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Budżet został przyjęty na sesji Rady Gminy 20 grudnia (Fot. UG)

Dochody budżetu gminy w tym roku wyniosą 67 mln 315 tys. 456 
zł, a wydatki – 74 mln 956 tys. 620 zł 57 gr. Deficyt w wysokości 
7,6 mln zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 

oraz z kredytu.
Główne źródła dochodów to dochody własne gminy (podatek od 

nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z różnego 
rodzaju usług, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
łącznie 34,2 mln zł, tj. 51% dochodów ogółem), dotacje i inne środki 
bezzwrotne otrzymane przez gminę na z góry określony cel (21,7 mln zł, 
tj. 32% dochodów ogółem), subwencja ogólna z budżetu państwa (11,4 
mln zł, tj. 17% dochodów ogółem).

Najważniejsze wydatki to oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza (24,8 mln zł, tj. 33% ogółu wydatków), transport i 
łączność (17,1 mln zł, tj. 23% ogółu wydatków), administracja publiczna 
łącznie z wydatkami inwestycyjnymi w tym dziale (8 mln zł, tj. 11% 
ogółu wydatków), kultura fizyczna (5,3 mln zł, tj. 7% ogółu wydatków), 
pomoc społeczna i program wspierania rodziny (4,4 mln zł, tj. 6% ogółu 
wydatków).

Ogromną część budżetu stanowią wydatki na inwestycje. Na ten cel 
przeznaczonych zostanie aż 21 mln 611 tys. 235 zł, czyli 29% wszystkich 
wydatków. Dzięki temu uda się zrealizować szereg ważnych dla miesz-
kańców zadań (szczegóły poniżej). W budżecie znajdują się te zadania, na 
które gmina ma przyznane dofinansowanie lub złożyła wnioski o ich dofi-
nansowanie. W trakcie roku budżetowego, w miarę ogłaszania nowych 
konkursów na dotacje i pojawiania się nowych możliwości finansowania 
potrzebnych gminie zadań (szczególnie w ramach programów rządo-
wych lub konkursów o dotacje unijne), budżet będzie ulegał zmianom.

- Jest to budżet na trudny czas. Inflacja, wzrost cen energii i usług, 
konieczność zapewnienia wkładu własnego w dofinansowywanych 
inwestycjach przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących 
do budżetu powodują, że wiele zadań trzeba będzie ograniczyć – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. - W budżecie zapla-
nowaliśmy jednak wiele ważnych inwestycji za ponad 21,6 mln zł. To 
29% wszystkich wydatków – dodaje wójt.

Projekt budżetu na rok 2023 został wcześniej pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podczas grudniowej 
sesji radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Rada Gminy przyjęła także 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 
2023-2034.
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BUDŻET GMINY NA ROK 2023 PRZYJĘTY
20 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na 2023 rok. Na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 
21,6 mln zł.

Poziom wydatków inwestycyjnych jest 
imponujący. Na ten cel przeznaczonych 
zostanie 29% wszystkich wydatków. 

Dzięki temu uda się zrealizować szereg waż-
nych dla mieszkańców zadań.

A to nie wszystko. Gmina Goczałkowice-
-Zdrój jest przygotowana na nowe, ogłaszane w 
ciągu roku konkursy na dotacje, dzięki którym 
będzie można zrealizować kolejne inwestycje.

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok inwe-
stycje to:
- budowa drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spo-
kojną (z udziałem dotacji z rządowego Fun-
duszu Polski Ład - Program Inwestycji Stra-
tegicznych, promesa w wysokości 4 mln 503 
tys. 982 zł),
- modernizacja gminnej infrastruktury drogo-
wej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. 
wraz z przebudową obiektu mostowego oraz 
budową parkingu (z udziałem dotacji z rządo-
wego Funduszu Polski Ład - Program Inwesty-
cji Strategicznych, promesa w wysokości 7 mln 
143 tys. 240 zł),
- poprawa układu komunikacyjnego poprzez 
przebudowę ul. Robotniczej oraz budowa ul. 
Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1 (z udzia-

łem dotacji z rządowego Funduszu Polski Ład 
- Program Inwestycji Strategicznych, promesa 
w wysokości 3 mln 489 tys. 65 zł),
- poprawa efektywności energetycznej wraz 
z instalacją OZE w budynku użyteczności 
publicznej, tj. w Urzędzie Gminy (zadanie 
współfinansowane z dotacji w wysokości 793 
tys. 604 zł z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu „Klimatyczne uzdrowiska”),
- plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solan-
kowa (zabezpieczono 50 tys. zł na wkład wła-

sny konieczny do pozyskania środków z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład, do którego gmina 
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, w 
wyniku złożonego wcześniej wniosku nie udało 
się pozyskać środków),
- plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 (kontynu-
acja działań podjętych w 2022 roku),
- zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej 
(kontynuacja i dokończenie zadania),
- budowa ul. Berberysowej (sporządzenie pro-
jektu inwestycji),
- modernizacja Przedszkola nr 1 (sporządzenie 
projektu technicznego modernizacji obiektu),
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 
(gmina będzie składać wniosek o dofinansowa-
nie zadania ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w ramach programu „Klimatyczne uzdrowi-
ska”),
- kontynuacja niezbędnych prac modernizacyj-
nych na sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej (zabezpieczono na ten cel 425 tys. zł),
- kontynuacja realizacji Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji (zabezpieczono na ten cel 
200 tys. zł).

UG

PRZED NAMI ROK WAŻNYCH INWESTYCJI
21 mln 611 tys. 235 zł - to łączna wartość inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2023. Zobacz-
cie, jakie prace będą realizowane w tym roku.

Miejsce, w którym wybudowany zostanie łącznik ulic Źró-
dlanej i Spokojnej (Fot. UG)
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Zrealizowana przez Urząd 
Gminy Goczałkowice-Zdrój 
inwest ycja pozwoli  na 

zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia, przyczyni się do zwiększenia 
komfortu cieplnego w mieszka-
niach, a także do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń. - Sukce-
sywnie poprawiamy stan naszych 
gminnych obiektów. Termomo-
dernizacja budynku wielorodzin-
nego jest kolejnym działaniem 
gminy, którego celem jest ogra-
niczenie zanieczyszczeń powie-
trza poprzez poprawę efektyw-
ności energetycznej. Istotny jest 
także walor estetyczny. Budy-
nek znajdujący się w sąsiedztwie 
kościoła pw. św. Jerzego Męczen-
nika prezentuje się teraz bardzo 

ładnie – mówi Gabriela Placha, 
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Zakres inwestycji obejmował 

przede wszystkim docieplenie 
ścian i dachu, wymianę stolarki 
zewnętrznej, a także odnowienie 

elewacji budynku gospodarczego 
z wymianą drzwi. Roboty wyko-
nała firma UH-BUD z Ćwiklic. 
Wartość zadania to 697 tys. 814 
zł. Dofinansowanie, które gmina 
pozyskała na ten cel ze środków 
unijnych to 527 tys. 353 zł.

Prace zrealizowano w ramach 
podziałania POIS.01.07.01 Wspie-
ranie efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszalnych w 
województwie śląskim, działania 
POIS.01.0700 - Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego oś priory-
tetowa POIS.01.00.00 - Zmniej-
szenie emisyjności gospodarki 
Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020.
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BUDYNEK OCIEPLONY  
I Z WYMIENIONĄ STOLARKĄ
Zakończyła się termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70. Prace kosztowały prawie 700 tys. zł.

To kolejna inwestycja proekologiczna na terenie gminy (Fot. UG)

Na koniec 2022 roku liczba mieszkańców stałych naszej gminy 
wynosiła 6607 (26 mniej niż przed rokiem) – 3397 kobiet oraz 
3210 mężczyzn. Liczba mieszkańców czasowych to 82.

W ubiegłym roku urodziło się 53 dzieci (3 mniej niż w 2021 roku), 
w tym 34 chłopców i 19 dziewczynek. Najpopularniejsze imiona dla 
dzieci to Liliana i Nikodem.

W 2022 r. zmarło 56 mieszkańców naszej gminy. To 38 osób mniej 
niż przed rokiem. Odnotowano 42 śluby i 16 rozwodów.

Wśród mieszkańców naszej gminy mamy: 1197 panien, 1371 kawa-
lerów, 1688 kobiet zamężnych, 1627 żonatych mężczyzn, 155 rozwó-
dek, 130 rozwiedzionych mężczyzn, 351 wdów, 70 wdowców.
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MIESZKAŃCY GOCZAŁKOWIC-
ZDROJU W LICZBACH
Taki był miniony rok w liczbach! Ile w 2022 roku w naszej gminie urodziło się dzieci, ile osób zmarło, ile było ślubów i rozwodów?

