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Chrystus zwycięża zło i śmierć! 
 To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. 

 Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem 
 tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. 

 Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem  
fundament wiary Kościoła.  

- bł. Jan Paweł II  
 

 
   

Z okazji zbliżających się  
świąt Wielkiej Nocy 

dzielimy się z Państwem  
serdecznymi myślami. 

Życzymy radości, spokoju i ciszy, 
By pośród uroczystej wzniosłości  

odnaleźć nadzieję i moc 
płynącą z odrodzenia się wiary w siłę  

Boga i drugiego człowieka. 
 
 

 
   

 
 

Wójt Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 

Gabriela Placha 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 

Adam Maćkowski 
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Pragnę Państwu przybliżyć 
bieżące sprawy, którymi zaj-
mowałam się w ostatnim cza-
sie:

1. Odbyły się następujące prze-
targi w trybie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych:
a) dot. remontu ul. Drobnera. 
Na przetarg wpłynęło 7 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma Usługi Budowlane 
i Transportowe Jerzy Żukowski 
z Pisarzowic, za kwotę ofertową 
274 709,98 zł brutto. Plano-
wany termin rozpoczęcia robót 
– 2 czerwca br. Planowany ter-
min wykonania – do 10 sierpnia 
2014 r.,
b) dot. przetargu na udzielenie 
gminie kredytu długotermino-
wego w wysokości 1,2 mln zł. 
Przetarg ogłoszono na podsta-
wie uchwały Nr XXXVI/230 
2013 Rady Gminy Goczałko-
wice-Zdrój z dnia 30 grud-
nia 2013 r. w sprawie budżetu 
gminy Goczałkowice-Zdrój 
na 2014 rok. Kredyt zostanie 
przeznaczony na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych poży-
czek i kredytów w kwocie 939 
080 zł oraz na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu 
w wysokości 260 920 zł Kre-
dyt będzie uruchamiany w 4 
transzach, na wniosek Zama-
wiającego. Wpłynęło 6 ofert, 
najkorzystniejszą złożył Bank  
Spółdzielczy w Pszczynie,
c) dot. remontu ul. Św. Anny. 
Na przetarg wpłynęło 5 ofert. 
Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma Usługi Budowlane 
i Transportowe Jerzy Żukowski 
z Pisarzowic, za kwotę ofertową 
177 450,88 zł brutto. Plano-
wany termin rozpoczęcia robót 
– 19 maja br. Planowany termin 
wykonania – 30 czerwca 2014 r,
d) 7 marca 2014 r. ogłoszono 
p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y 
na wykonanie dekoracyjnych 
figur kwiatowych w ramach 
operacji: „Wykonanie deko-
racyjnych figur kwiatowych 
na terenach zieleni w Goczał-
kowicach-Zdroju” w zakresie 
małych projektów, w ramach  
PROW na lata  2007-2013. 
Termin składania ofert upły-
nął 19 marca 2014 r. Do prze-
targu nie przystąpił żaden ofe-
rent. W związku z tym prze-
t arg  zost ał  unieważniony.
 Myślę, aby w tej sytuacji, 

n a  p o c z ą t k u  z a m ó w i ć  2 
figury ze środków własnych 
(zostaną ustawione na skrzy-
żowaniu ulic Szkolnej i Jezior-
nej oraz w Parku Zdrojowym),
e) 4 kwietnia ogłoszono prze-
targ na wykonanie przebudowy 
ul. Granicznej wraz z wymianą 
wodociągu. Termin składania 
ofert upływa 22 kwietnia br.

Kryterium oceny ofert jest naj-
niższa cena. Planowany termin 
zakończenia remontu – 5 wrze-
śnia 2014 r.
2.  Rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony dot. wydzier-
żawienia Stawu Maciek Mały 
na okres 10 lat. 

Na przetarg wpłynęła tylko 1 
oferta, która spełniła wszystkie 
jego wymagania. Staw „Maciek 
Mały”  wydzier żawiła  f i r ma 
Cech-Pol Marcin Cecherz z Biel-
ska-Białej. W ramach dzierżawy 
będzie wybudowane centrum 
rekreacji wodnej wakepark.

 Powstaną 2 wyciągi Wake- 
owe  o r a z  c e n t r u m  te s towe 
z wypożyczalnią. Ponadto zosta-
nie postawiony obiekt gastrono-
miczny wraz z zapleczem socjal-
nym, wypożyczalnia kajaków 
i rowerków wodnych, plaża oraz 
mini plac zabaw dla dzieci.
3.  Podpisałam umowę dot. 
udzielenia pomocy f inanso-
wej Powiatowi Pszczyńskiemu 
z przeznaczeniem na wykona-
nie zadania pn. „Projekt prze-
budowy drogi powiatowej ul. 
Zdrojowej w Pszczynie oraz ul. 
Jeziornej w Goczałkowicach-
-Zdroju wraz z budową ścieżki 
rowerowej”. 

Szacunkowy koszt zadania 
opiewa na kwotę 150.000 zł, zaś 
pomoc finansowa naszej gminy 
to 1/3 planowanych kosztów 
czyli 50.000 zł (pozostałą kwotę 
zabezpieczył Powiat Pszczyński 
oraz Miasto Pszczyna)
4. W ramach współpracy z Urzę-
dem Skarbowym w Pszczynie 
w dniach 12 marca i 9 kwiet-
nia czynny był punkt przyjmo-
wania zeznań podatkowych 
PIT. Mieszkańcy złożyli ok. 150 
zeznań.
5. W dniach 31 marca - 3 kwiet-
nia w Gminie odbywała się 
zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych „wystawka”. Zebrano 
ponad 14 ton odpadów.
6. Od 5 kwietnia rozpoczął 
funkcjonowanie Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów przy 
ul. Powstańców Śląskich 3 (przy 

Szkole Podstawowej nr 1). 
Punkt będzie czynny w każdą 
sobotę, w godzinach od 12.00 
– 14.00

Można w nim oddawać 
odpady zielone i  biodegra-
dowalne (19 kwietnia 2014r. 
PSZOK będzie nieczynny).
7.  W dniach 13 - 14 oraz 15 
maja br., w godzinach od 10.00 
do 14.30 w Urzędzie Gminy 
Goczałkowice-Zdrój  dyżur 
będzie pełnić pracownik Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
wydający identyfikator użyt-
kownika i hasła do kont Zin-
te g r ow a n e g o  I n fo r m a to r a 
Pacjenta. 

Zintegrowany Infor mator 
Pacjenta jest ogólnopolskim ser-
wisem udostępniającym online 
zarejestrowanym użytkowni-
kom dane o ich leczeniu i finan-
sowaniu leczenia, gromadzone 
od 2008 r. przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Aby uzyskać dostęp 
do Zintegrowanego Informa-
tora Pacjenta, wystarczy przyjść 
z dowodem tożsamości (dowo-
dem osobistym lub paszportem). 
Po otrzymaniu danych dostępo-
wych w mobilnym punkcie ZIP 
(identyfikator użytkownika oraz 
tymczasowe hasło), można już 
w pełni korzystać z serwisu zip.
nfz.gov.pl.
8. W dniu 23 kwietnia o godz. 
16.00, na dużej sali w urzę-
dzie gminy odbędzie się spo-
tkanie z projektantami wyko-
nującymi projekt przebudowy 
Potoku  Goczałkowickiego tj. 
firmą CERMET-BUD Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
z Krakowa. Wezmą w nim rów-
nież udział przedstawiciele 
Śląskiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych Biuro 
w Pszczynie.
9.  Odbył się konkurs ofer t 
na realizację zadań publicz-
nych w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia oraz działalności 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych w Gminie Goczałkowice-
-Zdrój. Wpłynęła 1 oferta, która 
została wybrana tj. Hospicjum 
Św.Ojca Pio na projekt pn. Spra-
wowanie opieki nad osobami 
schorowanymi, przewlekle cho-
rymi oraz osobami w terminal-
nym okresie choroby nowotwo-
rowej na kwotę dotacji 18.000 zł
10. W związku z wniesionym 
przez Gminę Goczałkowice-
-Zdrój zażaleniem na postano-
wienie Prokuratury Rejonowej 

Katowice-Zachód w Katowicach 
dot. umorzenia śledztwa w spra-
wie przekroczenia uprawnień 
przez Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Kato-
wicach, poprzez zatwierdze-
nie z naruszeniem przepisów 
ustawy o uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej 
planu ruchu PG Silesia na lata 
2012-2013, 18 marca br. odbyła 
się w tej sprawie rozprawa. 

Sąd wydał postanowienie aby 
zażalenia Gminy nie uwzględ-
niać i utrzymać w mocy zaskar-
żane postanowienie. W przy-
padku wnoszących zażalenie  
mieszkańców przyjąć zażalenie 
i pozostawić bez rozpoznania. 
W tej sytuacji Gminie nie przysłu-
guje dalszy środek odwoławczy 
zaś mieszkańcom ten środek przy-
sługuje.
11. W dniu 27 marca odbyło się 
spotkanie z Panią Poseł Miro-
sławą Nykiel, w którym uczest-
niczyłam wraz z Sekretarzem 
Gminy Goczałkowic -Zdroju – 
Marią Ożarowską, Wiceprze-
wodniczącą Krajowego Sto-
warzyszenia Poszkodowanych 
Działalnością Geologiczno- Gór-
niczą, radną powiatu pszczyń-
skiego – Agatą Tucką-Marek, 
radną powiatu pszczyńskiego – 
Ireną Beberok, członkiem Kra-
jowego Stowarzyszenia Poszko-
dowanych Działalnością Geolo-
giczno- Górniczą, mieszkanką 
Goczałkowic -Zdroju – Hanną 
Furczyk.

Spotkanie dotyczyło obecnej 
sytuacji gminy, w jakiej znala-
zła się, od momentu rozpoczę-
cia działalności górniczej przez 
PG Silesia. Omówiono proble-
matykę prowadzonej eksploata-
cji i jej negatywnego wpływu 
na działalność uzdrowiskową 
gminy oraz mieszkańców.

Zwrócono się do P. Poseł 
Mirosławy Nykiel z prośbą 
o podjęcie natychmiastowych 
działań, zmierzających do:
– wygaszenia koncesji PG Sile-
sia w rejonie administracyjnym 
Gminy Goczałkowice-Zdrój,
-kontroli zgodności prowadzo-
nej eksploatacji z koncesją,
-kontroli działań przedsiębiorcy 
górniczego pod kątem profilak-
tyki i usuwania szkód górni-
czych oraz działań przeciwpo-
wodziowych.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

 Gabriela Placha

Z PRAC WÓJTA GMINY
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Staw „Maciek Mały” wydzierżawiła firma Cech-Pol Mar-
cin Cecherz z Bielska-Białej. Na przetarg, który miał formę 
pisemną, nieograniczoną i odbył się w dniu 28 marca 2014r 

wpłynęła tylko 1 oferta.
W ramach planowanego zagospodarowania powstanie Centrum 

Rekreacji Wodnej WakePark Goczałkowice-Zdrój. Realizacja pro-
jektu zakłada postawienie 2 wyciągów linowych nart wodnych oraz 
stworzenie centrum testowego z wypożyczalnią. Ponadto zapla-
nowano wykonanie obiektu gastronomicznego wraz z zapleczem 
socjalnym, przystani dla rowerków wodnych i kajaków, plaży oraz 
mini placu zabaw dla najmłodszych. Terminy realizacji kolejnych 
etapów inwestycji uzależnione są od uzyskania wszystkich wyma-
ganych prawem uzgodnień i pozwoleń ale planuje się, że WakePark 
Goczałkowice-Zdrój rozpocznie działalność jeszcze w połowie tego 
roku. Umowę dzierżawy zawarto w dniu 7.04.2014r na okres 10 lat.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

„STAW MACIEK MAłY” bĘDZIE 
ZAGOSPODAROWANY

W dniu 19 marca Urząd Gminy ogło-
sił przetarg na wykonanie remontu 
nawierzchni drogi i chodnika ul. Św. 

