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Sprawozdanie z VII Sesji
Rady Gminy

W

e wtorek, 30 czerwca
2015 r., na sali Urzędu
Gminy odbyło się VII posiedzenie Rady Gminy. Wraz z przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji,
Wiceprzewodniczący Rady odczytała porządek obrad.

Na sesji wpłynęły trzy interpelacje dotyczące:
– zespołu anten telefonii komórkowej zlokalizowanego przy ul. Lipowej,
– przejścia pod torami kolejowymi
z ul. PCK na ul. Parkową,
– możliwości pomocy dzieciom
z obszarów objętych szkodami górniczymi.
W punkcie 5 posiedzenia przystąpiono do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goczałkowice-Zdrój
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
na 2014 rok.
Na wstępie Radca Prawny omówił procedurę udzielania absolutorium Wójtowi Gminy. Przypomniał,
że uchwałę w sprawie absolutorium podejmuje się bezwzględną
ilością głosów.
W dalszej kolejności Wójt Gminy
omówiła wydatki i dochody Gminy
za rok 2014, a Skarbnik Gminy
odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2014.
Przed ostatecznym przejściem
do głosowania, Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Finansów,
Oświaty i Spraw Społecznych,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przedstawili opinie Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy
w roku 2014. Wszystkie 3 opinie
były pozytywne. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2014 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy na 2014 rok została
przyjęta jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Goczałkowice-Zdrój za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnych,
że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2014, uchwałami Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz wyjaśnieniami Skarbnik Gminy, Komisja

Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
za rok 2014.
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium na rok 2014. Pozytywną opinie co do absolutorium
wyraziła także Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014r.
została przyjęta większością głosów (za – 14 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się – 1 głos).
Wójt Gminy Pani Gabriela Placha wraz z otrzymaniem absolutorium podziękowała Radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom gminy za rzetelną pracę i owocną współpracę.
W dalszej kolejności Rada
Gminy przeszła do podjęcie uchwał
w sprawach:
– Zmiany Uchwały nr III/18/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30.12.2014r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014-2023.
W trakcie omawiania projektu
padło pytanie o plany zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformowała, że wyłożony został projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w rejonie Ronda pod Bocianem.
Dodała, że w toku są prace nad projektem planu zagospodarowania
terenów w rejonie ulic: Jeziorna,
Azaliowa, Grzebłowiec. W najbliższym czasie planuje się przygotować uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu
obszaru górniczego.
– Zmiany Uchwały Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój nr
III/19/2014 z dnia 30.12.2014
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok.
Odnosząc się do jednego
z punktów uchwały radna M. Młodzik zawnioskowała o przeniesienie kwoty 6.000 zł z działu Kultura
i Ochrona Dziedzictwa do działu
Oświata i Wychowanie, na zakup
piłkochwytów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci korzystających
z boiska szkolnego w SP nr 1. Wniosek ten poparła radna K. Świerkot-Żmij.
Wójt Gminy, odnosząc się
do wniosku, stwierdziła, że każ-

dego roku spotyka się z dyrektorami szkół i przedszkoli celem
uzgodnienia potrzeb w zakresie
remontów i modernizacji oraz
doposażenia szkół, ale do tej pory
nie zgłaszano zapotrzebowania
na zakup piłkochwytów w Szkole
Podstawowej nr 1.
W nawiązaniu do tematu,
poproszono o wyjaśnienie,
na co zostaną przekazane pieniądze, które pochodzą ze zmniejszenia dotacji dla biblioteki.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury wyjaśniła, że kwota
ta zostanie przeznaczona na projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku „Górnika”.
Chodzi o wykonanie zaleceń
pokontrolnych celem dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa. Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy zaapelowały do Radnych, aby przyjąć projekt uchwały
w przedstawionej formie i zaproponowały, że zostanie przeanalizowane wykonanie budżetu gminy
po I półroczu i być może w ramach
oszczędności będzie możliwy
zakup piłkochwytów. W związku
z tym wniosek został wycofany.
Kierownik GOSiR wyraził opinię, iż piłkochwyty są ważne,
ale skoro dyrektor nie zgłaszał
zapotrzebowania na ich zakup,
to można to zrobić w przyszłym
roku.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 6 wstrzymało sie
od głosu.
– Przyjęcie Ramowego Planu Pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój na rok 2015.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
– Utworzenie odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
– Zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój oraz przyznania
zwolnień od obowiązku realizacji
tych zajęć.
Projekt uchwały omówiła
Sekretarz Gminy. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, 1
radny wstrzymał się od głosu.
– Zmiany uchwały nr

XXX/186/2005 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Sekretarz Gminy.
Za przyjęciem uchwały głosowało
4 radnych, 11 radnych wstrzymało
się od głosu.
– Powołania Zespołu opiniującego
zgłoszenia kandydatów na ławników na lata 2016-2019.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Sekretarz
Gminy. W 2015r. upływa kadencja ławników, dlatego Rada
Gminy jest zobowiązana wybrać
do końca października nowych
ławników, na następną kadencję.
W skład zespołu powołano: Krystynę Świerkot-Żmij, Tadeusza
Lazarka i Andrzeja Babińskiego.
Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
Po odczytaniu odpowiedzi,
na pisemną interpelację zgłoszoną
w dniu 21 kwietnia 2015, radni
przeszli do zgłaszania wolnych głosów i wniosków. W pierwszej kolejności głos oddano Pani Ewie Spek,
która w imieniu pracowników
Uzdrowiska podziękowała Radzie
Gminy za możliwość spotkania się
na Komisji Uzdrowiskowej oraz
poprosiła o dalsze wparcie.
Przewodniczący Rady zapewnił
ją, że Radni służą pomocą i będą
stać po stronie Uzdrowiska.
Ponadto, poinformował Radnych, o wpłynięciu do biura Rady
pisma z PG Silesia, które dotyczy
dotychczasowej współpracy Gminy
Goczałkowice-Zdrój i Przedsiębiorstwa Górniczego. W związku
z powyższym, poprosił radnych,
aby zapoznali się z jego treścią
i omówili ją na najbliższych posiedzeniach Komisji.
W dalszej części wolnych głosów
i wniosków była mowa o odkomarzaniu na terenie Gminy, remoncie ulic: Jesiennej, Wita Stwosza
i Tuwima, oświetleniu przejścia dla
pieszych na DK1.
Ponadto, poruszono kwestie:
– złego ustawienie lustra przy
skrzyżowaniu ul. Głównej i Kolejowej,
– przeprowadzenia (na wniosek
złożony na Komisji Rewizyjnej),
autoryzowanych badań ewentualnej promieniotwórczości skały
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 

aktualNości

 z życia gminy 

3

Sprawozdanie z Vii SeSji
rady Gminy - CiąG dalSzy...

