni naraŜając kierowców na niebezpieczeń-
stwo. Na razie wymieniliśmy właz na trudniejszy do ściągnięcia. 
Próbujemy sprawcę namierzyć poprzez kontrole tego odcinka pod-
czas opadów. 

A leje parkowe będą doświetlone. Trwają prace projektowe. Obecne 
oświetlenie zmodernizujemy (oprawy nietłukące) i dołoŜymy lamp na 
drugiej części parku- bliŜej stacji PKP. 

Zakończyła się sprawa przekazania najemcom budynku mieszkalne-
go przy ul. Powstańców tzw. Domu Nauczyciela. Wysokość opłaty 
zaleŜna jest od zawarcia umowy przez wszystkich w tym samym 
dniu.   

Główna i Szkolna połączone zostaną nowym łącznikiem drogowym 
usytuowanym za kościołem i budynkiem gminnym. Prawdopodobny 
termin wykonania to 2008 r.  

I nwestycją bardzo waŜną dla ruchu kołowego będzie budowa ronda 
na obecnym skrzyŜowaniu ulic Szkolna, Uzdrowiskowa, Borowino-
wa. Otrzymaliśmy kilka wariantów koncepcji. Prawdopodobny ter-
min przebudowy skrzyŜowania to 2009 r. 

Zbigniew Gieroń 

DROBIAZGIDROBIAZGIDROBIAZGI    
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C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .C Z Y L I . . .    

Popiół i diament 
 
komuś – nikomu, …teŜ sobie! 
 
Nikt nie urodził się po to by nie 
Ŝyć - …pełnią swego losu, 
Choć zawsze za daleko spełnie-
nie i za blisko pokusa, 
By tworzyć własne dzieje, …niŜ  
Ŝyciu asystować w milczeniu, 
Rozpamiętując potem jedynie 
utracone nadzieje, 
Serca ognie błędne, wróŜby 
niechciane wieszczące smutek, 
Szybujące w myślach obietnice, 
drogi pokrętne bez celu, 
I ta jedna iskierka! - …Ŝe od niej 
w czasu popiele diament błyśnie, 
Niegasnącym blaskiem odrodzo-
nej siły zauroczy wokoło świat  
i juŜ nic nie będzie takie, …jakie 
miałoby nie być! 
 
 

Alibi na Ŝycie..! 
 

KaŜdy człowiek mimo tego, 
Ŝe Ŝyje wśród wielu ludzi i co 
więcej Ŝyje z nimi w róŜnych 
konfiguracjach: negatywnych i 
pozytywnych, sam tworzy szereg 
okoliczności będących jego lo-
sem, sam podejmuje decyzje 
nawet wtedy gdy mu wydaje się, 
Ŝe ich nie podejmuje przyjmując 
lub nie, decyzje innych ludzi! 
Paradoksalnie te z pozoru wyda-
jące się najłatwiejsze decyzje, 
które podejmujemy w konse-
kwencji decyzji innych ludzi są 
najtrudniejsze, bo nam pozostaje 
nie wybór według własnej woli, a 
jedynie wybór pomiędzy akcepta-
cją a buntem! Jak byśmy nie 
zdecydowali zawsze w takiej 
sytuacji towarzyszy nam poczu-
cie bezradności, Ŝe to nie nasza 

wizja świata, Ŝe to nie nasze 
marzenia! W sytuacji powtarzal-
ności takich okoliczności „ łago-
dzących” poczucie naszej wła-
snej odpowiedzialności – w wa-
runkach ciągłego wykorzystywa-
nia tego swoistego  alibi na Ŝy-
cie,       a właściwie na jego nie-
spełnienie -  poczucie naszej 
niemocy, moŜe zamienić się 
szybko         w poczucie bezsen-
su tegoŜ Ŝycia! Oczywiście zaw-
sze mamy teŜ inną moŜliwość, 
ale pod warunkiem, Ŝe zechcemy 
odrzucając Ŝycie na czyjś kredyt, 
Ŝycie na łatwiznę,  z niej skorzy-
stać i sami zechcemy tworzyć 
własne dzieje. Wymaga to jed-
nak dostrzeŜenia przez nas - 
samych siebie!, dostrzeŜenia 
tego co w nas najlepsze, a cza-
sami wręcz dostrzeŜenia tego, Ŝe 
to my jesteśmy dla tego świata 
najwaŜniejsi! 
 