Anny w Goczałkowicach-Zdroju, na odcinku 
od ul. Głównej do ul. Zimowej. Do przetargu 
przystąpiło 5 firm. Rozpiętość cen ofertowych 
wynosiła od 177.450 zł do 271.387 zł.

Komisja przetargowa dokonała sprawdzania 
i oceny złożonych ofert pod względem zgodno-
ści z warunkami przetargu. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Usługi Budowlane i Trans-
portowe Jerzy Żukowski   z  Pisarzowic za kwotę  
177.450 zł.

Nowa jezdnia zostanie wykonana z asfalto-
betonu, zaś chodnik z kostki betonowej o gru-
bości 8 cm.

Planowany termin rozpoczęcia robót – 19 
maja br. Planowany termin zakończenia 
remontu to 30.06.2014 r.

P.S. Po raz kolejny jestem zmuszona prosto-
wać nieprawdziwe informacje przekazywane 
Państwu przez Pana Adama Maćkowskiego- 
Przewodniczącego Rady Gminy, tym razem 
w artykule pt. „Świętej Anny będzie remonto-
wana” (gazetka nr 2/2014 wydawana przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju”).

Fakty dotyczące przygotowania inwestycji
” Remont nawierzchni ul. Św. Anny w Goczałko-
wicach-Zdroju” przedstawiają się następująco:
-informacja Wójta Gminy o możliwości wykona-
nia projektów remontu ulic: Darwina, Św.Anny, 
Drobnera (koszt ok.30 tys.zł) – posiedzenie Komi-
sji Gospodarki i Finansów w dniu 17.04.2013r,
-projekt uchwały w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2013 
przygotowany przez Wójta Gminy w dniu 
9.05.2013 (m.in. wprowadzenie kwoty 30.000 zł 
w dziale 600,rozdziale 60016 drogi publiczne 

gminne, na dokumentacje projektowe remontu 
w/w dróg),
-zatwierdzenie zmian proponowanych przez 
Wójta- uchwała Rady Gminy nr XXIX/197/2013 
z dnia 28.05.2013r (w głosowaniu 13 Radnych 
„za”, 1 osoba „wstrzymała się”),
-Dziennik Zachodni, Dodatek Pszczyński 
i deklaracja Wójta Gminy odnośnie remontu 
tego odcinka ul.Św.Anny ukazał się w dniu 
23.05.2013 r.

Manipulacja faktami, której dopuszcza się 
Pan Adam Maćkowski jest nie do przyjęcia. 
Z przykrością stwierdzam, że jest to kolejne dzia-
łanie świadczące o dążeniu do skłócenia, rozbicia 
jedności Mieszkańców. 

 Z poważaniem
Wójt Gminy

Goczałkowice-Zdrój
 Gabriela Placha

REMONT Ul. ŚW. ANNY
-WYbRANO WYKONAWCĘ

Do przetargu na wykonanie remontu 
nawierzchni ul. Drobnera w Goczał-
kowicach-Zdroju przystąpiło 7 firm. 

Komisja przetargowa dokonała sprawdzania 
i oceny złożonych ofert i wybrała Wykonawcę 
zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy 
Żukowski z Pisarzowic, za kwotę ofertową 
274 709,98 zł brutto.

Zakres robót remontowych obejmuje:
1. remont drogi na długości 256,3m
2. remont wjazdów indywidualnych
3. wymianę istniejącego kanału deszczowego.

Nowa jezdnia zostanie wykonana z kostki 
betonowej o grubości 8 cm. Planowany termin 
rozpoczęcia robót – 2 czerwca br. Planowany 
termin wykonania – do 10.08.2014r.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

REMONT Ul. DRObNERA
-WYbRANO WYKONAWCĘ
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W ramach współpracy 
pomiędzy Powiatem 
Pszczyńskim, Gminą 

Goczałkowice-Zdrój i Gminą 
Pszczyna w dniu 3 kwietnia 
2014r podpisano umowę doty-
czącą realizacji zadania polega-
jącego na wykonaniu dokumen-
tacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej ul. Jeziornej 
w Goczałkowicach-Zdroju oraz 
ul. Zdrojowej w Pszczynie wraz 
z budową ścieżki rowerowej.
Szacunkowy koszt zadania 

opiewa na kwotę 150.000 zł, zaś 
pomoc finansowa Gminy Goczał-
kowice-Zdrój udzielona Powia-
towi Pszczyńskiemu to 1/3 plano-
wanych kosztów czyli 50.000 zł. 
Pozostałą kwotę zabezpieczył 
Powiat Pszczyński oraz Mia-
sto Pszczyna. Ostateczna war-
tość zadania zostanie określona 
po przeprowadzeniu postępo-
wania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
PRZEbUDOWY Ul. JEZIORNEJ

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że dniu 27 marca 2014 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu obwieszczenie 
Wójta Gminy Bestwina o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złóż metodą podziemną w ramach 

obszaru górniczego „Czechowice II”.
W związku z powyższym informuję, że z treścią obwieszczenia oraz treścią decyzji Wójta Gminy Bestwina można się zapo-

znać w siedzibie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W Urzędzie Gminy Bestwina przy ul. Krakowskiej 111, można zapoznać się z całością akt sprawy, wnieść odwołanie lub 

złożyć wnioski i zastrzeżenia. 
Wójt Gminy 

Goczałkowice-Zdrój 
Gabriela Placha

 

UMORZENIE POSTĘPOWANIA 
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH DlA

PG „SIlESIA”

W kwietniowym numerze Wiadomości Goczałkowickich zaj-
mujemy się istotnym dla mieszkańców Gminy Goczałkowice 
– Zdrój problemem szkód górniczych. Na temat odpowiedzial-
ności za te szkody będę rozmawiała z adwokatem Tomaszem 
Banasikiem.

Panie Mecenasie proszę powiedzieć, co należy robić w przy-
padku pojawiania się szkód górniczych takich jak: zapada-
nie się gruntów, pękanie ścian budynków mieszkalnych albo 
garaży, czy też innych szkód spowodowanych wydobywaniem 
węgla kamiennego?
Tomasz Banasik: Przede wszystkim należy postępować zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. 
Ustawa ta określa sposób postępowania w razie wystąpienia przy-
kładowo wymienionych przez Panią tzw. szkód górniczych (art. 

od 144 do 152 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
Czy można sprzeciwić się wydobywaniu przez kopalnię  na tere-
nie Gminy Goczałkowice – Zdrój węgla kamiennego?
TB: Zgodnie ze wspomnianą ustawą niestety nie ma takiej możli-
wości. Wprost regulują to przepisy mówiące, iż właściciel nie może 
sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu gór-
niczego (czyli jego działalnością), który jest prowadzony zgodnie 
z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym 
ruchem szkody.
Czyli w razie wystąpienia szkód górniczych nie można nic 
zrobić?
TB: Wprost przeciwnie. Prawo geologiczne i górnicze określa upraw-
nienia, które przysługują osobom poszkodowanym wydobyciem 

SZKODY GÓRNICZE

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 
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węgla kamiennego.
Obecnie na terenie Gminy Goczałkowice – Zdrój węgiel 
kamienny wydobywa tylko Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia 
Sp. z o.o. Czy to ta spółka ponosi odpowiedzialność za szkody 
górnicze pojawiające się od jakiegoś czasu w gminie, czy może 
ktoś inny?
TB: Zgodnie z wymienioną ustawą odpowiedzialność za szkody 
górnicze ponosi kopalnia (a dokładnie przedsiębiorca prowadzący 
ruch zakładu górniczego), której działalność stanowi przyczynę 
wystąpienia takich szkód.

Jeżeli zatem to działalność P. G. Silesia Sp. z o.o. jest przyczyną 
pojawiających się w Państwa Gminie szkód górniczych, to ta spółka 
ma obowiązek naprawić te szkody.

Warto jednak pamiętać, że jeśli nie będzie można ustalić, 
że to działalność P. G. Silesia Sp. z o.o. jest przyczyną tych szkód 
górniczych, odpowiedzialność za nie będzie ponosił ten, kto w dniu 
pojawienia się tych szkód miał prawo na terenie Gminy Goczałko-
wice – Zdrój wydobywać węgiel kamienny.

Jeśli zatem w dniu pojawienia się danej szkody to P. G. Silesia Sp. 
z o.o. miała prawo wydobywać na terenie Państwa Gminy węgiel 
kamienny, to ta spółka ma również obowiązek naprawić taką szkodę.

Wreszcie chcę podkreślić, że jeśli P. G. Silesia Sp. z o.o. zostałaby 
np. zlikwidowana, to odpowiedzialność za szkody górnicze wyrzą-
dzone przez tę spółkę ponosić będzie Skarb Państwa.

Niemożliwa jest zatem sytuacja, że nikt nie odpowie za wyrzą-
dzone szkody górnicze.
A czy za szkody górnicze, które dotykają mieszkańców Gminy, 
może odpowiadać w jakimkolwiek stopniu sama Gmina Goczał-
kowice – Zdrój, wójt, albo rada gminy?
TB: A czy to Gmina Goczałkowice – Zdrój, jej wójt czy rada gminy 
wydobywają węgiel kamienny? Z tego co mi wiadomo to nie. Ani 
zatem sama Gmina, ani wójt, ani rada gminy nie ponoszą zatem 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, o których rozmawiamy.
Wobec tego, za co konkretnie może odpowiadać P. G. Silesia 
Sp. z o.o.?
TB: Kopalnia ma obowiązek naprawić wszystkie szkody spowodo-
wane swoją działalnością. Mogą to być m.in. wymienione przez 
Panią na samym początku zapadanie się gruntów, pękanie ścian 
budynków albo garaży, uszkodzenia kanalizacji czy też inne szkody, 
których przyczynę stanowi wydobycie węgla kamiennego.
Jakie prawa przysługują osobie, której majątek został znisz-
czony „szkodą górniczą”?
TB: Osobie poszkodowanej szkodą górniczą przysługuje roszczenie 
o naprawienie takiej szkody. Jako podstawowy sposób naprawienia 
szkody górniczej Prawo geologiczne i górnicze przewiduje przywró-
cenie stanu poprzedniego.
Co oznacza zwrot „przywrócenie stanu poprzedniego”?
TB: Oznacza to, że kopalnia musi dokonać wszystkich czynności, 
które są potrzebne do przywrócenia rzeczy, zniszczonej szkodą 
górniczą, do stanu, w jakim ta rzecz znajdowała się przed wystą-
pieniem takiej szkody. Kopalnia musi to zrobić oczywiście na swój 
koszt. Jeżeli np. całkowicie zawali się garaż, kopalnia musi ze swoich 
środków wybudować taki sam nowy garaż. Sama ustawa wymienia 
przykładowe sposoby przywrócenia stanu poprzedniego takie jak 
dostarczenie gruntów, obiektów budowalnych lub innych dóbr tego 
samego rodzaju.
Czyli „przywrócenie stanu poprzedniego” to jest po prostu 
naprawienie szkody?
TB: Tak.
Kto może naprawić „szkodę górniczą”?
TB: Co do zasady tylko kopalnia może naprawić szkodę górniczą.
Czy sam poszkodowany może naprawić taką szkodę?
TB: Tak, musi jednak uzyskać wcześniej zgodę kopalni na takie samo-
dzielne naprawienie szkody.
Czy jeżeli naprawienie szkody zostanie dokonane samo-
dzielnie przez poszkodowanego, to może on później żądać 
od kopalni zwrotu kosztów takiego naprawienia?
TB: Tak. Przy czym raz jeszcze podkreślam, że co do zasady tylko 

