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wiadomości goczałkowickie

UCHWAŁY RADY GMINY
UCHWAŁA NR
XXVIII/185/2013

Goczałkowice−Zdrój w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:
1) stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,
2) jednorazowe dodatkowe
wyposażenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy wytwarzający odpady
zmieszane ponad przy jętą
normę, tj. 50 litrów odpadów
na osobę miesięcznie w odpowiednie pojemniki bądź kontenery na odpady zmieszane,
3) jednorazowy dodatkowy
odbiór odpadów komunalnych
bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują
m i e s z k a ń c y w y t wa r z a j ą c y
odpady zmieszane ponad przyjętą normę, tj. 50 litrów odpadów zmieszanych na osobę
miesięcznie (odbiór pojemników i kontenerów wraz z pozostałymi odpadami wraz z transportem i odzyskiem lub unieszkodliwianiem);
4 ) o d b i ó r d o s t a r c z o ny c h
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego
odbioru odpadów należy zgłosić w formie zamówienia, którego wzór określi Zarządzenie
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te
usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 6 r ust.
4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.
1172 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizac jami pozar ządowymi
i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536) Rada Gminy
Goczałkowice-Zdrój uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Określa się następujące
rodzaje dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę
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sprzedam działkę
budowlaną
(lokalizacja - BÓR II)

16,5 A

TEL. 32 720 96 83;
515 936 283.

Określa się następujące ceny
za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Goczałkowice−Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
1) za stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
cena wynosi:
a. 3,69 zł. na miesiąc za pojemnik o pojemności 110, 120 lub
240 litrów,
b. 18,45 zł. na miesiąc za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
2) za jednorazowe dodatkowe
wyposażenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy wytwarzający odpady
zmieszane ponad przy jętą
normę, tj. 50 litrów odpadów
na osobę miesięcznie w odpowiednie pojemniki bądź kontenery na odpady zmieszane cena
wynosi:
a. 61,50 zł za jednorazowe
wyposażenie nieruchomości
w pojemnik o pojemności 110,
120 lub 240 litrów,
b. 86,10 zł za jednorazowe
wyposażenie nieruchomości
w pojemnik o pojemności 1100
litrów,
3) za jednorazowy dodatkowy
odbiór odpadów komunalnych
bezpośrednio z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy wytwarzający odpady
zmieszane ponad przy jętą
normę, tj. 50 litrów odpadów
zmieszanych na osobę miesięcznie (odbiór pojemników
i kontenerów wraz z pozostałymi odpadami wraz z transportem i odzyskiem lub unieszkodliwianiem) cena wynosi:
a. 16,20 zł za jednorazowy
odbiór pojemnika o pojemności 110, 120 litrów;
b. 27,- zł za jednorazowy odbiór
pojemnika o pojemności 240
litrów;
c. 72,36 zł za jednorazowy
odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów;
4) za odbiór dostarczonych
do punktu selektywnego zbier a n i a o d p a d ów ko m u n a l nych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych cena wynosi
10,80 zł za tonę odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.

§ 3.
1. Cena za stałe (miesięczne)
wyposażenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i winna być wnoszona
przez mieszkańca wraz z opłatą
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Cena za jednorazowe dodatkowe wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wytwarzający
odpady zmieszane ponad przyjętą normę, tj. 50 litrów odpadów
na osobę miesięcznie w odpowiednie pojemniki bądź kontenery na odpady płatna będzie
w terminie do 7 dni od wystawienia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój faktury VAT obejmującej
świadczenie usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
3. Cena za jednorazowy dodatkowy odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wytwarzający
odpady zmieszane ponad przyjętą normę, tj. 50 litrów odpadów zmieszanych na osobę miesięcznie (odbiór pojemników
i kontenerów wraz z pozostałymi
odpadami wraz z transportem
i odzyskiem lub unieszkodliwianiem) płatna będzie w terminie
do 7 dni od wystawienia przez
Gminę Goczałkowice-Zdrój faktury VAT obejmującej świadczenie usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
4. Cena za odbiór dostarczonych
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych płatna będzie bezpośrednio w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w momencie zdawania
odpadów.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązywania od dnia
1 lipca 2013r.
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Dotacja na II etap
rewitalizacji parku

Gmina Goczałkowice-Zdrój
znalazła się na 1 miejscu listy
rankingowej i uzyskała dofinansowanie w wysokości
288 854 zł na realizację projektu pn.” Rewitalizacja parku
zdrojowego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice -Zdrój- etap II.
W dniu 9 maja odbyło się
posiedzenie organu decyzyjnego, któr y dokonał oceny
wniosków złożonych w odpo-

wiedzi na ogłoszenie o konkursie zorganizowanym przez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” w ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Pszczyńska”.
Zakres operacji obejmuje drugi
etap rewitalizacji parku zdrojowego poprzez:
-dokończenie budowy ścieżek edukacyjno -przyrodniczo-wypoczynkowych poprawiających układ komunikacyjny
w parku

Rewitalizacja Parku Uzdrowiskowego.