płonnej, której użyto do budowy
wału Stawu Rontok oraz wału rzeki
Wisły,
– nie uwzględnienia w inwestycji
dot. ustawienia ekranów ochronnych budowy prawoskrętów
z DK1. W odpowiedzi Wójt Gminy
wyjaśniła, że inwestycja ta dotyczy wyłącznie budowy ekranów,
a temat zjazdów należy przedyskutować z GDDKiA. Sekretarz
Gminy dodała, że projekty ekra-

nów ochronnych były sporządzone
w trzech wariantach i były w 2012
roku omawiane i opiniowane
na posiedzeniach Komisji. Ponadto
Urząd był zaangażowany w organizację indywidualnych konsultacji
właścicielami nieruchomości położonych przy DK1 i osobami prowadzącymi działalności gospodarcze.
W tamtym czasie było też spotkanie
w Katowicach na temat tego skrzyżowania oraz zjazdu na ul. Uzdro-

wiskową. Według przedstawicieli
GDDKiA to odrębna sprawa, która
może być rozważana ale w ramach
innego zadania.
– budowy przystanków i wiat,
– wypowiedzenia umowy dzierżawy i poniesienia nakładów
– przeczyszczenie kanalizacji deszczowej,
– braku chodnika wzdłuż ul. Grzebłowiecm,
– przycięcie akacji przy ul. Aleja II,

naprzeciw budynku wielorodzinnego.
Na zakończenie radna Zofia
Żelazo odniosła się do pisma
kopalni i złożyła odpowiedź, pod
która podpisało się ponad 40
mieszkańców terenów dotkniętych
szkodami górniczymi skierowaną
do Prezesa PG Silesia, w której
popierają działania Wójta Gminy.
Opracowanie:
Ewelina Sowa

Sprawozdanie z Viii
SeSji rady Gminy

W

czwar tek , 23 lipca
2015 r., na Sali Urzędu
Gminy odbyło się
VIII posiedzenie Rady Gminy,
które otworzył i poprowadził
Przewodniczący Rady – Piotr
Jacek. Po przyjęciu protokołu
z poprzedniej sesji na ręce Wójta
Gminy, złożono pisemna interpelację dotyczącą budowy podziemnego przejścia kolejowego
przy ul. PCK.
W punkcie 5 por ządk u
obrad przystąpiono do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ronda „Pod
bocianem” znajdujących się
w gminie Goczałkowice-Zdrój.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały
został omówiony projekt planu.
Wyjaśniono, że obejmuje on
dwie działki na których znajduje się jedna nieruchomość.
Powyższy budynek, na planie
zagospodarowania przestrzennego z 2006 r. był dopuszczony
do użytkowania jako obiekt
usługowy (parter) z częścią
mieszkalną (piętro). Obecnie
będzie pełnił wyłącznie funkcję
usługową.
Radnym, przekazano także
informację, że plan nie będzie
naruszał ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Goczałkowice-Zdrój.
W ramach związanej z tym
tematem dyskusji poruszono
kwestię, czy inwestorowi,

który prowadzi prace remontowe w omawianym budynku
zwrócono uwagę na możliwość
występowania skutków działalności kopalni na tym terenie.
Przedstawiciel firmy, która
wykonała projekt planu wytłumaczył, że ten fakt został
uwzględniony. Podkreślił jednak, że w planie zagospodarowania przestrzennego nie
podaje się takich zestawień,
a jedynie informuje się przedsiębiorcę o ewentualnej działalności kopalni.
Radni dodali także, że wszyscy powinniśmy się cieszyć
z renowacji nieruchomości,
a jego nowy właściciel sam najlepiej będzie się troszczył o obiekt.
Uchwała dot. projektu planu
została przyjęta większością
głosów.
W kolejnej części sesji omówiono sprawę przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
w gminie Goczałkowice-Zdrój.
Temat zreferowała Sekretarz
Gminy, która poinformowała,
że sporządzenie planu miejscowego dla terenu górniczego
jest uwarunkowane uprzednim wykonaniem opracowania
ekofizjograficznego problemowego, na potrzeby tego planu.
Wyjaśniła, że w gminie obowiązują dwa plany zagospodarowania, jeden dla terenu zajętego
przez Jezioro Goczałkowickie,
drugi – dla pozostałej części

gminy. Ten drugi został uchwalony w 2006r., a następnie
znowelizowany w 2010r. i nie
odpowiada ustaleniom zawartym w Studium uchwalonym
w 2014r.
Sekretarz gminy dodała,
że wszelkie kwestie, które
dotychczas były podnoszone
przez radnych i mieszkańców
w związku z niekorzystnym
wpływem eksploatacji górniczej
na środowisko powinny zostać
ujęte w t ym opracowaniu.
Na zapytanie radnych dotyczące
określenia właściwości promieniotwórczych skały płonnej
odpowiedziała, że jej zdaniem
opracowanie powinno objąć
także tę problematykę podniesioną przez Komisję Rewizyjnąsprawę określenia właściwości
promieniotwórczych skały płonnej. Sporządzenie opracowania
ekofizjograficznego potrwa
od 6 do 8 miesięcy – wytłumaczyła Sekretarz Gminy.
W punkcie 7 posiedzenia
przystąpiono do omówienia
pism skierowanych do Rady
Gminy w sprawie eksploatacji
węgla kamiennego pod Gminą
Goczałkowice-Zdrój.
Po odczytaniu dokumentów,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dwa wnioski, które zostały sformułowane
przez członków komisji, którzy
zapoznawali się z postępowaniem Gminy wobec Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia:
– Wójt Gminy dopełnił wszel-

kich starań mających na celu
cofnięcie koncesji na działalność kopalni na terenie gminy
uzdrowiskowej,
– należy przeprowadzić należyte badania dotyczące promieniotwórczych cech wykorzystywanej do budowy wałów
skały płonnej. (Zostanie ono
jak pisano powyżej przeprowadzone przy okazji sporządzania
opracowania ekofizjograficznego).
Wraz z odczytaniem
p r z e z Wó j t a G m i ny o d p .
na pisemne interpelacje złożone na poprzedniej sesji, przystąpiono do „wolnych głosów
i wniosków” w ramach których
poruszono tematy:
– chodnika na Grzebłowcu
(kierownik AZK wy jaśnił,
że w związku z tą kwestią
odbyło się spotkanie, jednak
nikt z mieszkańców na nie przyszedł),
– braku możliwości realizacji przez radnych postulatów
wyborczych,
– założenia klimatyzacji
w budynku Urzędu Gminy,
– wiat przystankowych (kierownik AZK poinformował, że w tym
roku zostaną ustawione dwie
– za rondem „Pod bocianem”
oraz w sąsiedztwie kościółka
św. Anny),
– zaproszenia na sesję Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
Opracowanie:
Ewelina Sowa
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Co dalej z deCyzją
ŚrodowiSkową?

P

ostępowanie w sprawie
decyzji środowiskowej dla
zamierzenia polegającego
na przedłużeniu koncesji o 5 lat
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża Kopalni
Węgla Kamiennego „SILESIA”
trwa od lutego i nie zakończy się w terminie wskazanym
przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Pismem
z dnia 16 lipca br. GDOŚ przysłał do gminy zawiadomienie
o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy na dzień
15 września 2015r. Zmiana
terminu została uzasadniona
koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania
wyjaśniającego.
Dla osób mniej wtajemniczonych w zagadnienie kilka informacji, które umożliwią zorientowanie się w sprawie:
w dniu 17 lutego br. przedsiębiorca górniczy wystąpił
do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kato-

wicach z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia
polegającego na przedłużeniu
koncesji o 5 lat tj. do 2025r.
RDOŚ po przeanalizowaniu
przedłożonych materiałów
doszedł do wniosku, że decyzja
środowiskowa w tym przypadku

lipca, a następnie go przedłużył,
o czym wspomniano wyżej.
W dniu 21 lipca br., w związku
z zażaleniami organizacji społecznych, GDOŚ wydał postanowienie stwierdzające niedopuszczalność zażaleń złożonych przez te organizacje.
W uzasadnienie organ stwier-

nie jest wymagana i postanowieniem z dnia 10 marca br.
odmówił wszczęcia postępowania. Zażalenie na postanowienie złożyły 3 organizacje społeczne, kilkunastu mieszkańców, przedsiębiorca górniczy
oraz gmina. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie rozpatrujący zażalenia
pierwotnie wyznaczył termin
załatwienia sprawy na dzień 15