Przed świętami Bożego Narodzenia Urząd Gminy odwie-
dzili goczałkowiccy harcerze. Wójt Gabriela Placha otrzy-
mała od nich Betlejemskie Światło Pokoju, piękny symbol 
ciepła, miłości, pokoju i nadziei. W Polsce tradycja przeka-
zywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego 
ognia zapalonego w Betlejem jest pielęgnowana od ponad 
30 lat.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia, które 
dotarły do Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój w okresie 
świąteczno-noworocznym. Dziękujemy mieszkańcom, 
przedsiębiorcom, samorządowcom, organizacjom oraz 
instytucjom za pamięć, piękne kartki, życzenia składane 
osobiście oraz w formie elektronicznej i telefonicznej . Oby 
się spełniły!
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Nagrody Wójta  Gminy 
Goczałkowice-Zdrój za 
osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury 
mogą otrzymać mieszkańcy oraz 
podmioty mające siedzibę na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój  
i osoby reprezentujące w/w pod-
mioty, posiadające osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości arty-
st ycznej,  upowszechniania  
i ochrony kultury. Przy przyznawa-
niu nagrody pod uwagę brane są 
osiągnięcia  z 2022 roku oraz cało-
kształt działalności kulturalnej.

Nagrody Wójta Gminy Goczał-
kowice-Zdrój za osiągnięcia  
w dziedzinie sportu mogą otrzy-
mać zawodnicy, którzy są miesz-
kańcami gminy Goczałkowice-

-Zdrój oraz uzyskali wysokie wyniki 
sportowe, a także trenerzy prowa-
dzący szkolenie w klubach i stowa-
rzyszeniach sportowych mających 

siedzibę na terenie gminy Goczał-
kowice-Zdrój, których zawodnicy 
uzyskali wysokie wyniki spor-
towe. Nagrody przyznawane będą 

za osiągnięcie wysokiego wyniku 
sportowego w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym 
lub krajowym współzawodnic-
twie sportowym w sporcie indy-
widualnym lub zespołowym. Przy 
przyznawaniu nagrody pod uwagę 
brane są wyniki sportowe osią-
gnięte w 2022 roku.

Nabór wniosków prowadzony 
jest w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 stycznia 2023 roku. Wnio-
ski należy składać w Urzędzie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój  (ul. 
Szkolna 13). Uwaga! Decyduje 
data wpływu do Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój. Formula-
rze wniosków oraz regulaminy są 
dostępne na stronie internetowej 
goczalkowicezdroj.pl
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WÓJT PRZYZNA NAGRODY. 
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI
Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagrody Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój za osiągnięcia w dziedzi-
nie sportu.

- Obecnie budynek Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój zapewnia sze-
reg udogodnień dla osób z niepełno-
sprawnościami. Mamy dużą windę, 
podjazd przed budynkiem, toalety 
dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz wyznaczone miejsce parkin-
gowe. Dzięki pozyskaniu grantu w 
wysokości prawie 100 tys. zł i reali-
zacji przedsięwzięcia „Dostępna 
Gmina Goczałkowice-Zdrój” obiekt 
stanie się jeszcze bardziej dostępny 
dla osób ze szczególnymi potrze-
bami – mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Przedsięwzięcie grantowe 
„Dostępna Gmina Goczałko-
wice-Zdrój” jest finansowane  
w ramach projektu „Dostępny 
samorząd - granty” realizowa-

nego przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Celem przedsię-
wzięcia jest poprawa do 31 maja 
2023 roku dostępności do usług 
publicznych świadczonych przez 
Gminę Goczałkowice-Zdrój dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osób niepełnosprawnych 
w obszarze dostępności architek-

tonicznej i informacyjno-komuni-
kacyjnej. 

Dzięki pozyskanym środkom w 
budynku Urzędu Gminy pojawią 
się udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami, w tym m.in. 
kontrastowe oznaczenie stopni na 
schodach, dotykowe pasy ostrze-
gawcze przed schodami i innymi 
niebezpiecznymi miejscami, krze-

sło do wypoczynku, otwieracz do 
drzwi bez użycia dłoni montowany 
na klamkach. Zakupione zostaną 
narzędzia pomocne w kontakcie 
z osobami głuchymi: zestaw kart 
komunikacyjnych, urządzenie 
przenośne z dostępem do tłuma-
cza języka migowego, usługa tłu-
macza języka migowego on-line. 
Pojawią się również tablice infor-
macyjno-nawigacyjne, tabliczki 
przydrzwiowe z wypukłym ozna-
czeniem w alfabecie Braille'a 
 i kodem QR, lupy optyczne, tyflo-
mapy dla niewidomych i słabowi-
dzących.

Wartość pozyskanego przez 
gminę Goczałkowice-Zdrój 
grantu to 96 tys. 10 zł.
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GMINA JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNA
Gmina Goczałkowice-Zdrój realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Goczałkowice-Zdrój”. Jego celem jest poprawa 
dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zarząd Spółki Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju zaprasza na Walne Zebranie Spółki Wodnej, które odbędzie się we wtorek, 
24 stycznia 2023 roku o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13 (sala nr 101, I piętro).

Zaproszenie na zebranie Spółki Wodnej
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Obecne wnioski dotyczą zakupu węgla w 2023 rok. Jest to 
wniosek o drugą partię węgla. Osoby które złożyły wniosek 
o zakup 1,5 tony w roku 2022 mogą teraz złożyć wniosek 

o kolejne 1,5 tony. Osoby które nie złożyły wniosku w roku 2022 
mogą złożyć wniosek o zakup 3 ton węgla. Węgiel będzie sprzeda-
wany po cenie 1650 złotych brutto za tonę (do tej ceny nie wlicza 
się kosztów transportu).

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie może osoba fizyczna 
z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku 
węglowego i która nie dokonała dotychczas zakupu węgla na 
sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości 
co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku o pierwszą 
partię węgla.

W pierwszej kolejności realizowane będą niezrealizowane 
dostawy z roku 2022. Następnie realizowane będą wnioski zło-
żone w roku 2023. Możliwość zakupu węgla przez mieszkańców 
będzie uzależniona od tego, czy Gmina otrzyma odpowiednią ilość 
węgla od Polskiej Grupy Górniczej.

Wniosek o zakup można złożyć do 31 stycznia 2023 roku: 
osobiście w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 
43-230 Goczałkowice-Zdrój (sekretariat – I piętro, poniedziałki 
w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 7.30-17.00, środy, czwartki  
i piątki w godz. 7.30-15.00); wysyłając pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczał-
kowice-Zdrój lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną - skrytka epuap: /Goczalkowice-
-Zdroj/skrytka, (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w przypadku złożenia 
wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek znajduje się na stronie goczalkowicezdroj.pl. Wersja 
papierowa jest dostępna w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 32 210 
71 85, wewn. 113) lub osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Szkolna 
13 (pokój nr 13, parter).
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Jak kupić węgiel?
1. Wniosek złożony przez mieszkańca jest weryfikowany przez urzęd-
ników, według kolejności wpływu. Mieszkaniec telefonicznie otrzyma 
informację o pozytywnej weryfikacji wniosku.

2. Po otrzymaniu informacji należy dokonać opłaty za węgiel – prze-
lewem na konto Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój - Bank Spółdziel-
czy w Pszczynie, numer konta: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001, 
w tytule wpisując imię i nazwisko składającego wniosek i dopisek 
„Opłata za węgiel” lub w kasie Urzędu Gminy. Koszt to 1650 zł za 1 
tonę. W przypadku 1,5 tony jest to 2475 zł.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty Urząd Gminy przekazuje informację do 
firmy Japi-Bud, która odpowiada za dystrybucję węgla.

4. Mieszkaniec kontaktuje się z firmą Japi-Bud – telefonicznie (skład 
Pszczyna – tel. 509 733 506, 530 730 413 lub punkt w Goczałkowicach 
– tel. 32 212 76 00) lub osobiście (Goczałkowice-Zdrój, ul. św. Anny 
7 lub Pszczyna, ul. Katowicka 81) i ustala z firmą kwestie związane  
z terminem oraz sposobem transportu.

5. Jeśli mieszkaniec zdecyduje się skorzystać z transportu firmy Japi-
-Bud, to opłata za transport wyniesie 85 zł netto.

6. Mieszkaniec ma możliwość zorganizowania transportu we wła-
snym zakresie – odbiór węgla odbędzie się w składzie w Pszczynie, 
przy ul. Katowickiej 81.