kopalnia może naprawić tzw. szkodę górniczą. Dopiero po uzyskaniu 
zgody kopalni na samodzielne naprawienie takiej szkody a następnie 
po wykonaniu takiej naprawy poszkodowany może żądać od kopalni 
zwrotu kosztów wykonania takiej naprawy.
Jak w takim razie krok po kroku postępować w razie wystąpie-
nia omawianych szkód górniczych?
TB: Zaraz po wystąpieniu szkody górniczej należy dokładnie udoku-
mentować jej postać. W tym celu warto szczegółowo sfotografować 
wszystkie zniszczone rzeczy. Skutecznym sposobem jest również 
poproszenie sąsiadów, żeby razem z poszkodowanym obejrzeli daną 
szkodę; żeby dokładnie zobaczyli co uległo uszkodzeniu, co popę-
kało, co się zawaliło, zapadło. Następnie należy wspólnie z tymi 
sąsiadami napisać notatkę z przebiegu takich prywatnych oględzin 
szkody. W takiej notatce należy dokładnie opisać co, gdzie, kiedy 
i jakim zniszczeniom uległo. W końcu taka notatka powinna zostać 
podpisana przez tych sąsiadów. Dokument ten może się później 
przydać jako dowód w ewentualnym procesie sądowym z kopalnią.

Kolejny krok to pisemne wezwanie kopalni do naprawienia 
szkody. W wezwaniu należy opisać miejsce wystąpienia szkody, 
co i kiedy się konkretnie stało oraz zażądać naprawienia szkody 
przez kopalnię albo wyrażenia zgody przez kopalnię na samodzielne 
naprawienie szkody przez poszkodowanego. W takim wezwaniu 
można wyznaczyć kopalni termin na naprawienie szkody albo wyra-
żenie zgody na samodzielną naprawę. Należy jednak pamiętać, 
że termin ten musi wynosić co najmniej 30 dni, nie może być krótszy.

Wezwanie takie koniecznie musi być sporządzone na piśmie. 
Najlepiej osobiście dostarczyć je do siedziby kopalni, żądając rów-
nież pisemnego potwierdzenia jego doręczenia. Na potwierdzeniu 
doręczenia powinna zostać wpisana przez kopalnię dokładna data 
doręczenia takiego wezwania.
Co kopalnia może zrobić po otrzymaniu takiego wezwania?
TB: Kopalnia będzie miała 30 dni na udzielenie odpowiedzi 
na to wezwanie. Jeżeli w tym terminie kopalnia uzna, że przyczyną 
powstania zgłoszonej szkody górniczej było faktycznie jej działanie, 
to pomiędzy poszkodowanym a kopalnią powinna zostać zawarta 
ugoda. W takiej ugodzie powinny zostać określone warunki napra-
wienia szkody górniczej przez kopalnię albo zgoda kopalni na napra-
wienie szkody przez samego poszkodowanego. Ugoda ta powinna 
być również zawarta we wspomnianym przeze mnie terminie 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania kopalni. Dla pełnego zabezpiecze-
nia interesów poszkodowanego warto żądać także od kopalni aby 
ta ugoda została zawarta przed notariuszem.
A co jeśli kopalnia nie uzna, że to jej działalność wyrządziła 
daną szkodę górniczą, albo w ogóle nie odpowie na wezwanie 
w terminie tych 30 dni?
TB: Jeżeli kopalnia odmówi zawarcia ugody, czyli nie uzna, że to jej 
działalność wywołała daną szkodę górniczą, albo w ogóle nie odpo-
wie na wezwanie w terminie tych 30 dni, to pozostaje samodzielne 
naprawienie szkody, a następnie zażądanie od kopalni odszkodo-
wania.
Czy termin 30 dni oczekiwania na odpowiedź kopalni to nie 
za długo?
TB: Tak długi termin określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze.
Nieraz zdarza się, że szkody górnicze polegają na pękaniu 
instalacji wodociągowych, czyli po prostu rur z wodą. Wtedy 
też trzeba czekać aż 30 dni na odpowiedź kopalni i to w dodatku 
bez dostępu do wody?
TB: Nie. Sytuacja o której Pani mówi stanowi pewien wyjątek. Jeżeli 
wskutek szkody górniczej doszło do zaniku wody lub utraty jej przy-
datności, kopalnia ma obowiązek dostarczać poszkodowanemu 
bezpłatnie odpowiednią ilość wody. Kopalnia musi w takiej sytuacji 
dostarczać wodę aż do dnia naprawienia szkody.

Tym niemniej proszę zwrócić uwagę, iż Administracja Zasobów 
Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju – jednostka zaopatrująca 
mieszkańców w wodę i odbierająca ścieki − w dniu 14 marca 2014r 
zawarła z P.G. Silesia porozumienie wprowadzające szybką proce-
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durę usuwania szkód w zakresie uszkodzeń wodociągów, kanalizacji 
czy też dróg gminnych. AZK i P.G. Silesia uzgodniły, iż co do zasady 
AZK będzie niezwłocznie usuwać uszkodzenia, zaś P.G. Silesia 
będzie zwracać AZK koszty tej naprawy. Przy czym niestety zawarte 
porozumienie nie może obejmować usuwania szkód w majątku pry-
watnym mieszkańców Gminy.
Czyli nie jest możliwe, aby Gmina wzywała kopalnię do napra-
wiania szkód górniczych wyrządzonych w majątkach jej miesz-
kańców, zawierała z kopalnią ugody o których Pan mówił 
albo, w razie niezawarcia takiej ugody, następnie dochodziła 
od kopalni dla swoich mieszkańców odszkodowania przed 
sądem?
TB: Niestety nie. Jedyną formę pomocy, której moim zdaniem 
Gmina mogłaby udzielić swoim mieszkańcom w takich sprawach, 
byłoby prowadzenie działalności informacyjnej. Zorganizowanie 
np. punktu konsultacyjnego, w którym udzielano by mieszkańcom 
Gminy poszkodowanym szkodami górniczymi informacji o przysłu-
gujących im prawach. Taki punkt został już utworzony i konsultacje 
są udzielane indywidualnie, po wcześniejszym zapisaniu się w sekre-
tariacie urzędu gminy.

Proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami Gmina w stosunku 
do P.G. Silesia jest traktowana tylko i wyłącznie jako właściciel pew-
nych dóbr – np. drogi, wodociągu, kanalizacji czy też budynków 
gminnych, a nie jako organ administracyjny mający jakąś władzę. 
Powoduje to, iż status prawny Gminy jest de facto zrównany ze sta-
tusem sąsiada osoby dotkniętej szkoda. A oczywistym przecież jest, 
iż sąsiad sam z siebie nie może zastępować swojego sąsiada w pro-
cedurze usuwania szkód górniczych.
Z tego co Pan Mecenas mówi wynika, że to całe postępowanie, 
które Pan opisał, może okazać się bardzo skomplikowane. 
I chyba dlatego od jakiegoś czasu pojawiają się w naszej miej-
scowości głosy, że władze Gminy powinny pomagać miesz-
kańcom, których majątki zostały zniszczone szkodami gór-
niczymi, np. zorganizować spotkania z prawnikami, czy też 
rzeczoznawcami budowlanymi na koszt Gminy. W końcu te 
szkody pojawiają się terenie Gminy. Czy taka pomoc ze strony 
władz Gminy jest prawnie dopuszczalna, możliwa?
TB: Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jak również 
Kodeksem cywilnym, nie ma możliwości, aby którykolwiek organ 
Państwa Gminy (wójt czy rada gminy) mógł żądać od kopalni, aby 
ta naprawiała szkody górnicze wyrządzone w majątkach mieszkań-
ców Gminy. Gmina nie jest bowiem w ogóle stroną w tej sprawie. 
Stronami są niestety tylko kopalnia oraz mieszkańcy. Gmina będzie 
mogła żądać od kopalni naprawienia szkody górniczej dopiero 
wtedy, gdy ta powstanie w majątku Gminy; ale nie w majątku jej 
mieszkańców.

Proszę mieć również na uwadze, iż organy Gminy (wójt czy rada 
gminy) mogą działać tylko i wyłącznie na podstawie przepisów 
prawnych – czyli musiałby istnieć konkretny przepis nakazujący, 
bądź umożliwiający Gminie stworzenie takiego punktu doradczego 
z prawnikiem, czy też rzeczoznawcą. Niestety takiego przepisu nie 
ma, tym samym Gmina nie jest uprawniona do jego stworzenia. 
Co więcej wydatkowanie środków pieniężnych przez Gminę na takie 
doradztwo indywidualnym osobom bez odpowiedniego przepisu 
prowadziło by do powstania odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych przez władze Gminy. Nie można bowiem 
wydatkować środków publicznych na zadania nie przewidziane 
wyraźnie przepisami.
Na koniec jeszcze pytanie dotyczące opłaty eksploatacyjnej 
za wydobywanie kopaliny ze złoża wnoszonej przez P.G. Sile-
sia. Czy środki pochodzące z tej opłaty muszą być wydawane 
na konkretne cele związane z usuwaniem szkód górniczych 
w Gminie?
TB: Opłata eksploatacyjna, o którą Pani pyta jest dochodem gminy, 
przy czym prawo geologiczne i górnicze regulujące podstawy usta-
lania i wypłacania przez kopalnie tej opłaty nie wskazuje na jakie 
konkretne cele opłata ma być wydana. Nierzadko przepisy regu-
lują, iż konkretne dochody gminy muszą być przeznaczane na kon-