dził, że postępowanie prowadzone przez RDOŚ zakończyło
się wydaniem postanowienia
o odmowie wszczęcia postępowania, zatem nie zalicza
się do postępowań wymagających udziału społeczeństwa.
W związku z tym organizacje
społeczne nie są uprawnione
do złożenia zażaleń jako organizacje ekologiczne. GDOŚ
wskazał ponadto, że organiza-

cje te nie wystąpiły z żądaniem
dopuszczenia ich do udziału
w postępowaniu, co oznacza,
że nie uczestniczyły w tym
postępowaniu jako podmioty
na prawach strony i w związku
z tym są pozbawione prawa
do złożenia zażalenia.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
na postanowienie może być
wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, w terminie 30 dni
od dnia jego doręczenia.
Sprawa jest istotna ponieważ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać
oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Wydobywanie węgla kamiennego do takich przedsięwzięć,
które wpływają zawsze znacząco na środowisko zalicza się.
Maria Ożarowska

jezioro GoCzałkowiCkie
naSzym wSpólnym doBrem
Jezioro Goczałkowickie jest
jednym z największych zbiorników wody w południowej
Polsce. Ze względu na występujące tutaj siedliska rzadkich
gatunków ptaków, objęte jest
ono Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.

J

est to równocześnie urokliwe i wyjątkowe miejsce
dla żeglarzy, licznych wędkarzy i miłośników przyrody. Dbanie o jego czystość powinno być
naszym wspólnym obowiązkiem,
gdyż również stąd jest pobierana woda, która po uzdatnieniu
w Zakładzie Uzdatniania Wody

Goczałkowice, trafia do naszych
kranów.
Wraz z wzrostem zainteresowania akwenem, niestety coraz
częściej nad brzegiem znajdujemy sterty śmieci pozostawiane
tam przez liczne grono osób
odwiedzających okolice jeziora.
Górnośląskie Przedsiębiorstwa Wodociągowe SA okresowo
sprząta teren wokół akwenu,
ostatnio robiono to wspólnie
z harcerzami, ale potrzebna jest
współpraca ze wszystkimi użytkownikami zbiornika.
Jezioro Goczałkowickie,
nasze „śląskie morze”, jest wspólnym dobrem, nie pozwólmy zrobić z niego wysypiska śmieci.
Zwracamy się do Państwa
z apelem: po wędkowaniu, biwakowaniu, czy innej formie rekreacji nad jeziorem, zbierajmy
swoje niepotrzebne już rzeczy,
szczególnie opakowania po produktach żywnościowych ze sobą

lub wrzucajmy je do pojemników
przeznaczonych do tego celu.
Zadbajmy wspólnie o nasze
środowisko naturalne.
Zarząd Spółki
Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągowego SA
w Katowicach

aktualNości
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pozwolenie wodnoprawne
na reGulaCję potoku
GoCzałkowiCkieGo

W

dniu 29 lipca br. Starosta Pszczyński wydał
pozwolenie wodnoprawne na regulację cieku
Goczałkowickiego. Wniosek
w tej sprawie został złożony
przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w ostatnich dniach kwietnia br.

W czerwcu, w Urzędzie Gminy
miała miejsce rozprawa administracyjna w tej sprawie.
Strony mogły składać wnioski i zarzuty do dnia 19 czerwca.
W pozwoleniu wodnoprawnym określono podstawowe parametry koryta cieku
i wyszczególniono przepu-

sty, które będą wykonywane
w ramach modernizacji Potoku.
Ponadto zobowiązano administratora cieku do włączenia
do koryta cieku istniejących
urządzeń wodnych (wyloty,
rowy). Pozwolenie wydano
na czas nieokreślony, jednakże zgodnie z przepisami
Prawa wodnego pozwolenie
wygasa, jeżeli wnioskodawca
nie rozpocznie wykonywania
robót w terminie 3 lat od dnia,
w którym pozwolenie stało się
ostateczne. Aktualnie oczekuje się na uprawomocnienie
decyzji ponieważ strony, a jest
ich ponad 140, mają prawo
złożyć odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania.
Na dzień dzisiejszy stan prac

przedstawia się następująco:
– inwestor dysponuje prawomocną decyzją środowiskową,
wydaną przez Wójta Gminy
w dniu 22 września 2014r.
(decyzja ta uprawomocniła
się z dniem 13 października
2014r.),
– przeprowadzono prace geologiczne na podstawie decyzji
zatwierdzającej projekt robót
geologicznych wydanej przez
Starostę Pszczyńskiego w dniu
13 maja br.
– inwestor dysponuje nieprawomocnym pozwoleniem wodnoprawnym.
Kolejnym etapem będzie
przedłożenie inwestorowi projektu budowlanego do weryfikacji, a następnie (po uprawomocnieniu się pozwolenia
wodnoprawnego) złożenie
do Wojewody Śląskiego wniosku o pozwolenie na budowę.
Maria Ożarowska

Budowa Śluzy w toku

T

rwa budowa śluzy wałowej, która jest zaliczana do jednej z najważniejszych inwestycji zmniejszających zagrożenie powodziowe
w Goczałkowicach-Zdroju.

Chociaż upały i susza coraz bardziej dają wszystkim znać o sobie
to akurat w przypadku tej inwestycji aura sprzyja wykonywaniu robót
(rozebrany fragment wału). Aktualnie trwa posadowienie przewodu
śluzy w wykopie otwartym, co ilustrują zdjęcia. Planowany termin
zakończenia inwestycji określono na dzień 30 października 2015r.
Maria Ożarowska

przetarG na Budowę łąCznika

Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ogłosił przetarg na budowę łącznika pomiędzy ulicami Szkolną i Główną,

obok kościoła. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o długości ok. 145 m i szerokości 5,5 m wraz z budową
kanalizacji deszczowej oraz niezbędną wycinką drzew.
Droga będzie wykonana z betonu asfaltowego. Termin składania ofert upłynął 12 sierpnia 2015r. o godz. 8.30.
Do przetargu przystapiły 4 firmy. Trwa ocena ofert.
Planowany termin zakończenia robót – 20.10.2015r.

Maria Ożarowska
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Co się stało z radarem?
W
ostatnim czasie,
zapewne za sprawą
nietypowych zjawisk
meteorologicznych wiele osób
pyta o radar, który był zainstalowany na tarasie budynku
EKO-CENTRUM w Goczałkowicach-Zdroju. Wiele osób zastanawia się dlaczego inwestor
odstąpił od realizacji zamierzenia. Co się stało z radarem?
Dlaczego radar został zdemontowany?
Radar został zamontowany
w czer wcu ubiegłego roku.
Temu wydarzeniu towarzyszył ogólny entuzjazm. Inwestor czyli Ekoenergia Silesia SA
z Katowic z dumą podkreślał,
że jest to pierwsze tak nowoczesne urządzenie w kraju do skutecznego ostrzegania przed
zagrożeniami pogodowymi,
a zarazem cenne narzędzie
dydaktyczne dla pracowników
i studentów śląskich uczelni.
Samorządowcy, a także mieszkańcy powiatu pszczyńskiego
upatrywali w radarze nowej
generacji szanse na precyzyjne
i odpowiednio wcześnie sygnalizowane ostrzeżenia meteorologiczne.
Pełna synchronizacja
z detektorem burzowym
i pasmo X czyli częstotliwość
wolna od zakłóceń przez sieci
WiFi to kolejne atuty wymieniane przez osoby zaangażowanie w montaż radaru. (pasmo
X jest używane głownie przez
satelit y telekomunikacy jne
oraz radary wojskowe). Jed-

