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- Nowe połączenie drogowe poprawi komunikację w tej części 
naszej gminy. Przyczyni się też do rozładowania ruchu w rejonie ul. 
Brzozowej, gdzie już teraz – zwłaszcza w godzinach szczytu – tworzą 
się spore korki. Co ważne, w ramach zadania powstanie także droga 
rowerowa – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o szerokości 5,5 mb na 
długości ponad 900 mb wraz z drogą rowerową, wykonanie odwod-
nienia oraz budowę oświetlenia. W przetargu ogłoszonym przez 
Urząd Gminy najkorzystniejsza była oferta Zakładu Usług Budow-

lanych „Dębowski” z Oświęcimia. 17 stycznia wójt Gabriela Placha 
podpisała umowę na wykonanie prac.

Wartość inwestycji to 5 mln 75 tys. zł. Na jej realizację gmina 
Goczałkowice-Zdrój pozyskała dofinansowanie w wysokości 4 mln 
503 tys. 982 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Program skierowany był 
do gmin uzdrowiskowych oraz gmin posiadających status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej.

UG

BĘDZIE NOWA DROGA NA 
KOLONII BRZOZOWEJ
W tym roku powstanie łącznik ulic Źródlanej i Spokojnej. Na to zadanie gmina pozyskała 4,5 mln zł dofinansowania.

Łącznik poprawi komunikację na Kolonii Brzozowej (Fot. UG)  Umowa na wykonanie prac została podpisana 17 stycznia (Fot. UG)

W trakcie zebrania strażacy 
podsumowali 2022 rok, przyjęto 
sprawozdanie z działalności, 
a zarząd uzyskał wotum zaufania.

W sali Urzędu Gminy zebrali 
się członkowie OSP, członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej OSP wraz z rodzicami, a także 
Gabriela Placha - wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój, Tadeusz 
Lazarek - przewodniczacy Rady 
Gminy, st. bryg. Grzegorz Koło-
czek - komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Pszczynie, Iwona Kwiatkowska 
- wiceprezes Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Pszczy-
nie, która prowadziła zebranie, 
ksiądz wikariusz Rafał Woźnica.

- W imieniu mieszkańców 
gminy podziękowałam stra-
żakom za to, że czuwają nad 
naszym bezpieczeństwem i że 

zawsze możemy na nich liczyć. 
Z całego serca dziękuję! Preze-
sowi Marianowi Wróblowi oraz 
całej jednostce pogratulowałam 
realizacji nowych cennych inicja-

tyw - mówi Gabriela Placha, wójt 
gminy Goczałkowice-Zdrój.

Jedną z takich inicjatyw jest 
powołanie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej OSP Goczał-

kowice-Zdrój. W jej skład wcho-
dzi 30 członków, ale dołączyć 
mogą kolejne chętne dzieci  
w wieku 5-18 lat. Młodzi dru-
howie poznają pracę strażaków, 
sprzęt strażacki, a także zasady 
pierwszej pomocy. Zbiórki odby-
wają się w czwartki o godz. 16.00  
w OSP oraz w sali Urzędu Gminy.

Przed strażakami remont 
strażnicy. Zakres prac obejmuje 
remont pomieszczeń sanitar-
nych, pomieszczenia biurowego 
oraz klatki schodowej prowadzą-
cej na wieżę. - W tegorocznym 
budżecie gminy zabezpieczyli-
śmy prawie 70 tys. zł na ten cel. 
Ważne jest, aby nasi strażacy, któ-
rzy z poświęceniem ratują nasze 
życie oraz mienie, mieli jak naj-
lepsze warunki służby - podkreśla 
wójt Gabriela Placha.

UG

STRAŻACY PODSUMOWALI 
MINIONY ROK
4 lutego odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju. Udział w nim wzięli m.in. wójt Gabriela 
Placha oraz Tadeusz Lazarek, przewodniczący Rady Gminy.

Walne Zebranie OSP odbyło się w sali Urzędu Gminy (Fot. OSP)
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Od 1 do 24 lutego można składać wnioski o przyjęcie dziecka 
do publicznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 
Wypełnione karty zapisu wraz z załącznikami należy złożyć  

w wybranej placówce: Publicznym Przedszkolu nr 1 lub Publicznym 
Przedszkolu nr 2. Na nowy rok szkolny 2023/2024 Przedszkole nr 1 dys-
ponuje 29 wolnymi miejscami, a Przedszkole nr 2 - 35 wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym oraz niezbęd-
nych dokumentach można znaleźć na stronach internetowych placówek, 
a także telefonicznie: Przedszkole nr 1 - tel. 32 210 72 67, Przedszkole nr 
2 - tel. 32 210 72 24.

Od 1 marca będzie można składać wnioski o przyjęcie do klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2023/2024 
wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postę-
powania uzupełniającego do klas pierwszych publicznej szkoły podsta-
wowej prowadzonej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój na rok szkolny 
2023/2024 został określony w zarządzeniu wójta gminy Goczałkowice-
-Zdrój. Zarządzenie znajduje się na stronie goczalkowicezdroj.pl.

REKRUTACJA DO GMINNYCH 
PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ulica Uzdrowiskowa jest 
drogą powiatową, a jej 
zarządcą jest Powiatowy 

Zarząd Dróg w Pszczynie. W 
ramach zmiany organizacji 
ruchu PZD wprowadził obu-
stronny zakaz zatrzymywa-
nia się i postoju na odcinku 
od Ronda nad Wisłą do skrzy-
żowania z ul. Parkową (gdzie 
znajdują się barierki uniemoż-
liwiające wjazd do ścisłego 
centrum uzdrowiska). To reali-
zacja wniosku, z którym gmina 
Goczałkowice-Zdrój zwracała 
się do Powiatowego Zarządu 
Dróg oraz Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie kilkukrot-
nie. 

Ul. Uzdrowiskowa w rejonie 
Zdroju to chętnie odwiedzany 
przez mieszkańców, kuracju-
szy oraz turystów deptak, bar-
dzo dobre miejsce na spacery 
czy przejażdżki  rowerowe. 
W pobliżu znajdują się infra-
struktura uzdrowiskowa, Park 
Zdrojowy, a także restauracje 
czy kawiarnie. - Problemem są 
natomiast samochody zapar-
kowane wzdłuż ul. Uzdrowi-

skowej. Zwłaszcza w weekendy 
czy ciepłe dni, znacznie ograni-
czają możliwości wypoczynku, 
a także stwarzają problemy w 
ruchu, tworząc zatory i nie-
bezpieczne sytuacje – zauważa 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój. - Widząc 
problem samochodów parkują-
cych wzdłuż ul. Uzdrowiskowej 
wybudowaliśmy nowe parkingi 
w bliskim sąsiedztwie: na rogu 
ulic Uzdrowiskowej i Zielo-
nej, przy nowym łączniku ulic 
Borowinowej i Zielonej, a także  
w ramach centrum przesiadko-
wego przy ul. Parkowej oraz ul. 
PCK. To łącznie ponad 210 bez-
płatnych miejsc postojowych, 
które powstały w ciągu ostat-
nich dwóch lat. Stworzyliśmy 
możliwość dogodnego parko-
wania w pobliżu uzdrowiska, 
dlatego teraz rozsądnym roz-
wiązaniem jest wprowadzenie 
zakazu parkowania wzdłuż 
deptaka – dodaje wójt. Warto 
też pamiętać, że przy wskaza-
nym odcinku ul. Uzdrowisko-
wej nadal będą mogli zatrzy-
mywać się klienci firm, pro-

wadzących działalność w tym 
rejonie – na miejscach parkin-
gowych i parkingach zorgani-
zowanych przez przedsiębior-
ców.