kretne cele. Przykładowo można tutaj wskazać na środki pocho-
dzące z tzw. opłaty śmieciowej przeznaczane są tylko i wyłącznie 
na obsługę systemu gospodarowania odpadami w gminie. Podobnie 
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wydawane 
tylko na realizację profilaktyki i rozwiązywanie problemów alko-
holowych.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej od kopalni ustawodawca nie 
wskazał na jakie cele mają być przeznaczone te dochody. Powoduje 
to, iż dochody z tytułu tej opłaty stają się dochodami budżetowymi 
i są przeznaczane na różnorakie wydatki budżetowe uchwalone 
przez radę gminy. Budżet gminy można porównać do worka, z któ-
rego bez określania skąd pochodzą dane środki, są one wydawane 
na sfinansowanie zadań gminy. Tym samym dochód z opłaty eksplo-
atacyjnej zgodnie z prawem jest przeznaczany na różnorakie cele – 
utrzymanie szkół, przedszkoli, remont dróg.
Wspomniał Pan o możliwości wydatkowania opłaty eksploata-
cyjnej na remont dróg, to dlaczego Gmina nie wyremontuje 
dróg na terenach dotkniętych szkodami?
TB: Pragnę jeszcze raz podkreślić, iż opłata eksploatacyjna nie jest 
przeznaczana na konkretne cele, a jest jednym z ogólnych źródeł 
dochodu Gminy, jak np. podatek od nieruchomości. Odnosząc się 
do kwestii prowadzenia remontów dróg na terenach objętych szko-
dami górniczymi, to pragnę zauważyć, iż takie działania mogłyby 
być wątpliwe co do swej sensowności. Skoro bowiem cały czas 
prowadzona jest eksploatacja grożąca powstaniem nowych szkód, 
to prowadzenie dziś generalnego remontu infrastruktury byłoby 
co najmniej przedwczesne w sytuacji grożących dalszych kolejnych 
uszkodzeń.
Wracając jeszcze do opłaty eksploatacyjnej. Pojawiły się 
krytyczne uwagi dotyczące istotnego zwiększenia tej pozy-
cji dochodów do budżetu dopiero w lutym 2014 roku, a nie 
w momencie uchwalania budżetu w grudniu 2013 roku. Czy 
takie działania nie są nieprawidłowe?
TB: Moim zdaniem w żadnej mierze nie doszło do złamania odpo-
wiednich procedur. Proszę zwrócić uwagę, iż opłata eksploatacyjna 
jest ustalana na podstawie ilości ton węgla wydobytej faktycznie 
przez daną kopalnię. Wg mojej wiedzy w dacie uchwalania budżetu 
Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2014 roku PG Silesia niemiała jeszcze 
zatwierdzonego planu ruchu na lata 2014-2016. W konsekwencji PG 
Silesia formalnie nie mogła prowadzić wydobycia węgla po dniu 01 
stycznia 2014 roku. Powodowało to, iż nie było podstaw do zapisania 
w budżecie dochodu z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia 
w 2014 roku, albowiem formalnie wydobycie to nie mogło być pro-
wadzone. Dopiero po zatwierdzeniu planu ruchu możliwym stało się 
formalne zapisanie w budżecie dochodu w postaci opłaty eksploata-
cyjnej za wydobycie w 2014 roku.
Czy ma Pan jeszcze jakieś uwagi, rady dla naszych czytelni-
ków?
TB: Tak. Jak sama Pani wcześniej zauważyła, negocjowanie z kopal-
nią warunków ugody, która określa sposób naprawienia szkody 
górniczej, albo, w razie niezawarcia takiej ugody, dochodzenie 
przed sądem od kopalni odszkodowania, może się okazać niezwy-
kle trudne. Często już prawidłowe sformułowanie wezwania kopalni 
do naprawienia szkody jest sporym kłopotem dla osoby poszkodo-
wanej.

Dlatego, nawet jeżeli władze Państwa Gminy będą prowadziły np. 
taką działalność informacyjną, o której mówiłem, zalecam korzystać 
z pomocy dobrych prawników, którzy znają przepisy i mogą pomóc 
osobom poszkodowanym. W praktyce często spotykam się z sytuacją, 
gdzie osoba poszkodowana działa na początku samodzielnie, bez 
pomocy prawnika, i nie znając przepisów tak naprawdę sama sobie 
szkodzi i doprowadza do nieodwracalnych skutków. Później taka 
osoba przychodzi do mnie z prośbą o ratunek, gdzie ja już nie jestem 
w stanie czegokolwiek zrobić, pomóc. Proszę pamiętać, że kopalnie 
węgla kamiennego, funkcjonujące na Górnym Śląsku, to potężne 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają naprawdę dobrych prawników.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ewelina Sowa
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XII GIEłDA SZKÓł 
PONADGIMNAZJAlNYCH 
ZA NAMI
25marca 2014r. w godzi-

nach od 9.30-13.00 
n a  t e r e n i e  G i m -

nazjum w Goczałkowicach-
-Zdroju odbyła się XII Giełda 
Szkół  Ponadgimnazjalnych 
adresowana w szczególno-
ści do uczniów klas III gimna-
zjów powiatu pszczyńskiego, 
dyrektorów szkół, nauczycieli 
oraz rodziców. W czasie giełdy 
prezentowały się 22 szkoły 
z Pszczyny, Czechowic-Dziedzic, 
Pawłowic, Woli, Gilowic, Biel-
ska-Białej, Brzeszcz, Lędzin.

Celem giełdy było zapoznanie 
uczniów z bogatą ofertą kształ-
cenia szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu pszczyńskiego ale 
i powiatów ościennych, a także 
zasadami rekrutacji. Szkoły bio-

rące udział w tym przedsięwzię-
ciu zaprezentowały swój doro-

bek, osiągnięcia a w szczególno-
ści przedstawiły ofertę przygoto-

waną na rok szkolny 2014/2015.
Przedsięwzięcie te było dobrą 

okazją do zebrania szczegóło-
wych informacji o szkołach 
następujących typów: liceum 
ogólnokształcącym, technikum 
i zasadniczej szkole zawodowej.

W trakcie imprezy każdy 
potrzebujący gimnazjalista miał 
możliwość skorzystania z indy-
widualnej konsultacji z doradcą 
zawodowym aby móc trafnie 
wybrać odpowiedni dla siebie 
kierunek dalszej edukacji.

Z pewnością warto było 
odwiedzić w tym dniu gimna-
zjum aby spośród wielu pre-
zentowanych ofert kształcenia 
wybrać tę najwłaściwszą.

Gimnazjum 
Goczałkowice-Zdrój

Jednym z  celów projek-
tów unijnych, jest wymiana 
myśli, technologii, doświad-
czeń w zakresie edukacji, 
pomiędzy partnerami, kra-
jami członkowskimi Unii 
Europejskiej, dzięki wspar-
ciu finansowemu przez UE 
dla uczestników poszczegól-
nych programów.

Nauczyciele i uczniowie 
Gimnazjum w Goczałko-
wicach-Zdroju, zostali 

zaproszeni przez węgierską 
szkołę w Parasznyi do udziału 
w projekcie,, Kultura u bram 
Europy – partnerska współ-
praca szkół”, realizowanego 
od 1 lutego 2014 do 1 lutego 
2015r.

Nadrzędnym celem pro-
gramu jest wymiana doświad-
czeń pomiędzy nauczycielami 
obu szkół w zakresie dydaktyki 
języka angielskiego, prezenta-
cja kultury i zwyczajów regio-
nów, w których szkoły się znaj-

dują oraz wymiana młodzieży. 
Podpisane 27 marca 2014r poro-
zumienie o współpracy w pro-
gramie, przez Ildikó Sasné Ven-
czel, dyrektora Pitypalatty-val-
ley Reformed Primary School 
w Parasznyi oraz Beatę Smo-
larek, dyrektora Gimnazjum 
w Goczałkowicach-Zdroju obej-
muje między innymi:
– przygotowanie przez uczniów 
Gimnazjum projektu promu-
jącego szkołę, miejscowość 
i region wśród uczniów węgier-
skich
–  w y m i a n ę  d o ś w i a d c z e ń 
nauczycieli po obserwacji lekcji 
j. angielskiego w obu szkołach
– udział uczniów Gimnazjum 
w zgrupowaniu w Miejscowości 
Malyi koło Miszkolca w czerwcu 
2014r
– wizytę partnerską młodzieży 
węgierskiej w Goczałkowicach 
we wrześniu 2014r.

W ramach programu w dniach 
26-29 marca 2014 w wizycie 
studyjnej na Węgrzech uczest-

niczyli nauczyciele odpowie-
dzialni za realizację projektu 
po stronie polskiej: mgr D. 

Koczy, mgr A. Kołaciń-
ska i mgr A. Niwińska 
o r a z  d y r e k to r  G i m -
nazjum Beata Smola-
rek. Podczas spotkania 
dopracowano szczegóły 

wspólnego zadania.
Gimnazjum

Goczałkowice-Zdrój

WĘGIERSKO- POlSKI 
PROJEKT ... – PARTNERSKA 
WSPÓłPRACA SZKÓł
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Na 21 marca przypada pierw-
szy dzień kalendarzowej 
wiosny. Tego roku przyroda 
bardzo szybko obudziła się 
do życia. W szkołach dzień ten 
jest nazywany Dniem Waga-
rowicza.

Wielu uczniów niechęt-
nie przychodzi wtedy 
na zajęcia.

W naszym gimnazjum odbyły 
się zajęcia metodą „wyjścia 
z ławki”. Zorganizowano wiele 
atrakcyjnych działań, aby zachę-
cić młodzież do pozostania 
w murach szkoły.

Dzień rozpoczął się od spotkań 
klas z wychowawcami w swoich 
salach. Później na gimnazjali-
stów czekał szeroki wachlarz naj-
różniejszych zajęć. Było w czym 
wybierać:
- zajęcia sportowe: siatkówka, 
koszykówka lub badminton,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty filmowe,
- gry komputerowe,
- warsztaty Lego.

Natomiast uczniowie klas 

trzecich wzięli udział w specjal-
nie dla nich przygotowanych 
zajęciach z przedsiębiorczości. 
Polegały one na wyjściu do pobli-
skich firm, w celu odkrycia swo-
ich predyspozycji i zaintereso-
wań zawodowych. Wiosenne 
korowody odwiedziły trzy miej-
scowe przedsiębiorstwa. Jedna 
grupa wybrała się do Woje-
wódzkiego Ośrodka Reuma-

tologiczno- Rehabilitacyjnego 
w Goczałkowicach- Zdroju. 
Tam uczniowie poznali histo-
rię uzdrowiska, zwiedzili trakt 
szpitalny. Sami mogli spróbować 
masażu na specjalnym materacu.

Druga grupa odwiedziła 
lokalny serwis motoryzacyjny 
Ganinex, zajmujący się likwida-
cją szkód komunikacyjnych. Pod-
czas wizyty gimnazjaliści zapo-

znali się z głównymi kierunkami 
działalności firmy oraz uczestni-
czyli w zwiedzaniu wszystkich 
stanowisk niezbędnych do tego, 
aby naprawić samochód uszko-
dzony podczas wypadku.

Trzecia grupa spostrzegła 
namiastkę wiosny w pięknych 
„Ogrodach Kapias”. Spacerując 
wraz z przewodnikiem ucznio-
wie dowiedzieli się, na czym 
polega praca ogrodnika oraz 
architekta krajobrazu.

M ł o d z i e ż  b a r d z o  c h ę t -
nie i aktywnie uczestniczyła 
we wszystkich atrakcjach zwią-
zanych z obchodami Święta Wio-
sny. Jak co roku nasi gimnazjaliści 
pokazali, że to szczególne święto 
można spędzić inaczej, niż pójść 
na wagary. W radosnych nastro-
jach uczniowie wyszli z ławek, 
by bawić się wspólnie z nauczy-
cielami.