U

EKOCENTRUM

nym słowem super urządzenie, dzięki któremu można
sporządzać bardzo dokładne
prognozy dla opadów deszczu,
śniegu i gradu. I ewentualnie,
jeżeli warunki na to pozwoliły,
odpowiednio szybko zabezpieczyć się np. przeparkować samochód, zmienić plan
podróży samochodem itp..
Radar został zdemontowany
po 3 miesiącach testów i przekazany z powrotem producentowi, który wypożyczył to urządzenie na czas testów. W założeniach spółki było bowiem
to, że decyzja o jego zakupie
zostanie podjęta, jeżeli badania zakończą się pomyślnie.
Właściwy radar, zamontowany
na stałe, na 12-metrowym słupie miał się pojawić po załatwieniu wszystkich formalności, co miało nastąpić najwcze-

śniej na wiosnę 2015r.
W okresie od czerwca do października 2014r. toczyło się
postępowanie w sprawie decyzji
środowiskowej. W dniu 4 listopada 2014r. Wójt Gminy kierując się opiniami Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowiska
oraz sporządzeniu raportu
oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa masztu radarowego
oraz montaż radaru meteorologicznego MMR 50 na budynku
EKOCENTRUM w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej.”
Z uwagi na brak wspomnianego raportu, Wójt Gminy tego
samego dnia zawiesił postępo-

wanie do czasu przedłożenia
w/w dokumentu w Urzędzie
Gminy.
Przedmiotowy raport wraz
z w n i o sk i e m o w z n ow i e nie postępowania wpłynął
do Urzędu Gminy w dniu 15
czerwca 2015r. Postępowanie
wznowiono w dniu 22 czerwca
i następnego dnia raport przesłano do RDOŚ oraz Śląskiego
P a ń s t w o w e g o Woj e w ó d z kiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach., który w dniu
23.07.2015r. wydał opinię
pozytywną, zarazem określając
warunki, które inwestor winien
spełnić przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. RDOŚ pismem z dnia
21.07.2015r. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu,
w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania. Inwestor
złożył dodatkowe wyjaśnienia
pismem z dnia 05.08.2015r.
Informacja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu
12 sierpnia br. Na dzień dzisiejszy gmina oczekuje na ostateczne stanowisko RDOŚ, które
stanowi podstawę do wydania
decyzji środowiskowej.
W drugiej połowie kwietnia
2015r. inwestor ogłosił przetarg na zakup i dostawę radaru.
Przetarg wygrała firma słowacka z Bratysławy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ukazało się na stronie internetowej spółki Ekoenergia Silesia
SA w połowie maja br.
Maria Ożarowska

Zapisy do Punktu
informacyjnokonsultacyjnego

przejmie informuję, że Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców będzie czynny we wtorek 25 sierpnia 2015r.
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w w/w Punkcie proszone są o zapisy w Sekretariacie Urzędu
Gminy, osobiście lub telefonicznie.
Zakres udzielanych informacji: eksploatacja górnicza, szkody górnicze, zagrożenia i bezpieczeństwo obywateli, dostęp
do informacji o środowisku i jego ochronie.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

aktualNości
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dotaCja na dalSze Badania

D

ecyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
O c h r o ny Ś r o d ow i sk a
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 16 lipca br. gmina
Goczałkowice-Zdrój uzyskała
dofinansowanie w kwocie 69
tys. zł na realizację zadania
pn. „Badania jakości powietrza
atmosferycznego dla potrzeb
oceny właściwości leczniczych
klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój”.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie badań powietrza
w strefie A ochrony uzdrowiskowej oraz wnikliwą analizę
meteorologiczną, polegającą
na porównaniu war unków
meteorologicznych w okresie pomiarowym z typowymi
warunkami klimatycznymi tego
obszaru. Będzie realizowane
do końca czerwca 2016r.
Wymienione zadanie będzie
stanowić kontynuację programu

badawczego realizowanego
początkowo na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego (w okresie
od września 2012 r. do września
2013 r., a następnie przez gminę
Goczałkowice-Zdrój, w okresie od lutego 2014r. do kwietnia 2015r. Wydłużenie okresu
badań jakości powietrza o dalsze 9 miesięcy oznacza uzyskanie dokładniejszych informacji na temat jakości powietrza
na terenie uzdrowiska Goczał-

kowice-Zdrój, pogłębienie analizy danych o emisji pyłów, jakości powietrza i składzie chemicznym pyłu, istotnych z punktu
widzenia zagrożeń aerosanitarnych występujących w uzdrowisku, a także identyfikację źródeł
zanieczyszczeń wpływających
na stan powietrza w tym rejonie oraz określenie tła regionalnego, na którego kształtowanie
gmina nie ma wpływu.
Maria Ożarowska

Badania wykona imiGw

R

ozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Badania jakości powietrza atmosferycznego
dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój”.
Badania przeprowadzi IMiGW
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie. Oferta
IMiGW była jedyną ofertą złożoną w tym przetargu; została
sporządzona prawidłowo, spełniała wszystkie warunki określone w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i nie
podlegała wykluczeniu.
oświata

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przeprowadzenie badań jakości powietrza atmosferycznego
na terenie uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój, w strefie A ochrony uzdrowiskowej,
w okresie 9 miesięcy;
opracowanie Raportu z badań
2) opracowanie wyników badań,
w tym ocena jakości powietrza
w zakresie pyłu PM10 na tle
warunków meteorologicznych
i klimatu, identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, opracowanie propozycji działań naprawczych.

W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany zebrać
wyniki pomiarów jakości powietrza z 3 lat obserwacji, a następnie przeanalizować stan jakości powietrza pod kątem spełnienia standardów umożliwiających otrzymanie świadectwa
potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu. Oferta
IMiGW była jedyną oferta złożoną w pzretargu.
Wa r to ś ć z a m ów i e n i a –
86.100 zł. Termin wykonania
– do 30 czerwca 2016r. Zamówienie zostanie sfinansowane
z dotacji WFOŚiGW w Kato-

wicach w wysokości 80% ceny
brutto.
Pozostałe 20% kosztów
zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
Maria Ożarowska

 z życia gminy 

Gmina uBieGa Się o dotaCję
na dodatkowe zajęCia
i wypoSaŻenie Szkół

G

mina Goczałkowice – Zdrój złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
wniosek o dotację w kwocie 619.928 zł na realizację projektu pod
nazwą: „Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest podniesienie szans edukacyjnych poprzez dostęp
do wzbogaconej oferty kształcenia. Projekt jest skierowany do uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum. W ramach
projektu planuje się zorganizowanie dodatkowych zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych, zakup wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli. Projektem zostanie objętych
256 uczniów. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2016r.
do końca czerwca 2017r. Wkład finansowy gminy wyniesie 62 tys. zł,
tj. 10% wartości projektu. Więcej informacji na temat zajęć dodatkowych oraz rekrutacji uczniów zostanie podanych po zakończeniu oceny
złożonych wniosków i zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.
Maria Ożarowska
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Dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych

Trwa reforma podręcznikowa. W tym roku, oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Równolegle do tych działań został uruchomiony program „Wyprawka szkolna”.