W ramach wprowadzonej 
zmiany organizacji ruchu uzu-
pełnione zostało oznakowa-
nie informacyjne. Postawione 
zost ały  m. in.  znaki  infor-

mujące kierowców o najbliż-
szych dostępnych parkingach. 
Wszystkie te zmiany mają na 
celu upłynnienie ruchu w tym 
miejscu, ograniczenie postoju 
samochodów na jezdni i jed-
nocześnie zwiększenie bezpie-
czeństwa pieszych oraz kie-
rowców.

UG

ZAKAZ POSTOJU NA  
UL. UZDROWISKOWEJ
W styczniu wprowadzona została zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej – ul. Uzdrowiskowej. Celem jest ogranicze-
nie parkowania samochodów wzdłuż deptaka.

Na odcinku ul. Uzdrowiskowej obowiązuje zakaz postoju (Fot. UG)
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Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój obejmuje swoją działalnością 
740,4 ha gruntów zmeliorowanych i nieco ponad 6 km rowów melio-
racyjnych. Spółka corocznie zawiera porozumienie z Rejonowym 

Związkiem Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń 
Melioracyjnych w Bielsku-Białej, który wykonuje dla Spółki m.in. takie 
zadania jak prowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeń 
melioracji szczegółowej, prowadzenie księgowości, statystyki, rozliczeń 
z Urzędem Skarbowym, sporządzanie kosztorysów robót konserwacyj-
nych, nadzorowanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji 
szczegółowych i udział w ich odbiorach.

Zadaniem Spółki Wodnej jest działanie służące utrzymaniu  
w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń melioracyjnych, 
czyli rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów 
drenarskich poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych 
awarii na sieci drenarskiej. Od drożności tych urządzeń w dużej mierze 
zależy sprawne odprowadzenie wód opadowych, roztopowych, a także 
utrzymanie w glebie pożądanego zwierciadła wody gruntowej.

Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój prace o których mowa powyżej 
wykonuje dzięki składkom członkowskim wpłacanym przez mieszkań-
ców gminy. Dzięki tym składkom, czyli posiadaniu własnego budżetu, 
Spółka Wodna może się starać o pomoc finansową w formie dotacji ze 
strony Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz dotacji z Urzędu Woje-
wódzkiego na wykonywanie konserwacji urządzeń melioracyjnych, 
dzięki którym jest w stanie wykonać – bardzo kosztowne – prace, któ-
rych nie udałoby się wykonać dysponując wyłącznie składkami człon-
ków Spółki. 

24 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej 
Goczałkowice-Zdrój, na którym przedstawiono sprawozdanie z działal-
ności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono sprawozdanie 
rzeczowo-finansowe z wykonanych prac w 2022 roku i zatwierdzono 
sprawozdania. W 2022 roku opłaty na konserwacje urządzeń melioracyj-
nych wynosiły: od posesji do 1 hektara: 20 zł oraz 15 zł za każdy kolejny 
rozpoczęty hektar.

W 2022 roku Spółka wykonała konserwację sieci drenarskiej na łącz-
nym obszarze oddziaływania sieci drenarskiej 4 ha i poddała konserwacji 
rowy melioracyjne (m.in. koszenie, wycinka drobnych samosiejek, odmu-
lanie dna, czyszczenie wylotów) na długości 3 km 443 m. Rowy poddane 
konserwacji to m.in. Kanał Kanar (od rzeki Wisły do Uzdrowiska), rów 
R-A przy ul. Brzozowej (koszenie oraz ubezpieczenie korytami betono-
wymi 10 mb rowu), rów R-2 w Lasku Brzozowym (bieżąca konserwacja 
i usuwanie zatorów) oraz koszenie rowu przy ul. Źródlanej. 

Powyższe prace były możliwe do wykonania dzięki zebranym skład-
kom członkowskim w kwocie 23 601,70 zł, dotacji z Urzędu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój w kwocie 40 000 zł oraz dotacji z Urzędu Woje-
wódzkiego, którego kwota na 2022 rok wyniosła 22 775 zł. Łączny koszt 

robót wykonanych przez Spółkę Wodną Goczałkowice-Zdrój w 2022 roku 
zamknął się w kwocie 77 973,70 zł.

Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój wraz z przedstawicielem 
Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój i przedstawicielem Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej na bieżąco uczestniczą  
i kontrolują przebieg prac w rejonie torów kolejowych i kanału Kanar, 
które prowadzone są przez firmę Budimex, są w ciągłym kontakcie  
z jej przedstawicielami.

Na zebraniu 24 stycznia Walne Zgromadzenie Delegatów 
Uchwałą Nr 3/2023 zatwierdziło wysokość składki członkowskiej 
na 2023 rok: od posesji do 1 hektara – 20 zł oraz 15 zł za każdy 
kolejny rozpoczęty hektar. Pomimo rosnących cen materiałów, usług 
i wciąż rosnących potrzeb wykonywania coraz częstszych konserwacji 
melioracji szczegółowej, Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu wyso-
kości składek na 2023 rok na poziomie z 2022 roku, z uwagi na dodatni 
bilans finansowy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że awarię drenarską lub konieczność oczysz-
czenia rowu melioracyjnego będącego w administracji Spółki 
może zgłosić członek Spółki Wodnej, czyli osoba opłacająca 
składki członkowskie, a sprawę awarii należy zgłosić do przewod-
niczącego Spółki, Jerzego Skipioła lub do Urzędu Gminy.

Spółka Wodna

Przydatne informacje
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Art. 205. [Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych]
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zaintereso-

wanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej 
spółki lub tego związku spółek wodnych.

 Art. 208. [Obowiązek umożliwienia wstępu na grunt w celu utrzymy-
wania urządzeń melioracji wodnych]

Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywie-
rają korzystny wpływ, oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsied-
nich są obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu utrzymywania tych 
urządzeń.

Art. 454. [Podmioty niebędące członkami spółki wodnej zobowiązane 
do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki]

1. Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą 
korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia 
wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane 
do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki.