 
Od autora:  

To oczywiście moje subiek-
tywne odczucie rzeczywistości 
ale być moŜe znajdzie się ktoś, 
kto teŜ tak czując jak ja,  znajdzie 
w sobie nową siłę, nadzieję i 
wiarę, Ŝe jutro nie musi być takie 
jak wczoraj i dziś! Być moŜe 
znajdzie się ktoś, kto znajdzie w 
sobie ten diament. Pozdrawiam 
cieplutko czytelników i redakcję, 
Ŝycząc właśnie tego by w kaŜ-
dym z nas błysnął najjaśniej ten 
norwidowski diament – „…
wiecznego zwycięstwa zaranie”! 
Zwycięstwa nad samym sobą, 
zwycięstwa nad własnymi słabo-
ściami. 

 
Goczałkowice-Zdrój, jesień 2007 

Paweł Nemojewski 

PROGRAM OBNIśENIA  
NISKIEJ EMISJI  

 
 Przypominamy, Ŝe na terenie naszej Gminy konty-
nuowany jest program obniŜenia niskiej emisji. Wszystkich 
zainteresowanych wymianą kotła (modernizacją kotłowni) 
zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 do 
19:00 ). 
Z powodu małego zainteresowania mieszkańców wymianą 
kotła, Gmina planuje zakończyć realizację programu w ro-
ku 2007. Przypominamy, Ŝe w roku bieŜącym przewidziano 
do realizacji 200 kotłów. Do chwili obecnej mamy około 90 
zgłoszeń. Zainteresowani wymianą kotła proszeni są o 
zgłaszanie się do punktu konsultacyjnego. 
Informujemy równieŜ, Ŝe od dofinansowania, które udziela 
Gmina (w związku ze zmianą przepisów) nie trzeba będzie 
odprowadzać podatku. 

 Kilka dni temu gmina 
złoŜyła w Kuratorium Oświaty w 
Katowicach wniosek o dofinan-
sowanie monitoringu w szko-
łach. Projekt obejmuje 3 gminne 
placówki. Wartość zadania wyli-
czono na kwotę 84.691 zł, z tego 
16.941 zł to wkład gminy, a 67-
.750 zł – dotacja z budŜetu pań-
stwa. Projekt obejmuje zakup i 
instalację 3 zestawów do moni-
toringu wizyjnego w wersji z 
dodatkowym wyposaŜeniem.  W 
kaŜdym zestawie podstawowe 
wyposaŜenie stanowią: 2 kame-
ry umoŜliwiające rejestrację 
zdarzeń od wewnątrz i na ze-
wnątrz wejścia, w kolorze i roz-
dzielczości wymaganej do iden-
tyfikacji osób, urządzenie reje-
strujące, kolorowy monitor. Do-

datkowe wyposaŜenie to dodat-
kowe kamery, których liczb uza-
leŜniona jest od warunków loka-
lowych szkoły i jej połoŜenia. 
Zestawy podstawowe będą mo-
nitorować wejścia główne do 
budynków. Dodatkowe kamery 
będą instalowane w następują-
cych miejscach: ciągi komunika-
cyjne wewnątrz budynków, par-
kingi, boiska, miejsca przezna-
czonego gier i zabaw. WdroŜe-
nie monitoringu jest uzaleŜnione 
od pozyskania dotacji.  
Decyzje w sprawie przyznania 
dotacji zapadną w październiku. 
W przypadku pozytywnej decyzji 
Wojewody monitoring zostanie 
wykonany do końca tego roku.  
 