P

omoc z tego programu
może otrzymać uczeń spełniający jedno z trzech kryteriów:
1. kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art.
5ust.1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych tj. 574 zł,
2. sytuacja życiowa (m.in. sieroctwo, ciężka choroba, przemoc,
alkoholizm, zdarzenia losowe,
bezdomność, narkomania), bez
względu na kryterium dochodowe,
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
o systemie oświaty. Dotyczy
uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Pomoc w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom
w 2015r. – „Wyprawka szkolna”,
w roku szkolnym 2015/2016
obejmuje uczniów klasy III
szkoły podstawowej, klasy
III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz klasy
IV technikum i dotyczy dofinansowania zakupu podręczników szkolnych. Oprócz uczniów
uczęszczających do wymienionych klas pomoc będzie udzielana uczniom posiadającym
wymienione wyżej orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, kształcących się w:
1. szkołach podstawowych,
z wyjątkiem klas I, II i IV,
2. gimnazjach, z wyjątkiem klasy
I,
3. szkołach ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkołach
zawodowych, liceach ogólnokształcących, technikach lub
szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
4. ogólnokształcących szkołach
muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV,
5. ogólnokształcących szkołach
muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I,
6. ogólnokształcących szkołach
sztuk pięknych, z wyjątkiem
klasy I,
7. ogólnokształcących szkołach
baletowych, z wyjątkiem klas
I i IV,
8. liceach plastycznych.
W zależności od klasy wysokość dofinansowania wyniesie
od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników
do kształcenia specjalnego wysokość ta wynosi do 770 zł.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku
szkolnym 2015/2016 do szkół
dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV,
gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
lub szkół ponadgimnazjalnych
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt
24 ustawy o systemie oświaty.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczający w roku szkolnym
2015/2016 do klasy I i II szkoły
podstawowej, w przypadku gdy
nie korzystają z podręcznika
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania,

o którym mowa w art. 22ad ust.
1 ustawy – również są objęci programem i mają prawo do zakupu
materiałów edukacyjnych.
Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)
albo pełnoletniego ucznia albo
na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek
składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Termin składania wnioskówdo 15 września 2015r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych
przypadkach do wniosku można
dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
– oświadczenie o wysokości
dochodów.
W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia, którego
rodzina korzysta ze świadczeń
rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego, można
przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych
w formie zasiłku rodzinnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego.
W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W przypadku ubiegania się
o pomoc dla ucznia, którego
rodzina nie spełnia kryterium
dochodowego do wniosku –
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Zwrot pieniędzy nastąpi
do dnia 20 listopada br.,
po przedłożeniu dowodu zakupu
(np. faktury VAT) lub oświadcze-

nia o dokonanym zakupie.
Wydatki kwalif ikowane
w programie nie obejmują one
wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
W przypadku uczniów klasy
III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw.
box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
oraz Uchwała Rady Ministrów nr
80/2015 w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom
w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
Wy żej w y m i e n i o n e d o k u menty zamieszczone zostały
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach
www.kuratorium.katowice.pl
w zakładce – Programy i projekty
edukacyjne/programy rządowe/
Rządowy program pomocy
uczniom w 2015 r. – „Wyprawka
szkolna”.
D o d a t k owe i n f o r m a c j e
na temat dofinansowania można
uzyskać w Gminnym Zespole
Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju, tel. 32 212 70 55.
Maria Ożarowska

 z życia gminy 
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informaCje dotyCząCe
Stypendium SzkolneGo
na rok Szkolny 2015/2016
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.
Charakter pomocy materialnej:
(stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
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.

Miesięczna wysokość dochodu netto 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
Wnioski można pobrać w Gminnym Zespole Oświaty w Goczałkowicach Zdroju ul. Uzdrowiskowa 61 od 12 sierpnia 2015r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub od 1 września 2015r.
w sekretariatach szkół (SP i Gimnazjum) oraz ze strony internetowej
www.goczalkowicezdroj.pl
Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2015 r. w Gminnym
Zespole Oświaty.
Informacje o stypendiach można uzyskać pod numerem telefonu
32 2127055.
Gminny Zespół Oświaty
Goczałkowice-Zdrój

kolonie w puCku

W

sobotę, 15 sier pnia
2015r. grupa dzieci
i młodzieży wyjechała
na kolonie zorganizowane
przez Gminny Zespół Oświaty
w ośrodku wypoczynkowym
w Pucku.
W koloniach bierze udział
69 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum.
Powrót zaplanowano na dzień
28 sierpnia w godzinach wieczornych.
W programie kolonii:
w yc i e c z k a d o Tró j m i a st a ,
wycieczka do Ocean Parku
we Władysławowie, wycieczka
na Hel i do Juraty, wycieczka
kultura

Molo w Pucku.

na Rozewie oraz spacer brzegiem morza do Jastrzębiej
G ó r y, z w i e d z a n i e P u c k a ,
zwiedzanie „Domku do góry
nogami” we Władysławowie,
rejs statkiem po otwar t ym
morzu, wycieczka do Cetniewa
do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, kąpiele morskie i słoneczne, gry i zabawy.
Uczestnicy ponoszą odpłatność w kwocie 850 zł. Kolonie
są dotowane z budżetu gminy
w wysokości 10.000 zł. Na kolonie pozyskano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie
7.800 zł.
Maria Ożarowska

 z życia gminy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach – Zdroju otrzymała
dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu Biblioteki
Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Wysokość
dofinansowania wynosi 4.610 zł.
Celem projektu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania dla GBP będzie
wykorzystana na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
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III FESTIWAL RÓŻ W OBIEKTYWIE

Wystawa anturiów - Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Spychałów.

Wystawa róż - Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Dzidów i Muszyńskich.

Przejażdżki Ciuchcią Beskidzką.

Warsztaty florystyczne dla dorosłych.

Występ podopiecznych Ewy Chlebek.

Stoisko kosmetyków z bułgarskiej doliny róż.

Goczałkowicki przegląd chórów.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego.

Kultura

 z życia gminy 
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WAKACyjne atrakcje gok-u

W

ak ac je z Gminnym
Ośrodkiem Kultur y
rozpoczęły się 4 lipca
2015 r. III Festiwalem Róż –
dwudniową imprezą plenerową, której celem, była promocja najpiękniejszych walorów gminy. W ramach festiwalu, współorganizowanego
przez goczałkowickie uzdrowisko i sanatorium "Gwarek"
już po raz kolejny odbyła się
wystawa kwiatów – róż i anturiów, hodowanych na terenie
Goczałkowic, przekazanych
organizatorowi przez specjalist yczne Gospodarstwa
Ogrodnicze Państwa Dzidów,
Muszyńskich i Spychałów.
Ponadto, kuracjusze oraz
mieszkańcy Goczałkowic
na pr zestr zeni dwóch dni
trwania imprezy mogli zwiedzać najpiękniejsze zakątki
g m i ny z a p o ś r e d n i c t we m
Ciuchci Beskidzkiej, która kursowała ulicami naszej miejscowości do Ogrodów Pokazowych KAPIAS (sobota) oraz
na Koronę Zapory (niedziela).
Tradycyjnie, w ramach festiwalu odbył się międzygminny
przegląd chórów, który został
poprowadzony przez popularną prezenterką telewizyjną
ubiegłych lat – Krystynę Loskę,
a na podsumowanie programu,
przed licznie zgromadzoną
widownią wystąpiła gwiazda
polskiej sceny muzycznej – Zbigniew Wodecki.
W poniedziałek, 6 lipca
2015 r. w siedzibie GOK-u rozpoczęły się tygodniowe warsztaty, których temat przewodni
brzmiał – „Pod podszewką
oceanu”. Dla uczestników
zajęć instruktorzy przygotowali szereg atrakcji, związanych z wodną f lorą i fauną,

Wycieczka na Szyndzielnię i Klimczok.