SPÓŁKA WODNA PODSUMOWAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ W 2022 ROKU
24 stycznia w Urzędzie Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej Goczałkowice-Zdrój.
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Zaplanowane na ten rok prace to:

- coroczna konserwacja Kanału Kanar w ramach porozumienia pomię-
dzy Urzędem Gminy, Spółką Wodną, Lasami Państwowymi, Uzdrowi-
skiem i ANW,
- systematyczne kontrole kanału wraz z usuwaniem zatorów z namu-
lenia, gałęzi, liści i wiatrołomów,
- koszenie, wycinka drobnych samosiejek i usuwanie zatorów na rowie 
R-A w rejonie ul. Brzozowej i Letniej oraz rowu „Bez Nazwy” przy ul. 
Źródlanej,

- kontrola rowu melioracyjnego R-2 w Lasku Brzozowym z usuwaniem 
zatorów z gałęzi, liści i wiatrołomów,
- w miarę możliwości finansowych konserwacja (tj. odmulanie, wycinka 
drobnych samosiejek, koszenie) rowów melioracyjnych R-B i R-B-1  
w rejonie lasu granicznego z Pszczyną i w rejonie ul. Kolejowej i Robotniczej,
- konserwacja rowu melioracyjnego R-D-3 w rejonie od ul. Czajkowskiego 
w kierunku ul. Uzdrowiskowej (DK 1),
- bieżące usuwanie zgłaszanych awarii: na sieci drenarskiej i rowach melio-
racyjnych.

UG

PLAN ROBÓT SPÓŁKI WODNEJ NA 2023 ROK
Zobaczcie, jakie prace na ten roku chce zrealizować Spółka Wodna.

- Jestem dumna, że mamy  
w Goczałkowicach niezwykle 
kreatywnych oraz przedsiębior-
czych mieszkańców. Dzięki swo-
jej pracowitości i zaangażowa-
niu odnoszą sukcesy nie tylko na 
rynku lokalnym, ale także ogól-
nopolskim i światowym – mówi 
Gabriela Placha, wójt gminy 
Goczałkowice-Zdrój.

Początkiem lutego wójt spo-
tkała się z mieszkankami naszej 
gminy, Grażyną Pająk, współwła-
ścicielką powstałej 20 lat temu w 
Goczałkowicach firmy AQUAcell 
oraz Agnieszką Pająk, general-
nym managerem. AQUAcell od 
kilku lat aktywnie działa na Bli-
skim Wschodzie pod marką Gre-
enTECH by AQUAcell w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.

Gabriela Placha pogratulowała 
paniom nagrody, którą otrzymały 
za zasługi na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego, zaangażowa-
nie w edukację i promocję zrów-
noważonego rozwoju w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich 
oraz w krajach Zatoki Perskiej  
i Afryki. Jest to nagroda przy-
znana przez Abu Dhabi Environ-
ment Agency, która jest częścią 
rządu federalnego.

Z panią Grażyną i panią 
Agnieszką rozmawiała o planach 
rozwoju firmy oraz możliwych 
działaniach na terenie naszej 
gminy. Mieszkanki Goczałkowic-
-Zdroju zapewniają, że są otwarte 
na współpracę z lokalnymi fir-
mami z różnych sektorów.

UG

NAGRODA ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Firma mieszkanek Goczałkowic-Zdroju otrzymała ważną nagrodę za działalność na rzecz ochrony środowiska w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNYCH PORAD

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna oraz 
poradnictwo obywatelskie udzielane są na terenie każdej 
gminy. Organizacją tego zadania zajmuje się Powiat Pszczyń-

ski. Lokale na ten cel nieodpłatnie udostępniają samorządy gminne.
Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Do usług mieszkańców są 

prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy. W 2022 r. na terenie 
całego powiatu pszczyńskiego nieodpłatnych porad prawnych udzie-
lono 1577 osobom (w tym 160 w Goczałkowicach).

Darmowa pomoc adwokatów i radców przysługuje osobom, które 
nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przed-
siębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 
którzy w ostatnim roku nie zatrudniali innych osób.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego w powiecie pszczyńskim działać będą w trybie 
hybrydowym, to znaczy, że porady mogą być udzielane stacjonarnie 

oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. tele-
fonicznie, w dotychczasowych godzinach pracy punktów. Wystarczy 
wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach 
pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub wysyłać e-mail na 
adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl. W umówionym terminie 
z numeru zastrzeżonego zadzwoni do nas adwokat, radca prawny lub 
doradca obywatelski.

powiat

Gmina Goczałkowice-Zdrój: lokal biurowy, przy ul. Uzdrowiskowej 
61, 43-230 Goczałkowice -Zdrój (GOK)
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatel-
skiego DOGMA
Środa w godz. 11.00-15.00
Piątek w godz. 11.00-15.00

Z nowym rokiem zaktualizowany został harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w powiecie pszczyńskim. 
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Pełny wykaz opp uprawnio-
nych do otrzymania części 
naszego podatku dochodo-

wego można znaleźć na stronie 
internetowej Narodowego Insty-
tutu Wolności – niw.gov.pl. Warto 
pamiętać, że także wiele ogól-
nopolskich organizacji wspiera 
potr zebujących mieszk ań-
ców naszej gminy czy powiatu. 
Sprawdźmy wcześniej w inter-
necie, kto potrzebuje naszego 
wsparcia.

Co istotne, przekazując 1,5% 
 z własnego PIT, nie tracimy ani 

złotówki - rozdysponowujemy 
jedynie kwotę, którą i tak musieli-
byśmy przekazać na rzecz Skarbu 
Państwa. Jednocześnie wspie-
ramy ważny cel!

Od 15 lutego dostępna jest 
usługa Twój e-PIT przygotowana 
przez Ministerstwo Finansów. Od 
tego dnia podatnicy mogą logo-
wać się do profilu na portalu 
podatkowym i uzyskać przygoto-
waną dla nich deklarację (dotyczy 
deklaracji PIT-37, PIT-38 , PIT-36 
lub PIT-28).

UG

PRZEKAŻ 1,5% 
PODATKU

Od tego roku już nie 1%, a 1,5% podatku możemy przekazać w 
zeznaniu podatkowym na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego. 

Podatek dochodowy to jedno z 
najważniejszych zobowiązań 
względem fiskusa. Muszą je 

regulować osoby osiągające pod-
legający opodatkowaniu dochód - 
zarówno osoby fizyczne (PIT), jak 
i osoby prawne (CIT).

Roczny podatek dochodowy od 
osób fizycznych (PIT) nie trafia w 
całości do budżetu państwa. Duża 
jego część zostaje przekazana do 
gminy, w której został rozliczony. 
Jak podaje Ministerstwo Finan-
sów, udział gmin we wpływach z 
podatku PIT w 2023 r. wyniesie 
38,4%. Taka część naszych podat-
ków wraca do gminy. 

Wpływy z PIT to duża część 
wszystkich dochodów gminy. 
To nasz wkład w rozwój lokal-
nego samorządu. Zadbajmy, aby-
śmy mieli jak najwięcej środków 
na inwestycje, które poprawiają 
nasz komfort życia w gminie, 
poprawiają nasze bezpieczeń-

stwo! Dzięki tym pieniądzom  
z budżetu gminy finansowane 
są m.in. budowy, remont y  
i utrzymanie: dróg i chodników, 
szkół, przedszkoli, infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Każda kolejna osoba rozliczająca 
swój podatek dochodowy w gmi-
nie Goczałkowice-Zdrój to poten-
cjalnie więcej sfinansowanych 
przedsięwzięć z których korzystają 
wszyscy mieszkańcy!

