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wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:

Inwestycje zaplanowane na ten rok:
Przebudowa ulic Żeromskiego i Korfantego.
Zakończono realizację tej inwestycji, której zakres obejmował:
- przebudowę ulicy Żeromskiego na długości 582 mb wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,00 m, przebudowę chodnika na całej
długości jezdni o szerokości 1,5 – 2 m oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia, wymianę krawężników na nowe kamienne
oraz wykonanie nowych wjazdów indywidualnych do granic posesji. Nawierzchnia jezdni została wykonana z asfaltobetonu, zaś
chodnik z kostki betonowej. Ponadto zakres obejmował wykonanie
nowej nawierzchni wraz z wymianą krawężników bocznych odnóg
ul. Żeromskiego o długości 70,94 m i długości 70,33 m.

- przebudowę ul. Korfantego na całej długości tj 625 metrów. W szczególności została wykonana wymiana krawężników betonowych oraz
wykonano nowe elementy odwodnienia oraz nową nawierzchnię
z asfaltobetonu.

Zadanie zrealizowała firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz.
Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 809, 53 zł.

Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach
– Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych.
Kończą się prace remontowe budynku, który wykonywało konsorcjum firm: Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Scala Bud z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 1 239 297, 50 zł.
Inwestycja jest częścią projektu, na którego realizację podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
pod tytułem „Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych”. Zadanie jest wykonywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), osi priorytetowej:
X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Kwota
dofinansowania wynosi 844,839,24. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na kompleksowy remont budynku Górnik (GOK)
na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznościowych oraz
częściowe jego doposażenie. Termin zakończenia realizacji całego
projektu zaplanowany jest na grudzień 2018 roku.
Drugi projekt, któr y jest ściśle powiązany z tym opisanym powyżej, na którego realizację również podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszalkowskim Województwa Śląskiego nosi tytuł „Integracja- Toleranacja” Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
– ZIT Subregion Centralny. Projekt ten został oceniony pozytywnie
i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Podpisana umowa
opiewa na kwotę 758, 098,50. Projekt realizowany będzie przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od września 2018 roku do końca sierpnia 2020 roku. Zakłada
powstanie Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży i Klubu
seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych dla społeczności lokalnej (usługi opiekuńcze i asystenckie).
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania w energię
elektryczną szkoły, basenu oraz boiska sportowego.

Zakończyliśmy realizację tej inwestycji. Wykonywała ją firma
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Kazimierz Zawada z Pszczyny
za kwotę ofertową 176 997 zł.
Przedmiot zamówienia obejmował następujący zakres:
budowa kontenerowej stacji transformatorowej, budowa sieci
kablowej średniego napięcia SN20kV, przebudowa sieci kablowej
niskiego napięcia 0,4kV i ochronę przed porażeniem, włączenie
sieci SN20kV do istniejącego układu, moc rdzenia 5VA, FS5, przekładniki napięciowe, zabudowa tablicy pomiarowej, uruchomianie stacji transformatorowej którą będzie zasilana: szkoła, basen,
boisko orlik.
Odbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śl.
na odcinku od potoku Kanar do ulicy Wiesławy Szymborskiej
(dawnej ulica Drobnera).
To zadanie jest w toku.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich i włączanie w miejscu istniejącego wylotu do potoku Kanar wraz z zabudowa nowych studni rewizyjnych oraz wykonanie przełączeń istniejących wpustów ulicznych
do nowej sieci, budowa nowych przyłączy kanalizacji deszczowej,
wykonanie przełączeń istniejących przykanalików i zabudowę
separatora. Termin zakończenia 30 październik br.
Zadanie wykonuje firma Instal Bratek s.c. Katarzyna i Jerzy Bratek z Piasku za kwotę ofertową 1 447 721 zł i terminem realizacji
do 31. 10.2018r
Na jego realizację Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała promesę na kwotę 880 tys. z przeznaczeniem na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Promesa ta stanowi gwarancje udzielenia dotacji na odbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich, na długości ok. 700 m, od kanału Kanar w kierunku ulicy
Wisławy Szymborskiej. Zadanie to zostało ujęte w protokole strat
sporządzonym przez gminę i zweryfikowanym przez Komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego w 2013 roku.
Plac zabaw przy SP 1.
Realizacja inwestycji rozpocznie sie w najbliższych dniach Na jego
realizację. Urząd Gminy pozyskał środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Projekt pn.
„Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku
i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Zadanie polega na stworzeniu tytułowego miejsca wypoczynku wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
i możemy przystąpić do prac,
Zadanie będzie realizowała firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 559
983 zł.
Program Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń
Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany
źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych
w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2019.
Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków pod względem zgodności z warunkami programu. Złożyliśmy również wniosek o udzielenie Gminie dotacji i pożyczki na realizację I-wszego
etapu programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowich.
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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ZAOSZCZĘDZą NA ENERGII
Zrealizowana przez gminę inwestycja pozwoli na znaczne oszczędności w kosztach dystrybucji energii elektrycznej zużywanej
w komunalnych obiektach szkolno-sportowych.

