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wiadomości goczałkowickie

Projekt Studium
do wglądu

W

dniu 22 sierpnia
2013 r. został wyłożony do publicznego
wglądu Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekt sporządziło Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
W projekcie studium
określa się w szczególności:
1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów;
2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów, w tym

tereny wyłączone spod zabudowy;
3. obszary oraz zasady ochrony
środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk;
4. kierunki rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury
technicznej;
5. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
6. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami
programów, o których mowa
w art. 48 ust. 1 ustawy o zago-

spodarowaniu przestrzennym:
7. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie
przepisów odrębnych, w tym
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 oraz obszary
przestrzeni publicznej;
8. obszary, dla których gmina
zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w t ym
obszary wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
9. kierunki i zasady kształto-

Uruchomiono System
Informacji SMS
W ostatnim tygodniu czerwca zawarto umowę z firmą Samorządowy Informator SMS sp. z o.o.
z Wrocławia na wykonanie „Systemu Informacji SMS w gminie Goczałkowice-Zdrój”. Firma
została wybrana w trybie zapytania cenowego. System ten polega na przekazywaniu informacji
za pośrednictwem krótkich, zwięzłych wiadomości tekstowych. System umożliwi szybkie i bezpośrednie dotarcie z precyzyjną informacją wysłaną przez administratorów (Urząd Gminy, jednostki organizacyjne gminy) na telefony komórkowe odbiorców (mieszkańcy, turyści). W ramach zamówienia
Wykonawca udostępnił mobilną aplikację na telefony typu smartfon umożliwiającą odbieranie informacji poprzez Internet.
Osoby, które zarejestrują się w Systemie SISMS będą otrzymywały bezpłatnie wiadomości SMS
z informacjami o:
- imprezach kulturalnych i sportowych
- ważnych wydarzeniach z terenu gminy
- bieżących informacjach dla turystów
- zagrożeniach meteorologicznych
- awariach i utrudnieniach na terenie gminy
- innych ważnych wydarzeniach.
Rejestracja odbywa się na 2 sposoby:
1) wysłanie SMS z kodem rejestrującym na numer 661 000 112
kod rejestrujący: dla mieszkańców – tak.sps01 dla turystów – tak.sps01t
2) pobranie za darmo aplikacji za pomocą QR lub poprzez stronę www.komunikator.sisms.pl i zarejestrowanie swojego profilu w Komunikatorze.
Ten sposób rejestracji jest dostępny dla posiadaczy telefonów typu smartfon.
Szczegóły dotyczące rejestracji są dostępne na stronie internetowej gminy www.goczalkowicezdroj.
pl w zakładce „BEZPŁATNY INFORMATOR SMS DLA MIESZKAŃCÓW SISMS”, na ulotkach, plakatach
oraz w „Wiadomościach Goczałkowickich”.
System został wykonany w ramach operacji: „Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” jako tzw. mały projekt, w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Maria Ożarowska

wania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
10 . o b s z a r y s z c ze g ó l n e g o
zagrożenia powodzią oraz
obszar y osuwania się mas
ziemnych;
11. obiekty lub obszary, dla
których wyznacza się w złożu
kopaliny filar ochronny;
12. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub
rekultywacji;
13. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
Osoby zainteresowane Projektem mogą zapoznać się
z dokumentem w Urzędzie
Gminy Goczałkowice-Zdrój ul.
Szkolna 13, pokój nr 101, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt będzie wyłożony do 23
września 2013r. W okresie wyłożenia projektu zaplanowano
dyżury przedstawicieli firmy
projektowej: wtorki – 10 września i 17 września, w godzinach
od 15.00 do 17.00)
Projekt studium jest
dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 10 września 2013 r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury, Goczałkowice-Zdrój,
ul. Uzdrowiskowa 61, sala GOK
na I piętrze, od godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi dotyczące
projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać
na piśmie do Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
października 2013 r.
Maria Ożarowska
PROJEKT STUDIUM
dostępny jest na stronie
Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój
www.goczalkowicezdroj.pl
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Regulacja Potoku
Goczałkowickiego