7. Mieszkaniec może przyjechać do składu i zobaczyć załadunek  
(w Pszczynie, przy ul. Katowickiej 81).

8. Przy odbiorze węgla mieszkaniec musi mieć przy sobie dowód 
osobisty oraz potwierdzenie zapłaty za opał. Fakturę będzie można 
odebrać w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Urzędzie 
Gminy – tel. 32 210 71 85.

MOŻNA PONOWNIE SKŁADAĆ 
WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA
Do 31 stycznia mieszkańcy mogą ponownie składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie w roku 2023.

Spotkania zostały zorganizowane 
przez Tadeusza Lazarka, przewodni-
czącego Rady Gminy, Izabelę Ogier-

man, wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
(którzy brali też w nich udział) oraz 
Gabrielę Plachę, wójta gminy Goczałko-
wice-Zdrój. Była to odpowiedź na liczne 
postulaty mieszkańców terenów objętych 
działalnością górniczą, którzy wskazy-
wali na problem w kontaktach z kopalnią  
w sprawie szkód górniczych.

Spotkania miały charakter indywidualny, 
odbywały się od listopada 2022 roku do stycz-
nia 2023 roku w Urzędzie Gminy. Każdy miesz-
kaniec, który zgłosił chęć udziału w spotkaniu, 
miał możliwość porozmawiania z przedstawi-
cielami PG „Silesia”, przedstawienia swojej 
sprawy, wypracowania dalszej ścieżki usuwa-
nia szkód górniczych na danej posesji.

Łącznie w sześciu turach spotkań udział wzięło 
47 mieszkańców gminy Goczałkowice-Zdrój.

UG

WAŻNE ROZMOWY O SZKODACH 
GÓRNICZYCH
W ostatnich tygodniach w Urzędzie Gminy odbywały się indywidualne spotkania mieszkańców z przedstawicielami PG „Silesia” 
w sprawie szkód górniczych.
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Od nowego roku autobusy zaczynają i kończą kurs w Rudołto-
wicach przy skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Wolności. Na prośbę 
pasażerów dodano poranne i skorygowano wieczorne godziny 

odjazdów autobusów.
Pierwszy autobus z Rudołtowic do Goczałkowic, a stamtąd do 

Pszczyny odjeżdża o godz. 4.55, a z Pszczyny w stronę Goczałkowic  
i Rudołtowic o godz. 5.20. Ostatni autobus z Centrum Przesiadkowego 
w Pszczynie zamiast o godz. 17.55 odjeżdża o godzinie 19.10.

W związku z dodaniem nowych kursów i wydłużeniem trasy linii 

powiatowej wprowadzono też korekty godzin odjazdów autobusów. 
Obowiązujący od nowego roku rozkład jazdy autobusów dostępny jest 
na stronie internetowej Komunikacji Powiatowej.

Na trasie Pszczyna-Goczałkowice-Zdrój-Rudołowice autobusy 
wykonają niemal 75 tys. wozokilometrów. Koszt organizacji przewo-
zów na tej linii wyniesie ok. 380 tys. zł. Sfinansuje je Powiat Pszczyń-
ski oraz Gmina Goczałkowice-Zdrój, która w 2023 roku przeznaczy 
na ten cel 67 tys. zł.

powiat, UG

POWIATOWA LINIA WYDŁUŻONA
Od 1 stycznia trasa linii powiatowej U4 została wydłużona do Rudołtowic. Zmianie uległy też godziny rozkładowe kursowania 
autobusów. Linia powiatowa Pszczyna - Goczałkowice - Pszczyna została uruchomiona początkiem 2021 roku, a jej organizato-
rem jest Powiat Pszczyński.

Świadczenia są udzielane w pomieszcze-
niach poradni specjalistycznych pszczyń-
skiego szpitala (na parterze budynku). 

Wchodzić należy wejściem głównym. Do 
rejestracji, a następnie do gabinetu i pokoju 
zabiegowego, prowadzi niebieskie oznaczenie 
(taśma). Numer telefonu: 32 611 53 01.

Od 2023 roku Szpital Joannitas w Pszczynie 
funkcjonuje w ramach systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej, czyli w tzw. sieci szpitali. Zgodnie  
z przepisami, placówki zakwalifikowane do 
sieci szpitali organizują punkty nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
udzielana jest od godziny 18.00 po południu 
do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodo-

bowo w dni wolne od pracy. Dyżurujący w 
przychodni lekarz udziela porad w warunkach 
ambulatoryjnych, telefonicznie (nr tel. 32 611 
53 01), a w przypadkach medycznie uzasad-
nionych w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udziela-

nej w punktach nocnej i świątecznej pomocy 
można skorzystać w przypadku nagłego 
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia: gdy nie ma objawów sugerujących 
bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących 
istotnym uszczerbkiem na zdrowiu zastoso-
wane oraz środki domowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodziewanej 
poprawy zachodzi obawa, że oczekiwanie na 
otwarcie przychodni może znacząco nieko-
rzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W razie 
nagłego zachorowania lub nagłego pogor-
szenia stanu zdrowia pacjent może się udać 
po pomoc do dowolnego punktu nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowią-
zuje rejonizacja).

powiat

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA 
MEDYCZNA ZNÓW W SZPITALU
Od 1 stycznia 2023 r. nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu pszczyńskiego jest realizowana w Szpitalu Joan-
nitas w Pszczynie, ul. Antesa 11.

Grudniowa awaria rurociągu 
należącego do Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów była dużym zagro-
żeniem dla mieszkańców Kolonii 
Brzozowej. Dlatego w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców Gabriela 
Placha, wójt gminy Goczałkowice-
-Zdrój pisemnie zwróciła się do 
spółki z prośbą o szczegółowe infor-
macje.

Wójt poprosiła o wyjaśnienie, 
czy została już ustalona przyczyna 

awarii rurociągu oraz kiedy uszko-
dzony rurociąg będzie przywrócony 
do eksploatacji? Zapytała również, 
jakie spółka podejmuje działania, 
które mają na celu uniknięcie kolej-
nych tego typu awarii w przyszłości?

13 stycznia do Urzędu Gminy 
wpłynęła odpowiedź GPW. Henryk 
Drob, prezes zarządu oraz wicepre-
zes Adrian Lipiński poinformowali, 
że w celu ustalenia przyczyny oraz 
usunięcia skutków awarii zlecono 
wykonanie inspekcji i oceny tech-

nicznej rurociągu stalowego wody 
surowej relacji Kobiernice-Goczał-
kowice na odcinku o długości 3,8 
km. 

„Jednocześnie wystąpiono do 
PG Silesia o udzielenie informacji o 
warunkach geologicznych i górni-
czych w związku z prowadzoną eks-
ploatacją górniczą w rejonie prze-
biegu przedmiotowego rurociągu 
oraz wykaz zaistniałych w 2022 
r. wstrząsów na terenie i obszarze 
górniczym PG Silesia. W oparciu o 

powyższe dane opracowany zosta-
nie projekt techniczny naprawy 
rurociągu” - czytamy w piśmie od 
GPW. Jego ponowne uruchomienie 
może być możliwe za kilka miesięcy.

Przedstawiciele spółki pod-
kreślają też, że prowadzą „działa-
nia mające na celu zabezpieczenie 
przedmiotowego rurociągu przed 
przewidywanymi wpływami eks-
ploatacji górniczej prowadzonej 
przez PG Silesia”.

UG

GPW O AWARII RUROCIĄGU
W związku z awarią rurociągu, do której doszło 14 grudnia w rejonie ul. Źródlanej, wójt Gabriela Placha wystąpiła do GPW, wła-
ściciela rurociągu z prośbą o informacje na temat przyczyn awarii. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź spółki.
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Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze od 3 stycznia 
2023 roku dotyczą: podniesienia wysokości progów dochodo-
wych, wyższego dofinansowania, o jakie można się ubiegać, 

możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli 
wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca, ścieżki bankowej 
programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowią-
zania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku w banku, obowiązku przeprowadzenia 
audytu energetycznego budynku.

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi docho-
dowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właści-
cielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:
- dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135.000 zł 
 – w ramach Części 1) Programu,
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1.894 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
– w ramach Części 2) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przy-
chód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolni-
czej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony 
został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprze-
dzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1.090 zł w gospo-

darstwie wieloosobowym, 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okre-

sowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wska-
zanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek 
musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadcze-
nia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie 
 – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, 
która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym docho-
dzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przy-
chód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziesto-
krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego 
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty 
dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych 
 z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych 
rodzajów przedsięwzięć.W związku z powyższym maksymalna wyso-
kość dotacji może wynieść:
- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofi-
nansowania – do 66 tys. zł (Część 1 Programu);
- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania – do 99 tys. zł (Część 2 Programu);
- dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinan-
sowania – do 135 tys. zł (Część 3 Programu).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej 
goczalkowicezdroj.pl.