Z

akończyła się realizacja zleconej przez Urząd
Gminy inwest yc ji pn.
„Budowa stacji transformatorowej dla zasilania w energię
elektr yczną szkoły, basenu
oraz boiska sportowego”. W jej
ramach wybudowana została
stacja transformatorowa, która
swoim zasięgiem obejmuje
dwa budynki szkoły podstawo-

wej, halę sportową z basenem,
boisko Orlik, a docelowo także
oświetlenie na terenie szkolno-sportowym.
Jak informuje Urząd Gminy,
dzięki budowie takiej stacji
znacznie niższe będą koszty
dystrybucji energii elektrycznej zużytej w tych obiektach,
w taryfie dla średniego napięcia. Chodzi więc o oszczędno-

ści. Sugerowano się dużymi
przedsiębiorstwami prywatnymi, gdzie zużycie energii jest
duże. Tam także takie stacje
powstają. O jakich oszczędnościach można mówić w przypadku gminnych obiektów?
Z założeń z 2016 r. wynika,
że mogą być na poziomie
ok. 60-65%. W perspektywie
czasu inwestycja będzie więc

bardzo opłacalna.
Do ogłoszonego przez Urząd
Gminy przetargu na budowę
stacji zgłosiło się siedem firm.
Najkorzystniejsza okazała się
oferta Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Kazimierz
Zawada z Pszczyny. Inwestycja kosztowała gminę 176 tys.
997 zł.
pk

AKTUAlIZACJA STRATEGII POPRAWY
bEZPIECZEńSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W

e wrześniu ubiegłego roku gmina zleciła firmie MIKOŁA J
OLBRYCH Hydrologia, Ochrona
Środowiska z Krakowa wykonanie opracowania pn. Aktualizacja „Strategii poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika

odpływ wód opadowych
3. wskazanie propozycji rozwiązań mających na celu dalszą
poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie
z uwzględnieniem dopływu wód
Potoku Goczałkowickiego, cieków i urządzeń melioracyjnych
w całej wschodniej części Gminy

retencyjnego RONTOK MAŁY
w Goczałkowicach-Zdroju”. Zlecając takie opracowanie gmina
miała na celu:
1. zweryfikowanie Strategii
sporządzonej w 2010r.
2. wyznaczenie obszarówpotencjalnie zagrożonych zalaniem z uwagi na utrudniony

oraz osiadań terenu związanych
z obecną i planowaną eksploatacją górniczą.
Na sesji w dniu 17 lipca br.
Wykonawca przedstawił Radzie
Gminy w/w dokument w formie
prezentacji, z którą można zapoznać na stronie urzędu gminy
www.goczalkowicezdroj.pl

ZAKOńCZONO PRZEbUDOWĘ UlICY
ŻEROMSKIEGO I KORFANTEGO

W

Ulica Żeromskiego po zakończeniu prac remontowych.

krawężników dla bocznych odnóg ul. Żeromskiego o długości 70,94 m
i długości 70,33 m.
Przebudowa ul. Korfantego została wykonana na całej długości tj
625 metrów. W jej zakres weszła wymiana krawężników betonowych
oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia wraz z położeniem
nawierzchni0z asfaltobetonu.
Zadanie zrealizowała firma F.U.H. M&S „BRUK” M.Szczygieł
Sz. Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę ofertową 2 707 809, 53 zł.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

fot. urząd gminy

fot. urząd gminy

ostatnich dniach zakończono prace remontowo-budowlane
w obrębie ulic Żeromskiego i Korfantego.
Inwestycja w obrębie ulicy Żeromskiego została wykonana
na długości 582 mb wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,00 m.
Objęła również przebudowę chodnika na całej długości jezdni o szerokości 1,5 – 2 m oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia,
a także wymianę krawężników na kamienne oraz przebudowę wjazdów indywidualnych do granic posesji. Nawierzchnia jezdni została
wykonana z asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej. Dodatkowo,
zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z wymianą

Fragment przebudowanej ulicy Korfantego.
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STAROSTOWIE DOŻYNEK
"Ta praca daje radość"

1 września w Goczałkowicach rolnicy z całego powiatu będą dziękowali za tegoroczne plony. O tym, jaki to był rok i jak pracuje
się w rolnictwie opowiadają Iwona i Wojciech Kapiasowie, starostowie dożynek.

fot. gok

f o t . paw e ł k o m r a u s

D

ożynki łączą wszystkich w radości szczęśliwie zakończonej pracy.
To symboliczne podsumowanie
żniw, podziękowanie za plony.
Jak podkreślają Iwona i Wojciech Kapiasowie z Goczałkowic, zawsze jest za co dziękować, a dotyczy to zarówno producentów, jak i konsumentów.
To oni są tegorocznymi starostami dożynek i z dumą poniosą
dożynkowy chleb. W Goczałkowicach w tym roku spotkają
się rolnicy z całego powiatu
pszczyńskiego, bo dożynki mają
charakter gminno-powiatowy.
– Rodzice przekazali nam
gospodarstwo w 1986 r. Było
typowo rolnicze, z produkcją
warzyw. Stopniowo, z pomocą
i przy aktywnym udziale starszych braci, zostało przekształcone w gospodarstwo szkółkarskie – opowiada Wojciech
Kapias. To zresztą tradycja
rodzinna, bo podobną działalność prowadzą jego bracia.
Obok siebie funkcjonują i współpracują Ogrody Kapias prowadzone przez brata Bronisława
z rodziną (zajmują się sprzedażą
detaliczną, a ich aranżacje ogrodowe są doskonałą formą krzewienia kultury ogrodowej) oraz
Grupa Kapias Iwony i Wojciecha
Kapiasów wraz z dziećmi, która
prowadzi sprzedaż hurtową.
Firma specjalizuje się w produk-