Według ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych, roczne PIT-y powinny być 
składane w Urzędzie Skarbo-
wym właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania podat-
nika, a dokładnie według miejsca 
zamieszkania w ostatnim dniu 
grudnia. W przypadku gminy 
Goczałkowice-Zdrój właściwym 
Urzędem Skarbowym jest US  
w Pszczynie.

UG

TO TWÓJ WKŁAD 
W ROZWÓJ

GMINY
Jeśli mieszkasz na terenie naszej gminy pamiętaj, aby w for-
mularzu rozliczeniowym PIT jako adres zamieszkania wskazać 
Goczałkowice-Zdrój. Dzięki temu w budżecie gminy będzie 
więcej środków na ważne dla wszystkich mieszkańców inwe-
stycje.
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Wieża zlokal izowana 
jest bezpośrednio przy 
drodze wojewódzkiej 

nr 939 pomiędzy Wisłą Wielką  
a Strumieniem. Otwarcie punktu 
obserwacyjnego przed zbliżają-
cym się kolejnym sezonem lęgo-
wym ptaków wodno-błotnych na 
Ptasiej Beczce to świetna okazja, 
żeby obserwować lęgi rybitw 
rzecznych, śmieszek i mewy 
czarnogłowej, które wybiorą 
wyspę jako swoje siedlisko.

- Platforma stanowi dogodne 
miejsce, aby obserwować ptaki 
zakładające gniazda na Ptasiej 
Beczce – wyspie wybudowa-
nej na Jeziorze Goczałkowic-
kim w 2020 r. Posłuży również 
w pracy ornitologów i służbom 
ratowniczym monitorującym 
zbiornik. Będzie to też idealny 
punkt do podziwiania lokalnego 

krajobrazu - mówi Mirosława 
Mierczyk-Sawicka, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

W ramach budowy infra-
struktury turystycznej powstała 
również czatownia do fotogra-
fowania ptaków, altana, ścieżka  
i parking wraz ze zjazdem z drogi 
wojewódzkiej. Całkowity koszt 
realizacji to prawie 754 tys. zł.

Lokalizacja wieży to miejsce 
powszechnie wykorzystywane 
przez wędkarzy. Ponadto nowo-
powstałe obiekty posłużą jako 
punkt obserwacji dla służb peł-
niących kluczowe role w zabez-
pieczeniu i odpowiednim zarzą-
dzaniu zbiornikiem.

Dzięki platformie policja 
będzie mogła monitorować 
działania kłusownicze, a straż 
rybacka – kontrolować rybactwo, 

dzięki któremu utrzymywana 
jest odpowiednia jakość wody. 
Dla straży pożarnej wieża ułatwi 
obserwacje potencjalnych sytu-
acji zagrażających życiu i podej-
mowania akcji ratunkowych. 
Na zbiorniku w ograniczonym 
stopniu dopuszczono żeglarstwo 
 i każdego sezonu odnotowuje się 
przypadki wywracania łodzi lub 
osadzania na płyciznach.

Wieża posłuży również admi-
nistratorowi zbiornika - Gór-
nośląskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów - z uwagi na to, że 
bardzo ważne jest monitorowa-
nie stanu zbiornika w rejonie 
ujścia Wisły, gdzie poziom wody 
w ciągu roku zmienia się wielo-
krotnie. Po intensywnych opa-
dach deszczu rzeka unosi zwięk-
szone ilości osadów oraz innych 
elementów np. konary drzew.

Projekt LIFE.VISTULA.PL,  
w ramach którego zrealizowana 
została inwestycja, prowadzony 
jest od 2018 r. przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach, we współpracy 
z RDOŚ w Krakowie, Górnoślą-
skim Kołem Ornitologicznym  
i Towarzystwem na rzecz Ziemi. 
Jednym z jego kluczowych zadań 
jest utworzenie infrastruktury 
turystycznej oraz edukacja na 
temat ochrony rybitwy rzecznej 
i ślepowrona w Dolinie Górnej 
Wisły. Koszt projektu to 4,3 mln 
euro. Środki pochodzą z Pro-
gramu LIFE Komisji Europejskiej, 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

RDOŚ Katowice

PIĘKNE WIDOKI NA JEZIORO 
GOCZAŁKOWICKIE
Przy Jeziorze Goczałkowickim powstała 15-metrowa wieża obserwacyjna. Została wybudowana w Wiśle Małej przez RDOŚ  
w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL.

 Z wieży można podziwiać piękno Jeziora Goczałkowickiego (Fot. UG) Wieża została wybudowana w Wiśle Małej (Fot. UG)

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od 
stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicz-
nej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać 

tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką 
możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (for-
mularz ERL).

Osoby, które mają już plastikową legitymację emeryta-rencisty - 
wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. 
Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. 

Dotychczasowa legitymacja (plastikowa karta) nadal jest ważna. 
Zachowuje ona swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej ter-
minie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze 
swoimi osobistymi preferencjami.

Aplikację mObywatel można pobrać ze sklepu App Store lub Google 
Play. Po zakończonej instalacji należy wybrać opcję „dodaj dokument” 
i wyszukać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od 
tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

ZUS

ELEKTRONICZNA WERSJA LEGITYMACJI 
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefo-
nie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. 
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Do wniosku należy załą-
czyć faktur y potwier-
d z a j ą c e  z a k u p  o l ej u 

w  o k r e s i e  o d  1  s i e r p n i a 
2022 r. do 31 stycznia 2023 
r.  L i m i t  z w r o t u  p o d a t k u  
w 2023 r. stanowić będzie sumę 
kwot:
- kwoty stanowiącej iloczyn 
stawki zwrotu podatku za 1 
litr oleju napędowego, liczby 
110 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu 
producenta rolnego (110,00 zł  
x ilość ha)
oraz
- kwoty stanowiącej iloczyn 
stawki zwrotu podatku za 1 
litr oleju napędowego, liczby 
40 oraz średniej rocznej liczby 
dużych jednostek przelicze-
niowych (DJP) bydła będących  
w  p o s i a d a n i u  p r o d u -
c e n t a  r o l n e g o  w  r o k u 
p o p r z e d z a j ą c y m  r o k ,  
w którym został złożony wnio-
sek o zwrot podatku (40,00 zł 
x średnia roczna liczba DJP).

Kwotę zwrotu oblicza się 

na podstawie przedstawio-
nych faktur VAT potwierdzają-
cych zakup oleju napędowego. 
Stawka zwrotu w roku 2023 
wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju. 
Kwotę zwrotu oblicza się wg 
wzoru: ilość litrów zakupio-

nego oleju napędowego x 1,20 
zł (w ramach limitu).

W przypadku producen-
tów rolnych ubiegających się  
o zwrot podatku akcyzowego, 
którzy oprócz posiadania użyt-
ków rolnych prowadzą także 

chów lub hodowlę bydła do 
wniosku, poza fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego, należy dołą-
czyć także dokument wydany 
przez kierownika biura powia-
towego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Pszczynie zawierający infor-
macje o liczbie dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesie-
niu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim 
dniu każdego miesiąca roku 
poprzedzającego rok, w któ-
rym został złożony wniosek  
o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacone będą 
w terminie od 3 do 30 kwiet-
nia 2023 r. Termin wypłaty jest 
uzależniony od wpływu środ-
ków na realizację tego zadania.