Pragniemy jeszcze raz zło-
żyć serdeczne podziękowania 
wszystkim Instytucjom, które 
odwiedziliśmy za pomoc, współ-
pracę oraz zaangażowanie.

H. Dyduch

„ZAPACHNIAłO, ZAJAŚNIAłO, 
WIOSNA, ACH TO TY”

Wreszcie wiosna! To znaczy 
jej pierwsze zwiastuny. Każdy 
je zna, ale nie każdy zdąży 
je zauważyć na czas. A szkoda, 
bo w tym ciągłym pędzie 
gubimy własne emocje i trady-
cje. Tymczasem ta piękna pora 
roku niesie ze sobą ciepło sło-
necznych promieni, ożywie-
nie przyrody po zimowej mar-
twocie, nadzieję na urodzaj 
i powstanie życia.

Zima, którą zgodnie z prastarą 
tradycją żegnaliśmy w naszym 
przedszkolu 21.03.2014 

roku, była dla nas wyjątkowo 
łagodna. Mim to dostarczyła nam 
wiele radości, gdy cieszyliśmy 
nasze oczy pięknem zimowego 
krajobrazu oraz podczas zabaw 
na śniegu, którego tej zimy było 
„jak na lekarstwo”.

Długo zastanawialiśmy się, 
w jaki sposób urządzić pierwszy 
dzień wiosny, ponieważ zbiegł się 
on z dniami otwartymi naszego 
przedszkola. W progi naszej 

placówki zaproszone zostały 
wraz z opiekunami dzieci, które 
od nowego roku szkolnego będą 
do nas uczęszczały.

Nieustannie staramy się poszu-
kiwać nowych, ciekawych pomy-
słów i organizować tak sytuacje 
edukacyjne, aby dawały one dzie-
ciom dużo zadowolenia, a przede 
wszystkim, aby aktywizowały ich 
twórczą wyobraźnię. Staramy się 
też kultywować prastare obrzędy 
i tradycje, ponieważ zajmują one 
znaczące miejsce w życiu naszych 
przedszkolaków, a osobami wio-
dącymi w jej przybliżaniu jeste-
śmy my – wychowawcy. Dziecko 
od maleńkości chłonie i zatrzy-
muje w pamięci to, co dzieje się 
w jego najbliższym otoczeniu 
i zwyczaje wyniesione z dzieciń-
stwa pamięta przez całe życie, 
a potem przekazuje kolejnym 
pokoleniom.

Pierwszy dzień wiosny był 
przepełniony śmiechem i dobrą 
zabawą, a było to zasługa samych 
dzieci i  ich wychowawców. 

Po śniadaniu wszystkie przed-
szkolaki i zaproszeni goście zgro-
madzili się w sali, która przypo-
minała słoneczną, pełną kwiatów 
i zwierząt łąkę. W tej scenografii 
dzieci z grupy starszej przedsta-
wiły inscenizację pt. „Jak wiosna 
przyjść chciała”, której głów-
nymi bohaterami byli „Zima” 

i „Śnieżynki, które przegoniła pani 
„Wiosna”, która potem budziła 
z zimowego snu bociany, żaby, 
niedźwiedzie, biedronki i pierw-
sze wiosenne kwiaty, a o pomoc 
poprosiła słońce i wiatr. Nasi 
wychowankowie z chęcią wcielili 

„JAK WIOSNA PRZYJŚĆ CHCIAłA”

DOKOŃCZENIE NA STR. 9 
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się w wybrane postacie i dumą 
prezentowali aktorskie umiejęt-
ności pozostałym dzieciom.

Po obejrzeniu przedstawie-
nia nauczycielki zachęciły dzieci 
do wspólnej zabawy. Pierw-
sza z nich polegała na rozwią-
zywaniu wiosennych zagadek, 
a nagrodą za prawidłowe rozwią-
zanie było ozdabianie sukni pani 
wiosny kolorowymi kwiatami. 
Potem wszystkie przedszkolaki 
brały udział w zabawie metodą 
„Klanza”, podczas której naśla-
dowały zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla nowej pory 
roku – błyskawica, grzmot, deszcz 
i wiatr.

Jednak najważniejszym wyda-
rzeniem tego dnia było powitanie 
w sali słomianej kukły symboli-
zującej zimę a zwanej marzanną, 
którą wykonały maluszki wspól-
nie ze swoimi paniami. Pod-
czas tego spotkania pogoda była 
naszym sprzymierzeńcem, dla-
tego też wszystkie przedszkolaki 
i zaproszeni do przedszkola goście 
uczestniczyli w barwnym koro-
wodzie ulicami osiedla. Kolejno 

wszystkie dzieci niosły marzannę 
i głośno skandowały hasło: „Precz 
zimo – witaj wiosno”.

Dawniej topiono marzannę 
w rzekach, aby płynęła do morza, 
dziś nie chcemy zaśmiecać rzek, 
ponieważ dbamy o środowisko, 
jesteśmy przyjaciółmi przyrody 
i jej strażnikami. W tym roku 
nasza słomiana kukła odjechała 
drabiniastym wozem, a jej miej-
sce na przedszkolnym podwórku 
zajął „gaik – maik”, który symbo-
lizuje wiosnę.

Mamy nadzieję, że dzień 

21.03.2014 roku na długo zosta-
nie w pamięci i sercach naszych 
przedszkolaków.

Kończąc, chcemy w tym miej-
scu bardzo podziękować rodzi-
com za przygotowanie dzieciom, 
biorącym udział w przedstawie-
niu ciekawych i barwnych stro-
jów, które uświetniły naszą uro-
czystość.

 Przygotowały
 nauczycielki Publicz-

nego Przedszkola nr 2
 Iwona Maśka 

i Bożena Rak

„JAK WIOSNA ...-CIąG DAlSZY

Zachęcone przez kampanię Cała Polska 
Czyta Dzieciom 18.03.2014 roku grupy 
starsze Publicznego Przedszkola nr 2 
w Goczałkowicach – Zdroju spotkały się 
w jednej z sal przedszkolnych, aby wspól-
nie obchodzić Światowy Dzień Wody. Spo-
tkanie to poprzedzone było cyklem zajęć 
o wodzie. Dzieci doświadczały i ekspe-
rymentowały z wodą podczas realizacji 
projektu edukacyjnego „Mali odkrywcy”.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony 
w 1992 roku na konferencji ONZ w Rio 
de Janeiro. Jego obchody ustalono na 22 

marca. Woda stanowi −71%  powierzchni 
naszej planety i jest jednym z nielicznych 
surowców, które nie mają swojego zamien-
nika. 70% znajduje się w morzach i oceanach. 
Cykl obiegu wody w przyrodzie podtrzymy-
wany jest przez energię słoneczną, dzięki któ-
rej następuje jej parowanie. Ideą obchodzenia 
Światowego Dnia Wody jest uświadomienie 
wszystkim i tym dużym i tym małym koniecz-
ności oszczędnego gospodarowania wodą i jej 
zasobami. Warto więc, już od najmłodszych 
lat uświadamiać dzieci, że woda to nie tylko 
deszcz, śnieg, jezioro czy morze, to również 
żywioł, ale i skarb bez którego nie byłoby życia 
na Ziemi. Ona gasi pragnienie i zaspakaja 
potrzeby ludzi, roślin i zwierząt.

Nasze przedszkole stara się integrować 
społeczność przedszkolną we wspólnym 
przeżywaniu i zabawie. Podczas tego typu 
spotkań dzieci mogą dzielić się swoją wiedzą 
z innymi, co daje im dużo radości i satysfak-
cji. Na Światowy Dzień Wody imprezę pod-
sumowującą wiedzę o wodzie starszaki przy-
były ubrane na niebiesko, a spotkanie miało 
charakter współzawodnictwa międzygrupo-
wego. Przedszkolaki rozwiązywały zagadki 
związane z wodą, prawidłowe rozwiązania 
przypomniały wszystkim w jakich stanach 
skupienia możemy wodę zobaczyć i w jakich 

miejscach ją spotykać. Dzieci wykazały się 
odwagą podczas konkursu, w którym zmy-
słem smaku musiały odgadnąć, jakie pro-
dukty spożywcze znajdowały się w danym 
roztworze. Bez trudu nasi podopieczni roz-
poznali – sól, cukier, cytrynę. Starszaki odga-
dywały również usłyszane odgłosy: deszcz, 
szum morza, burzę, kapiącą wodę z kranu, 
ulewę itp.. Odpowiadały bezbłędnie na trudne 
pytania i potrafiły z wielu oglądanych na ilu-
stracjach zawodów wskazać te, do których 
wykonywania woda jest niezbędna: strażak, 
ogrodnik, marynarz, rybak, hydraulik itd.. 
Nie obyło się bez ćwiczeń sprawnościowych 
i oddechowych. Dzieci wyławiały magne-
tyczne ryby na wędki i wprawiały w ruch 
pojazdy wodne siłą wydmuchiwanego z płuc 
powietrza. Na zakończenie zaproponowano 
przedszkolakom odpoczynek na dywanie 
z zamkniętymi oczami i wsłuchiwanie się 
w szum morza. Jakież było zaskoczenie star-
szaków, gdy podczas relaksu na ich odkrytych 
częściach ciała pojawiała się woda, to opieku-
nowie postarali się o takie doznania i z zakra-
placzy upuszczali maleńkie kropelki wody 
na twarze czy dłonie dzieci. Podczas pod-
sumowania nasi podopieczni odpowiadali 
na pytanie: „Jak można na co dzień oszczę-
dzać wodę”?, a my mamy nadzieję, że odpo-
wiedzi dodarły do ich domów i są stosowane 
na co dzień. Wszyscy wspólnie złożyli ślubo-
wanie, że będą szanować wodę i zachęcać 
wszystkich do jej szanowania. Podczas całej 
imprezy przedszkolaki za dobrze wykonane 
zadania otrzymywały punkty w postaci kro-
pelek. Grupy nazbierały wystarczające ilości, 
aby każdy uczestnik mógł przykleić kroplę 
na swojej odzieży. Dzieci na pamiątkę otrzy-
mały również papierową łódkę. Na naszym 
spotkaniu nie mogło zabraknąć literatury 
i tak przedszkolaki w przerwach między kon-
kursami wysłuchały wierszy: „Przygody kro-
pli wody” – Marii Terlikowskiej, „Jak powstaje 

kropla wody” – Renii, „Woda” – Wisławy 
Szymborskiej.

Bez wątpienia ten sposób utrwalania 
wiadomości pobudza dzieci do aktywnego 
i twórczego uczestnictwa z zajęciach. Mamy 
nadzieję, że nasze spotkanie i ciekawa jego 
forma pozostawi w pamięci przedszkolaków 
trwały ślad w postaci szacunku do wody. 
Nasze zajęcia miały na celu uzmysłowienie 
dzieciom znaczenia wody dla zdrowia ludzi 
oraz potrzebę jej oszczędzania. Zachęcamy 
rodziców do pielęgnowania naszych dzia-
łań i kształtowania postaw proekologicznych. 
Poprzez własny przykład uświadamiajmy 
dzieciom, że woda jest jednym z najważniej-
szych składników ludzkiej egzystencji, należy 
więc racjonalnie z niej korzystać w gospodar-
stwie domowym. Rozbudzajmy w dzieciach 
odpowiedzialność za istniejące zasoby wody 
pitnej, nie zaśmiecając zbiorników wodnych.