Starostami tegorocznych dożynek są Iwona i Wojciech Kapiasowie.
cji roślin ozdobnych: krzewów,
drzew, bylin. Produkuje kilkaset
gatunków i odmian roślin ozdobnych o bardzo zróżnicowanych
parametrach (od materiału wyjściowego po dorosły). Gospodarstwo zajmuje obszar 22 ha,
działalność szkółkarska jest prowadzona na ok. 15 ha. Krzewy
z Goczałkowic trafiają m.in.
do Czech, na Słowację, Białoruś
czy Węgry.
Kapiasowie zgodnie podkreślają, że praca daje im dużą
satysfakcję. Choć łatwo nie jest.
– Praca w rolnictwie jest dla tych,
którzy to lubią. Nie można podchodzić do niej z niechęcią. Nieważne, czy pada czy jest zimno,
robotę trzeba wykonać. To syste-

matyczna praca 365 dni w roku.
Efekty dają jednak radość –
zauważają. W gospodarstwie
pomaga im rodzina, co bardzo
cieszy starostów dożynkowych.
Dzieci starają się wprowadzić
nowoczesne rozwiązania, które
ułatwiają pracę i obsługę klienta.
A to oznacza, że kolejne pokolenie będzie kultywować tradycje rodzinne. Gospodarze podkreślają, że wiele udało się osiągnąć także dzięki profesjonalnej
i zaangażowanej kadrze pracowników.
Rolników cieszy to, że zarówno
nasze ogródki, jak i przestrzeń
publiczna są coraz ładniejsze,
bardziej estetyczne. – Dawniej
budowało się dom i przez długi

czas podwórko było nieuporządkowane. Teraz ludzie zaczynają
rozumieć, że otoczenie też jest
bardzo ważne. Sami widzimy,
że w ciągu ostatnich lat Goczałkowice naprawdę wypiękniały
i jest to także zasługa mieszkańców – podkreślają Kapiasowie.
Jakie są obecnie trendy
w krzewach ozdobnych? – Spada
udział roślin iglastych, wzrasta
natomiast udział roślin liściastych i bylin. Chętniej kupowane
są kwiaty, rośliny kolorowe,
choć te wymagają większej pielęgnacji. Bardzo popularne
są też trawy ozdobne. To oznacza, że klient jest bardziej świadomy i wymagający – zauważa
Wojciech Kapias.
K apiasowie przyznają,
że choć w tym roku problemem
była susza, to w naszym regionie opadów aż tak bardzo nie
brakowało, ale były rzadsze
i czasami zbyt obfite. A pogoda
w rolnictwie jest bardzo ważna.
– Podczas dożynek będzie więc
za co dziękować. Zawsze jest
za co dziękować – mówią. Przypomnijmy, Dożynki Gminno-Powiatowe odbędą się w sobotę,
1 września, na terenie przy ul.
Rzemieślniczej. Rozpoczną się
o godz. 14.00 mszą św. w kościele
pw. św. Jerzego. Gospodarze serdecznie zapraszają na tę uroczystość wszystkich mieszkańców.
Paweł Komraus
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GMINNO -POWIATOWE
2018

Wójt Gminy Gocza³kowice - Zdrój,
Starosta Pszczyñski
oraz
Starostowie Do¿ynek
Iwona i Wojciech Kapiasowie
serdecznie zapraszaj¹
na

Do¿ynki Gminno - Powiatowe,
które odbêd¹ siê

1 wrzeœnia 2018 r.

w Gocza³kowicach - Zdroju
przy ul. Rzemieœlniczej.
PROGRAM:
14.00 Msza Œw. w Koœciele Parafialnym p.w. Œw. Jerzego,
15.00 Przejazd Korowodu Do¿ynkowego ulicami G³ówn¹-Jeziorn¹ - Szkoln¹
w towarzystwie Gocza³kowickiej Orkiestry Dêtej,
16.30 Czêœæ oficjalna:
- uroczystoœci obrzêdowe,
- wyst¹pienia,
- wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ,

18.00 Koncert Zespo³u Folklorystycznego Gocza³kowice,
18.30 Biesiada z chórem Semper Communio,
20.00 Wystêp Zespo³u Baciary
21.30 Zabawa z DJ
PONADTO:
przeja¿d¿ki Melexem i Ciuchci¹ Beskidzk¹ ulicami Gocza³kowic,
stoiska promocyjne Gmin Powiatu Pszczyñskiego,
stoisko promocyjne Powiatu Pszczyñskiego,stoisko ODR,
wystawa sprzêtu rolniczego, stoiska producenckie,
zagroda zwierz¹t hodowlanych,pokaz uprawy ziemi,
pokazy konne, aran¿acje ogrodowe stoiska rêkodzie³a,
p l a c z a b a w, s t o i s k a g a s t r o n o m i c z n e .
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WRĘCZAMY NAGRODY
ŻUbRA PSZCZYńSKIEGO