D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
można uzyskać pod numerami 
telefonu: 32 736 24 54 lub 722 
392 071.

UG

ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO
W terminie do 1 do 28 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (pierwszy termin).

Wsparcie w obszarze E 
(nawadnianie w gospo-
darstwie) będzie przy-

znawane rolnikom w formie 
refundacji części poniesionych 
kosztów kwalifikowanych plano-
wanej do zrealizowania inwesty-
cji. A mogą nią być: wykonanie 
nowego nawodnienia, ulepsze-
nie istniejącej instalacji nawad-
niającej czy ulepszenie instala-
cji nawadniającej połączone z 
powiększeniem nawadnianego 
obszaru. Wysokość pomocy 
wynosi 100 tys. zł, a poziom 
wsparcia to 60 proc. kosztów 
kwalifikowanych w przypadku 

operacji realizowanej przez tzw. 
„młodego rolnika” lub 50 proc. 
kosztów kwalifikowalnych w 
pozostałych przypadkach. 

W ramach „Modernizacji 
gospodarstw rolnych” Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa uruchamia nowy 
obszar pomocy – Zielona ener-
gia w gospodarstwie (obszar F). 
W tym przypadku rolnicy będą 
mogli otrzymać wsparcie na 
instalację paneli fotowoltaicz-
nych na dachach, o ile te nie są 
wykonane z azbestu, oraz jeżeli 
urządzenia objęte pomocą będą 
usytuowane na gruntach rol-

nych zabudowanych. Dofinan-
sowaniem objęta będzie rów-
nież instalacja pomp ciepła. 
Wysokość pomocy wynosi 150 
tys. zł. Podobnie jak w obsza-
rze nawadniania w gospodar-
stwie, tak i w przypadku inwe-
stycji w zielone źródła energii, 
standardowy poziom wsparcia 
to 50 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, a dla tzw. „młodego rol-
nika” – 60 proc. Limit wykorzy-
stany w obszarze F nie łączy się 
z limitami w pozostałych obsza-
rach finansowanych w ramach 
„Modernizacji gospodarstw rol-
nych”.

Wnioski w obu obszarach (E 
– nawadnianie i F – zielona ener-
gia) można składać do 1 marca 
2023 r. Dokumenty będą przyj-
mować oddziały regionalne 
ARiMR właściwe ze względu 
na miejsce realizacji inwestycji. 
Wniosek o przyznanie pomocy 
będzie można złożyć osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, 
albo przesyłką rejestrowaną 
nadaną w polskiej placówce 
pocztowej. Dokumenty można 
będzie złożyć również w formie 
elektronicznej poprzez elektro-
niczną skrzynkę podawczą.

ARiMR

NABORY NA MODERNIZACJĘ 
GOSPODARSTW ROLNYCH
Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł 
energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” z PROW 2014-2020.
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Dzień Bezpiecznego Internetu został zainicjowany w 2004 roku przez 
Komisję Europejską. Akcja ta polega na promowaniu działań zwięk-
szających poziom wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas 

korzystania przez dzieci i młodzież z nowych technologii i internetu. Wiele 
zagrożeń wynika właśnie z nowoczesnych urządzeń, z gier i komunikato-
rów online, a także przesyłaniu różnych plików przez internet.

7 lutego dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 brały udział w obcho-
dach Dnia Bezpiecznego Internetu w celu uświadomienia, jak dużo zagro-
żeń czyha na nich w sieci, ważne są działania profilaktyczne, aby się przed 
nimi ustrzec.

Przedszkolaki w trakcie pogadanki zostały zapoznane z podstawowymi 
zasadami bezpiecznego korzystania z internetu na podstawie ilustracji, 
prezentacji multimedialnej. Obejrzały z wielkim zainteresowaniem film 
edukacyjny „Sieciaki.pl” mówiący m.in. o umiejętności korzystania z umia-
rem z internetu, o nie ufaniu poznanym w wirtualnym świecie osobom itp. 
Przedszkolaki opowiadały, jak one lubią spędzać czas wolny, czy korzystają 
z internetu, w co lubią grać, co lubią oglądać. Później kolorowały obrazki  
z przedstawionymi na nich nowoczesnymi technologiami i udzielały odpo-
wiedzi na pytania do quizu na temat zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Dorota Wojciech

DZIECIAKI BEZPIECZNE W SIECI
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 brały udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzieci obejrzały film o tym, jak z umiarem korzystać z internetu (Fot. PP nr 1)

Przedszkolaki w każdej grupie układały puzzle oraz mozaiki o róż-
nym stopniu trudności, a także tworzyły swoje własne puzzlowe 
kompozycje. Wiele satysfakcji sprawiło dzieciom rozwiązywanie 

łamigłówek i zadań na nowych monitorach interaktywnych.
Układanie puzzli to same korzyści dla rozwoju dziecka. Sprawiają 

one, że intensywnie pracują obie półkule mózgu, ćwiczą spostrzegaw-
czość, koncentrację i cierpliwość. Budują wiarę we własne możliwo-
ści, trenują pamięć i rozwijają manualnie. Ponadto, dzieci rozwijają 
zdolność analizy i syntezy wzrokowej. Układanie puzzli daje dziecku 
poczucie, że coś tworzy, ponieważ z rozsypanych elementów, które 
osobno nic nie przedstawiają, powstaje nagle spójny obraz.

Nasze przedszkolaki wykazały się doskonałą spostrzegawczością, 
a z rozwiązywania kolejnych zadań czerpały ogromną radość. To był 
bardzo aktywny i wesoły dzień!

Monika Gerlich-Adamaszek
 

ZABAWY PUZZLAMI
30 stycznia w Publicznym Przedszkolu nr 1 obchodzono Mię-
dzynarodowy Dzień Puzzli, jedno z wielu nietypowych świąt. 

Dzieci układały puzzle oraz mozaiki (Fot. PP nr 1)

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach Zdroju 

 
organizuje 1-dniową wycieczkę 

 
Lipnica Murowana  
z przewodnikiem 

 
dnia 02.04.2023  

(Niedziela Palmowa) 
Konkurs Palm Wielkanocnych 

 
w programie: 
- wyjazd z Goczałkowic godz. 6.30 (skrzyżowanie ul. Głównej z DK-1),  
- godz. 10.30 – msza św. kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, 
- zwiedzanie m.in. najcenniejszego unikatowego zabytku architektury 
drewnianej, kościoła gotyckiego Św. Leonarda zbudowanego prawdopodobnie 
pod koniec XV w. i wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO oraz kościół Św. Szymona. 

 
odpłatność od osoby wynosi: 

członkowie  80 zł  
sympatycy  90 zł 

 
Cena obejmuje:  

przejazd autokarem, przewodnika, ubezpieczenie 
 
 

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek  
w godz. 9.30 – 12.30 w biurze Koła. 

 

Zapraszamy 
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W  trakcie dwóch tygodni 
zostało zorganizowa-
nych pięć wycieczek. 