WFOŚiGW

ZMIANY W PROGRAMIE 
CZYSTE POWIETRZE. 
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt służy doradztwem w zakresie uzyskania 
dotacji w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój 

mogą uzyskać tam praktyczną pomoc w zakresie 
wypełniania wniosków, formularzy i rozliczeń do 
WFOŚiGW.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Pro-
gramu „Czyste Powietrze” znajduje się w pokoju nr 
10 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna 

13). Funkcjonuje przez cztery dni w tygodniu: w 
poniedziałki w godz. 8.00-13.00, we wtorki w godz. 
10.00-16.00, w środy w godz. 8.00-13.00, w czwartki 
w godz. 8.00-12.00.

Kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjno-
-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” - tel. 
32 736 24 12, mail: ochronapowietrza@goczalko-
wicezdroj.pl

Dane o wdrażaniu programu „Czyste Powie-
trze” na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój na 
dzień 31.12.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 364
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 326
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 126

Kwota wypłaconych dotacji: 1 395 838,74 zł.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO 
-INFORMACYJNY PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”
W Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.
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Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek właścicieli nierucho-

mości. Urząd Gminy ma obowiązek, nie rzadziej niż raz na 2 lata, 
przeprowadzić kontrolę w tych gospodarstwach, które nie są pod-
łączone do kanalizacji.

Takie kontrole są prowadzone w Goczałkowicach-Zdroju przez 
pracowników Urzędu Gminy. W skali całej gminy chodzi o kilka-
naście posesji. 

Kontrola obejmuje następujące zagadnienia:
- liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczy-
stości ciekłe oraz liczba osób zameldowanych w nieruchomości;
- liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbior-
ników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przy-
domowych oczyszczalni ścieków;

- częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;
- ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do 
kanalizacji;
- protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (doty-
czy nowo wybudowanych zbiorników);
- kopie badań ścieków oczyszczonych w laboratorium akredyto-
wanym z oczyszczalni przydomowych (dotyczy wyłącznie oczysz-
czalni przydomowych, które odprowadzają ścieki do ziemi lub do 
urządzeń wodnych, w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/
dobę).

Jednocześnie przypominamy, że niedopuszczalne jest, by ścieki  
z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspól-
nie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

UG

KONTROLA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH
Na terenie Goczałkowic-Zdroju prowadzone są kontrole w gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do kanalizacji 
sanitarnej. Taka kontrola to obowiązek gminy.

Do tej pory odpady segregowane odbierane były jednego dnia. 
Od początku roku 2023 odpady szklane zostały wydzielone - 
odbierane są oddzielnie, w innym dniu, zgodnie z harmono-

gramem. Przyczyną tej zmiany jest konieczność odbioru odpadów 
ze szkła za pomocą pojazdu elektrycznego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku 
oraz ulotka z informacjami o zasadach zbierania odpadów komu-
nalnych znajdują się na stronie goczalkowicezdroj.pl.

 Wersja papierowa była dołączona do poprzedniego numeru, 
ulotki były dostępne w sklepach, można je otrzymać w Urzędzie 
Gminy.

UG

OD NOWEGO ROKU ZMIANA  
W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW
Od 2 stycznia zmienił się sposób odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców w gminie Goczałkowice-Zdrój.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych 
wraz z chodnikami i infrastrukturą na tere-
nie gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie 

2022/2023 odpowiedzialny jest Zakład Ogól-
nobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek 
z Goczałkowic-Zdroju (tel. 603 779 645).

Utrzymanie alejek i mostków w Parku Zdro-
jowym w tym samym czasie jest zadaniem 
F.U.H. M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon 
Zieleźnik s.c. z Goczałkowic-Zdroju (tel. 506 
861 751).

Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych i Parku Zdrojowego można 
przekazywać również do Urzędu Gminy Goczał-
kowice-Zdrój – tel. 32 210 71 85,  w godzinach 
pracy Urzędu Gminy.

Za zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój 
(ulice: Brzozowa, Szkolna, Główna, Uzdro-
wiskowa, Zielona, Zimowa, Jeziorna) jest 
odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg  
w Pszczynie: dyżurny PZD Pszczyna, tel.: 501 

716 376; dyżurny wykonawcy, tel.: 607 531 542.
Za roboty w zakresie odśnieżania DK 1 odpo-

wiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. W powiecie pszczyńskim 
zadanie realizuje firma AVR S.A. z Obwodu 
Utrzymania Drogi w Czechowicawch-Dziedzi-
cach - tel. 885 665 160, 32 450 74 73. Ponadto, 
GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzi cało-
dobowy Punkt Informacji Drogowej - tel. 32 
259 67 06.

UG

AKCJA ZIMA
Kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz alejek parkowych w Goczałkowicach-Zdroju?
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Zaproponowane przez PAS działa-
nia mogą doprowadzić do łącznych 
oszczędności energii sięgających nawet 

kilkudziesięciu procent, dlatego warto z nich 
skorzystać. Oto 15 sposobów na tańsze ogrze-
wanie!

1. Obniżenie temperatury w pomieszcze-
niach – każdy stopień mniej to oszczędność 
8% energii. Optymalna temperatura to 19-20 
st. C w pokoju oraz 22-24 st. C w łazience.
2. Obniżenie temperatury kiedy nie ma nas 
w domu oraz w nocy. Kiedy wyjeżdżamy 
ustawmy temperaturę w pomieszczeniach 
do 16-17 st. C, a w nocy do 17-18 st. C.
3. Likwidacja nieszczelności – największe 
straty ciepła są zazwyczaj w obrębie para-
petu okna, drzwi zewnętrznych oraz bramy 
garażowej.
4. Montaż termostatów na grzejnikach – takie 
zawory w łatwy sposób regulują temperaturę 
w pomieszczeniach, np. w słoneczny dzień 
automatycznie ograniczają ogrzewanie.
5. Montaż ekranów za grzejnikiem, odsłonię-
cie grzejników – żeby ciepło z grzejników nie 
wnikało w ścianę, warto za nimi zamontować 
specjalny ekran, zazwyczaj ze styropianu i 
folii aluminiowej. Grzejniki nie powinny być 
zastawione meblami.
6. Płukanie instalacji grzewczej i odpowietrze-

nie grzejników – w instalacjach starego typu  
z czasem odkłada się szlam i osad, które 
zmniejszają wydatność, dlatego raz na kilka 
lat należy zamówić hydrauliczne płukanie 
instalacji. Przed każdym sezonem grzewczym 
trzeba też odpowietrzyć grzejniki.
7. Regulacja okien – przed zimą warto zwięk-
szyć siłę docisku skrzydła okna do ramy. Do 
regulacji służy pokrętło znajdujące się na 
skrzydle okna.
8. Używanie zasłon, rolet zewnętrznych  
– w dzień ciepło promieni słonecznych czę-
ściowo ogrzewa pomieszczenia, a w nocy po 
zasłonięciu okien ograniczamy wychładza-
nie.
9. Krótkie, ale intensywne wietrzenie – zakrę-
camy grzejniki i na krótko otwieramy szeroko 

okna. Dopiero po zamknięciu okien na nowo 
odkręcamy grzejniki.
10. Prysznic zamiast wanny – zaoszczędzisz 
50 litrów wody na jednej kąpieli i zużyjesz 
mniej energii.
11. Temperatura wody użytkowej – jeśli grze-
jesz wodę w instalacji domowej możesz na 
kotle zmniejszyć temperaturę wody użytko-
wej o 5 stopni.
12.  Perlator  –  to  n iewielk ie  ur zą-
d z e n i e  m o n t ow a n o  n a  k r a n i e  l u b 
wylewce bateri i ,  które napowietrza 
wodę, przez co zużywamy jej nawet  
o 50% mniej. Urządzenie to zapobiega rów-
nież rozchlapywaniu strumienia na boki i jest 
tanie (można je kupić już za 20 zł).
13. Izolacja podłóg – zastosowanie dywanu 
lub wykładziny nie tylko poprawi nasz kom-
fort, to także dodatkowa izolacja termiczna 
pomieszczenia.
14. Parapet lub półka nad kaloryferem – zmie-
nia się kierunek przepływu ciepłego powie-
trza, które bez parapetu lub półki unosiłoby 
się do góry. Ciepło „odbije się” od nich i powę-
druje w głąb pokoju, lepiej go ogrzewając.
15. Pralka i zmywarka – uruchamiaj te sprzęty 
z pełnym wkładem na programach eko. Mimo 
wydłużonego czasu pracy zaoszczędzisz wodę  
i energię oraz środki czystości.