Nauczyciel Publicz-
nego Przedszkola nr 2

Edyta Smejkal

CAłA POlSKA CZYTA DZIECIOM 
– ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
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Wielki Piątek jest drugim dniem 
w Triduum Paschalnym. Cza-
sem sądu, męki i śmierci Chry-
stusa. Jedyną porą w roku, kiedy 
w kościołach nie jest odpra-
wiana msza święta, a Liturgia 
Męki Pańskiej. Idąc za słowami 
Ojca Świętego – Benedykta XVI 
„jeśli Wielki Piątek jest dniem 
pełnym smutku, to jednocze-
śnie jest najwłaściwszym dniem 
dla obudzenia na nowo naszej 
wiary, dla umocnienia naszej 
nadziei i odwagi niesienia przez 
każdego swego krzyża z pokorą 
i ufnością (…).

Geneza wielkopiątkowych 
obchodów sięga pierwszych 
wieków naszej ery. W Jero-

zolimie, wierni zbierali się przed 
wschodem słońca przy kolum-
nie do biczowania, a później przy 
grobie Chrystysa, aby adorować 
drzewo Krzyża.

Wiele wieków później w Euro-
pie pojawił się zwyczaj formowania 
i przystrajania w kościołach symbo-
licznych miejsc spoczynku Jezysa, 
który do naszego kraju, podobnie 
jak jasełka przywędrował z Włoch. 

Tradycja ta najpierw przyjąła 
się w klasztorach, a dopiero później 
w kościołach parafialnych. Zaan-
gażowanie i ambicja poszczegól-

nych zgromadzeń zakonnych spra-
wiła, że polskie kompozycje grobu 
Pańskiego olśniewały przyjezdnych 
cudzoziemców.

Jeden z najsłynniejszych piew-
ców rodzimej kultury – Zygmunt 
Gloger w swojej „Encyklopedii Sta-
ropolskiej” pisał: „Jest wprawdzie 
w mszale rzymskim rubryka naka-
zująca w Wielki Czwartek przygo-
tować miejsce stosowne w kościele 
na wystawienie Najświętszego 
Sakramentu w dzień wielkopiąt-
kowy, sobotni i część Wielkiej 
Niedzieli, jednak tylko w Polsce 
i na jej pograniczach upowszech-
nił się od wieków średnich (…) 
zwyczaj uroczystego przybierania 
w ciemnicy, stróżowania i obcho-
dzenia grobów…”

Przy owych grobach był zwyczaj 
zaciągania warty, którą sprawo-
wali najbardziej szanowani obywa-
tele, często w narodowych mundu-
rach. Dawniej, w tym samym cza-
sie w obrębie miast odbywały się 
procesje „kapników” – biczujących 
się postaci ubranych w wielkie kap-
tury z otworami na oczy, którzy szli 
wzdłuż drogi krzyżowej śpiewając 
pieśni o Męce Pańskiej.

 Zwyczaj ten został jednak zaka-
zany i tylko w XIX-wiecznym Kra-
kowie "kapnicy" umartwiali swe 
ciała podczas procesji Bożego 

Ciała.
Nie  można zapominać, 

że wydźwięk obchodów Wielkiego 
Piątku oprócz swego religijnego 
charakteru miał także duże zna-
czenie w świątecznej obrzędowo-
ści ludowej. Pośród niej poczesne 
miejsce zajmował śledź i żur.

 W dniu śmierci Chrystusa odby-
wało się tzw. „wybijanie żuru” - nie-
odzownego elementu wielkopost-
nej diety. Gospodynie wraz z jego 
wyrzuceniem, wyrzucały „post”, 
który symbolizował rozrzucony 
na polach popiół.

Dawne wierzenia wiązały 
z Wielkim Piątkiem szereg bardzo 
ważnych przesądów związanych 
z gospodarstwem i ochroną przed 
czarami. Uważano, że tego dnia 
warto posadzić nowe drzewa (aby 
dobrze rodziły), a kąpiel przed 
wschodem słońca w rzece lub 
strumieniu będzie chronić przez 
cały rok przed różnorodnymi scho-
rzeniami (podobny rytuał odpra-
wiano także ze zwierzętami).

Dzień ten młode panny poświę-
cały na malowanie wielkanocnych 
pisanek, a w wodzie która zosta-
wała im po gotowaniu jajek myły 

włosy, które dzięki temu zabie-
gowi miały stać się gęstsze i bar-
dziej lśniące.

 Każda wykonywana w tym cza-
sie czynność była opatrzona głę-
boką symboliką, która miała na 
celu poprawę bytu człowieka na 
ziemi.

 Część z tych zwyczajów prak-
tykuje się do dzisiaj, a część już 
dawno odeszło w zapomnienie 
i obecnie jest tylko zwykłym zabo-
bonem. To, w co kiedyś wierzyli 
nasi przodkowie wydaje się nam 
obecnie śmieszne, ale warto pamię-
tać, że niegdysiejsze praktyki były 
formą głębokiego przekonania, 
że otaczający nas świat i związany 
z nim porządek – boski i ludzki miał 
w sobie wielką moc, która codzien-
nie wpływała na życie człowieka.

Ewelina Sowa

Źródła:
„Obyczaje w Polsce. Od śre-

dniowiecza do czasów współ-
czesnych”, red. Zespół;
„Polskie Tradycje Świą-

teczne” Hanna Szymanderska;
„Wielki Piątek – litur-
gia i obrzędy” eKai.pl

WIElKI PIąTEK

CARAVAGGIO "Złożenie do grobu" 1602-1604.

EL GRECO "Chrystus ukrzyżowany, adorowany przez fundatorów" 1585-1590.
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Zw yczaj  zdobienia jajek 
sięga starożytności. Najstar-
sze liczą sobie ponad 5000 
lat i pochodzą z Asyrii, Egiptu 
i Persji. Pierwsi chrześcija-
nie dekorowali je głównie 
na czerwono. Kolor ten miał 
symbolizować mękę i zmar-
twychwstanie Chrystusa oraz 
wiarę w nadejście życia wiecz-
nego.

W k u l t u r z e  l u d o w e j , 
na przestrzeni wie-
ków pojawiały się róż-

norodne techniki i  metody 
ich ozdabiania, wykorzystu-
jące do barwienia naturalne 
produkty (korę, liście cebuli, 
drzew) sitowie, wosk itp. Tak 
powstawały piękne pisanki, kra-
szanki, którymi obdarowywano 
się wzajemnie. Współcześnie, 
oprócz dawnych, tradycyjnych 
metod, pojawiają się nowocze-
sne sposoby umożliwiające two-
rzenie unikatowych ozdób zwią-
zanych z obchodzeniem świąt 
Wielkiej Nocy. Do jednych z nich 

należy decoupage – technika 
ozdabiania specjalnie spreparo-
wanych powierzchni papierem 
i to właśnie tą technikę wyko-
rzystał Gminny Ośrodek Kul-
tury w Goczałkowicach-Zdroju 
zapraszając dzieci i młodzież 
4 kwietnia br. na wielkanocne 
warsztaty rękodzieła.

W ramach piątkowego spo-

tkania, uczestnicy na bazie jajek 
ze styropianu własnoręcznie 
wykonali piękne pisanki, okle-
jone świątecznymi motywami 
wycinanymi z papierowych ser-
wetek. Wszystkie utworzone 
podczas warsztatów prace, 
powstały pod okiem instruk-
tor Barbar y Szwedy, która 
na co dzień przy współpracy 

z Panią Bożeną Rokitą prowadzi 
w GOK-u wtorkowe zajęcia Kre-
atywnej Pracowni.

Ponadto, 10 kwietnia br. 
w siedzibie naszej instytucji 
rozstrzygnięto coroczny Wiel-
kanocny Konkurs Plastyczny, 
na który wpłynęły 164 barwne 
pisanki. Spośród nich jury, przy-
znało 8 nagród głównych oraz 29 
wyróżnień.

Nagrody przyznano:
1. Zofia Mynarska, kl.I/SP Góra/
2. Magdalena Korczyk, 7 lat/PP 
nr 2 Goczałkowice/
3. Paulina Miedziok, 7 lat/SP  
nr 1  Goczałkowice/
4. Zuzanna Rabaszowska, 8 lat/
POPP Pszczyna/
5. Roksana Skorupka, 8 lat/SP  
nr 2 Pszczyna/
6. Aleksandra Szafron, 13 lat/
PCK Pszczyna/
7. Kamila Gril, I kl. gim./ZSP nr 
4 Czechowice/
8. Beata Morawiec, kat.dorosły/
Kobiór/

Ewelina Sowa

WIElKANOCNE PISANKI
W GMINNYM OŚRODKU 
KUlTURY

Wesolego Alleluja!

Wesolego Alleluja!

Z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy,
spokoju ducha,
radosnego serca,
pogodnego nieba,
niech w Pañstwa  domach
zagoœci wiosna
- odrodzenie do ¿ycia.

Gminny Oœrodek Kultury
oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Gocza³kowicach-Zdroju
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Z okazji obchodzonej począt-
kiem kwietnia kolejnej 
rocznicy urodzin wielkiego 

bajkopisarza Hansa Christiana 
Andersena, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna w Goczałkowi-
cach-Zdroju zaprosili wszyst-
kie dzieci na niezwykłe przed-
stawienie. W środowe popo-
łudnie, 9 kwietnia najmłodsi 
poznali historię życia wyjątko-
wej postaci, która narodziła się 
wiele lat temu pod piórem duń-
skiego autora.

Brzydkie Kaczątko, bo o nim 

mowa stało się bohaterem pięk-
nej opowieści, o odwadze, harcie 
ducha i nadziei na lepsze jutro, 
którą zaprezentował maluchom 
dobrze znany i lubiany zespół 
aktorów firmy PRYM ART, który 
od pewnego czasu cyklicznie 
odwiedza naszą miejscowość.

Całe przedsięwzięcie nawią-
zywało do obchodzonej od kilku 
lat w wielu krajach Europu Nocy 
z Andersenem – kulturalnego 
wydarzenia, mającego na celu 
propagowanie literatury dzie-
cięcej.

Ewelina Sowa

SPOTKANIE Z ANDERSENEM
- bRZYDKIE KACZąTKO

Tegoroczna edycja ogólnoeu-
ropejskiej kampanii Tydzień 
z Internetem odbyła się 

w dniach 24-30 marca 2014 r. W tym 
czasie różne instytucje i organiza-
cje oferowały publiczny dostęp 
do Internetu (np. biblioteki, szkoły, 
domy kultury czy pracownie kom-
puterowe) oraz mogły organizo-
wać spotkania pokazujące różno-
rodne możliwości wykorzystania 
Internetu i zastosowania nowych 
technologii.

Kampanię objął honorowym 
patronatem Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski.Gminna Biblioteka 
Publiczna w Goczałkowicach – 
Zdroju również przyłączyła się 
to tej akcji. Właśnie z tej okazji w marcowy poniedziałek biblio- tekę odwiedziły przedszkolaki 

z Publicznego Przedszkola nr 1 
w Goczałkowicach – Zdroju.

Dzieci wysłuchały bajki o Jasiu 
i jego małym robocie, z której 
dowiedziały się, co to właściwie 
jest Internet,

jak z niego korzystać oraz 
jakie zagrożenia można spotkać 
niewłaściwie użytkując Internet.