Dwukrotnie wybraliśmy się do 
Multikina w Czechowicach-
-Dziedzicach, gdzie najmłodsi 
obejrzeli film animowany „Kot 
w Butach.  Ostatnie życze-
nie” oraz familijną produkcję 
„Pan zabawka”. Po raz kolejny 
odwiedziliśmy także Ogród 
Świateł w chorzowskiej Legen-
dii. W ubiegłym roku podziwia-

liśmy piękne iluminacje nawią-
zujące do historii o Aladynie  
i magicznej lampie, a tym razem 
zachwyciły nas świetlne aranża-
cje inspirowane bajką o drew-
nianej zabawce, która chciała 
stać się prawdziwym chłopcem.

Jedną z ciekawszych pro-
pozycji w tegorocznej ofercie 
była wizyta w Teatrze Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie, 
gdzie wybraliśmy się na wyjąt-
kowy spektakl  pt.  „Smok”. 
Przedstawienie zostało oparte 
na legendzie o królu Kraku, 
który dzielnie walczył z bestią 
ukrywającą się pod wzgórzem 
wawelskim. Sztuka nawiązy-
wała do słowiańskiej mitologii, 
z której zaczerpnięto motywy o 
pradawnych bóstwach, bohate-
rach i potworach.

W  r a m a c h  r o d z i n n y c h 
wycieczek  prawie  50-oso -
bowa grupa wybrała się na 
urokliwy wypad do Brennej. 
Na miejscu zaplanowano kli-
matyczny kulig wraz z poby-
tem w gospodarstwie agrotury-

stycznym, w którym przygoto-
wano poczęstunek, warsztaty 
tematyczne, zabawy na śniegu 
oraz zwiedzanie zagrody połą-
czone z karmieniem zwierząt. 
Wyjazd połączono z wizytą  
w Beskidzkim Domu Zielin 
„Przytulia” – muzeum, w któ-
r ym znajduje się multime-
dialna wystawa połączona z 
prelekcją  poświęconą zna-
czeniu ziół w kulturze i życiu 
codziennym górali śląskich.

Ferie zimowe to także propo-
zycje stacjonarne. Pośród nich 
dużym zainteresowaniem cie-
szyły się gry i zabawy z progra-
mowania robotów, rozgrywki 
szachowe, warsztaty hand-made 
z ręcznego szycia upominków dla 
babci i dziadka oraz konkurs pla-
styczny na komiks z bałwankiem. 
W naszej ofercie tradycyjnie zna-
lazła się również zabawa karna-
wałowa. Podczas balu w towarzy-

stwie Myszki Miki i Minnie bawiły 
się dzieci w pięknych, kolorowych 
przebraniach księżniczek, wróżek  
i super bohaterów. Na zakończe-
nie zaplanowaliśmy kreatywne 
warsztaty, w ramach których 
uczestnicy tworzyli wyjątkowe 
kolaże inspirowane zimowymi 
pejzażami.

Łącznie w ofercie GOK i GBP 
wzięło udział 261 osób.

GOK

MOC ATRAKCJI W RAMACH FERII 
W trakcie zimowych ferii goczałkowickie instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji na spędzenie czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży. Wśród propozycji znalazły się wyjazdy kulturoznawcze, warsztaty tematyczne oraz konkursy.

Instytucje kultury zaprosiły na ciekawe zajęcia i warsztaty (Fot. GOK)

Dużo radości sprawił bal przebierańców (Fot. GOK)

Uczestnicy wycieczki do Chorzowa podziwiali imponujący Ogród Świateł (Fot. GOK)
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Przez całą niedzielę w gminie 
kwestowało 15 wolontariu-
szy z charakterystycznymi 

puszkami. Na początek orkiestro-
wego świętowania w Goczałko-
wicach zagrała... orkiestra! Przed 
południem w centrum uzdrowi-
ska wystąpiła bowiem Goczałko-
wicka Orkiestra Dęta.

Dalsze atrakcje przygotowane 
przez sztab #329 były dostępne 
po południu w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Na sce-
nie zaprezentowały się forma-
cje taneczne Dance Kids i Tańca 
Współczesnego, wokaliści wraz 
z instruktorem, śpiewakiem ope-
rowym Rafałem Maisnerem, 
wystąpił Zespół Folklorystyczny 
Goczałkowice w pięknych stro-
jach regionalnych. Publiczność 
obejrzała spektakl „Kaczka Dzi-
waczka” w wykonaniu dzieci 
uczęszczających do świetlicy przy 
GOK-u oraz przedstawienie pt. 
„Kulawa papuga i ślepy pingwin” 
w wykonaniu członków stowarzy-
szenia „Take Tam”. Na zakończe-

nie odbył się koncert „Baginsky, 
Kubanka feat. Pawełek”.

Było coś dla duszy, ale też i dla 
ciała. Seniorki z Klubu Seniora, 
a także wolontariusze przygoto-
wali pyszne ciasta i ciasteczka. 
Akcję wsparły dwie lokalne pie-
karnie: Englert oraz  „U Jarka”. 
Można było nabyć również cie-
kawe publikacje, gadżety i mate-
riały promocyjne gminy.

Dużo emocji dostarczyły licy-
tacje. Za 320 zł wylicytowany 
został piękny anioł ceramiczny 
przekazany przez Joannę Raba-
szowską-Grzyb, za 300 zł – tort, 
a za 250 zł – koszulka klubowa 
LKS Goczałkowice-Zdrój Łuka-
sza Piszczka z autografem piłka-
rza. Wspierając Orkiestrę nowych 
nabywców znalazło rękodzieło 
lokalnych artystek – Aliny Rajdy, 
Anny Stalmach, Renaty Załuckiej, 
a także artystyczny zestaw - ory-
ginalna fotografia Starej Pijalni 
oraz album „Na goczałkowickich 
ścieżkach”, przekazane przez 
Stowarzyszenie Fotograficzne 

„Przeciw nicości” oraz goczałko-
wicki sztab. Licytowane były też 
gadżety WOŚP i karnety na krytą 
pływalnię „Goczuś”.

Łącznie goczałkowicki sztab 
#329 działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w ramach tego-
rocznego finału zebrał rekordową 
kwotę 23 tys. 29 zł 55 gr, w tym 

15 tys. 845 zł 46 gr zebrane przez 
wolontariuszy w puszkach, 5 tys. 
164 zł 9 gr w puszkach stacjonar-
nych i z licytacji oraz 2 tys. 20 zł z 
eSkarbonki.

Hasło tegorocznej edycji to 
„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy 
dla wszystkich - małych i dużych”.

UG

REKORDOWE 23 TYS. ZŁ NA ORKIESTRĘ
To była niedziela gorących serc! 29 stycznia Goczałkowice-Zdrój znów zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem, 
żeby wygrać z sepsą!