Maria OŜarowska 

R o z m y ś l a n i a   
e g z y s t e n c j a l n e  

Monitoring w szkołach 



 Od 1990 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju prowadzona 
była na dość szeroką skalę 
dyskusja na temat wyboru 
patrona szkoły. Padło kilka 
propozycji, wśród nich między 
innymi potencjalnym patro-
nem szkoły miał być św. Stani-
sław Kostka. Sprawa nadania 
imienia szkole z czasem przy-
gasła i do tej pory nasza pla-
cówka jest bezimienna, jednak 
w wyniku tych dyskusji z ini-
cjatywy byłego proboszcza ks. 
H. Burczyka i byłego dyrekto-
ra Józefa Pabina ustanowiono 
18 września, czyli dzień wspo-
mnienia św. Stanisława Kostki 
– Świętem Szkoły. 
 Dlaczego właśnie św. 
Stanisław Kostka został zapro-
ponowany jako patron naszej 
szkoły? Niewątpliwie nie jest to 
wybór przypadkowy, lecz do-
kładnie przemyślany. Zapewne 
wszystkim wiadomo, Ŝe to wła-
śnie Stanisław Kostka czczony 
jest w Kościele katolickim jako 
patron ministrantów oraz pol-
skich dzieci i młodzieŜy. 
 Stanisław Kostka Ŝył w 
latach 1550 – 1598. Był synem 
kasztelana zakroczymskiego. W 
wieku 14 lat wraz z bratem zo-
stał wysłany do szkół jezuickich 
w Wiedniu. Tam zamieszkali w 
domu luteranina, który zabronił 
modlitwy i wprowadzania osób 
duchowych. Nawet w czasie 
choroby Stanisława luteranin nie 

chciał się zgodzić na wprowa-
dzenie księdza katolickiego. W 
nocy chłopiec miał wizję, w 
której św. Barbara wraz z dwo-
ma aniołkami przyniosła mu 
Komunię Świętą. 
 Po powrocie do zdrowia 
młodzieniec chciał wstąpić do 
zakonu jezuitów, ale nie uzyskał 
zgody rodziców. Tak, więc 
uciekł z Wiednia i mimo zakazu 
rodziców dotarł do Bawarii i 
zgłosił się do świętego Piotra 
Kanizjusza, który wysłał go do 
Rzymu. Stanisław złoŜył śluby 
zakonne w wieku 18 lat, nieste-
ty, wkrótce zachorował na gruź-
licę i zmarł.  
 Mimo tak młodego wie-
ku prawie od razu zrodził się 
jego kult. Został beatyfikowany 
w 1670 roku przez papieŜa Kle-
mensa X i kanonizowany przez 
papieŜa Benedykta XIII w 1726 
roku. Stanisław Kostka jest od 
1671 roku patronem Polski i 
Litwy.  
 Stało się juŜ tradycją, Ŝe 
Święto Szkoły obchodzone jest 
nieco inaczej niŜ w innych szko-
łach. Nie ma uroczystej akade-
mii, lecz dzieci i młodzieŜ wy-
jeŜdŜają w tym dniu na krótkie 
pielgrzymki do znanych i mniej 
znanych sanktuariów, by w ten 
sposób poznać róŜne miejsca 
kultu religijnego, wzmocnić 
swoją wiarę, a jednocześnie 
poznać zabytki i nowe obiekty 
sakralne.     
 Klasy pierwsze wraz z 

wychowawczyniami wybrały się 
na spacer po naszej miejscowo-
ści, gdzie poznały przydroŜne 
kapliczki oraz odwiedziły ko-
ściół św. Anny.  
 Dzieci z klas drugich i 
trzecich zwiedzały drewniane 
kościoły na Ziemi Pszczyńskiej, 
które jeszcze zachowały się w 
naszym regionie i nadal słuŜą 
wiernym. Tym razem dzieci 
miały okazję podziwiać kościół 
św. Mikołaja w Łące oraz ko-
ściół św. Jakuba Starego w Wi-
śle Małej. 
 Klasy IV – VI odbyły 
nieco dłuŜszą podróŜ, bo do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Sank-
tuarium Pasyjno – Maryjne w 
Kalwarii Zebrzydowskiej naleŜy 
do najciekawszych w Polsce 
miejsc pod względem krajobra-
zowym i architektonicznym. 
Jego początki sięgają XII wieku. 