pośród których znalazł się rejs
statkiem po Jeziorze Goczałkowickim, który był możliwy
dzięki uprzejmości kierownika
zapory – Andrzeja Siudego.
W propozycjach Gminnego
Ośrodka Kultury nie zabrakło
także rodzinnych, jednodniowych wyjazdów kulturoznawczych. Pierwszy z nich został
zorganizowany 14 lipca 2015 r.
do ZOO we Wrocławiu.
W ramach
wycieczki,
na uczestników, w liczbie
100 osób czekał rejs statkiem
po Odr ze oraz możliwość
indywidualnego zwiedzania
ogrodu zoologicznego wraz
z nowo otwartym Afrykarium,
gdzie dla przyjezdnych przygotowano ekspozycje prezentujące zwierzęta i roślinność
czarnego lądu.
Wraz z kolejnym wyjazdem,
21 lipca 2015 r. 40-osobowa
grupa udała się do pobliskiego
Chorzowa, aby odwiedzić Górnośląski Park Etnograficzny
– skansen położony na kilkunastu ha w miejscowym Parku
Rozr ywki. Na miejscu, pod
opieką dwóch przewodników,
uczestnicy wycieczki zwiedzali muzeum, w którym zgromadzono ponad siedemdziesiąt obiektów reprezentujących
dawną, drewnianą architekturę wsi polskiej. Dodatkową,
atrakcją, zaplanowaną na ten
dzień, była przejażdżka bryczką
po terenie całego obiektu.
Kilka dni później, 23 lipca
2015 r. dzieci pod okiem opiekunów, odwiedziły kino Helios
w Bielsku-Białej, gdzie został
dla nich przygotowany przedpremierowy pokaz animowanej bajki „Koko Smoko”.
Lipcowy, wakacyjny program przygotowany przez GOK

Zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Wycieczka w Pieniny - spływ Dunajcem.

zamknęła górska wycieczka
w Beskid Śląski, w programie której znalazł się: wyjazd
i zjazd kolejką na Szyndzielnię,
wspinaczka na Klimczok oraz
wizyta na torze saneczkowym
w Dębowcu.
Sierpień, rozpoczęły
kolejne, tygodniowe warsztaty
dla najmłodszych, tym razem
poświęcone zwierzętom.
Dzieci w trakcie trwania zajęć,
oprócz gier i zabaw poświęconych czworonogom miały
okazję dwukrotnie spotkać
się z prawdziwym psiakiem,
w ramach zajęć z dogoterapii
oraz wybrać się do Pokazowej
Zagrody Żubrów i Skansenu
w Pszczynie.
We wtorek, 4 sierpnia, spod
siedziby GOK-u ponad 50-osobowa grupa turystów, wyruszyła w Pieniny. W bogatym
programie wycieczki znalazł
się m.in.: dwugodzinny spływ
Dunajcem, wizyta w Szczawn i c y, z w i e d z a n i e z a m ków
w Czorsztynie i Niedzicy oraz
rejs st atkiem po Jezior ze
Czorsztyńskim.
Drugi tydzień sierpnia obfitował w wyjazdy do Rodzinnych Parków Rozrywki.
Jako pier wsza, na trasie

wycieczkowej znalazła się
Energylandia w Zatorze, a dwa
dni później westernowe miasteczko Twinpigs w Żorach.
Na zakończenie wakacyjnej
oferty, Gminny Ośrodek Kultury zaprosił wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia
dawnej stolicy polski, gdzie
zaplanowano zwiedzanie
Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa – Podziemia Rynku,
kościoła Mariackiego, Traktu
Królewskiego oraz zamk u
na wzgórzu wawelskim.
Łącznie z tegorocznego
programu GOK-u skorzystało
ponad 400 osób.
Ewelina Sowa

Wycieczka do Zatoru.
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JUBILEUSZ 100-LECIA
GOCZAŁKOWICKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ

Gra na odpustach, festynach, dożynkach, weselach, pogrzebach. Polki, marsze, pieśni religijne. Goczałkowicka orkiestra dęta
powoli dobiega sędziwego wieku stu lat od daty swego założenia.

W

szystko zaczęło się
w 1915 roku. Ówczesny
proboszcz goczałkowickiej parafii p.w. św. Jerzego
– Walenty Maroszek wraz z kierownikiem szkoły, organistą i
kościelnym – Richardem Kremsem z Wisły Małej postanowili
założyć miejscową orkiestrę
dętą, która na przestrzeni minionych lat uświetniała doroczno-obrzędowe życie mieszkańców
wsi.
Z przekazu obecnego kapelmistrza orkiestry – Grzegorza
Paszka, który wspomina opowieści swego dziadka – Alojzego
Kubicy, ucznia słynnego, pochodzącego z Zabrzega kapelmistrza
Feidta, wiemy, że w przedwojenny skład muzykantów wchodzili: Józef Lapczyk – bęben, nieznany z imienia tenor o nazwisku Olszynka, zmarły tragicznie
w obozie Auschwitz-Birkenau
Świerczek Józef – trąbka, Lapczyk Jan – klarnet, Kołoczek
Adam – tenor, Suchy Paweł –
tenor, Lazarek Ludwik – tenor,
puzon, pierwszy tenor w orkiestrze PKP Czechowice-Dziedziece Zimnol Paweł, Świerczek Józef z synem (tzw. „Kubki
z Boru”) klarnet i tenor, Lazarek
Jan z Boru I – bas, tenor, Chlubek Ludwik z Boru II – saksofon,
klarnet, Król Antoni z Boru II –
bas, Szymunek Ludwik z Boru II
– tenor, trąbka, Świerczek Jerzy

Odpust w Studzionce 2013 r.

z Boru I – trąbka, późniejszy
kapelmistrz i nauczyciel wielu
muzyków, Józef Ryszka – trębacz
oraz bracia Franciszek i Szczepan
Zbolały – trąbki Es.
Większość muzyków z lat
poprzedzających wybuch II wojny
światowej (jak wynika ze spisu
powyżej) pochodziła z dwóch,
zlokalizowanych na południe
od wsi przysiółków – Boru I i II,
a przez miejscową ludność nazywana była „borowianami”.
Po wojnie goczałkowicką
orkiestrą zajął się najlepszy
w swojej kwalifikacji trębacz –
Józef Ryszka (I trębacz orkiestry
wojskowej z Królewskiej Huty –
obecnie Chorzów – dającej swego
czasu systematyczne koncerty
w goczałkowickim parku zdrojowym). Jego uczniem został znany
w Goczałkowicach Florian Celer
– długoletni kornecista orkiestry
– który obecnie nie uczestniczy
już w koncertach zespołu.
Po Józefie Ryszce orkiestrę
przejął urodzony w 1907 r. Jerzy
Świerczek, który swą przygodę
z grą instrumentalną rozpoczął
w wieku 18 lat u wspomnianego już Feidta w Zabrzegu. Swe
doświadczenie muzyczne zaczął
zdobywać w latach 30-tych
XX w. w powstańczej orkiestrze
jednego z bielskich zakładów.
Później został członkiem orkiestry na kopalni „Boże Dary”
w Kostuchnej. Najdłużej grał

Św. Izydor w Goczałkowicach - 11 maja 2014 r.