W trakcie obchodów tegorocznych dożynek powiatowych, Starosta Pszczyński Paweł Sadza po raz kolejny wręczy nagrody Żubra
Starosty Pszczyńskiego przyznawane wzorowym gospodarstwom rolnym oraz społecznikom bezinteresownie zaangażowanym
w pracę na rzecz lokalnych społeczeństw.

PAńSTWO
lEOKADIA
I GUSTAW bIAŁY

P

aństwo Leokadia i Gustaw Biały z Goczałkowic rozpoczęli
działalność rolniczą w 1977 r. Na powierzchni ok. 40 arów
podjęli się uprawy warzyw, m.in.: sałaty, pomidorów i ogórków, a później także kwiatów doniczkowych. W 1982 roku, dokupili hektar ziemi, w celu rozwinięcia działalności pod kątem dalszej
hodowli kwiatów, w tym ciętych, rabatowych i chryzantemy, które
obecnie, tuż obok uprawy borówki amerykańskiej z przeznaczeniem na zbiór owoców stanowią główny trzon ich działalności.
Państwo Leokadia i Gustaw Biały dzięki swej pracy zawodowej,
znani są z pracowitości, gospodarności i sumienności. Powszechnie doceniane jest ich zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, a wyprodukowane przez nich kwiaty cyklicznie upiększają
liczne wydarzenia i uroczystości gminne.

PAńSTWO
MARIOlA
I bRUNON MASNY

P

aństwo Masny z Poręby rozpoczęli działalność rolniczą w 1991
roku, przejmując ponad 15 hektarowe gospodarstwo od swoich rodziców.
Gospodarstwo wyposażone w nowoczesne maszyny i sprzęt
rolniczy, na przestrzeni minionych lat ulegało cyklicznej modernizacji, a obecnie jego powierzchnia wynosi ponad 60 ha. Głównym
profilem produkcji jest uprawa zbóż.
Państwo Masny dzięki pracy na roli odnieśli wiele sukcesów
w konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. W 2018
roku ich gospodarstwo zwyciężyło w dwóch etapach XVI edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskując miano
najbezpieczniejszego w regionie oraz całym województwie
śląskim.

PANI
PANI
MARIA ZAWIERUChA WANDA WYRObA

G

f o t . p o w i at p s z C z y Ń s k i

ospodarstwo ogrodnicze Państwa Jana i Mari Zawierucha z Kobióra zostało założone w latach 70-tych ubiegłego
wieku. Wówczas jego powierzchnia „pod szkłem” wynosiła
1000 m2, a głównymi uprawami były gerbery i goździki.
Od śmierci męża, Pani Maria gospodaruje na nim wraz z synem
Marcinem i synową Beatą. Gospodarstwo, które stale się rozwija
i udoskonala na dzień dzisiejszy liczy sobie 9 000 m2 i wyspecjalizował się w hodowli róż.
Pani Maria wraz z najbliższymi angażuje się także w życie społeczne i gospodarcze gminy Kobiór. Rodzina znana jest z pracowitości, gospodarności i sumienności, a także z zaangażowania w rozwiązywanie problemów z jakimi na co dzień stykają się mieszkańcy
terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego.

T

rudno chyba znaleźć drugą tak zaangażowaną w kontynuowanie tradycji i kultury Ziemi Pszczyńskiej osobę. Pani
Wanda Wyroba całe swoje życie związała z Ćwiklicami
i z gminą Pszczyna.
Najwięcej swojego czasu poświęciła i poświęca działalności
w KGW Ćwiklice, którego od 7 lat jest Przewodniczącą. Jej umiłowanie folkloru śląskiego spowodowało, że w 2011 roku doprowadziła do powstania zespołu ludowego Ćwikliczanie.
Swoją niespożytą energią i optymizmem zaraża osoby ze swojego otoczenia, a serce jakie wkłada w każdą imprezę, w której
uczestniczy, skutkuje szeregiem nagród zdobywanych zarówno
przez KGW w konkursach kulinarnych (na poziomie powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim) czy ze swoim zespołem
na przeglądach i festiwalach organizowanych w Polsce i za granicą.
To właśnie dzięki taki osobom jak Pani Wanda nasz region,
nasza gwara, nasze tradycje i nasze kulinaria są w Polsce i za granicą bardzo cenione i rozpoznawalne.
Mimo wielu zajęć Pani Wanda znajduje jeszcze czas na działalność charytatywną, czynnie uczestnicząc w akcjach na rzecz
potrzebujących pomocy.
Wielokrotnie odznaczana i nagradzana, między innymi Pucharem Ministra Rolnictwa w 2017 roku na dożynkach ogólnopolskich za promowanie kultury i dziedzictwa regionalnego, srebrną
odznaką za zasługi dla województwa śląskiego, w 2015 roku
orderem Matki Serca Wsi oraz odznaką za zasługi dla Kółek
Rolniczych.
Tegoroczna statuetka Żubra Pszczyńskiego.