W

dniu 16 lipca Śląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie regulacji Potoku
Goczałkowickiego na całej jego
długości.
Przetarg obejmuje regulację koryta
cieku oraz przebudowę przepustów. Oprócz opracowania dokumentacji wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ostatecznej

decyzji pozwolenia na budowę.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej wraz
z niezbędną infrastrukturą dla
całości zamierzenia (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno- budowlany, projekty wykonawcze, projekty przełożenia sieci, specyfikacje techniczne)
2. uzyskanie niezbędnych decyzji
administracyjnych (ostatecznych)

umożliwiających wykonanie projektowanych robot budowlanych
(decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
pozwolenie na budowę)
3. pozostałe usługi niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia – w tym: wyrysy, wypisy, dokumentacja geotechniczna, prace
geodezyjno-pomiarowe, kosztorysy, inwentaryzacja terenu,
inwentaryzacja drzew, bilans mas

ziemnych, infrastruktura rolna
i techniczna)
4. sprawowanie pełnobranżowego
nadzoru autorskiego w okresie
realizacji inwestycji.
Termin składania ofert upłynął 5 sierpnia br. o godz. 10.00.
Planowany termin wykonania
– 15.11.2014r. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
277926-2013.
Maria Ożarowska

Oznakowano Ścieżkę
Dydaktyczno-Przyrodniczą

Trasa Ścieżki biegnie od dworca kolejowego w Uzdrowisku poprzez obszary dawnej Puszczy Pszczyńskiej. Ma ok. 3 km długości i składa się z 4 odcinków o odmiennych walorach przyrodniczych. Każdy
z odcinków pokazuje inne siedliska
zamieszkałe przez liczne gatunki fauny
i flory.

N

a pewnych odcinkach Ścieżka przebiega
w sąsiedztwie starorzecza Wisły. To urokliwe miejsce znajduje się na obszarach
objętych specjalną ochroną „NATURA 2000”.
Oznakowanie wykonano w ramach operacji pn. „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju poprzez wydanie albumu „W krainie
Goczałka” oraz organizację imprezy rekreacyjnej – rajdu rowerowego”, realizowanej

jako tzw. mały projekt, w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z zakresem rzeczowym operacji
zamontowano 4 tablice informacyjne, na trasie Ścieżki umieszczono 10 strzałek kierunkowych i zamontowano 6 koszy na śmieci. Ozna-

kowanie wykonała firma wyłoniona w trybie
zapytania cenowego – Firma Wielobranżowa
MARCO Marian Waliczek z Goczałkowic-Zdroju.
Tablice zawierają nazwę Ścieżki, trasę
Ścieżki wraz z podziałem na odcinki, długość poszczególnych odcinków, gatunki fauny
i flory na każdym z odcinków, krótki opis
przyrodniczy, zdjęcia okazów roślin i zwierząt, tytuł projektu, logotypy PROW, LEADER
i Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi dla
beneficjentów w zakresie informacji i promocji
w ramach PROW na lata 2007-2013.
Nowością jest umieszczenie na tablicach
kodu QR, za pomocą którego posiadacze
smartfonów przemierzając Ścieżkę pieszo lub
na rowerze mogą połączyć się ze stroną internetową gminy Goczałkowice-Zdrój.
Maria Ożarowska

Konkurs na nazwę ronda

Gmina Goczałkowice- Zdrój zaprasza mieszkańców do udziału
w konkursie na nazwę nowo powstającego ronda na skrzyżowaniu
ulic Uzdrowiskowej i Zielonej. Propozycje nazwy prosimy składać
w formie pisemnej, listownie lub osobiście w dużej kopercie z napisem
RONDO, w której należy umieścić dwie zaklejone i ponumerowane
koperty opatrzone godłem autora (znak graficzny autora). W kopercie nr 1 powinna znaleźć się jedynie proponowana nazwa ronda,
a w kopercie nr 2, nazwa ronda oraz imię i nazwisko autora i jego
adres. Na ciekawe propozycje oczekujemy do 27 września 2013 r.
Wszystkie zaproponowane nazwy zostaną przeanalizowane przez
Radę Gminy a następnie drogą głosowania Radni wybiorą ostateczną
nazwę. Wśród uczestników konkursu rozlosujemy gminne upominki.
Adres:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
UZDROWISKOWA 61
43-230 GOCZAŁKOWICE – ZDRÓJ
Tel.32 210 7088
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IV Rajd Rowerowy
Koroną Zapory