Składa się z barokowej bazyliki, 
klasztoru i zespołu kościołów i 
kaplic wkomponowanych w 
malowniczy krajobraz beskidzki. 
Jest to kopia Kalwarii jerozolim-
skiej z kaplicami do rozwaŜań o 
Męce Pańskiej. W okresie Wiel-
kiego Tygodnia na dróŜkach 
kalwaryjskich odbywają się 
misteria Drogi KrzyŜowej. 
Sanktuarium kalwaryjskie to 
miejsce kultu Męki Pańskiej 
oraz kultu Maryjnego. Ze wzglę-
du na swoje połoŜenie, architek-
turę i znaczenie wpisane zostało 
na listę Światowego Dziedzic-
twa Kultury i Natury UNESCO.  
 Zwiedzanie tego miejsca 
jest zatem obowiązkiem kaŜdego 
Polaka i katolika. Dlatego teŜ 
wybraliśmy je jako cel tegorocz-
nej p ielgrzymki naszych 
uczniów.  

RóŜa Szotek  

Św i ę t o  S z k o ły  P o d s t a wo w e j  n r  1   
w  G o c z a ł k o w i ca c h  Z d r o j u   

 Na Śląsku podobnie jak 
w całym kraju spada od kilku 
miesięcy bezrobocie. Taka sytu-
acja ma równieŜ miejsce w po-
wiecie pszczyńskim. Jest to 
efektem gwałtownie rozwijają-
cej się gospodarki, rosnącej 
liczby ofert pracy oraz sprawne-
go wdraŜania Europejskiego 
Funduszu Społecznego przez 
instytucje rynku pracy. Śląsk 
obecnie naleŜy do obszarów o 
najniŜszej stopie bezrobocia co 
daje nam czwarte miejsce w 
kraju. W Powiecie Pszczyńskim 
do końca czerwca 2007 roku w 
ewidencji bezrobotnych zareje-
strowanych było 2 956 osób, w 
tym 2 123 kobiety. W porówna-
niu do końca grudnia 2006 roku 
liczba ta zmalała o 805 osób. 

Stopa bezrobocia na 30 czerwca 
2007 r. wynosi w powiecie 
pszczyńskim 7,1%. Dla porów-
nania w województwie śląskim 
to 10,6% a w kraju 12,4% Jedna 
czwarta zarejestrowanych bezro-
botnych to osoby w wieku do 25 
lat. Ponad 75% bezrobotnych z 
tej grupy wiekowej nie posiada 
doświadczenia zawodowego. W 
pierwszym półroczu 2007 roku 
Powiatowy Urząd Pracy dyspo-
nował 750 ofertami pracy głów-
nie w zawodach: pracownik 
biurowy, ekonomista, sprzedaw-
ca, robotnik budowlany, maga-
zynier, fryzjer, kucharz, mecha-
nik samochodów osobowych, 
stolarz, kierowca samochodu 
cięŜarowego, ślusarz-spawacz, 
rzeźnik, piekarz, cukiernik. Po-

nadto napłynęło ponad 500 ofert 
pracy za granicą. Praca dotyczy-
ła głównie takich krajów jak: 
Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, 
Niemcy, Islandia, Republika 
Czeska, Norwegia, Włochy, 
Hiszpania, Francja, Dania, Ho-
landia, Finlandia, Belgia, Nor-
wegia. Poszukiwani to pracow-
nicy sektora hotelarskiego, ga-
stronomi, a takŜe rzeźnicy, spa-
wacze, stolarze, elektrycy, toka-
rze, kierowcy autobusu, kierow-

cy samochodów cięŜarowych, 
operatorzy sprzętu cięŜkiego, 
operatorzy maszyn sterowanych 
numerycznie CNC, opiekunki do 
dzieci, kosmetyczki, fryzjerki, 
pracownicy produkcyjni. DuŜą 
barierą wśród zainteresowanych 
podjęciem pracy za granicą jest 
nieznajomość bądź zbyt mała 
znajomość języków. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

Powiatowy Rynek Pracy  

 Dnia 3 września pod-
czas obchodów rocznicy wybu-
chu II wojny światowej wręczo-
no statuetki „śubra Starosty 
Pszczyńskiego". W tym roku 
nagrody otrzymali: Pan Zdzi-
sław Baszak - prezes Okręgu 
Tarnowskiego Światowego 
Związku śołnierzy Armii Krajo-
wej oraz Pan Stanisław Wójcic-
ki - aktywny członek Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych jak 
równieŜ Związku śołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezer-
wy Wojska Polskiego (prezes 
Koła nr 11 w Tarnowie). Pan 
Zdzisław Baszak był uczestni-
kiem wojny obronnej w latach 
1939-1945, brał czynny udział 
w walkach pod Pszczyną 2 
września 1939 roku. Natomiast 
Pan Stanisław Wójcicki był 
Ŝołnierzem Armii Krajowej, a od 