aktualności

Z

 z życia gminy 

65-lecie ZESPOŁU
FOLKLORYSTYCZNEGO
GOCZAŁKOWICE

espół Folklorystyczny,,Goczałkowice’’ został założony w 1953 r.
przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Łucją Głąb.
Od samego początku działał jako instytucja wielopokoleniowa,
a w jego skład często wchodziły małżeństwa.
Od 1977 – do 1998 r. prowadzeniem zespołu zajmował się akordeonista – Jan Szema, późniejszy organista w miejscowej parafii. Następnie
funkcję tą, aż do 2007 r. pełniła Małgorzata Paszek. Dalsze kierownictwo artystyczne objął Rudolf Kuska.
Obecnie kierownikiem zespołu jest Grzegorz Kotas, a kierownictwem muzycznym zajmuje się Grzegorz Paszek.
Zespół Folklorystyczny Goczałkowice kultywuje najpiękniejsze
tradycje muzyczne i obrzędowe Ziemi Pszczyńskiej. Jest jednym z najważniejszych nośników dawnej kultury ludowej wśród lokalnego społeczeństwa. Od lat zapewnia oprawę artystyczną najważniejszych,
gminnych uroczystości, m.in. Dni Goczałkowic, Dożynek, Dnia Seniora,
koncertu z okazji WOŚP i innych okazjonalnych wydarzeń o charakterze
kulturalnym. Dba o utrwalanie i przekazywanie młodym pokoleniom
dawnej, często zapomnianej obyczajowości, czym zaskarbia sobie uznanie mieszkańców.
Członkowie zespół prezentują również swój dorobek artystyczny
na spotkaniach folklorystycznych, biesiadach, przeglądach i konkursach województwa śląskiego, m.in.:
– Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych,,Złoty Kłos’’
Zebrzydowice,
-,,Spotkania pod Brzymem’’ Skansen, Pszczyna,
– Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych Złoty Talizman,
– Międzygminne Festiwale i Przeglądy Folklorystyczne – min. Miedźna,
Suszec,
-,,Wici’’ Folklorystyczne w Chorzowie,
– Wodzisławskie Spotkania z Folklorem,
– Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych,
-,,Wojewódzki Przegląd Obrzędów i Pieśni’’ Żory.
Udział w powyższych wydarzeniach sprawił, że członkowie zespołu
na przestrzeni mininych lat otrzymali szereg nagród i wyróżnień, które
świadczą o ich niebywałym talencie, zaangażowaniu oraz ciężkiej
i żmudnej pracy.
Nagrody:
– Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego,,Ta-
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neczny Krąg’’ w Rzeszowie i Jaśle (1985),
– I Miejsce w III FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNYM Miedźna w kategorii tańca (1996)
– II Nagroda w,,Wiciach’’ (1997),
– III Nagroda w IV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych,,Złoty Kłos’’ (1997),
– III Miejsce w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”,
– II Nagroda w Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego,,Jak cie widzom,
tak cie Piszom’’ (2008),
– III Miejsce w III Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych (2009).
– I Miejsce w XXIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”(2017)
– III Miejsce w XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”(2018)
Wyróżnienia:
– XVII WODZISŁAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM – wyróżnienie
w kategorii Zespołów Śpiewaczych
– XXII SPOTKANIA POD BRZYMEM – wyróżnienie w kategorii Zespołów Śpiewaczych występujących z akompaniamentem
– XIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych,,Złoty Kłos’’
(2007)
– XV Jubileuszowi Przegląd Zespołów Regionalnych,,Złoty Kłos’’
Zebrzydowice (2008)
W 2002 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej wydał zbiór
pieśni pt.,,Goczałkowickie Śpiewanie – Pieśni Ziemi Pszczyńskiej’’.
Śpiewnik został podzielony tematycznie. W jego skład wchodzą pieśni
o charakterze żartobliwym, balladowe, zalotne, miłosne, obrzędowe,
zwyczajowe oraz rodzinne. Cztery lata później, w 2006 r., w związku
z 55 – leciem istnienia zespołu wydano płytę,,GOCZAŁKOWICKIE ŚPIEWANIE’’, na której znalazło się 17 najchętniej wykonywanych i najpopularniejszych pieśni.
Obecnie patronat nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury,
który na co dzień wspiera jego działalność. Próby zespołu odbywają się
w każdą środę na sali Urzędu Gminy, na które serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
GOK

Zespół Folklorystyczny Goczałkowice w ramach obchodów tegorocznych Dni Goczałkowic.
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Priorytetowa dla gminy
inwestycja zakończona

13 sierpnia miał miejsce odbiór końcowy regulacji Potoku Goczałkowickiego.