IV

Rajd Rower ow y „ KO RO N A
ZAPORY” to już
historia. Pier wsi
uczestnicy rajdu pojawili się
na parkingu przy hali sportowej
„Goczuś” na długo przed planowanym rozpoczęciem rejestracji. Oprócz osób, które wcześniej telefonicznie dokonały
zgłoszenia (ponad 200 osób)
w rajdzie wzięło udział ponad
50 osób, które zdecydowały
się w ostatniej chwili aktywnie
spędzić sierpniowe słoneczne
i ciepłe popołudnie. Pamiątkowych, okolicznościowych chust
nie starczyło dla wszystkich ale
w zamian można było otrzymać
mapę Powiatu Pszczyńskiego
wydaną przez LGD „Ziemia
Pszczyńska”.Trasa Rajdu obejmowała takie atrakcje turystyczne Gminy jak: zbiornik
zwany Jeziorem Goczałkowickim, Korona Zapor y, stawy
położone w Dolinie Wisły,
Ścieżka Dydaktyczno-Przyrodnicza. Uczestniczy Rajdu przemierzali w tym dniu ścieżki
Wiślanej Trasy Rowerowej,
Międzynarodowego Zielonego
Szlaku Greenway Kraków –
Morawy – Wiedeń oraz trasę
Ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej. Punktualnie o godz.
15.00 Komandor Rajdu Paweł
Kanik dał sygnał do startu.
Jako pierwszy quadem wyjechał Maciej Pałka pełniąc rolę
pilota. Rajd eskortowały 2
pojazdy OSP Goczałkowice-Zdrój pod dowództwem Tomasza Złociaka. Kolumnę rowe-

rzystów zamykał ambulans
Pogotowia Ratunkowego NZOZ
Pszczyna oraz wóz techniczny
z firmy Artex Andrzej Płonka
– producent rowerów NORTHTEC. Za kierownicą ambulansu
zasiadł Aleksander Malcher –
właściciel NZOZ. Jego pilotem
był Jerzy Sodzawiczny – Prezes OSP. Nad bezpieczeństwem
uczestników Rajdu czuwali
policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie. O bezpieczeństwo
i zdrowie uczestników dbali
również ratownicy zatrudnieni
w GOSiR oraz Anna Szweda,
która wiozła na rowerze dobrze
wyposażoną torbę pielęgniarską i w razie potrzeby udzielała
pomocy przy zadrapaniach.
Jak sama stwierdziła nie miała
w tym dniu wiele pracy ale
zdarzyło się, że otarte kolano
trzeba było zdezynfekować
i założyć plaster. pracownicy
GOSIR oraz członkowie TSG
Inicjatywa, których zadaniem
było przygotowanie poczęstunku i obsługa gastronomiczna uczestników rajdu nie
mogli stwierdzić tego samego.
Podgrzewali, dmuchali, chuchali, smażyli, obracali, przypiekali… Grochówka i kiełbaski były wyśmienite. Dla tej
grupy osób zaangażowanych
w obsłudze Rajdu najlepszą
for mą podziękowania były
puste garnki i termosy oraz
uśmiechnięte twarze sytych
uczestników.
W rolę konferansjera i wodzireja wcielił się Tadeusz Przy-

była. Nad sprawnym przebiegiem rejestracji czuwali m.in.
Dorota i Ryszard Waliczkowie.
Oznakowanie trasy to zasługa
Mieczy sława Pałki. Dobre
war unki przejazdu wzdłuż
torów kolejowych zapewnił
Tadeusz Grozmani – Dyrektor
Rybaczówki. Na MECIE uczestników rajdu witał Kierownik
Jan Bukowczan.
Najmłodszym uczestnikiem,
który przejechał rajd na rowerze był Bruno Kornat z Czechowic. Bruno przyjechał z rodzicami i trójką rodzeństwa. Dla
taty najmłodszego uczestnika
to było bardzo wyczerpujące
popołudnie. Z dziecięcą przyczepką za rowerem przemierzał dzielnie trasę rajdu. Najstarszą uczestniczką rajdu,
która dotr wała do samego
końca imprezy była Małgorzata Pryszcz z Goczałkowic.
Pani Małgorzata wyjechała
z parkingu przy hali „Goczuś”
jako posiadaczka akcesoriów
rowerowych – licznika oraz
zapięcia na kłódkę. Nagrodę
(plecak) za najbardziej niepotrzebną rzecz na rajdzie
wygrał Wiśniowski Arkadiusz
z Pszczyny, który miał przy
sobie dowód rejestracy jny
samochodu osobowego wydany
przez Prezydenta Krakowa.
Nagrodę dla uczestnika, który
przyjechał z najdalej położonej
miejscowości wygrał Bartosz
Łoboda z Lublina. Były to kijki
do nordic walking. Największym pechowcem została Anna
Mrzyk, a to za sprawą dziury