Gminne Dożynki 2011 r.

w orkiestrze PKP Czechowice-Dziedzice, bo aż 25 lat.
Ze wspomnień J. Świerczka,
spisanych przez Grzegorza Sztolera w zbiorze „Ścieżki śląskie
godne wspomnienia” wynika,
że do Goczałkowic trafił on
przypadkiem „bez front nie
było tu żadnej orkiestry. Kiedy
powróciłem z niemieckiej niewoli
zacząłem organizować wszystko
od podstaw. Pozbierałem swoich dawnych kolegów” – opowiadał kapelmistrz. Z czasem,
jak dodaje „nie było wsi na Ziemi
Pszczyńskiej, gdzie nie można
było usłyszeć goczałkowickich

orkiestrantów, a wykonywaliśmy przeważnie swojskie utwory
ludowe.
Dzięki tradycji rozpoczętej
przez Jerzego Świerczka, goczałkowicka orkiestra dęta przez kilkadziesiąt lat, na zaproszenie ks.
Ernesta Bijoka grała (tradycje
tą wznowiono) np. na brzeskich
odpustach.
W tamtym okresie w skład
orkiestry wchodziło do 25 członków.
Klarnety: Chlebek Franciszek,
Mrzyk Ludwik, Blaszczok HenDOKOŃCZENIE NA STR. 13 

Kultura
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JUBILEUSZ 100-LECIA - ciąg dlaszy...

ryk, Józef Świerczek.
Trąbki: Józef Ryszka, Alojzy
Stania, Jerzy Świerczek (kapelmistrz, następca Józefa Ryszki),
Zbolały Szczepan, Stryczek Florian, Kazimierz Lazarek.
Tenory: Paweł Zimnol, Emil
Pastuszka, Ludwik Lazarek,
Józef Żemła, Paweł Suchy.
Es trąby: Pisarek Franciszek,
Kabut Franciszek
Basy: Król Antoni, Waliczek
z Borek, Jan Suchy, Szymszok
Stanisław.
Bęben: Paweł Pustelnik (później jego talent bębnisty przejęli
synowie Wiktor i Bernard.
Po słynnym na cały Śląsk
kapelmistrzu Świerczku, przyszedł czas na Rudolfa Kuskę,
który z goczałkowicką orkiestrą był związany od 18 roku
życia. W zespole zaczął grać
dzięki kuzynowi, który przyprowadził go kilka razy na próbę.
Przed wojskiem nauczył się grać
na puzonie i tak stał się częścią
miejscowej orkiestry. W czasach, kiedy był kapelmistrzem
próby orkiestry miały charakter
towarzyski i odbywały się w jego
domu do późnych godzin nocnych.
Rudolf Kuska pozostawał
kapelmistrzem Goczałkowickiej
Orkiestry Dętej do 2011 r. wtedy
to, na jego osobistą prośbę koordynatorem – gospodarzem orkiestry został Grzegorz Paszek.
Jak sam mówi „naszym celem
było zawsze 100% poświęcenie
się naszej orkiestrze i to czynimy
pisząc nuty po nocach i dbając
o formę i funkcjonalność całego
zespołu”.
Orkiestra od wspomnianego
już 2011 roku jest pod opieką

gminy, jako orkiestra parafialno-gminna. Na dzień dzisiejszy koncertuje głównie na takich
imprezach jak: Dni Goczałkowic, Dożynki, koncerty z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz na wszelkiego
rodzaju uroczystościach kościelnych, zarówno w Goczałkowicach, jaki i okolicznych miejscowościach: Studzionce, Brzeźcach, Kryrach, Wiśle Wielkiej,
Ćwiklicach, Jankowicach.
Obecny skład orkiestry
(w nawiasie nazwy miejscowości muzyków nie będących
mieszkańcami Goczałkowic):
Klarnet y: Kazimierz Gr yz,
Karolina Kuś (Ligota), Wiesław
Jodłowski (Czechowice).
Trąbki: Góra Andrzej, Bratek
Stanisław, Król Leszek, Cebula
Rafał (najmłodszy członek
orkiestry mający 9 lat), Kocurek
Krzysztof (obecny gospodarz
orkiestry kolejowej w Czechowicach- Dziedzicach/Ligota),
Kuś Jakub (Ligota).
Saksofon tenorowy: Jodłowski
Wiesław (Czechowice).
Saksofony altowe: Łysko
Andrzej (Pszczyna), Kłobuch
Mateusz (Kobiór), Załuski Jakub
(Łąka), Gryz Joanna (Czechowice-Dziedzice), Kapijas Kamil,
Mastrowski Paweł.
Tenory: Caputa Antoni (najstarszy członek orkiestry), Gryz
Kazimierz, Wojakiewicz Roman,
Pustelnik Mariusz (Czechowice-Dziedzice), Smolorz Marek,
Paszek Grzegorz.
Basy: Mamok Piotr, Paszek
Grzegorz, Matuszczak Mateusz
(Ligota).
Bęben: Smolorz Marek, Hess
Szymon.

Koncert w uzdrowisku z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015 r.

Dni Goczałkowic 2014 r.

Puzon: Pitlok Tadeusz, Hałas
Czesław (obecny kapelmistrz
orkiestry górniczej PG Silesia – Czechowice- Dziedzice),
Szewieczek Paweł (Zabrzeg),

Szweda Bogusław (Czechowice-Dziedzice).
Opracowanie:
Grzegorz Paszek
Ewelina Sowa
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Obóz piłkarski BVB
w Goczałkowicach – Zdroju
przeszedł do historii...

O

bóz piłkarski BVB Evonik
Fussballschule dobiegł
końca. Po pięciodniowym
szlifowaniu formy uczestników
obozu przyszedł czas na podsumowania, podziękowania, wręczenie dyplomów oraz medali.
Wszystkie dzieci z dumą
i z uśmiechem na twarzy pozo-

wały do gr upowych zdjęć
wraz ze swoimi trenerami,
na tle baneru z fotografią stadionu z Dortmundu. Koordynator Michał Zioło w paru słowach
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie obozu
oraz ocenił pracę swoich pod-

opiecznych, zaznaczył, że pięciodniowe szkolenie było poświęcone nauczaniu i doskonaleniu
podania i na tym koncentrował
się cały sztab trenerski.
Uczestnikom obozu zostały
zaprezentowane i wdrożone ćwiczenia od prostych form zabawowych, do bardziej złożonych
i trudniejszych wymagających
od zawodnika zdecydowanie
większej koncentracji. Zaznaczył dzieciom jak bardzo istotna
w treningu piłkarskim jest dbałość o szczegóły i taka sama ilość

powtórzeń obiema stopami.
Na pytanie czy w przyszłe
wakacje, też odbędzie się obóz
nie potrafił odpowiedzieć, więc
trzeba uzbroić się w cierpliwość
i czekać na informację w przyszłym roku.
Na zakończenie tata Łukasza
Piszczka – Kazimierz pogratulował uczestnikom i wspólnie z kierownikiem Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji podziękował
trenerom i wręczył im małe upominki.
Paweł Kanik
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para Gepfert/maCh
najlepSza w plaŻówCe...

P

ara Przemysław Gepfert/
Jan Mach okazała się niezwyciężona w Turnieju
Piłki Plażowej o Puchar Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, który odbył się
w sobotę 25.07.2015 r. na boisku
plażowym przy Uzdrowisku
w Goczałkowicach – Zdroju.
Do rywalizacji na piasku
zgłosiło się 11 par, z czego ostatecznie na zawodach pojawiło
się siedem zespołów. Zawody
zostały przeprowadzone wg
„ s y s t e m u b r a z y l ij s k i e g o ”
na osiem zespołów, do dwóch
wygranych setów. Oprócz
dwóch spotkań, które zakończyły się 2:0, o wygranej decy-

iNFormacJe i ogłoSzeNia

dowały dopiero „tie-breaku”,
co oznaczało, że zawodnicy pre-

zentowali bardzo wyrównany
jak i wysoki poziom gry.