f o t . paw e ł k o m r a u s

To

kluczowa, priorytetowa dla gminy inwestycja – podkreśla wójt
Gabriela Placha. Potwierdzają
to też autorzy aktualizacji „Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały
w Goczałkowicach-Zdroju”, która
została przedstawiona na ostatniej sesji Rady Gminy. Zauważyli,
że regulacja Potoku Goczałkowickiego to zadanie, które w znacznym stopniu chroni gminę przed
powodzią. Teraz udało się zakończyć inwestycję wyczekiwaną
od wielu lat przez władze Goczałkowic oraz mieszkańców, którzy
do tej pory byli zalewani przy każdych większych opadach.
W ramach zadania wykonana
została pełna regulacja dna i brzegów cieku z wykorzystaniem,
w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy i materacy
siatkowo-kamiennych oraz płyt
ażurowych. Wymienione zostały
także istniejące przepusty, przebudowana została sieć energetyczna
zgodnie z branżowym opracowaniem. Do cieku włączone zostały
istniejące urządzenia wodne.
Przypomnijmy, prace ruszyły
także dzięki deklaracji gminy

Regulacja Potoku Goczałkowickiego kosztowała ponad 9,6 mln zł.
o zabezpieczeniu na ten cel 1
mln zł. – Gdybyśmy nie rozpoczęli
inwestycji w odpowiednim czasie,
nadal musielibyśmy na nią czekać.
Wszystko przez zmiany organizacyjne i rozruch Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, które przejęło inwestycję
od Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych. Są jeszcze
pewne uchybienia, ale niedawne
nawalne opady pokazały, że ten
potok jest teraz w stanie przyjąć

ogromną ilość wody – zauważa
Gabriela Placha.
O tym, że potok spełnia teraz
swoją rolę przekonuje też PGW
Wody Polskie. – Podczas ulewnych deszczy, jakie miał miejsce w Goczałkowicach-Zdroju
w dniach 2-3 czerwca br. na odcinkach wykonanych prac regulacyjnych potok przyjął wszystkie wody, jakie do niego trafiły
i nie wystąpił z koryta. 26 lipca
uregulowany Potok Goczałko-

wicki pomimo nie zakończonych
w pełni robót budowlano-montażowych w pełni spełnił swoje
zadanie. Jako odbiornik przyjmował całość dopływających do niego
wód opadowych i nie wystąpił
z koryta. Lokalne podtopienia,
jakie w tym dniu miały miejsce
wynikały z intensywnego spływu
powierzchniowego z terenu zlewni
cieku, nim wody trafiły do odbiornika tj. uregulowanego potoku –
zauważa Linda Hofman, rzecznik
prasowa inwestora.
Cała inwestycja kosztowała 9
mln 675 tys. 263 zł 79 gr. Ponad
4,5 mln zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. 3,2 mln zł pochodziło z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Inwestycję współfinansowała też gmina
Goczałkowice-Zdrój, która przeznaczyła na ten cel ok. 1,3 mln zł.
500 tys. zł pochodziło z budżetu
powiatu pszczyńskiego.
Wójt gminy zapowiada kolejne
inwestycje w gminie, które mają
poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Samorząd planuje wybudować dwa zbiorniki
przy ul. Zimowej.
Paweł Komraus
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Stypendium szkolne
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)
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. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota

514 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 7.06.2016r. (Dz.
U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami).

Uwaga: świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się
do dochodu.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub w pokoju nr 3 Urzędu
Gminy w Goczałkowicach Zdroju ul. Szkolna 13 od 13 sierpnia 2018r.
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30) lub od 3 września 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1.
Wnioski należy złożyć do dnia 14 września 2018 r. w sekretariacie
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 (od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 14.30).
Informacje o stypendiach można uzyskać pod numerem telefonu 32 7362412.
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Wakacje w placówkach
oświatowych Gminy

fot. urząd gminy

P

rzerwa wakacyjna w zajęciach w gminnych przedszkolach i szkole podstawowej jest zawsze okazją
do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych w obiektach placówek.
I tak w Publicznym Przedszkolu nr 1, które pełniło
dyżur w miesiącu sierpniu
i z opieki nad dziećmi skorzystało 38 rodziców przedszkolaków wymalowano łazienki
dla dzieci na parterze i piętrze.
Od września do przedszkola
będzie uczęszczać 96 dzieci
w 4 oddziałach przedszkolnych.
Przedszkole dysponuje jeszcze
4 miejscami dla dzieci w grupie
pięciolatków.

Do Publicznego Przedszkola
nr 2, które dyżur pełniło w lipcu
uczęszczało podczas wakacji

50 przedszkolaków.W sierpniu przeprowadzono bieżącą
konserwacje i naprawę dachu

oraz wymalowano pomieszczenia na piętrze oraz szatnie
wysokiego budynku. W niskim
budynku odświeżono również
szatnie dzieci. Od września
do przedszkola będzie uczęszczać 99 przedszkolaków w 4
grupach przedszkolnych
W Szkole Podstawowej podczas wakacji zorganizowano
półkolonie dla dzieci młodszych
w których w dwóch tygodniowych turnusach brało udział 120
dzieci. W szkole poza pracami
konserwacyjnymi związanymi
z naprawami sprzętu (Ławki,
krzesła) wymalowano stołówkę
szkolną, świetlicę dzieci młodszych i sale lekcyjną nr 35.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach – Zdroju