w spodniach, którą w pewnym
stopniu rekompesuje przewodnik „Polska na rowerze”. Drugi
przewodnik trafił do Marty Bojdoł, która jako pierwsza zgłosiła udział w imprezie. Nagroda
główna czyli namiot 10-osobowy powędrowała do Bielska-Białej. W tym konkursie,
w szranki stanęły 3 rodziny.
Po serii dodatkowych pytań
jur y pod przewodnictwem
Aliny Michalak z ZNP przyznało bezapelacyjnie główną
nagrodę państwu Zajączkowskim z Bielska.
Rajd był imprezą nieodp ł a t n ą . O r g a n i z a to r c z y l i
Gmina Goczałkowice-Zdrój
z a p ew n i ł a u b e z p i e c ze n i e ,
poczęstunek, nagrody. Dzięki
współpracy z Lokalną Grupą
Działania „Ziemia Pszczyńska”
oraz Lokalną Grupą Rybacką
„Żabi Kraj” uczestnicy zostali
dodatkowo obdarowani
mapami, koszulkami, atlasem
kulinarnym, brelokami, kubkami smyczami itp. Rajd był
częścią projektu pn. „Odtworzenie oznakowania i promocja
dziedzictwa przyrodniczego
Goczałkowic-Zdroju poprzez
wydanie albumu „W krainie
Goczałka” oraz organizację
imprezy rekreacyjnej – rajdu
r o we r o we g o ” , r e a l i z o w a nego jako tzw. mały projekt,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013. Koordynatorem
projektu z ramienia Gminy była
Maria Ożarowska.

aktualności
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Trasy Nordic
Walking w gminie
Z
inicjat ywy Lokalnej
Grupy Rybackiej „Żabi
Kraj” w każdej gminie
należącej do LGR zostaną
w bieżącym roku stworzone
tzw. Gminne Kompleksy Tras
Nordic Walking (GK TNW).
Sieć tras wchodzących w skład
Kompleksu wyniesie ok. 30 km
i będzie obejmować:
1) trasę zieloną (ok. 5 km),
2) trasę czerwoną (ok. 10 km),
3) trasę czarną (ok.15 km).
Na trasach zostaną zamontowane tablice informacyjne (4
szt). Ponadto na terenie sąsiadującym z budynkiem Gminoświata

nego Ośrodka Kultury przy ul.
Uzdrowiskowej 61 zostanie
wykonana trzy stanowiskowa
siłownia zewnętrzna z urzą-

dzeniami typu biegacz, orbitrek oraz wioślarz. W ramach
tego przedsięwzięcia planuje
się wydanie materiałów pro-

mocyjnych oraz organizację
imprezy promującej tę formę
rekreacji – Marszu Nordic Walking z udziałem instruktorów.
Termin imprezy nie jest jeszcze ustalony. Projekt realizuje
Agencja Reklamowa PORAN
z Bielska-Białej, na zlecenie
LGR „Żabi Kraj”, we współpracy z Urzędem Gminy. Aktualnie trwa ustalanie przebiegu
tras. Kolejnym etapem będzie
objazd, uzgodnienia i załatwianie formalności związanych
z montażem tablic i wykonaniem siłowni.
Maria Ożarowska
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Pomoc materialna
przysługuje:

Uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24
roku życia.
Wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym
w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych –

do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki.
Charakter pomocy
materialnej:
(stypendium szkolne,
zasiłek szkolny)

1. Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,

w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
2. M i e s i ę c z n a w y s o ko ś ć
d o c h o d u n e t to na osobę

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa
niż kwota 456 zł (art. 9 ust.
8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U.
nr 64 poz. 593 z późniejszymi
zmianami)
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest
zamieszkanie na terenie gminy
Goczałkowice Zdrój
W n i o sk i m o ż n a p o b r a ć
w Gminnym Zespole Oświaty
w Goczałkowicach Zdroju ul.
Uzdrowiskowa 61 od 16 sierpnia 2013r. (od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00 –
15.00 lub od 2 września 2013r.
w sekretariatach szkół oraz
ze strony internetowej www.
goczalkowicezdroj.pl
Wn i o s k i n a l e ż y z ł o ż y ć
do dnia 16 września 2013 r.
w Gminnym Zespole Oświaty.
Informacje o stypendiach
można uzyskać pod numerem
telefonu 32 2127055.
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6