1945 roku -Wojska Polskiego. 
Nieprzerwanie od 28 lat organi-
zuje wyjazdy do Pszczyny dla 
Ŝołnierzy 16 pułku piechoty z 
Tarnowa, którzy brali udział w 
wojnie obronnej oraz rodzin 
poległych w bitwie o Pszczynę. 
Jest równieŜ inspiratorem wza-
jemnych wizyt kombatantów 
oraz młodzieŜy z Tarnowa i 
Pszczyny. Nagrodę „śubra" 
przyznano takŜe ks. Zdzisławo-
wi Tomzińskiemu, który zakoń-
czył pracę na stanowisku dy-
rektora Ośrodka Matka BoŜa 
RóŜańcowa w Pszczynie, pro-
wadzącego Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi lub 
upośledzonych umysłowo. 
 

Jolanta Wawrzyczek 

Statue tka „ śubr S tarosty  
Pszczy ńsk iego"  



 Przez długie lata przy-
zwyczailiśmy się do pozbywania 
się  śmieci na lokalizowane w 
pobliŜu miast i wsi – gigantyczne 
wysypiska. Z powodu rosnącej z 
kaŜdym rokiem ilości odpadów 
komunalnych i przemysło-
wych  problem staje się jednak 
coraz bardziej złoŜony. Z jednej 
strony mamy dość Ŝycia w pobli-
Ŝu  szpecących i zatruwają-
cych  środowisko, gnijących i 
cuchnących śmieci, z drugiej 
strony lokalizacja i budowa  tzw. 
zakładów utylizacji odpa-
dów  sprawia coraz więcej pro-
blemów. 
Z tego teŜ względu niezbędna 
stała się, nie tylko w naszej Gmi-
nie - wdraŜana sukcesywnie - 
właściwa gospodarka odpadami. 
NajwaŜniejsza stała się koniecz-
ność selekcji i naleŜytego groma-
dzenia odpadów oraz przygoto-
wania ich do dalszego przetwa-
rzania (recykling) i unieszkodli-
wiania. 

Recykling, czyli powtórne uŜy-
cie (ponowne wykorzystanie) jest 
obecnie podstawową zasadą w 
dziedzinie gospodarki odpadami. 
Idea recyklingu zakłada, Ŝe kon-
sument świadomie selekcjonuje i 
klasyfikuje śmieci wybierając 
odpowiedni ku temu pojemnik. 
Zebrane w ten sposób i posorto-
wane odpady zostają w odpo-
wiedni sposób przetworzone i 
powtórnie wykorzystane do pro-
dukcji nowych towarów. Teore-
tycznie  tworzy się cykl zamknię-
ty, w którym nic się nie marnuje. 
Recykling pozwala na zaoszczę-
dzenie surowców pierwotnych i 
prowadzi do utylizacji niebez-
piecznych substancji.  
Z  przykrością trzeba niestety 
przyznać, Ŝe nadal  zdarza-
ją  się  przypadki   wypełniania 
estetycznych pojemników nie 
posortowanymi  śmieciami. Wy-
pływa stąd wniosek, Ŝe nie jeste-
śmy  przyzwyczajeni do właści-
wego postępowania z odpadami i 

mamy w tym zakresie wieloletnie 
zaległości. Ta góra śmieci zawie-
ra: szkło, kartony, plastikowe 
opakowania, baterie, przepalone 
Ŝarówki, przeterminowane leki, 
gazety, pety, ... i jeŜeli ich prawi-
dłowo nie zagospodarujemy będą 
stopniowo skaŜały naturalne 
środowisko. JuŜ od dłuŜszego 
czasu duŜo uwagi poświęca się 
plastikom. I słusznie, bo występu-
jący pod wieloma postacia-
mi  plastik jest  jednym z  najbar-
dziej popularnych substancji na 
świecie. Jako tani produkt ubocz-
ny przemysłu petrochemiczne-
go  zastępuje z  powodzeniem 
papier, drewno, metal i wiele 
innych materiałów. Największym 
problemem jest jednak po-