W gminie kwestowało łącznie 15 wolontariuszy (Fot. UG)

 W siedzibie GOK przygotowano ciekawy występy i prezentacje (Fot. UG)

Można było nabyć publikacje i materiały związane z gminą Goczałkowice-Zdrój (Fot. UG)

Finał jak zwykle wsparł Zespół Folklorystyczny Goczałkowice (Fot. UG)

W Zdroju zaprezentowała się Goczałkowicka Orkiestra Dęta (Fot. GOK)
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Dbam o zdrowie
Zdrowy relaks i cudowne odprężenie ciała zafundowali sobie Eme-

ryci z Goczałkowic-Zdroju  23 stycznia 2023 r. w kąpielach gorących 
źródeł basenów termalnych  w miejscowości Oravica na Słowacji.                                                                                                           
Wyjazd zorganizował Zarząd Koła Emerytów, skorzystało  55 osób.

Dzień Babci i Dziadka
Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” Zarząd Koła Emerytów Rencistów i 

Inwalidów zorganizował  spotkanie dla swoich członków 24 stycznia 
2023 r . w Sali Urzędu Gminy. Na wstępie Przewodnicząca Małgorzata 
Paszek przywitała gości ciepłymi słowami, życząc wszystkim dobrego 
zdrowia, radości oraz samych pięknych dni  w życiu.

W dalszej części wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1. 
W programie zaprezentowały piosenki oraz wierszyki. Goście 

reagowali na występy dzieci,  nagradzając ich gromkimi brawami. 
Uczestnicy spotkania przy kawie i słodkościach, wspólnym śpiewaniu 
kolęd,  mieli również okazję do rozmów i wspomnień.

To wyjątkowe spotkanie na długo pozostanie w pamięci.

Kulig w górach
8 Lutego 2023 r. 5- osobowe Towarzystwo Emeryckie z Goczałko-

wic Zdroju uczestniczyło w imprezie zorganizowanej  przez Zarząd 
Koła Emerytów, kulig w górach -  miejscowość  Istebna. Trasa kuligu 
biegła przez las w kierunku Połomia na Dużą Polanę. Długość trasy 
wynosiła 5 km.  Jadąc tą unikatową trasą można było podziwiać 
piękno beskidzkiego lasu i rozkoszować się zimową scenerią. 

Kulig zakończono w karczmie „U Ujca”, smakując potrawy kuchni 
regionalnej.

W miłej atmosferze i dobrego humoru wróciliśmy do swoich 
domów.

CO CIEKAWEGO DZIAŁO SIĘ 
W KOLE EMERYTÓW?
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Cykl zimowych wydarzeń roz-
począł się od Międzyklaso-
wego Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej, w której zaprezentowały 
się klasowe reprezentacje Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju. Ze zwycięstwa w 
zawodach cieszyła się klasa 5a, 
która okazała się najlepsza w gro-
nie czterech startujących zespo-
łów. Co ciekawe, klasa ta również 
zwyciężyła w poprzedniej edycji 
feryjnego turnieju.

W tegorocznej akcji „Ferii z 
Goczusiem” znalazły się dwa 
wyjazdy do Parku Trampolin 
„Parabola” w Czechowicach-
-Dziedzicach. Możliwość wzięcia 
udziału w wyjeździe spotkała się 
z dużym zainteresowaniem dzieci 
szkolnych. Zarówno w pierw-
szym, jak i drugim tygodniu grupa 
liczyła blisko 50 osób i doskonale 
się bawiła na trampolinach.

Pierwszy tydzień ferii zakoń-
czył się Turniejem Trójek Koszy-
karskich, w którym wzięły udział w 
większości uczestniczki zajęć SKS-
-ów prowadzonych przez nauczy-
cieli goczałkowickiej Szkoły Pod-
stawowej z klas III-VI, ale również i 
starsi, dlatego zawody były rozgry-
wane w dwóch kategoriach wieko-
wych. Turniej futsalu oraz turniej 
trójek koszykarskich zostały roze-
grane w hali „Goczuś” w Goczał-
kowicach-Zdroju.

Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Goczałkowicach-
-Zdroju dziękuje nauczycielom 
wychowania fizycznego Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Goczałko-
wicach-Zdroju za promocję akcji 
wśród uczniów. Podziękowanie 
kierujemy również do nauczycieli, 
którzy pomogli nam w przeprowa-
dzeniu poszczególnych wydarzeń: 
Piotr Dąbkowski, Jarosław Firga-
nek, Barbara Wąsik, Joanna Dzie-
dzic, Sławosz Pękała.

Akcję „Ferie z Goczusiem 
2023” zakończył rodzinny wyjazd 
na kulig Przełęczą Kubalonka. 
W bajkowej zimowej scenerii 
54-osobowa grupa wzięła udział 
w kuligu, który przebiegał po 
przepięknych terenach Beskidu 
Śląskiego. Trasa przejażdżki bie-
gła szlakiem turystycznym w kie-
runku Stecówki skąd można dojść 

do szczytu Baraniej Góry, z której 
wypływa największa polska rzeka 
Wisła. Jadąc tą trasą wszyscy 
uczestnicy podziwiali piękną zimę 
panującą w beskidzkim lesie i roz-
koszowali się zapierającymi dech 
w piersiach widokami. Pęd koni z 
dźwiękiem dzwoneczków wpra-
wiał w nastrój góralskiego klimatu, 
który dodatkowo uświetniła miła 
atmosfera palącego się ogniska w 
góralskiej kolybie. Na zakończenie 
wizyty na Kubalonce, dzieci miały 
okazję pozjeżdżać na sankach czy 
ślizgach. 

W sumie w imprezach przygo-
towanych przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goczałkowi-
cach-Zdroju w ramach akcji „Ferie 
z Goczusiem 2023” wzięło udział 
206 uczestników. W czasie ferii 
zimowych dzieci oraz młodzież 
szkolna i studencka mogła skorzy-
stać z promocyjnego wejścia na 
pływalnię „Goczuś”. Z tej propozy-
cji skorzystało 199 osób. Pływalnia 
„Goczuś” jest również popularnym 
obiektem wśród grup kolonijnych i 
półkolonijnych, które w czasie ferii 
odbywają się w naszym regionie. 
Podczas zimowej przerwy od nauki 
goczałkowicką pływalnię odwie-
dziły grupy z m.in.: Bielska-Białej 
i okolic oraz z Pszczyny i okolic 
- w sumie 11 grup (326 uczest-
ników).

GOSiR

PODSUMOWANIE FERII  
Z GOCZUSIEM
W czasie zimowej przerwy od nauki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przygotował dla uczniów i mło-
dzieży szkolnej akcję „Ferie z Goczusiem 2023”. Jak przebiegała akcja?

Dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do parku trampolin (Fot. GOSiR)

Uczestnicy kuligu podziwiali zapierające dech w piersiach widoki (Fot. GOSiR)

GOSiR w ferie zaprosił też na turnieje futsalu i koszykówki (Fot. GOSiR)
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W tym roku impreza odbyła się już po raz 19. 21 stycznia 
zmagania zgromadziły w hali „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju sześć zespołów. W tym gronie byli przedsta-

wiciele bielsko-tyskiej klasy okręgowej: LKS-u Goczałkowice-Zdrój 
(oparty na zawodnikach drugiego zespołu) i Rotuz Bronów, repre-
zentanci skoczowsko-żywieckiej „okręgówki”: Piast Cieszyn i LKS 
Pogórze, Zapora Wapienica z bielskiej klasy A oraz małopolski 
IV-ligowiec LKS Jawiszowice. Rywalizacja toczyła się systemem 
„każdy z każdym”.