wiadomości goczałkowickie

OD 1 WRZEŚNIA NIŻSZE
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLA

W

e wrześniu br. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty regulujące kwestie finansowania wychowania
przedszkolnego i pobieraniu
opłat za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy.
Od nowego roku szkolnego
opłata za korzystanie z wycho-

wania przedszkolnego wyniesie 1 zł za godzinę zajęć. Zasada
ta dotyczy korzystania z przedszkoli w czasie przekraczają-

cym 5 godzin dziennie. Gmina
zapewni bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Oprócz w/w opłaty rodzice
(opiekunowie) będą ponosić
opłaty za korzystanie z posiłków. Wysokość opłat za posiłki
w nowym roku szkolnym nie
ulegnie zmianie i będzie wynosić: całodzienne wyżywienie
– 5,00 zł; śniadanie – 1,10 zł;
obiad – 3,00 zł; podwieczorek
– 0,90 zł.
Maria Ożarowska

Wyprawka szkolna
na rok szkolny 2013/2014

Gminny Zespół Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju informuje o możliwości uzyskania dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna 2013.
Szczegółowe informacje o programie oraz wniosek o dofinansowanie
w załącznikach:
– informacja o wyprawce
– wniosek o dofinansowanie
Informacje można uzyskać również w GZO Goczałkowice Zdrój tel 32 2127055.

KULTURA

 z życia gminy 

Punkt Informacji Turystycznej
w Goczałkowicach-Zdroju
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju powstał Punkt Informacji Turystycznej.
Jest to wynik realizacji projektu w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” działanie „Wdrażanie lokalnych strategii
Rozwoju” – małe projekty.
Punkt działa przy ul. Uzdrowiskowej 61 od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-15.00.
tel. 663 110 301; info@goczalkowicezdroj.pl;www.info.goczalkowicezdroj.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju”
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kultura
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7

WAKACJE 2013
Z GOK -iem
- relacja fot.

Wycieczka do Wesołego Miasteczka.

Powitanie wakacji - boisko przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Wycieczka do Beskidu Śląskiego - Czantoria.

Warsztaty decoupage dla młodzieży i dorosłych.

Szlakiem jurajskich warowni - Mirów i Bobolice.

Wizyta w żorskim miasteczku "Twin Pigs".

Kulturoznawczy wyjazd do Wrocławia.

Stacjonarny plener malarski.

8
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Trójka Czechowice
z pucharem Łukasza
Piszczka !
P
iłkarze Trójki Czechowice
– Dziedzice zwyciężyli
w „Turnieju Piłki Nożnej
Trampkarzy Młodszych o Puchar
Łukasza Piszczka”, który odbył
się w sobotę tj. 13 lipca 2013r.
Do udziału w zawodach zaproszono sześć zespołów, które
grały ze sobą w systemie
„każdy z każdym”. Punktualnie
o godzinie 10.00 Łukasz Piszczek pojawił się na płycie orlika
w Goczałkowicach – Zdroju,
gdzie został powitany gromkimi brawami. Po paru słowach
otwarcia, piłkarz Borusii Dortmund jak i reprezentant Polski zaczął rozdawać autografy
na, które czekała duża rzesza
fanów, a dzieciaki mocno zmotywowane ruszyły do rywalizacji. Jako pierwsi w meczu inauguracyjnym zaprezentowali się
zawodnicy UMKS Goczałkowice
– Zdrój, gdzie nasz pierwszy
zespół pokonał swoich kolegów
wysoko, bo aż 5:0. I tak po kolei
spikerzy Piotr Dąbkowski oraz
Tadeusz Przybyła zapowiadali
kolejne mecze, a Łukasz, gdy
tylko była taka możliwość starał
się spoglądać okiem fachowca
na poczynania młodych piłkarzy w celu wyłonienia najlepszego zawodnika oraz bramka-