PAS, UG

CIEPŁO OD ZARAZ, CZYLI JAK 
ZAOSZCZĘDZIĆ NA OGRZEWANIU
Polski Alarm Smogowy rozpoczął kampanię pn. „Ciepło od zaraz”. Specjaliści wskazują na kilkanaście prostych, tanich, a nawet 
bezpłatnych sposobów na niższe rachunki za energię cieplną.

Stawki podatku od nieruchomości:
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 1,01 zł od 1 m kw powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha 
powierzchni;

- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 24,21 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw 
powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – 5,57 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 7,37 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej;

- od budowli:
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust 
3 lit b) poniżej,
b) boisk sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną 
całość techniczno-użytkową – 0,1% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.

Dla budynków mieszkalnych lub ich części, w których dla celów 
grzewczych zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, a 
także dla budynków mieszkalnych lub ich części nie posiadających 
źródła ciepła, określa się roczną stawkę podatku od nieruchomości 
od 1 m kw powierzchni użytkowej w wysokości - 0,12 zł, z wyłącze-
niem powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

UG

PODATKI NA 2023 ROK
Podajemy najważniejsze stawki podatków na 2023 rok, przyjęte przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój.
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Zmiany w polskim pra-
wie (m.in. ustawie o pra-
wach konsumenta, ustawie  

o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, ustawie  
o informowaniu o cenach towarów 
i usług, Kodeksie cywilnym) wyni-
kają z implementacji trzech unij-
nych dyrektyw: Omnibus, Towa-
rowej oraz Cyfrowej. Dodatkowo 
z inicjatywy Prezesa UOKiK wpro-
wadzono regulacje, które mają 
ukrócić nieuczciwe praktyki na 
pokazach handlowych.

Nowe przepisy będą dotyczyć 
umów zawartych od 1 stycznia 
2023 r. Przedstawiamy przewod-
nik po najważniejszych zmianach.

Dla wszystkich kupujących
Obniżki cen. Każdy przedsię-

biorca, który ogłasza promocję lub 
wyprzedaż, będzie musiał poda-
wać oprócz aktualnej ceny - także 
najniższą z 30 dni poprzedzających 
obniżkę. W przypadku produktów 
szybko psujących się, z krótką datą 
przydatności do spożycia - sprze-
dawca ma uwidaczniać aktu-
alną cenę i tę sprzed pierwszego 
zastosowania obniżki, natomiast  
w przypadku produktów będących 
w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 
30 dni - najniższą cenę od rozpo-
częcia sprzedaży do wprowadze-
nia obniżki. Nie ma takiego obo-
wiązku, jeśli przedsiębiorca zwy-
czajnie obniża cenę regularną, bez 
ogłaszania promocji lub wyprze-
daży.

Nowe zasady reklamacji. 
Zmieni się nazewnictwo: zamiast 
„rękojmi” będziemy mieć „odpo-
wiedzialność za niezgodność 
towaru z umową”. W pierwszej 
kolejności konsument będzie 
mógł żądać naprawy lub wymiany 
wadliwego towaru. Zwrot pie-
niędzy (częściowy lub całkowity) 
będzie możliwy w kolejnym etapie 
dochodzenia roszczeń. Korzystne 
dla konsumentów jest wydłużenie 
do 2 lat terminu domniemania, 
że niezgodność z umową istniała 
już w chwili zakupu. Sprzedawca 
będzie odpowiadał za wady - tak 
jak dotychczas - przez 2 lata od 
wydania towaru. Nowością jest, 
że w przypadku rzeczy używanych 
nie będzie mógł skrócić tego czasu 
do roku. Termin przedawnienia 

roszczeń reklamacyjnych zostanie 
wydłużony do sześciu lat.

Podwójna jakość. Zakazane 
będzie wprowadzanie towaru na 
rynek towaru jako identycznego 
z tym, który jest sprzedawany 
 w innych krajach UE, jeśli będzie 
się istotnie od niego różnił np. skła-
dem, a nie będzie to obiektywnie 
uzasadnione.

Dla kupujących on-line
Informacje na platformach han-

dlowych. Konsumenci będą jasno 
informowani, czy podmiot oferu-
jący na platformie towary, usługi 
lub treści cyfrowe jest przedsię-
biorcą czy osobą fizyczną. W tym 
drugim przypadku dowiedzą się 
także, że w tej relacji nie mają zasto-
sowania przepisy chroniące konsu-
mentów np. możliwość odstąpie-
nia od umowy. Platforma musi też 
informować, jak się podzieliła ze 
sprzedającym obowiązkami zwią-
zanymi z realizacją umowy.

Plasowanie ofert. Jeśli przed-
siębiorca umożliwia wyszukiwa-
nie produktów musi informować 
o głównych parametrach, które 
decydują o kolejności pojawiania 
się wyników. Konieczne będzie 
też wyraźne ujawnienie płatnej 
reklamy lub płatności dokonanej 
w celu uzyskania wyższego pla-
sowania produktów w wynikach 
wyszukiwania.

Opinie konsumentów. Każdy 
przedsiębiorca, który zapewnia 
dostęp do recenzji produktów, 
będzie musiał podawać informa-
cje, czy i w jaki sposób weryfikuje 
ich autentyczność, a także czy 

zamieszcza wszystkie opinie, czy 
tylko te pozytywne. Wprost zaka-
zane będzie też zamieszczanie fał-
szywych lub zniekształconych opi-
nii.

Indywidualne dostosowywanie 
ceny. Jeśli przedsiębiorca je stosuje, 
to będzie musiał o tym jasno poin-
formować konsumenta. Dotyczy to 
np. sytuacji, gdy cena jest automa-
tycznie ustalana dla konkretnego 
odbiorcy w zależności np. od jego 
lokalizacji, urządzenia, z którego 
korzysta (smartfon, komputer sta-
cjonarny) czy historii przegląda-
nych stron. Nie dotyczy natomiast 
dynamicznego profilowania cen 
lub ustalania cen w czasie rzeczy-
wistym, czyli mechanizmów, które 
opierają się na czynnikach niezwią-
zanych z osobą konkretnego użyt-
kownika, np. zmianą popytu na 
dany towar.

Bilety na koncerty i mecze. 
Zakazane będzie wykupywanie 
przez przedsiębiorców za pośred-
nictwem botów, a potem odsprze-
dawanie konsumentom biletów na 
imprezy kulturalne lub sportowe.

Towary z elementami cyfro-
wymi, treści i usługi cyfrowe. Jasno 
wskazano, że można je reklamować 
podobnie jak wszelkie inne towary 
czy usługi. Przedsiębiorca będzie 
odpowiedzialny także za zgodność 
takiego cyfrowego towaru, np. gry, 
programu komputerowego, z jego 
wersją próbną czy zapowiedziami. 
Będzie miał też obowiązek dostar-
czania konsumentom aktualizacji 
przez co najmniej 2 lata.

Umowy opłacone danymi oso-
bowymi. Konsumenci będą chro-

nieni nie tylko, gdy zapłacą za tre-
ści lub usługi cyfrowe, np. dostęp 
do aplikacji, pieniędzmi, ale także 
swoimi danymi osobowymi. Będą 
obowiązywać takie same zasady, 
jak w odniesieniu do odpłatnych 
usług, np. możliwość odstąpienia 
od umowy w ciągu 14 dni.

Lepsza ochrona seniorów - 
dla kupujących na pokazach  
i wycieczkach

Wydłużenie do 30 dni terminu 
na odstąpienie od umowy zawartej 
podczas nieumówionej wizyty w 
domu konsumenta lub wycieczki. 
W przypadku pokazów nadal 
będzie to 14 dni.

Zakaz zawierania umów 
finansowych podczas pokazu lub 
wycieczki. Zawarta w takiej sytu-
acji umowa, np. umowa pożyczki, 
będzie nieważna i nie będzie wywo-
ływać skutków dla konsumenta.

Zakaz przyjmowania płatno-
ści przed upływem terminu na 
odstąpienie od umowy. Dotyczy 
to umów zawieranych podczas 
pokazu, wycieczki lub nieumówio-
nej wizyty u konsumenta. Rozwią-
zanie pozwoli na podjęcie świa-
domej decyzji o zakupie, a konsu-
menci nie będą narażeni na straty 
finansowe, gdy z niego zrezygnują 
w ustawowym terminie.

Możliwość odstąpienia od nie-
których umów o świadczenie usług 
zdrowotnych zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość. Chodzi przede wszyst-
kim o tzw. umowy obejmujące abo-
namenty medyczne.

UOKiK

PRAWA KONSUMENTA - CO SIĘ 
ZMIENIŁO OD 1 STYCZNIA?
1 stycznia 2023 r. weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów.
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Dla dzielnych przedszkolaków żadne 
zadanie, ani wyzwanie nie jest 
straszne czy trudne. Wszystkie 

wyzwania dzieci realizują na 100% swo-
jej mocy. Już za nami wyzwania z pierw-
szego, drugiego, trzeciego i prawie czwar-
tego etapu.

W przedszkolu odbył się bal postaci z 
bajek, dzień pluszowego misia, dzień życz-
liwości, dzień tolerancji. Z dziećmi rozma-
wiano na trudne tematy, jakimi niewąt-
pliwie jest niepełnosprawność, tolerancja, 
empatia, prawa dziecka – prawa ludzi. Przy-
stąpiono także do kiermaszu świątecznego 

na rzecz młodszego kolegi, mieszkańca oko-
licy. Przy wigilijnym stole, słuchając kolęd 
i pastorałek, wykonano kilkanaście cie-
płych i radosnych zdjęć w świątecznej foto-
budce. A obecnie prowadzone są rozmowy 
z dziećmi na temat tego, co to znaczy być 
dobrze wychowanym, o magicznych sło-
wach i gestach, czy możliwa jest komuni-
kacja bez używania mowy?

A to zadanie idealnie wpisuje się w tema-
tykę drugiego projektu „Migowy dla dzieci”. 
Przedszkolaki już zdobyły swoje pierwsze 
zaświadczenia z realizacji zadań projekto-
wych. Świetnie migają i zapamiętują migane 

słowa. W świątecznym klimacie, młodszaki 
i starszaki uczyły się pokazywać symbole 
migowe związane ze świętami Bożego Naro-
dzenia i zimą: choinka, bombka, Miko-
łaj, prezenty, bałwan. „Mówienie rękami” 
świetnie wychodzi podopiecznym, dzieci 
są bardzo zaangażowane i starannie wyko-
nują gesty. Ponadto, uczą się, jak można 
pomagać osobą niepełnosprawnym, dzieci 
są uwrażliwiane na potrzeby innych ludzi, 
nie tylko dzieci, ale również osób starszych.

Anna Urdzoń 
Publiczne Przedszkole nr 1 

w Goczałkowicach-Zdroju

MAGICZNA MOC BAJEK
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju są na półmetku realizacji projektów edukacyjnych, do 
których przedszkole przystąpiło początkiem roku szkolnego. Aktualnie realizowany jest czwarty moduł „Magicznej mocy bajek”. 
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Podopieczni własnoręcznie przygotowali wyjątkowe i niepo-
wtarzalne ozdoby. W ramach kiermaszu można było nabyć 
wieńce adwentowe, stroiki, choinki, świece, figurki tema-

tyczne oraz pyszne domowe ciasteczka. Dzięki zbiórce udało się 
zebrać 1 071,50 zł. W imieniu ośrodka serdecznie dziękujemy 
wszystkim darczyńcom za wsparcie i otwarcie na potrzeby osób 
niepełnosprawnych.

GOK
 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  
W BIBLIOTECE
W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w dniach 13-15 
grudnia odbył się świąteczny kiermasz prac rękodzielniczych 
wykonanych w ramach terapii zajęciowej uczestników Ośrodka 
Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

BOŻONARODZENIOWY  
KONKURS PLASTYCZNY GOK-U
16 grudnia 2022 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzy-
gnięty konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim 
domu, gminie, regionie ”. Tematem tegorocznej edycji konkursu 
były słowa „Przy choince dobro kwitnie, wszelka złość topnieje, 
w blasku świateł kolorowych rodzą się nadzieje" Jadwigi Kocza-
nowskiej.

Na konkurs łącznie wpłynęło 276 prac plastycznych. Jury nagro-
dziło i wyróżniło 26 uczestników. Przyznano 6 nagród oraz 
20 wyróżnień. Wręczenia nagród laureatom oraz otwarcie 

wystawy odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 20 grudnia 2022.  
Prace plastyczne można obejrzeć w siedzibie organizatora (parter) 
do 2 lutego 2023 r.

GOK
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Świąteczno-noworoczny   kon- 
cert to piękna goczałko-
wicka tradycja. Na prze-

strzeni lat w kościele św. Jerzego 
w Goczałkowicach-Zdroju wystą-
pili m.in. Alicja Majewska z Wło-
dzimierzem Korczem, zespół 
Universe, Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, zespół Turnioki, Chór 
Reprezentacyjny Wojska Pol-
skiego czy nasz chór parafialny 
Semper Communio.

W tym roku gościliśmy Zespół 
Regionalny „Istebna”. To jedna z 

najstarszych w Polsce grup folk-
lorystycznych. Jej początki dato-
wane są na 1901 rok. W niedzielę, 
8 stycznia artyści w pięknych 
strojach regionalnych zaprezen-
towali góralskie kolędy i pasto-
rałki. Koncert cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem - goczał-
kowicka świątynia była wypeł-
niona po brzegi.

Organizatorem wydarzenia 
był Gminny Ośrodek Kultury  
w Goczałkowicach-Zdroju.

UG

KOLĘDOWANIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ
Tegoroczny koncert świąteczny upłynął pod znakiem góralskich kolęd i pastorałek. 8 stycznia w Goczałkowicach-Zdroju wystąpił 
Zespół Regionalny „Istebna”.

Zespół „Istebna” wystąpił w kościele parafialnym (Fot. UG)

Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem (Fot. UG) „Istebna” to jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych w kraju (Fot. UG)

Szopka przedstawia Świętą Rodzinę, Trzech Króli, pasterzy, a także 
różne zawody kobiet i mężczyzn, często te zapomniane. To m.in. 
kowal, bednarz, tkacz czy praczka. W sumie liczy 25 ruchomych 

figur, które były sprowadzane specjalnie z Włoch. Wszystko dzięki hojności 
mieszkańców oraz sponsorów.

Pierwszy raz tego typu szopka została ustawiona w goczałkowickim 
kościele w 2011 roku. Od tego czasu corocznie jest rozwijana, pojawiają się 
nowe elementy. Dziś duży efekt dają również oświetlenie, szum prawdzi-
wej wody, żywe rybki, tło z panoramą Betlejem oraz niebo pełne gwiazd.

Konstrukcja ma wysokość ok. 4,5 metra, długość prawie 5 metrów i 
szerokość 2,5 metra. Szopkę postawili: Krzysztof Lazarek, Marian Wróbel, 
Krzysztof Kochanecki, Antoni Faruga oraz Władysław Placuch. Prace zajęły 
aż 11 wieczorów! Efekt jest imponujący.

Wspaniałą szopkę podziwiają nie tylko mieszkańcy Goczałkowic, ale 
również osoby przyjeżdżające do naszej gminy z innych miejscowości. 
Można ją oglądać po mszach świętych do 2 lutego.

UG

GOCZAŁKOWICKA SZOPKA  
ROBI WRAŻENIE
W kościele pw. św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju można podziwiać piękną szopkę bożonarodzeniową z ruchomymi figur-
kami, wodą oraz rybkami.

W szopce znajduje się 25 ruchomych figur (Fot. UG)



  z  ż y c i a  g m i n y   13KULTURA   z  ż y c i a  g m i n y   13

Uruchomiona została eSkarbonka, za pośrednictwem której, 
przez internet, można dokonywać wpłat na rzecz Fundacji. 
Link znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gmin-

nego Ośrodka Kultury. Ponadto, na terenie gminy rozmieszczono trzy 
puszki stacjonarne, są one dostępne: w biurze Gminnego Ośrodka 
Kultury, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej, na Hali Sportowej 
„Goczuś”, przy kasach biletowych.

❤️Sztab zwraca się do wszystkich zainteresowanych wsparciem 
zbiórki z prośbą o przekazywanie darów na licytacje, z których zebrane 
środki zostaną przekazane na rzecz Fundacji.

W tegorocznej edycji zagramy pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich - małych i dużych! Do zobaczenia 29 stycznia 
w siedzibie GOK-u!

UG

GRAMY Z ORKIESTRĄ!
Już 29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie sztab Gminnego Ośrodka Kultury  
w Goczałkowicach-Zdroju przyłącza się do tej szlachetnej akcji. 

Na konkurs wpłynęło 15 poprawnie roz-
wiązanych (wypełnione odpowiedzi 
na wszystkie pytania oraz odgadnięte 

hasło) krzyżówek, spośród których wyloso-
wano trzy nagrody - bony podarunkowe do 
salonów EMPIK o wartości 100 zł i 50 zł. Lau-
reatami zostali:
- Leokadia Kubica - bon o wartości 100 zł;

- Barbara Piszczek - bon o wartości 50 zł;
- Barbara Sodzawiczny - bon o wartości 50 zł.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  
i zachęcamy do dalszego udziału w naszych 
konkursach.