wszechny brak świadomości o 
szkodliwości pozbywanych się 
przez nas plastików. Taki np. 
polichlorek winylu, stosowany 
między innymi w opakowaniach 
jednorazowego uŜytku truje śro-
dowisko: rozkładając się wydzie-
la  chlor, który zabija wszelkie 
Ŝywe organizmy, a przy spalaniu 
wydziela rakotwórcze gazy, diok-
syny i furany i na dodatek nie 
ulega biodegradacji. Plastikowa 
butelka poleŜy na wysypisku 500 
lat! 
 Segregujmy śmieci! 
Troska o czyste środowisko 
powinna by ć cechą kaŜdego 
człowieka. 

S e g r e g a c j a  śm i e c i  

Termin zbiórki posegregowanych odpadów 
 

3, 4, 5, 6 grudzie ń 
 

zawsze: 
I-wszy termin Osiedle Powstańców Śląskich 
II-gi termin od torów kolejowych do drogi A 1 
III-ci termin za drogą A1 w kierunku Rudołtowic 
IV-ty termin od torów kolejowych do ul. Jeziornej, Osiedle Wodocią-
gowe, Bór I 

 
PROSZĘ ODDAWAĆ TYLKO PEŁNE WORKI  ! ! ! 

Rolnicze kursy 
 
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, który 
posiada swój Oddział w Bielsku-Białej organizuje nabór kandydatów 
na kurs przygotowujący do egzaminu na tytuł wykwalifikowany robot-
nik w zawodzie „Rolnik”. Program kursu obejmuje 160 godzin to jest 
trzy, cztery godziny w tygodniu, który potrwa 3 - 4 miesiące. 
Ukończenie kursu stanowi spełnienie wymogu posiadanych kwalifika-
cji rolniczych przy staraniach o dotacje z funduszy unijnych. 
Odpowiedni dobór treści kursu oraz wysokiej klasy specjalistów pro-
wadzących zajęcia pozwoli Państwu na zapoznanie się z nowocze-
snym sposobem gospodarowania oraz korzystania z róŜnorodnych 
form pomocy na rozwój gospodarstwa i wsi. 
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 770 zł plus VAT 22%. Zgłoszenia 
naleŜy kierować na jeden z adresów:  
1) Oddział Bielsko-Biała - tel. (033) 814-45-41, e-mail: 
r.golebiowski@odr.net.pl 
2) PZDR Cieszyn - tel. (033) 852-08-94 
3) PZDR Pszczyna - tel. (032) 21033 28, 
4) PZDR śy wiec - tel. (033) 861-25-86, e-mai l: 
pzdr.cieszyn@odr.net. pl,  e-mai l: pszc zy na@odr.net. pl,  
e-mail: pzdr.zywiec.odr.net.pl 

 W dniach 5, 6, 7 i 8 
listopada 2007 r. Urząd Gminy 
Goczałkowice-Zdrój planuje 
zorganizować zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych (tzw. wy-
stawkę). 
W ramach zbiórki nie będą od-
bierane odpady objęte segrega-
cją indywidualną (w workach). 

Nie będzie równieŜ odbierany 
gruz i popiół. 
Odpady przeznaczone do zbiórki 
naleŜy wystawić w miejsce do-
godne do zabrania (tj. w pobliŜu 
bramy wjazdowej). 
 