Przedszkolaki mogły rów-
nież „pobawić się” korzysta-
jąc z komputerów znajdujących 
się w bibliotece, zaglądając 
na strony przeznaczone specjal-
nie dla nich.

Gminna Biblio-
teka Publiczna

w Goczałkowicach-Zdroju

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 
W GMINNEJ bIblIOTECE 
PUblICZNEJ 

PROFIl
 GMINNEGO OŚRODKA KUlTURY 

JUŻ NA FACEbOOKU!!!
... polub nas na:

/gokgoczalkowice
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Mieczysław Bieniek czło-
wiek pasji, który o swo-
ich podróżach mógłby 

opowiadać godzinami, przyje-
chał do Goczałkowic – Zdroju 
na zaproszenie Gminnej Biblio-
teki Publicznej.

W  w y n i k u  w y p a d k u 
na kopalni  stracił  zdrowie 
i pracę, ale nie załamał się, 
zaczął realizować swoje marze-
nia i zwiedzać świat. Bez zna-
jomości języka, bez przewod-
ników, bez map, bez dużej 
gotówki.

Prawdopodobnie  jedyny 
górnik – podróżnik, Ślązak, 
który samotnie zwiedził 116 
krajów, sam o sobie mówi „Jo 
je Hajer. Hajer nie do zajecha-
nio”.

Podczas trwającego ponad 
2 godziny spotkania, podróż-
nik opowiadał o wyprawie 
do Afryki, której trasa wiodła 

przez Egipt, Sudan, Etiopię, 
Dżibuti, Erytreę i Czad.

Ma niepowtarzalny dar przy-
kuwania uwagi swoimi opowie-
ściami. Autentyczna radość

z kontaktu z drugim czło-
wiekiem, bezkompromisowość 
w podejmowaniu prób pokona-
nia niemożliwego, a jednocze-
śnie świetny instynkt w ocenie 
sytuacji – tak najkrócej można 
by scharakteryzować tę nietu-
zinkową postać.

Spotkanie z Hajerem z kato-
wickiego Giszowca okraszone 
było śląską gwarą i podlane 
sporą dawką dobrego humoru, 
nie zabrakło barwnych i cie-
kawych zdjęć i niesamowitych 
opowieści.

S w o j e  w y p r a w y  o p i -
sał w książkach np. „Hajer 
jedzie do Dalajlamy”, „Hajer 
jedzie do Indii”, „Hajer jedzie 
do Soczi”. Na pytanie, kiedy 

znajduje czas na pisanie ksią-
żek mówi, że podczas każdej 
podróży prowadzi coś w rodzaju 
dzienników, pisze nocami.

W maju wyrusza w swoją 
kolejną rowerową podróż przez 

Kirgistan i Tadżykistan,, która 
ma trwać około siedmiu mie-
sięcy.

Gminna Biblio-
teka Publiczna

w Goczałkowicach-Zdroju

GbP ZAPROSIłA NA
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Goczałkowicach-Zdroju 

 
zaprasza na wycieczkę 

 
KAZIMIERZ DOLNY – SANDOMIERZ 

- BARANÓW SANDOMIERSKI 
- NAŁĘCZÓW 

 

29-31 SIERPNIA 2014 r.  
 

Odpłatność: 
członkowie 390 zł, sympatycy 400 zł.  

 

      
 

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30  
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61. 

 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przy zapisie 

należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł. 

Z okazji świąt Wielkanocnych
życzenia zdrowia, radości 

i błogosławieństwa
Zmartwychwstałego Chrystusa

oraz wesołego „ALLELUJA”

życzy
Zarząd Koła Emerytów,
 Rencistów i Inwalidów 
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Żeński zespół LKS–u Goczał-
kowice–Zdrój zainauguro-
wał rundę rewanżową zwy-

cięskim meczem w Bytomiu, prze-
ciwko miejscowej Polonii. Dla dru-
żyny prowadzonej przez Marka 
Jacka był to o tyle ważny mecz, 
że przed pierwszym gwizdkiem 
obie drużyny w tabeli dzielił zale-
dwie jeden punkt. „Goczały” zgar-
nęły więc za zwycięstwo przysło-

wiowe „sześć punktów” dzięki 
czemu umocniły się w czołówce 
tabeli. Idealny debiut zaliczyła 
Kamila Adamczyk.

Drużyna z Goczałkowic spo-
tkanie w Bytomiu rozpoczęła 
w dobrym stylu, mając przewagę 
i więcej z gry. W tym okresie czasu 
zawodniczki stworzyły sobie 
5–6 dogodnych okazji do strze-
lenia gola. Ta sztuka udała się 

w 25 minucie spotkania Kamili 
Adamczyk pozyskanej zimą 
z Rekordu Bielsko–Biała. Napast-
niczka debiutująca w barwach 
LKS–u strzałem głową wykorzy-
stała dobre dośrodkowanie Anety 
Król. W drugiej części gry więcej 
z gry miały gospodynie, które 
były blisko wyrównania po tym, 
jak jeden ze strzałów zatrzymał 
się na poprzeczce. Dziewczyny 
z Goczałkowic nieco cofnięte czy-
hały zaś na okazje do kontrataku. 
Zwycięstwo na dwie minuty 
przed końcem meczu przypieczę-
towała Kamila Adamczyk, która 
wyłuskała piłkę w polu karnym 
i po akcji indywidualnej trafiła 
z 12 metrów po ziemi.

Oprócz debiutu zdobywczyni 
dwóch bramek, warto odnotować 
jeszcze jedną rzecz. W końcówce 
spotkania na boisku zameldo-
wała się zaledwie 14–letnia Karo-
lina Zientek. – W tej chwili może 
grać 45 minut, a po ukończeniu 
15 roku życia może zagrać cały 
mecz – tłumaczy przepisy Marek 

Jacek.
– Dziewczyny zostawiły mnó-

stwo zdrowia, były bardzo poobi-
jane po meczu. Są trzy punkty 
i miejmy nadzieję, że dalej 
to tak wszystko pójdzie. Brawo 
dla Kamili Adamczyk, która 
pociągnęła zespół do zwycię-
stwa – podsumował inauguracją 
rundy szkoleniowiec żeńskiego 
zespołu z Goczałkowic.

KTS Polonia Bytom – LKS 
Goczałkowice–Zdrój 0:2 (0:1)

0:1 – Kamila Adamczyk (25'), 
0:2 – Kamila Adamczyk (88')

LKS Goczałkowice–Zdrój: 
Justyna Kuś – Wiola Mandla, 
Małgorzata Nowok, Klaudia 
Matonog, Alexandra Świerkot, 
Dominika Stawnicza, Martyna 
Dobrowolska, Beata Madeja (90' 
Karolina Zientek), Aneta Król 
(70' Aleksandra Piwowarczyk), 
Aleksadra Łapa (60' Joanna 
Puchałka), Kamila Adamczyk 
(89' Ewa Lazarek). 

Trener: Marek Jacek
źródło: www.sps24.pl

DEbIUT MARZENIE
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We wtorek 18 marca 2014 roku na basenie GOSiR w Goczał-
kowicach – Zdroju odbyły się drużynowe zawody pływac-
kie szkół podstawowych – etap powiatowy. O mistrzostwo 

powiatu pszczyńskiego walczyły cztery drużyny dziewcząt z SP 1 
z Woli, SP 15 z Jankowic, SP 2 z Pszczyny oraz SP1 z Goczałkowic – 
Zdroju oraz z cztery drużyny chłopców z SP 1 z Woli, SP 4 z Pszczyny, 
SP 15 z Jankowic oraz SP1 Goczałkowic – Zdroju. Drużyny składały 
się z zawodników klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Ucznio-
wie klas trzecich i czwartych pływali w trzech stylach: dowolnym, 
grzbietowym i klasycznym na dystansie 50 m. Uczniowie klas pią-
tych i szóstych pływali w czterech stylach: dowolnym, grzbietowym, 
klasycznym oraz delfinem na dystansie 50 m. Klasy trzecie i czwarte 
ścigały się w sztafecie 4x 50 stylem dowolnym a klasy piąte i szóste 
w sztafecie 4x50m stylem zmiennym. Rywalizacja do ostatniej kon-
kurencji była bardzo wyrównana. Drużyna dziewcząt z Goczałkowic 
zajęła pierwsze miejsce przed drużyną z SP 1 z Woli. Wśród chłopców 
zdecydowanie wygrała drużyna z SP 1 z Goczałkowic wyprzedzając 
drużynę z SP 15 z Jankowic.

Na etapie rejonowym zapowiada się więc ciekawa i zacięta walka 
o pierwsze miejsca zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, które 
premiowane są awansem na szczebel wojewódzki!

Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji ogólnej:
Drużyny dziewcząt:
I miejsce- SP 1 Goczałkowice – Zdrój
II miejsce –SP 1 Wola
III miejsce – SP 15 Jankowice
IV miejsce – SP 2 Pszczyna
Drużyny chłopców:
I miejsce- SP 1 Goczałkowice – Zdrój 239 pkt.
II miejsce – SP 15 Jankowice 233 pkt.
III miejsce – SP 1 Wola 232 pkt.
IV miejsce – SP 4 Pszczyna 227pkt.
.
Do etapu rejonowego przechodzą trzy pierwsze drużyny.
Oto miejsca od I do III uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczał-
kowicach – Zdroju:
I miejsca:
Kolon Karolina – 50 dowolny kl.3a
Siuta Sandra – 50 grzbiet kl 3a
Hyła Aleksandra – klasyczny 50m kl 3a
Famulok Zuzanna – klasyczny 50m: kl 4b
Szendzielorz Natalia – dowolny 50m kl 4a
Pęcak Agnieszka – delfin 50m 5a

Dzida Marta – grzbiet 50m kl6 a
Strządała Jakub – dowolny 50m 3a
Kiecok Jakub – grzbiet 50m 3a
Szyndzielorz Jakub – grzbiet 50m 6b
Ogierman Jakub – dowolny 50m: 6a
Pyclik Borys – klasyczny 50m 3a
Michalski Wojciech – klasyczny 50m: 46,22 6a
Sztafeta dziewczyn 4x 50m zmienny (Szyndzielorz N., Chlebek E., 
Caban K., Pęcak A.)
Sztafeta dziewczyn 4x 50m dowolny (Famulok Z., Hyła A., KolonK., 
Pęcak M..)
II miejsca:
Gawlak Marzena – dowolny 50m kl 6a
Caban Katarzyna – klasyczny 6b
III miejsca:
Brauntsch Aleksandra – grzbiet 50m kl 5d
Chlebek Emilia – grzbiet 50m kl.5a
Adamczyk Marta – klasyczny 50m 5a
Sztafeta chłopców 4x50m dowolny (Czyż W. Strządała, Pyclik B., 
Brudek M.)

Najlepiej wypadli uczniowie klasy 6, którzy zdobyli komplet zwy-
cięstw zarówno  w kategorii dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie 
klasy sportowej, którzy swoje pierwsze kroki pływackie oraz chęć do 
pływania,  zwiększonego wysiłku zaszczepiali u pani Joanny Furczyk. 
Gratulujemy!!!