Zmagania zakończyły się zwycięstwem Piasta Cieszyn, który 
zdecydowanie zwyciężył we wszystkich pięciu turniejowych spo-
tkaniach. Cieszynian do zwycięstwa poprowadził Ireneusz Jeleń. 
Były reprezentant Polski oraz francuskich klubów: AJ Auxerre 
i Lille OSC świetnie dowodził swoimi kolegami z zespołu. Piast 
zaprezentował bardzo skuteczną grę, aplikując swoim rywalom aż 
24 gole. Bardzo dobrze zaprezentował się również gospodarz zma-
gań, czyli LKS Goczałkowice-Zdrój. Goczałkowiczanie wystawili do 
gry swój drugi zespół, który na co dzień występuje w klasie okręgo-
wej. Podopieczni trenera Andrzeja Maślorza po trzech wygranych, 
jednym remisie i jednej porażce, zajęli 2. miejsce w zmaganiach.

GOSiR

19. Turniej Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój, hala „Goczuś” w Goczałkowi-
cach-Zdroju, 21 stycznia 2023 roku.

Klasyfikacja: 1. CKS Piast Cieszyn, 2. LKS Goczałkowice-Zdrój, 
3. LKS Jawiszowice, 4. LKS Pogórze, 5. LKS Zapora Wapienica, 6. 
UKS Rotuz Bronów.

Najlepszy zawodnik: Jakub Jeleń (CKS Piast Cieszyn)
Najlepszy strzelec: Kamil Gabryś (CKS Piast Cieszyn)
Najlepszy bramkarz: Wojciech Morkisz (LKS Goczałkowice-Zdrój).

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowi-
cach-Zdroju, LKS Goczałkowice-Zdrój.

PIAST ZNÓW ZDOBYWA PUCHAR WÓJTA
CKS Piast Cieszyn obronił tytuł i po raz drugi zwyciężył w Turnieju Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Goczałko-
wice-Zdrój. 

W turnieju udział wzięło sześć drużyn (Fot. GOSiR)

W tym gronie znalazły się zespoły, które na co dzień występują 
w rozgrywkach III i IV ligi kobiet: LKS Goczałkowice-Zdrój, 
GKS Katowice, MTS Knurów, GKS Tychy oraz Wisła Skoczów. 

Rywalizacja toczyła się systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 10 
spotkań najlepszy okazał się MTS Knurów. Zwycięstwo knurowianek 
ważyło się jednak do ostatnich sekund, ponieważ było uzależnione 
od ich zwycięstwa w ostatnim meczu turnieju z Wisłą Skoczów. Sko-
czowianki, mimo że trzy wcześniejsze mecze przegrały, to w ostat-
nim pojedynku zagrały bardzo ambitnie i skutecznie. Obie drużyny 
strzelały gola za golem, a decydująca o zwycięstwie w meczu i całym 
turnieju bramka dla MTS-u padła na 20 sekund przed zakończeniem 
gry. Dodajmy, że MTS Knurów zwyciężył w zmaganiach po raz drugi 
z rzędu.

Drugie miejsce przypadło GKS-owi Tychy, zaś trzecie gospody-
niom. Dalsze lokaty zajęły: GKS Katowice i Wisła Skoczów.

GOSiR

13. Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS Goczałko-
wice-Zdrój, hala „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju, 11 lutego 
2023 roku.
Klasyfikacja: 1. MTS Knurów, 2. GKS Tychy, 3. LKS Goczałkowice-
-Zdrój, 4. GKS Katowice, 5. KKS Wisła Skoczów.
Najlepsza zawodniczka: Magdalena Knysak (GKS Tychy),

Najlepsza strzelczyni: Patrycja Wołczyk (MTS Knurów),
Najlepsza bramkarka: Kornelia Małyjurek (GKS Tychy),
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowi-
cach-Zdroju, LKS Goczałkowice-Zdrój.

MTS KNURÓW PONOWNIE 
WYGRYWA PUCHAR PREZESA
MTS Knurów zwyciężył w 13. Turnieju Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa LKS Goczałkowice-Zdrój. W zmaganiach rozgrywanych  
w hali „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju rywalizowało pięć drużyn.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałko-
wicach-Zdroju oraz LKS Goczałkowice-Zdrój (Fot. GOSiR)
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju infor-
muje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach funk-

cjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod 
numerem telefonu 987, gdzie osoby zainteresowane mogą uzyskać 
informacje m.in. na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów 

udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej na terenie wojewódz-
twa śląskiego. 

Prosimy o reagowanie na potrzeby innych, zwłaszcza w okre-
sie zimowym, kiedy to występują niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne zagrażające zdrowiu i życiu.

OPS

INFOLINIA DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, 
którzy ogrzewają się gazem, mogą ubie-
gać się o refundację podatku VAT opła-

conego od zużytego paliwa gazowego. Refun-
dacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można 
się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu 
pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje rodzi-
nie, która spełnia następujące przesłanki:
1) wykorzystuje jako główne źródło ogrze-

wania gospodarstwa domowego urządzenia 
grzewcze zasilane paliwami gazowymi (tj. 
kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz 
gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpi-
sany lub zgłoszony do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 
2022 roku albo po tym dniu - w przypadku 
głównego źródła ogrzewania wpisanego lub 
zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków oraz
b) spełnienia kryterium dochodowego wyno-

szące: 2100 zł dla jednoosobowego gospodar-
stwa domowego, 1500 zł na osobę w przy-
padku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, nie póź-
niej niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania faktury doku-
mentującej dostarczenie paliw gazowych. 
Szczegóły i wzór wniosku znajdują się na stro-
nie ops.goczalkowicezdroj.pl.

OPS

REFUNDACJA PODATKU  VAT  
DLA GOSPODARSTW  
OGRZEWANYCH GAZEM
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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:  
13.03
plastik, papier:  
27.02, 13.03, 27.03
szkło:  
28.02, 14.03, 28.03
zmieszane:  
6.03, 20.03
popiół:  
6.03, 20.03

Od przejazdu kolejowego do DK 1
bioodpady:  
3.03
plastik, papier:  
28.02, 14.03, 28.03
szkło:  
1.03, 15.03, 29.03
zmieszane:  
7.03, 21.03
popiół: 7.03, 21.03

Od DK 1 do Rudołtowic
bioodpady:  
15.03
plastik, papier:  
1.03, 15.03, 29.03
szkło:  
2.03, 16.03, 30.03
zmieszane:  
22.02, 8.03, 22.03
popiół:  
22.02, 8.03, 22.03

Od przejazdu kolejowego do zapory, 
Aleja I, Aleja II, Grzebłowiec
bioodpady: 
17.03
plastik, papier:  
2.03, 16.03, 30.03
szkło:  
3.03, 17.03, 31.03
zmieszane: 23.02, 9.03, 23.03
popiół: 24.02, 10.03, 24.03

ODBIORĄ ŚMIECI