Nagrody można odebrać w siedzibie 
GOK-u w godz. pracy biura.

UWAGA! Przypominamy, że na odbiór 
nadal czekają dwie nagrody za rozwią-
zanie Krzyżówki Wiosennej, która uka-
zała się w ubiegłorocznym, kwietniowym 
wydaniu goczałkowickiej gazety samorzą-
dowej. O zgłoszenie się do biura GOK-u 
prosimy Irenę Błaszczak oraz Karolinę 
Orłowską.

Autorska krzyżówka Gminnego Ośrodka Kultury została opublikowana w świątecznym numerze "Wiadomości Goczałkowickich".

W KTÓRE SOBOTY BĘDZIE 

OTWARTA BIBLIOTEKA 

W 2023 ROKU?

14, 21 stycznia
4,11,18 lutego 
4,11,18 marca

1,15,22 kwietnia
13,20 maja

3,24 czerwca
2,9,16 września

7,14,21 października
4,18,25 listopada

2,9 grudnia

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI KOLĘDOWEJ

Dwie mieszkanki Goczałkowic-Zdroju, Małgorzata 
Paszek oraz Grażyna Żurek, weszły w skład Forum 
Seniorów Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2023-2027, 
powołanego przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego. 
Forum ma być przestrzenią do współpracy, wymiany 
doświadczeń wśród seniorów z gmin naszego powiatu. 
Liczy 16 osób powyżej  55.  roku życia,  akt ywnych  
w społecznościach lokalnych.

Takie są właśnie przedstawicielki naszej gminy❗️. Małgo-
rzata Paszek to założycielka i przewodnicząca Koła Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju 
(koło zgłosiło jej kandydaturę), radna Rady Gminy, wolon-
tariuszka Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Grażyna 
Żurek jest prężną działaczką Klubu Seniora działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury, należy również do Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Została zgłoszona przez 
członków Klubu Seniora (Fot. powiat pszczyński).
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Początkiem roku obostrze-
nia były sukcesywnie zno-
szone, dlatego z obiektów 

sportowych GOSiR-u można było 
korzystać tak jak to miało miej-
sce przez pandemią. Minione 
12 miesięcy upłynęły również 
pod znakiem powrotu do orga-
nizacji imprez, które w okre-
sie pandemicznym były odwo-
ływane. Dlatego cieszy fakt, że 
udało się wrócić do organizacji 
flagowych imprez i akcji Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Goczałkowicach-Zdroju, 
jakimi są m.in. Turniej Futsalu o 
Puchar Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój, Ferie z Goczusiem, 
Memoriał Pływacki im. Krzysz-
tofa Kanika, Goczałkowicki Rajd 
Rowerowy czy Goczałkowicki 
Bieg św. Huberta.

W 2022 roku GOSiR zorga-
nizował bądź współorganizował 
zawody sportowe i rekreacyjne 
w 10 dyscyplinach sportowych. 
Imprezy te mają zasięg: gminny, 
powiatowy, wojewódzki. W 
sumie zorganizowanych zostało 

26 imprez sportowo-rekreacyj-
nych, dwie akcje, jedną ligę 
amatorską (w dyscyplinie fut-
sal, w której bierze udział bli-
sko 270 zawodników), zaś na 
boisku „Orlik” przy GOSiR-
-ze rozgrywane były mecze 
ligowych drużyn dziecięcych 
LKS-u Goczałkowice-Zdrój oraz 
UMKS-u Goczałkowice-Zdrój. 
W 2022 roku po raz pierwszy w 
historii miało miejsce wręczenie 

Nagród Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój w dziedzinie sportu. 
We współpracy z Oddziałem 
Rejonowym WOPR Jastrzębie, 
po raz pierwszy w krytej pły-
walni „Goczuś” zostały zorga-
nizowane zajęcia z ratownictwa 
wodnego.

Głównym zadaniem Gmin-
nego Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Goczałkowicach-Zdroju 
jest administrowanie obiektami 

sportowymi: halą, krytą pły-
walnią, boiskiem „Orlik” oraz 
siłownią zewnętrzną. Z obiek-
tów korzystają uczniowie szkoły 
p o d s t awowej ,  m i e s z k a ń c y 
gminy, kluby i sekcje sportowe, 
organizacje, klienci indywidu-
alni oraz grupy nieformalne. W 
2022 roku gminna baza obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych 
powiększyła się o nowy obiekt 
– plac zabaw w Parku Zdrojo-
wym. Od momentu oddania 
obiektu do użytkowania, czyli 
od maja 2022 roku, plac zabaw 
jest  administrowany przez 
GOSiR.

W 2022 roku z obiektów 
sportowych (kryta pływalnia, 
hala sportowa, boisko „Orlik”) 
skorzystały w sumie 182 332 
osoby. Dzieląc na poszczególne 
obiekt y, skorzystała z nich 
następująca liczba osób: kryta 
pływalnia – 151 178 osób, hala 
sportowa – 23 861 osób, boisko 
„Orlik” – 6 051 osób, siłownia 
w hali sportowej – 1 242 osoby.

GOSiR

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSIR W 2022 ROKU
Po dwóch latach związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COViD-19, działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Goczałkowicach-Zdroju w 2022 roku upłynęła pod znakiem „powrotu do normalności”.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że od 2 stycznia 2023 roku ulega zmianie 
cennik usług korzystania z obiektów sportowych.

Szczegółowy cennik znajduje się na stronie gosir.goczalkowicezdroj.pl.

ZMIANA CENNIKA 
NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

Obecnie prowadzona jest sprzedaż kart wielokrotnego użycia 
służących do gromadzenia środków pieniężnych (karnetu) w 
nowym wzorze graficznym w cenie 10 zł. Co ważne, w chwili 

sprzedaży nowej karty, staje się ona własnością klienta! Zachęcamy do 
wymiany starych kart, które były wydawane za kaucją 20 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów została również 
wydłużona ważność karnetów. Nowe karnety są ważne 1 rok od dnia 
zakupu lub ostatniego doładowania. Opłata za wydanie karty wielo-
krotnego wejścia nie powoduje doładowania jej tą kwotą.

GOSiR

WYMIEŃ STARĄ NA NOWĄ!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że wraz ze zmianą elektronicznego systemu obsługi 
klienta, doszło do zmiany w sprzedaży karnetów na krytą pływalnię „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju.

W ubiegłym roku powrócił Goczałkowicki Bieg św. Huberta (Fot. UG)
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Ferie zimowe w województwie śląskim przypadają w dniach 
16-29 stycznia. Szczegółowa oferta aktywności w naszej gmi-
nie jest dostępna na stronach internetowych GOK i GOSiR. 

Warto pamiętać, że liczba miejsc na wyjazdy i zajęcia jest ogra-
niczona. 

Na te dwa tygodnie obowiązuje promocyjna cena biletu na krytą pły-
walnię „Goczuś” - 2 zł za godzinę - od poniedziałku do piątku, dla dzieci, 
młodzieży i studentów do 26. roku życia z gminy Goczałkowice-Zdrój, 
za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie i wiek.

UG

AKTYWNE FERIE ZIMOWE W GMINIE
Ferie zimowe to okazja do aktywnego spędzenia czasu. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przygotowały ciekawą ofertę zajęć i wyjazdów!

  z  ż y c i a  g m i n y  INFORMACJE I OGŁOSZENIA   z  ż y c i a  g m i n y  

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6, ust. 9 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 26.01.2022r. poz. 
176 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
dnia 27.09.2022r. poz. 2000 tekst jednolity z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
o wszczęciu z wniosku Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój z siedzibą 
w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Szkolnej nr 13 postępowania  
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi gminnej  
ul. Powstańców Śląskich w Goczałkowicach – Zdroju”.