Wójt Gminy  
Goczałkowice-Zdrój 

W Y S T A W K A  

Harmonogram wywozu: 
 
� 5 listopada 2007 r. - Osiedle Powstańców Śląskich, 

ul. Bór I i Bór II 
� 6 listopada 2007 r. - od drogi krajowej nr 1 w kie-

runku Rudołtowic i rzeki Wisły 
� 7 listopada 2007 r. - od drogi krajowej Nr 1 do torów 

kolejowych 
� 8 listopada 2007 r. - od torów kolejowych w kierun-

ku zapory i Osiedle Wodociągowe 
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B A S E N  W  L I C Z B A C H  
 Od momentu otwarcia 
basenu w Goczałkowicach-
Zdroju upłynęło 10 miesięcy. 
W tym czasie władze samorzą-
dowe pilnie śledzą statystyki 
oraz wpływy i wydatki związane 
z utrzymaniem obiektu. Basen 
codziennie odwiedza kilkaset 
osób. W okresie od stycznia do 
końca sierpnia tego roku z ba-
senu korzystało 124.806 osób. 
Statystycznie basen odwiedza 
codziennie ok. 514 osób. Liczba 
korzystających w poszczegól-
nych miesiącach przedstawia 

się następująco:  styczeń 
 - 12.626; luty - 18.469; marzec 
- 19.501; kwiecień - 12.773; maj 
- 14.608; czerwiec - 13.535; 
lipi ec - 16.460; sierpień 
 - 16.834. 
 Wydatki w I półroczu 
2007r. wyniosły 756.681 zł. 
Największą pozycję w wydat-
kach stanowią płace – 392.670 
zł oraz media – 295.762 zł. 
Wpływy z tytułu korzystania z 
basenu wyniosły 461.000 zł, w 
tym: karnety – 58.550 zł, bilety – 
352.500 zł, odpłatność uczniów 

szkół gminnych – 21.999 zł, 
sauna – 25.524 zł, udostępnie-
nie toru pływackiego – 2.257 zł. 
Statystycznie kaŜdy klient za-
płacił za jednorazowy pobyt na 
basenie kwotę ok. 5,04 zł.  
 Wodne atrakcje przycią-
gają ludzi w róŜnym wieku. KaŜ-
dy moŜe tam znaleźć coś dla 
siebie. I ten kto potrafi pływać, i 
ten, kto tej umiejętności nie 
posiada. Dwie wanny z hydro-
masaŜem, zjeŜdŜalnia, basen 
treningowy są oblegane nie 
tylko w weekendy. Kilka szkółek 

pływackich tez cieszy się powo-
dzeniem. A od września tego 
roku w Szkole Podstawowej nr 
21 uruchomiono jeden oddział 
klasy czwartej o profilu pływac-
kim.  
 10 godzin wychowania 
fizycznego tygodniowo, w tym 8 
godzin na basenie to duŜe ob-
ciąŜenie dla dziesięciolatków. 
Póki co dzieci są zadowolone 
(to opinia jednego z rodziców). 
 

Maria OŜarowska 



KOMU PRZYSŁUGUJE  
ZASIŁEK PIEL ĘGNACYJNY ? 

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

3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku 
Ŝycia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli niepełno-
sprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 
Ŝycia. 

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

OGŁOSZENIE 
 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju ogłaszają 
nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach.  
 Osoby zainteresowane zapraszamy na zajęcia w 
kaŜdy poniedziałek, od godz. 13.00 – 15.00. Miejsce 
spotkania przed Urzędem Gminy w Goczałkowicach-
Zd r o j u ,  u l .  S zk o l n a  1 3 ,  o  g o d z .  
13.00.  Serdecznie zapraszamy! 

INFORMACJE OSRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ 



POWIATOWY PUNKT ZBIÓRKI OPON 
 

Godziny otwarcia Powiatowego Punktu Zbiórki Opon,  
który znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju  

przy ulicy Uzdrowiskowej (przepompownia główna): 
Poniedziałek - od 14.00 do 18.00 

Środa - od 14.00 do 18.00 
Piątek - od 14.00 do 18.00 

lub po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą  
obsługującą punkt tel. 0-32 2107208. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

♦ POCZTA - tel. 4491145, fax. 4491146. 
 
 

ZGŁASZANIE AWARII: 
 

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

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

♦ POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC l WYWOZU ŚMIECI  

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

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

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

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

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

INFORMATOR TELEFONICZNY DOWODY OSOBISTE 
 

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

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

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

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

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

wydanych w latach 1996 – 2000 
 

DOKUMENTY WYMAGANE  
W CELU OTRZYMANIA DOWODU OSOBISTEGO 

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

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

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

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

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

 
UWAGA!! 

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

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