rza. Na zakończenie piłkarskich
zmagań „Piszczu” podziękował
młodym adeptom piłki nożnej za wspaniałą rywalizację,
swymi słowami zachęcił zawodników do jeszcze większej pracy,
życzył im spełnienia swoich futbolowych marzeń, po czym przystąpił do wręczania okazałych
pucharów, medali oraz nagród.
Dla wszystkich zawodników
było to niesamowite przeżycie
ponieważ przy założeniu krążka,
każdy mógł osobiście uścisnąć
dłoń piłkarza, którego tak nie
dawno, bo prawie dwa miesiące
temu oglądali w akcji podczas
finału Ligi Mistrzów. Pierwsze miejsce w zawodach zajęła
wspomniana wcześniej ekipa
z Czechowic, prowadzona przez
pana Jarosława Szweda, druga
lokata powędrowała na konto
Iskry Pszczyna, ostatnie miejsce na „pudle” udało się wywalczyć goczałkowiczanom, tuż
za podium znaleźli się zawodnicy Sokoła Wola, piąte miejsce
przypadło Drzewiarzowi Jasienica, a ostatnie drugiej drużynie z Goczałkowic. Najlepszym
zawodnikiem w oczach Łukasza
został Maksymilian Kwaśniak
zawodnik Trójki Czechowice –
Dziedzice, który oprócz wspania-

łej statuetki otrzymał koszulkę
z kolekcji nadchodzącej edycji
bundes ligi. Trofeum bramkarza
turnieju trafiło do Michał Moronia z Iskry Pszczyna, a strzelca
wystrzelał sobie piłkarz Drzewiarza Jasienica Zachariasz
Mucha. Dziękujemy Łukaszowi
za zorganizowanie tak wspaniałych zawodów, życzymy
szybkiego powrotu do zdrowia
i zapraszamy ponownie.
Dziękujemy Piotrowi Dąbkowskiemu oraz Tadeuszowi
Przybyle za prowadzenie spikerki podczas zawodów, oraz
wszystkim osobom które przyczyniły się do zorganizowania

i przeprowadzenia turnieju.
Dziękujemy Powiatowemu
Ośrodkowi Spor tu Rekreacji w Pszczynie oraz Ośrodk ow i P o m o c y S p o ł e c z n ej
w Goczałkowicach – Zdroju
za wypożyczenie namiotów
przeciwdeszczowych.
Klasyfikacja końcowa:
1.UMKS Trójka Czechowice –
Dziedzice
2.Iskra Pszczyna
3.UMKS Goczałkowice 1
4.Sokół Wola
5.Drzewiarz Jasienica
6. UMKS Goczałkowice 2

najlepsI w turnieju plażówki...

W

sobotę 24 sierpnia 2013r. odbył się
Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, była to ostatnia
propozycja Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w ramach
akcji „Wakacje z Goczusiem
2013”.Do zawodów zgłosiło się
12 par. Po rozegraniu meczów
w systemie podwójnych eliminacji, do pierwszego półfinału awansowały pary Janus/
Pa l k ij , F i g o ł u s z k a / S o s n a ,
gdzie z awansu do finału cieszyli się ci pierwsi. W drugim półfinale powalczyły para
Kozyra/Wojciech oraz para
Białas/Pławecki. W spotkaniu

zmagań, zostały wręczone
pamiątkowe koszulki, dyplomy,
medale oraz nagrody, które
zostały ufundowane przez
GOSiR. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział i zapraszamy na piasek w przyszłe
wakacje.
Klasyfikacja końcowa:

o trzecią lokatę goczałkowicka
para Figołuszka/Sosna pokonała parę Kozyra/Wojciech
2:0, a wielkim finale dopiero

w timebreaku para Janus/Palkij musiała uznać wyższość
rywali.
Na zakończenie plażowych

1.Białas Jakub/Pławecki Kamil
2. Janus Mateusz/Palkij Mateusz
3.Figołuszka Marek/Sosna
Marcin
4.Kozyra Paweł/Wojciech Bartosz.
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Sportowe „Wakacje
z Goczusiem 2013”

W

akacje zaczęliśmy
od „Turnieju piłki nożnej o puchar Łukasza Piszczka trampkarzy młodszych” który przyciągnął dużą
rzeszę fanów piłkarza Borussi
Dortmund, jak i reprezentanta
Polski, a najlepszą drużyną okazała się ekipa z Czechowic-Dziedzic. Następnie nadszedł czas
na pokazy nurkowania w, których wzięła udział liczna grupa
osób lubiących poczuć chwilowy stan podwodnej nieważkości. Tydzień później na boisko
ponownie wybiegli piłkarze, ale
tym razem starsi, którzy zmierzyli się w „Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej”, a najlepszą drużyną została „Łąka Team”.
Początkiem sierpnia swoich sił