W kolejnym etapie rejonowym szkoła nasza będzie walczyć o awans 
do zawodów wojewódzkich. Życzymy powodzenia!!! Organizatorem 
zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju 
we współpracy z GOSiR w Goczałkowicach – Zdroju. Szczególne 
podziękowania należą się nauczycielom w-fu i wychowawcy klasy 3a 
z SP 1 w Goczałkowicach – Zdroju oraz ratownikom basenu GOSiR.

GOCZAłKOWICCY PłYWACY 
PIERWSI W POWIECIE...

GODZINY OTWARCIA 

Krytej pływalni / Hali sportowej 
 w okresie "Świąt Wielkanocnych" 

 

19.04.2014r. (Sobota) 7.00 - 13.00 

(wejście ostatniego klienta do godz. 12.00) 

20.04.2014r. (Niedziela) - Nieczynne 

21.04.2014 (Poniedziałek)  

                                                       15.00 - 22.30 
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 
13, na okres 21dni tj.

od 17 kwietnia 2014r. 
do 9 maja 2014r.

wykazu nieruchomości, położonych w Goczałkowicach-
-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej przeznaczonych do wydzier-
żawienia. Wykaz ten stanowi załączniki do Zarządzenia 
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/55/2013 z dnia 
9 kwietnia 2014r.

WÓJT GMINY
GOCZAłKOWICE ZDRÓJ

informuje:

W czwartek 24 kwietnia 
2014 roku na basenie 
GOSiR w Goczałkowi-

cach – Zdroju odbyły się druży-
nowe zawody pływackie szkół 
podstawowych – etap rejonowy. 
O t ytuł najlepszej drużyny 
rejonu wśród dziewcząt i chłop-
ców walczyło pięć zespołów SP 
1 z Woli, SP 15 z Jankowic, SP 
3 ze Skoczowa, SP 4 z Cieszyna 
oraz gospodarz zawodów SP1 
Goczałkowic – Zdroju. Drużyny 
składały się z zawodników klas 
trzecich, czwartych, piątych 
i szóstych. Uczniowie klas trze-
cich i czwartych pływali w trzech 
stylach: dowolnym, grzbieto-
wym i klasycznym na dystansie 
50 m. Uczniowie klas piątych 
i szóstych pływali w czterech 
stylach: dowolnym, grzbieto-
wym, klasycznym oraz delfinem 
na dystansie 50 m. Klasy trzecie 
i czwarte ścigały się w sztafecie 
4x 50 stylem dowolnym a klasy 
piąte i szóste w sztafecie 4x50m 
stylem zmiennym. Podobnie jak 
na szczeblu powiatowym rywa-
lizacja do ostatniej konkurencji 
była bardzo wyrównana. Dru-
żyna dziewcząt z Goczałkowic 
zajęła drugie miejsce minimalnie 
przegrywając z dziewczynami 
z Cieszyna. Wśród chłopców 
wygrała drużyna z SP 1 z Woli 

wyprzedzając drużynę z Cie-
szyna, a chłopcy z Goczałkowic 
zajęli trzecie miejsce. Nasz rejon 
reprezentować będą na etapie 
wojewódzkim wśród dziewcząt 
Szkoła Podstawowa nr4 z Cie-
szyna, a wśród chłopców Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Woli.

Poniżej przedstawiamy wyniki 
klasyfikacji ogólnej:

Drużyny dziewcząt:
I miejsce – SP 4 Cieszyn – 238pkt.
II miejsce- SP 1 Goczałkowice – 
Zdrój – 233pkt.
III miejsce – SP 3 Skoczów – 
225pkt.
IV miejsce – SP 15 Jankowice – 
223pkt.
V miejsce – SP 1 Wola – 217pkt.

Drużyny chłopców:
I miejsce- SP 1 Wola 239 pkt.
II miejsce – SP 4 Cieszyn – 233pkt.
III miejsce – SP 1 Goczałkowice – 
Zdrój 229pkt.
IV miejsce – SP 15 Jankowice – 
216 pkt,
V miejsce – SP 3 Skoczów – 
206pkt.

Do etapu wojewódzkiego prze-
chodzą zwycięskie drużyny.

Oto miejsca od I do III uczniów 
S z ko ł y  Po d st awowej  n r  1 
w Goczałkowicach – Zdroju:
I miejsca:
Strządała Jakub – dowolny 50m 
kl. 3a,
Pyclik Borys – klasyczny 50m kl. 
3a,

Siuta Sandra – grzbiet 50m kl 3a,
Famulok Zuzanna – klasyczny 
50m: kl 4b,
Pęcak Agnieszka – delfin 50m 
6a,
Szendzielorz Jakub – grzbiet 
50m kl 6b,
Ogierman Jakub – dowolny 50m 
kl. 6a,
Sztafeta dziewczyn 4x 50m 
dowolny (Famulok Z., Hyła A., 
Pecak G, Siuta S.).
II miejsca:
Englisz Kacper – grzbietowy 
50m 4c,
Michalski Wojciech – klasyczny 
50m 6a,
Skabrat Jakub – delfin 50m 6a,
Hyła Aleksandra – klasyczny 
50m kl.3a,
Szendzielorz Natalia – delfin 
50m kl. 5a,
Szt afet a  chłopców 4x50m 
dowolny (Czyż W. Strządała, 
Pyclik B, Pysz O.).
III miejsca:
Czyż Wojciech – klasyczny50m 
kl 5d,
Kolon Karolina – dowolny 50m 
kl 3a,
Pęcak Małgorzata – grzbiet 50m 
kl 5d,
Sztafeta zmienna dziewcząt 
4x50m (Chlebek Emilia 5a, 
Szyndzielorz N. 5a, Dzida M. 6a, 
Pęcak A. 6a).

NASI PłYWACY bEZ AWANSU 
DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO...

W dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w dużej sali 
Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13 odbędzie się 
spotkanie z projektantami firmy CERMET-BUD Sp. 

z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie z Krakowa, wykonują-
cej projekt przebudowy Potoku Goczałkowickiego. Wezmą 
w nim również udział przedstawiciele administratora 
Potoku i inwestora czyli Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie. 
Projektem zostanie objęta regulacja koryta cieku oraz prze-
budowa przepustów na całej długości Potoku. Na spotkaniu 
zainteresowani mieszkańcy będą mogli zapoznać się z pro-
ponowanymi założeniami projektowymi. Planowany ter-
min zakończenia opracowania dokumentacji projektowej 
wyznaczono na dzień 15.11.2014 r.

Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

PRZEbUDOWA POTOKU 
GOCZAłKOWICKIEGO 

- SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY
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Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, 
wystarczy przyjść do mobilnego stanowiska ZIP z dowodem toż-
samości (dowodem osobistym lub paszportem). Po otrzymaniu 

danych dostępowych w mobilnym punkcie ZIP (identyfikator użytkow-
nika oraz tymczasowe hasło), można już w pełni korzystać z serwisu zip.
nfz.gov.pl.

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim serwisem 
udostępniającym online zarejestrowanym użytkownikom dane o ich 
leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się 
na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu w delegaturze, 
sekcji lub siedzibie OW NFZ loginu i hasła, pacjent może w każdej 
chwili sprawdzić m.in.: gdzie się leczył, gdzie i kiedy wykupił refun-
dowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ, czy jest ubezpieczony, gdzie 
złożył deklarację do lekarza POZ. Zarówno rejestracja jak i korzysta-
nie z serwisu są bezpłatne. Poprzez wdrożenie ZIP Narodowy Fun-
dusz Zdrowia realizuje swój obowiązek ustawowy dotyczący infor-

mowania pacjentów o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach.
Ponadto, od grudnia 2013 r. rodzice lub opiekunowie zgłaszający 

dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania 
danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Dane 
dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, 
która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten 
jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). 
Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak 
w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpie-
czenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka 
lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego 
domu dziecka). Ponadto, młodzież w wieku 16-18 lat może otrzy-
mać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu 
osobistego.

 Wójt Gminy
 Goczałkowice-Zdrój

 Gabriela Placha

Informujemy, że w dniach 13,14 oraz 15 maja br., w godzinach od 10.00 do 14.30 w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój (pokój 
101, I piętro) dyżur będzie pełnić pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia wydający identyfi kator użytkownika i hasła 
do kont Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. 
[Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości 
SA] w Woli informuje, iż od dnia 2 stycz-

nia 2014 r. w siedzibie Centrum Przedsiębior-
czości CP Sp. z o. o. organizowane są dyżury 
w ramach okienka przedsiębiorczości.

Podczas dyżurów konsultanci świadczą 
bezpłatne usługi informacyjne dla przedsię-
biorców i osób zamierzających założyć dzia-
łalność gospodarczą. Usługi informacyjne 
dotyczą aspektów podejmowania i wyko-
nywania działalności gospodarczej. Obej-

mują m.in.:

• administracyjno-prawne aspekty zakłada-
nia, prowadzenie i zawieszania/zamykania 
działalności gospodarczej,
• finansowania działalności z różnych źródeł,
• zakres korzystania z bazy CEIDG.
Z usług można skorzystać:
• osobiście w siedzibie Centrum Przedsię-
biorczości CP Sp. z o. o. [Dawniej: Centrum 
Przedsiębiorczości SA], ul. Kopalniana 6, 
43-225 Wola, we wtorki i czwartki w godzi-

nach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się na konsultacje pod nr 
tel./32/211 91 77,
• telefonicznie pod nr tel./32/211 91 77 
lub/32/211 81 80 w poniedziałki i wtorki 
w godzinach 13.00 – 13.30.

PUNKT KONSUlTACYJNY – 
OKIENKO PRZEDSIĘbIORCZOŚCI

 

 
 

 

INFORMACJA - PSZOK
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że od 5 kwietnia 2014 roku w każdą sobotę, w godzinach 

od 12.00 – 14.00 czynny będzie PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 3 (przy Szkole Podstawowej nr 1).
W punkcie będzie można oddawać odpady zielone i biodegradowalne.

Uwaga! W dniu 19 kwietnia 2014r. PSZOK będzie nieczynny.
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WAŻNE ADRESY

URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00. 
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU 
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa 
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00 
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00. 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./fax. 32/2107185, wew. 121. 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424. 
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem” , ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława", ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107255.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 
39, tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61, 
czynna: poniedziałek ; środa; czwartek 7.00 -18.00, wtorek 7.00 -17.00, 
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji. 
Pogotowie Energetyczne: tel. 32/3030303 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 - tel. 32 7362421;
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. Bielsko-Biała - tel. 33 4992000;
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek - tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy 
Marcin Chudek, ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 603779645.
AWARIE SIECI WODOSIĄGOWEJ tel. 605288662.

DYŻURY DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier 

przyjmują interesantów w budynku, 
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek  - od 10.00 do 12.00

Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.
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Czasopismo samorządowe gminy Goczałkowice-Zdrój

Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych 

znajduje się w budynku 
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.

Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30

Kontakt  telefoniczny 
- 661 270 473

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW

siedziba biuro koła
mieści  się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II p.

Dyżury: wtorek
godz. 9.30 - 12.30

WIOSKA INTERNETOWA

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 14.30 - 20.30
Wtorek: 14.30 - 20.30
Środa: 14.30 - 20.30 

Czwartek: 13.30 - 19.30
Piątek: nieczynne

Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne