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Goczałkowicach Zdroju

organizuje wyjazd

organizuje 1-dniową wycieczkę w góry

na Baseny Termalne
do Bukowiny Tatrzańskiej

Skoczów - Istebna - Koniaków

dnia 04.10.2018 (wtorek), godz. 9.00

dnia 15.10.2018 (poniedziałek)
odpłatność: członkowie 30 zł
40 zł
sympatycy
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy UG
Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła (siedziba OPS)

W programie: Skoczów - Wzgórze Kaplicówka z krzyżem papieskim,
Muzeum Parafialne im Św. Jana Sarkandra, objazd miejscowościami
Wisła, Istebna i Koniaków.

odpłatność od osoby wynosi:
członkowie 40 zł
sympatycy 50 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie,
obiad + słodki poczęstunek.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek
w godz. 9.30 – 12.30
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Kultura
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WAKACJE Z GOK-IEm,
czyli zakończenie
letniej przygody

W

akacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury już od kilku lat
rozpoczynają się plenerowym Festiwalem Róż, organizowanym na terenie miejscowego uzdrowiska, w którym
bierze udział zwyczajowo kilka tysięcy osób. Ponadto instytucja tradycyjnie zaprasza zainteresowanych na szereg rodzinnych
wyjazdów kulturoznawczych oraz ciekawe propozycje warsztatowe dla najmłodszych.
W tym roku ponad 350 osób odwiedziło chorzowskie zoo, podążyło tropem krakowskich legend, udało się do parku ewolucji
w Krasiejowie oraz zbadało szlak Orlich Gniazd wraz z Pustynią
Błędowską. Nie zabrakło także ciekawej propozycji dla miłośników
bajek, którzy mieli okazję wziąć udział w wycieczce do bielskiego

fot. gok

fot. gok

Studia Filmów Rysunkowych, połączonej z wyjazdem na Szyndzielnię.
Z kolei miłośnicy mocnych wrażeń już po raz kolejny mieli okazję
wraz GOK-iem skorzystać z niesamowitych atrakcji, jakie oferuje
Park Rozrywki Energylandia.
Stacjonarnie, dla przyszłych wirtuozów sztuk plastycznych czekały artystyczne czwartki.
Wszystkie propozycje jakie dla mieszkańców w okresie letnim
przygotowuje Gminny Ośrodek Kultury możliwe są do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
GOK

Kraków w strugach ulewnego deszczu.

fot. gok

fot. gok

Artystyczne czwartki dostarczały dzieciom wiele radości i inspiracji.

Brama Krakowska w Ojcowskim Parku Narodowym.

fot. gok

fot. gok

Imponujące repliki dinozaurów w parku ewolucji w Krasiejowie.

Pamiątkowe zdjęcie na starym rynku w Bielsku-Białej.

Mieszkanki chorzowskiego zoo, czyli odrobina Afryki na południu Polski.
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Startowali w deszczu,
kończyli z uśmiechem.
Dziewiąty rajd rowerowy
Koroną Zapory za nami

fot. gosir

M

imo niezbyt sprzyjającej aury, w niedzielę 26 sierpnia 2018r.
dokładnie o godzinie 14.00 z parkingu przy hali sportowej
wystartował „IX Rajd Rowerowy Koroną Zapory”. Na listę
rajdu wpisało się ponad 300 uczestników, lecz na starcie, z wiadomych przyczyn pojawiło się niespełna 150 miłośników dwóch
kółek, którym nie straszna była jazda w deszczu. Cała trasa przebiegła według planu, wszyscy z uśmiechem dojechali na metę, gdzie
na rowerzystów czekał ciepły poczęstunek. Następnie przystąpiliśmy do losowania nagród, zakupionych dzięki wsparciu przedstawicieli goczałkowickich firm, którzy jak co roku nie zawiedli.
Patronat nad tegorocznym rajdem objęła Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój Pani Gabriela Placha, a w organizację zaangażował
się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ochotnicza Straż
Pożarna z Goczałkowic – Zdroju. Serdeczne podziękowania kierujemy do pszczyńskiej policji oraz strażaków OSP, za sprawne i bezpieczne poprowadzenie i zabezpieczenie peletonu, Panu Aleksandrowi Malcher z załogą za zabezpieczenie medyczne, Panu Andrzejowi Płonka z firmy „Artex” za serwis rowerowy oraz pracownikom
GOSiR za wszelaką pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu

całej imprezy. Zapraszamy za rok, mamy nadzieję, że pogoda nas
miło zaskoczy.
GOSiR
Tegoroczny rajd rowerowy wsparły firmy:

fot. gosir

„Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Dzida”
„Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu”
„Zakłady Mięsne Henryk Kania”
„ArtGadżet”
„Centrum Edukacji Terapii i Rozwoju CETiR”
„Ogrody Brudek”
„Fioskip s.c.”
„J&T Partner s.c.”
„Grupa Kapias Wojciech Kapias”
„Drukarnia Infopres”
„Drukarnia Artisco”
„Artex Andrzej Płonka”
„Nexx Developer”
„Technika Grzewcza Józef Mrzyk”
informacje i ogłoszenia
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Portal podatnika