w konkurencjach pływackich
spróbowały dzieci ze szkoły
podstawowej, najlepsze czasy
wśród dziewcząt miała Karolina
Kolon, a wśród chłopców Jakub
Pelka. W połowie sierpnia gościliśmy obóz sportowy z Ożarowa
Mazowieckiego. Na zakończenie
wakacyjnych sportowych zmagań odbył się „Otwarty Turniej
Siatkówki Plażowej” w, którym
ze zwycięstwa cieszyła się para
Białas Jakub/Pławecki Kamil.
Dzień później niespełna 300 osobowa grupa miłośników dwóch
kółek, brała udział w „IV Rajdzie
Rowerowym Koroną Zapory”.
Ponadto codziennie dzieci oraz
młodzież z Goczałkowic czynnie korzystały z promocyjnych
wejść na basen, oraz uczęszczała
na kompleks boisk sportowych

INFORMACJE I OGŁOESZENIA

”Orlik”. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za chęć udziału
w imprezach organizowanych

przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, i życzymy sukcesów
w nowym roku szkolnym.

 z życia gminy 

CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

W

związku z realizacją projektu pn.,, Aktywizacja społeczna
i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój”, tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie działania,
zaplanowane zgodnie z harmonogramem wspomnianego projektu.
Jedna z uczestniczek obecnie uczestniczy w szkoleniu z zakresu,, Kadr
i płac”. Szkolenie to organizowane jest przez Ośródek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie. Termin realizacji wspomnianego kursu przypada
na okres od 23.07.2013 r. do 27.08.2013 r. Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestniczki z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy
i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania
z zakresu spraw kadrowych i finansowych. Szkolenie to ma na celu
zaznajomienie z prawidłową realizację obowiązków pracowniczych,
zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając tym samym prawidłową
działalność pracodawcy i praworządności w zakresie przestrzegania
prawa. Kurs w istotny sposób przyczyni się do upowszechniania znajomości przepisów prawa pracy i i prawa ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych. Uczestniczka
projektu ma zapewnioną pracę na programach: Insert, Płatnik oraz Mała
Księgowość. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie, w/w osoba otrzyma

Goczałkowice-Zdrój, dnia 14.08.2013 r.
zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Kurs ten obejmuje
zarówno cześć praktyczną jak i teoretyczną. Dodatkowo tutejszy Ośródek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż wszyscy uczestnicy projektu objęci są pomocą finansową tutejszego Ośrodka
oraz pracą socjalną świadczoną przez pracownika socjalnego. O dalszym przebiegu projektu będziemy informowali na bieżąco. Zapraszamy
do odwiedzania naszej strony internetowej!
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 8.00- 15.00
Tel. kontaktowy: 32/210 70 90
Osoby do kontaktu:
Kierownik: Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska
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Inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest

W

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieć ze sobą imienne upoważnienie
wystawione przez Wójta. Ankieterzy będą pracować od poniedziałku do soboty w godzinach
10.00 – 18.00.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Panią Agnieszką
Chylak tel. 513 100 869, która wyjaśni wszelkie
wątpliwości związane z inwentaryzacją oraz
kwestiami związanymi z wyrobami zawierającymi azbest lub z Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój tel. 32 736 24 12.

okresie od 1 sierpnia do 30 września
2013 roku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację przeprowadzi firma Eko-Team Konsulting z Bielska-Białej.
W związku z tym, Wójt zwraca się z prośbą
do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
o umożliwienie wejścia na posesję i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.

Informacja
Informujemy, iż od dnia 4 lipca 2013r.
sprawy z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi załatwiane
będą w pokoju nr 3 Urzędu Gminy
(parter), lub pod numerami telefonu:
32 736 24 12, 32 210 71 85 wew. 112.

POMOC
DLA ROLNIKÓW
W dniu 6 sierpnia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla rolników
i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu,
gradu lub deszczu nawalnego.
W ramach tego Programu będzie m.in. udzielana pomoc
na wznowienie produkcji w wysokości 100 zł na 1 ha upraw
rolnych lub 10 zł na 1 m kw. upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji.
O pomoc można ubiegać się w przypadku, gdy szkody
spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz
nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów – wyniosą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji
rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok,
w którym wystąpiły szkody).
Wnioski o pomoc będzie można składać dzień po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w terminie
do dnia 30 września 2013 r. – na formularzu, który zostanie
udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O terminie przyjmowania wniosków ARiMR
poinformuje zainteresowanych w formie komunikatu.
Maria Ożarowska

INFORMACJA
Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości, iż
w dniu 10 października 2013r. mija termin płatności pierwszej
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 lipca do 30 września 2013r.
Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Pszczynie
NR KONTA: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001
Ponadto przypominamy, że miesięczny limit odpadów zmieszanych przypadający na jednego mieszkańca wynosi 50 litrów.

„WYSTAWKA”
ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, iż w dniach
od 16 – 19 września 2013r. odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Odpady objęte zbiórką należy wystawić przed posesję do godziny 7.00, w terminach określonych w poniższym
harmonogramie:

16 września 2013r. – Osiedle Powstańców Śląskich,
Bór I, Bór II,
17 września 2013r. – od przejazdu kolejowego do DK1,
18 września 2013r. – od DK1 do Rudołtowic,
19 września 2013r. – od przejazdu kolejowego do Zapory,
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec.

Informacje i ogłoszenia
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Spokojnej.

1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem
nr KA1P/00013005/6.
2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość tę stanowi działka oznaczona nr 2039/2 o pow. ogólnej 0.3994 ha (Bi),
obręb Goczałkowice, k.m. 1.
3. Działka ta położona jest w Goczałkowic-Zdroju przy ul.Spokojnej w odległości około 15m na wschód od drogi krajowej DK 1. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulicy Spokojnej i drogi krajowej DK-1. Wjazd na drogę DK-1 odbywa się przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Skomunikowanie nieruchomości z terenami przyległymi jak również z Podbeskidziem i okręgiem
górnośląskim jest bardzo dobre. W gruncie działki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie jest linia energetyczna, wodociąg, kanalizacja i gazociąg. Wzdłuż zachodniego boku działki przebiega asfaltowa droga zbiorcza biegnąca w kierunku północnym równoległa
do drogi DK-1. Wyceniana działka posiada kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym narożnikiem w południowo-zachodniej
części działki. Teren nieruchomości jest płaski i wysokością zrównany z przyległą drogą i sąsiednimi nieruchomościami. Teren opada
lekko w kierunku północnym. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą okresowo koszoną. Otoczenie nieruchomości od strony
wschodniej stanowią nieruchomości zabudowane nowym budynkiem karczmy oraz druga zabudowana również nowym budynkiem
hali-hurtowni zabawek. Do ulicy Spokojnej działka przylega bokiem o długości około10m, natomiast do drogi zbiorczej od strony
zachodniej przylega na odcinku około 150m. W najszerszym miejscu działka mierz około 29m i jest to północna część działki. W najwęższym miejscu działka mierzy około 23m i jest to południowa część działki. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w części północno wschodniej na powierzchni około 1300m2 przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową. Pozostała część będzie mogła być wykorzystana pod zieleń towarzyszącą i elementy infrastruktury technicznej.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic
działki, zleca te prace geodezyjne na własny koszt.
4. Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem jest ta nieruchomość:
– nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych znajdujących się w granicach administracyjnych
gminy Goczałkowice-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Nr XLII/290/2010 z dnia 07.09.2010r.
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 257 poz.4033 nieruchomość przeznaczona jest pod:
Tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych
symbol planu – UU/P2
Tereny dróg publicznych,
symbol planu – KD
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 510.000,- zł brutto (zawiera 23% VAT).
7. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności do tej nieruchomości.
8. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego/licytacji/.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 1000 w Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13
10. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 51.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 4
listopada 2013r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie 94 8448 0004 0033 6691 2000 0006. Liczy się data wpływu na konto tut. Urzędu.
11. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
12. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium (oryginał)
– dokument tożsamości,
– aktualne dokumenty potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego
w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej
nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie
wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Pani Gabriela Zipser, tel. 032 736-24-53.
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW
siedziba biura koła
mieści się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II piętro.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 13.35 - 19.35
Wtorek: 13.35 - 19.35
Środa: 13.35 - 19.35
Czwartek:
13.35 - 14.35; 15.25-20.25
Piątek: nieczynne
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek; czwartek; środa 7.00 18.00, wtorek; 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŚMIECI:
Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I/1, 43-230
Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział
w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 11, tel. 32/2938062/63.
Eko Plus, ul. Ślepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ ECO-CLEAN Marzena Chudek,
ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00 15.00, tel. 32/2127021,7387038, 2107185;
po godz. 15.00 tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.
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