1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłu-
stym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi: 
2937/202, 2928/202, 1553/87, 1555/38, 2756/87, 2601/38, 
2695/38, 1557/38, 2696/38, 722/38, 2934/202, 2936/202, 
2571/202, 2549/202, 1234/38, 2953/39, 2952/39, 2951/39, 
2824/38, 2698/38, 219/85, 710/202, 4569/202, 4553/202, 
3191/202, 3190/202, 3007/202, 2366/202, 743/202, 2932/202, 
3734/202, 3733/202, 2547/202, 2536/202, 2343/202, 3899/202, 
2944/202, 1824/202, 3303/202, 3316/202, 2450/202, 3302/202, 
3385/202, 3384/202, 5026/202, 2561/202, 3536/202, 1171/38, 
477/86, 379/86, 1310/85, 2767/38, 2361/38, 2766/38, 2769/38, 
1228/38, 865/38, 811/38, 810/38, 809/38, 808/38, 807/38, 
806/38, 805/38, 798/38, 3097/39, 2362/38, 2768/38.
2. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem 
podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery 
działek po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas 
drogowy: 
1310/85 (3059/85, 3060/85); 2767/38 (3051/38, 3052/38); 
2361/38 (3027/38, 3028/38); 2766/38 (3053/38, 3054/38); 
2769/38 (3047/38, 3048/38); 1228/38 (3055/38, 3056/38); 
865/38 (3045/38, 3046/38); 811/38 (3039/38, 3040/38); 810/38 
(3041/38, 3042/38); 809/38 (3043/38, 3044/38); 808/38 
(3037/38, 3038/38); 807/38 (3035/38, 3036/38); 806/38 
(3033/38, 3034/38); 805/38 (3031/38, 3032/38); 798/38 
(3025/38, 3026/38); 3097/39 (3110/39, 3111/39); 2362/38 
(3029/38, 3030/38); 2768/38 (3049/38, 3050/38).

3. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością 
Gminy Goczałkowice – Zdrój z dniem, w którym decyzja  o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznacze-
nia: przed nawiasem podano numer działki  po podziale;w nawiasie 
numer działki pierwotnej:

3059/85 (1310/85), 3051/38 (2767/38); 3027/38 (2361/38); 
3047/38 (2769/38); 3039/38 (811/38); 3041/38 (810/38); 
3043/38 (809/38); 3035/38 (807/38); 3033/38 (806/38); 3110/39 
(3097/39); 3029/38 (2362/38); 3049/38 (2768/38); 2952/39.

4. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzysta-
nie będzie ograniczone:
2824/38, 2698/38, 219/85, 710/202, 4569/202, 4553/202, 
3191/202, 3190/202, 3007/202, 2366/202, 743/202, 2932/202, 
3734/202, 3733/202, 2547/202, 2536/202, 2343/202, 3899/202, 
2944/202, 1824/202, 3303/202, 3316/202, 2450/202, 3302/202, 
3385/202, 3384/202, 5026/202, 2561/202, 3536/202, 1171/38, 
477/86, 379/86.

Jednocześnie informuję, iż w terminie do 14 dni od dnia opubli-
kowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami 
sprawy oraz uzyskać informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej spra-
wie poprzez kontakt telefoniczny
lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu swojej wizyty 
w Starostwie z pracownikiem tut. Starostwa - numer telefonu  
32 449 24 28, w następujących godzinach:
- poniedziałek - 730 – 1630,
- wtorek – czwartek - 730 – 1500,
- piątek - 730 – 1330.

Wnioski i zastrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną lub za 
pośrednictwem operatora pocztowego. Szczegóły na stronie powiatu 
www.powiat.pszczyna.pl. Jedną z alternatywnych form kontaktu  
z urzędem jest platforma internetowa ePUAP, z której korzystać może 
każdy posiadacz Profilu Zaufanego. Jednocześnie proszę o bieżące 
śledzenie stron powiatu pszczyńskiego w zakresie informacji na temat 
bieżącej obsługi klienta.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorial-
nego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z 
naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawia-
domienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od daty publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty
Andrzej Chanek

Naczelnik
Wydziału Architektyry i Budownictwa

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 
Z DNIA 16 STYCZNIA 2023 R.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

WAŻNE KONTAKTY

Urząd Gminy
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. 32 210 71 85
gmina@goczalkowicezdroj.pl
www.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
środa-piątek 7.30-15.00

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
przyjmuje strony w sprawie skarg 
i wniosków w czwartki w godz. 
13.30-15.00 (I piętro, pokój nr 107), 
po wcześniejszym umówieniu.

Godziny pracy punktu kasowego 
Banku Spółdzielczego  
w Pszczynie w budynku 
Urzędu Gminy: 
poniedziałek - piątek 8.30-14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 212 70 55
www.ops.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek (oprócz wtorku) 
7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 70 88
www.gok.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Uzdrowiskowa 61
tel. 32 210 77 39
www.gbp.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek  8.00-18.00
piątek 8.00-15.00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wisławy Szymborskiej 1
tel. 32 212 74 24 (biuro)
tel. 32 210 72 15 (basen)
www.gosir.goczalkowicezdroj.pl 
Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Koło Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów
ul. Uzdrowiskowa 61  
(budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, 
II piętro
Punkt przyjęć:
wtorek 9.30-12.30

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Szkolna 15
tel. 32 210 72 67
www.przedszkole1goczalkowice.pl 

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Wisławy Szymborskiej 1a
tel. 32 210 72 24
www.przedszkole2goczalkowice.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. 32 212 71 89
www.strona.sp1goczalkowice.pl 

Telefon alarmowy - 112
Policja – 997 lub 32 449 32 00
Straż pożarna – 998 lub 32 449 37 00
Pogotowie ratunkowe – 999
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Szpital w Pszczynie – 32 611 53 00

Punkt przyjęć dzielnicowych
ul. Uzdrowiskowa 61 
(budynek „Górnik”)
Czynny w ostatni piątek miesiąca
w godz. 8.00-10.00.
Dzielnicowi:
asp. Robert Sojka - tel. 727 032 493
st. sierż. Adrian Psiuk - tel. 727 032 494
Numery są aktywne w trakcie 
pełnienia służby.

Ośrodek Zdrowia
ul. Wiślna 13
tel. 32 210 72 14

Apteka „Pod Eskulapem”
ul. Boczna 2d
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 210 73 94

Apteka Św. Stanisława 3
ul. Szkolna 72
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
tel. 32 212 74 88

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”)
Centrum Usług Społecznych, II piętro
środa, piątek 11.00-15.00
Wizytę należy umówić:
- przez stronę www.powiat.pszczyna.
pl/pomoc-prawna/
- telefonicznie - 32 449 23 78

Urząd Pocztowy
ul. Uzdrowiskowa 32
Godziny pracy: 
poniedziałek-czwartek  8.15-15.45
piątek 12.30-20.00
tel. 32 449 11 45

Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych
tel. 661 270 473

ZGŁASZANIE AWARII  

Informacje o szkodach  
górniczych - PG Silesia
- dyspozytor kopalni: tel. 32 215 
24 51 wew. 5400 lub 5500

Oddział Ochrony Terenu Górniczego: 
tel. 32 215 24 51  
wew. 5406 lub 32 737 34 06 
(od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 6.00 do 14.00)

Zgłaszanie potrzeby wywozu śmieci 
z nieruchomości zamieszkałych
Urząd Gminy  
– 32 210 71 85 wewn. 112
Sanit Trans – 33 815 79 74
Zakład Ogólnobudowlany  
i Czyszczeniowy Marcin Chudek  
– 603 779 645

Awarie sieci kanalizacyjnej
Zakład Ogólnobudowlany 
 i Czyszczeniowy Marcin 
Chudek, 43-230 Goczałko-
wice-Zdrój ul. Bór I/1

Awarie kanalizacyjne prosimy zgła-
szać pod numerem 
 telefonu pogotowia kanalizacyj-
nego: telefon kom. 603 779 645.

Awarie można również zgłaszać  
drogą elektroniczną na adres 
mailowy:  
awarie@goczalkowicezdroj.pl, 
oraz dodatkowo w godzinach 
pracy Urzędu Gminy dzwoniąc pod 
numer telefonu 32 212 71 85.

Os. Powstańców Śląskich, Bór I, Bór II
bioodpady: 
16.01, 13.02
plastik, papier: 
16.01, 30.01, 13.02
szkło: 
17.01, 31.01, 14.02
zmieszane: 
23.01, 6.02
popiół: 
23.01, 6.02

Od przejazdu kolejowego do DK 1
bioodpady:
13.01, 3.02
plastik, papier: 
17.01, 31.01, 14.02
szkło: 
18.01, 1.02, 15.02
zmieszane: 
24.01, 7.02
popiół: 
24.01, 7.02

Od DK 1 do Rudołtowic
bioodpady: 
18.01, 15.02
plastik, papier: 
18.01, 1.02, 15.02
szkło: 
19.01, 2.02, 16.02
zmieszane: 
25.01, 8.02
popiół: 
25.01, 8.02

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
bioodpady: 
20.01, 17.02
plastik, papier: 
19.01, 2.02, 16.02
szkło: 
20.01, 3.02, 17.02
zmieszane: 
26.01, 9.02
popiół: 27.01, 10.02

ODBIORĄ ŚMIECI