W

- zapłacić online lub wygenerować druk przelewu do banku,
- uruchomić powiadomienia sms
lub na adres mailowy o zbliżających się płatnościach,
- elektronicznie złożyć deklara-

fot. google

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój zaprasza do rejestrowania
się na platformie Internetowej podatnika – https://podatnik.goczalkowicezdroj.pl. Jest
to portal Internetowy skierowany
do mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój za pośrednictwem
którego można:
- sprawdzić aktualne saldo zobowiązań wobec Gminy,

cje, korekty, pisma.
Projekt zrealizowany przez
gminę Goczałkowice-Zdrój pn:
” Zwiększenie dostępu obywateli
i przedsiębiorców do cyfrowych
usług publicznych w gminie

Goczałkowice-Zdrój” był współfinansowany z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa II
„Cyfrowe Śląskie”,Działanie 2.1
Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych.
Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie urzędu
www.goczalkowicezdroj.pl.
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INFORMACJA STOWARZYSZENIA
lGD „ZIEMIA PSZCZYńSKA”

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż w ostatnim czasie zaktualizowany został „Harmonogram planowanych
naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jest on dostępny na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/w zakładce Dokumenty programowe/podstawowe.

Z

godnie z harmonogramem już we wrześniu br. przez LGD „Ziemia Pszczyńska”
zostanie ogłoszony nabór wniosków
do kolejnego projektu grantowego. Nabór ten
dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem
prowadzących działalność gospodarczą), które
w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna – bez miasta Pszczyna,
Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Projekt będzie realizowanyw ramach Przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI
PSZCZYŃSKIEJ – ZASOBY MATERIALNE,
INFRASTRUKTURA. Jego celem będzie m.in.
doposażenie grantobiorców w sprzęty, które
umożliwią im dalsze działania propagujące
lokalne dziedzictwo.
W związku z naborem, początkiem września planowany jest cykl spotkań doradczych
dla potencjalnych grantobiorców. Spotkania te
będą miały charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas

trwania jednego spotkania to ok. 60 minut.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie LGD (Pszczyna, ul. 3. Maja 11) w godzinach od 12.00 do 17.00, w terminie 4 i 5 września 2018 r. Chęć udziału w doradztwie należy
zgłaszać pod numerem telefonu – 32 210 02 12
(biuro LGD).
Na grudzień br. planowane jest z kolei ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania
na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć
ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego:
– P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE
– P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE
– P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU –
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

– P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE
Ogłoszone będą też konkursy w ramach
przedsięwzięć P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA
PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz
P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekologicznych).
W związku z powyższymi konkursami
w listopadzie odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców,
na którym poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz omówione zostaną zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zapisy
procedury wyboru operacji do dofinansowania.
Aktualne procedury wyboru i oceny wniosków dostępne są na stronie LGD w zakładce
Dokumenty programowe/dokumenty związane z wyborem projektów.
Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do korzystania z doradztwa i konsultowania swoich pomysłów.

SKŁADANIE OFERT PRZEZ WYKONAWCÓW

U

rząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Operatorem informuje,
że w związku z Zarządzeniem nr 0050/106/2018 Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Goczałkowice-Zdrój, dotyczący wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji”, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.
Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4
do Regulaminu. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, na I piętrze, w godzinach jego urzędowania,
z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia
opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwa-

nia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert
zgodnych z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona
na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych
w ramach Programu.
Oferta Wykonawcy może dotyczyć:
– modernizacji systemów grzewczych;
– termoizolacji, wymiany okien;
Dodatkowych informacji udziela Operator – firma EKOSCAN
INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 719 lub 794
243 787.

Zakończono nabór wniosków
Szanowni Mieszkańcy,
zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach
I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2019. W dniach 6-10 sierpnia 2018r.
do tutejszego urzędu wpłynęło 257 wniosków. Aktualnie trwa weryfikacja przedłożonych wniosków pod względem zgodności z Regulaminem oraz Uchwałą o dotacji celowej. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem jednym z warunków uczestnictwa w Programie jest
niezaleganie w podatkach oraz opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Po weryfikacji nastąpi podział wniosków na grupy w zależności od rodzaju inwestycji. W ramach poszczególnych grup wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu. Wyniki weryfikacji
wniosków wraz z ich podziałem na inwestycje będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych

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

Kontakt telefoniczny

– 661 270 473

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. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 70 55.

DZIELNICOWI
mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
Kontakt telefoniczny:
727 032 494; 727 032 493

Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 13, tel. 32/7362421.
Godziny urzędowania biura: 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.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna

siedziba koła mieści się w budynku „Górnik”,
przy ul. Uzdrowiskowej 61.

OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.

Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.

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.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY ul. Główna 39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Uzdrowiskowa 74,
Czynna: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, tel. 605 100 006.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
NIECZYNNY NA CZAS REMONTU
BUDYNKU "GÓRNIK"

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 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany
i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego
"Stary Dworzec"
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 - 16.00

Tel. 603-330-240

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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