I tak po kolei: na czwartym
miejscu, zmagania na piasku
zakończyła para Janus Mateusz/Słupny Bartek, na trzecim para Białas Robert/Działowski Marek, drugie miejsce
na podium po ciężkim boju
w finale trafiło do pary Pławecki
Kamil/Białas Jakub, a z pierwszego miejsca cieszyli się wspomniani wcześniej zawodnicy
z Tychów Przemysław Gepfert
i Jan Mach.
Na zakończenie zawodnicy
otrzymali okolicznościowe
koszulki oraz nagrody rzeczowe, które ufundował GOSiR
Goczałkowice – Zdrój.
Paweł Kanik

 z życia gminy 

zwrot podatku
akCyzoweGo dla rolników

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej, przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2015 roku.
Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju w okresie
od 01.02.2015 r. do 31.07.2015 r.
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur
VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu
w roku 2015 wynosi 0,95 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość

litrów zakupionego oleju napędowego x 0,95 zł (w ramach limitu).
Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość
ha użytków rolnych.
Termin wypłaty jest uzależniony od wpływu środków na realizację
tego zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w pokoju nr 213 (II piętro) lub pod nr telefonu 32/736 24 54.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

dodatkowe punkty
odBioru odpadów zielonyCh
Od dnia 1 września 2015r. do 30 listopada 2015r. w każdą sobotę uruchomione zostaną dodatkowe
punkty odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych:
– Aleja I, II (obok tablicy ogłoszeń) od godz. 900 – 1100,
– ul. Brzozowa (obok Lasku Brzezina) od godz. 1130 – 1330,
– ul. Uzdrowiskowa (przy Gminnym Ośrodku Kultury) od godz. 1400 – 1600.
Prosimy Mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów poza godzinami otwarcia punktów.

 z życia gminy 
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od Czwartku utrudnienia w ruChu
z powodu remontu toru kolejoweGo
oraz przejazdu kolejoweGo

R

emont toru kolejowego w Goczałkowicach-Zdroju rozpocznie się
w czwartek 6 sierpnia br. Przejazd
zostanie zamknięty o godz. 7.00.
Według informacji PKP Linie Kolejowe
S.A Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
zgodnie z umową termin wykonania robót
wyznaczono na dzień 05 września br.
Po rozmowach z przedstawicielami
Urzędu Gminy Wykonawca zadeklarował
termin zakończenia remontu na dzień 31
sierpnia br. a więc przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego.
Na czas remontu przejazd kolejowy
w ciągu ul. Szkolnej będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego. Ruch
pociągów będzie odbywał się jednym torem.
Zgodnie z projektem czasowej organizacji

W

ruchu, ruch pojazdów o wysokości powyżej
2,4 m będzie odbywał się przez Pszczynę,
natomiast ruch pojazdów o wysokości
do 2,4 m zostanie skierowany pod wiaduktem w ciągu ul. Głównej.
Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych,
na czas remontu PKP dopuszcza przejście
na drugą stronę torów tylko pod wiaduktem, dalej ul. Główną, przejściem obok
kościoła parafialnego, a następnie ul.
Szkolną w stronę dworca. Jeżeli nie będzie
przeciwskazań, Urząd Gminy będzie zabiegał o wcześniejsze uruchomienie przejścia
w poziomie torów, na przedłużeniu ul. Górnej (labirynt).
W przypadku wcześniejszego zakończenia remontu lub udrożnienia przejścia
pomiędzy peronami, komunikacja zastępcza

zostanie odwołana. W przypadku przedłużenia robót komunikacja zastępcza zostanie
utrzymana
Trasa przejazdu: Goczałkowice – przystanek Marbusa po wschodniej stronie torów
(na łączniku) – ul. Główna – ul. Św. Anny –
przystanek obok placu PKP na ulicy Szkolnej.
z up. Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Maria Ożarowska

komunikaCja zaStępCza
zawieSzona

związku z małym zapotrzebowaniem na usługę przewozową i możliwością przejścia w poziomie torów, na przedłużeniu ul. Górnej
(labirynt) zawiesza się zastępczą komunikację na trasie: Goczałkowice – przystanek Marbusa po wschodniej stronie torów (na łączniku) – ul. Główna – ul. Św. Anny – przystanek obok placu PKP na ulicy Szkolnej, zorganizowaną ze względu na zamknięcie przejazdu kolejowego.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój – Gabriela Placha

zmiany w prawie Budowlanym

P

od koniec czerwca 2015r.
weszły w życie nowe przepisy
Prawa budowlanego, które
mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.
Zmianie ulegają m.in.:

-) definicja obiektu budowlanego i obszaru oddziaływania
obiektu budowlanego,
-) obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy,
-) dokumentacja, projekt budowlany niezbędny do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę,
-) procedury prowadzące do uzyskiwania decyzji o pozwoleniu
na budowę/wykonanie robót
budowlanych/rozbiórkę obiektu
budowlanego,
-) katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, dokumentacja
potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
Jedną z najważniejszych
zmian jest zniesienie wymogu
uzyskiwania pozwolenia
na budowę domu jednorodzin-

nego bez względu na gabaryty.
Inwestor, który zamierza wybudować wolnostojący dom jednorodzinny może to uczynić
na podstawie zgłoszenia. Jednakże warunkiem skorzystania
z tej możliwości jest brak ingerencji w obszar działek sąsiednich, brak ograniczeń w zakresie
zagospodarowania i zabudowy
działek sąsiednich. W praktyce
sprowadza się to do ograniczenia
obszaru oddziaływania inwestycji do terenu objętego inwestycją.
Ale o tym, jaki jest obszar oddziaływania inwestycji decyduje projektant, a nie organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający decyzje. W rezultacie tej zmiany, od 28 czerwca
br. dotychczasowe pozwolenia
na budowę zostały zastąpione
tzw. milczącą zgodą. Oznacza
to, że organ wydający pozwolenia na budowę (starostwo powiatowe) nie będzie powiadamiał
właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie o plano-

wanej budowie i toczącym się
postępowaniu. Będzie natomiast publikował w Biuletynie
Informacji Publicznej o doręczeniu zgłoszenia, o dacie wniesienia sprzeciwu lub informacje
o braku wniesienia sprzeciwu,
w terminie 3 dni od zaistnienia
poszczególnych zdarzeń.
W nowym Prawie budowlanym do minimum została ograniczona lista obowiązkowych
opinii i zapewnień. Nowelizacja
spowodowała zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń
o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.
Zniesiony został także obowiązek dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której
będzie obiekt z drogą publiczną
Termin rozpoczęcia robót

budowlanych wynosi 30 dni
od dnia zgłoszenia lecz pod
warunkiem, że organ nie wniósł
sprzeciwu. Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg
sprawy, co oznacza, że do wspomnianych trzydziestu dni należy
doliczyć czas przerwy. Nieprzystąpienie do robót w terminie 3
lat wymaga ponownego zgłoszenia.
Od dnia wejścia w życie
nowych przepisów nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia:
wiaty o powierzchni do 50 m2,
sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe,
docieplenie budynków o wysokości do 12m oraz budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m.
Więcej informacji na ten
temat: https://www.mir.gov.pl/
strony/zadania/budownictwo/
prawo-budowlane/
Maria Ożarowska
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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 biuro koła mieści
się w budynku
"Górnik", przy
ul. Uzdrowiskowej 61, II p.
Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61
(siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
11.00 - 15.00

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. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
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.
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” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
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.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO"
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8, tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.
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