-budowę oświetlenia w/w alejek
parkowych,
-wykonanie kładek przez potok
„Kanar” ułatwiających komunikację, co będzie stanowiło
znaczne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt tego projektu
wyniesie 715 644,15 zł, a jego
realizacja rozpocznie się w roku
2014, po podpisaniu umowy
na dofinansowanie z Urzędem

Marszałkowskim w Katowicach
i po zakończeniu procedur przetargowych.
Aktualnie trwają prace związane z pierwszym etapem rewitalizacji polegające na budowie
alejek spacerowych w układzie
sinusoidalnym w głównym wnętrzu parku oraz oświetlenia parkowego.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Wprowadzenie objazdu
w związku z przebudową
mostu na rzece Wiśle
w ciągu ul. Legionów

J

ak informuje Zakład Budowlany „Most-Bud” Eugeniusz
Klimczak, w związku z realizacją zadania: „Przebudowa
mostu na rzece Wiśle w ciągu
drogi powiatowej 4116S ul.
Legionów w Czechowicach-Dziedzicach” w dniu 06-05-2013r.
nastąpiło zamknięcie wspomnianego obiektu mostowego,
a objazd prowadzony jest wytyczoną trasą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.
Na czas prowadzenia robót
wyznaczono trasę objazdu
tymczasowego drogami gmin-

nymi, powiatowymi i krajowymi
(powiatowymi w ciągu ulic
Legionów, Węglową dalej drogą
krajową nr 1, zjazd na drogę
powiatową (ul. Uzdrowiskowa)
i dalej drogą gminną – ul. Borowinową i powrót przez DK-1
na drogę powiatową – ul. Legionów/ul. Uzdrowiskowa). Łączna
długość objazdu wynosi 5,1 km.
Ruch pieszy zostanie skierowany
po przebudowywanym obiekcie (wygrodzona przestrzeń
na pomoście obiektu).
Planowany termin zamknięcia obiektu od 06-05-2013r.
do 30-11-2013r.
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NOWE ZASADY
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI-PYTANIA
I ODPOWIEDZI CZ. III
1. papier i makulatura-worek
niebieski,
2. szkło białe i kolorowe –
worek zielony,
3. plastik, metal i opakowania wielomateriałowe– worek
żółty,
4. odpady zmieszane – kubły.

1. Jaka firma będzie odbierać odpady od mieszkańców?
Od 1 lipca 2013r. odpady
od mieszk ańców z terenu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
będzie odbierała firma SITA
z Bielska-Białej.
2. Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłat y
za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach opłaty mają pokryć
wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Zaliczają się do nich koszty: odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi
administracyjnej systemu.
3. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Natomiast worki do kubłów
na odpady zmieszane oraz
worki na odpady segregowane
dostarczy firma zajmująca się
odbiorem odpadów.

4. Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak, będzie można korzystać z dotychczas używanych
kubłów. Należy jednak pamiętać, aby kubły nie były zniszczone ani dziurawe.
Właściciele nieruchomości,
którzy do tej pory dzierżawili
pojemniki od firmy odbierającej odpady, teraz będą musieli
je odkupić, albo zakupić nowe.
5. Kto poniesie koszt y
wymiany pojemnika jeżeli
zostanie on uszkodzony podczas rozładunku?
Jeśli pojemniki zostaną
u s z ko d zo n e z w i ny f i r my
odbierającej odpady, firma
ta poniesie koszty naprawy lub
wymiany pojemników.
6. Czy w ramach st awki
9,20 zł/miesięcznie od osoby
odbierane będą również
odpady zmieszane?
Tak. Opłata 9,20 zł/miesięcznie od osoby obejmuje
odbiór w nieograniczonej ilości
wszystkich odpadów segregowanych, jak również odpadów
zmieszanych w kubłach, w ilości 50 litrów na osobę na miesiąc.
7. Jak będziemy segregow a ć o d p a d y ? Na te re n i e
Gminy Goczałkowice-Zdrój
mieszkańcy będą segregować
odpady z podziałem na następujące frakcje:

8. Do którego worka wrzucić opakowanie (kartonik)
po mleku?
Do żółtego worka przeznaczonego także na odpady
z tworzyw sztucznych i metalu.
Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe.
9. Co zrobić z popiołem?
Popiół (nie gorący) należy
umieszczać w pojemnikach
na odpady komunalne niesegregowane czyli zmieszane.
10. Ile worków muszę miesięcznie przekazać, żeby
było uznane, że prowadzę
segregację?
Zgodnie z obowiązującym regulaminem właściciele
nieruchomości zobowiązani
są do prowadzenia selektywnej
zbiórki gromadząc w workach
następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne (butelki
PET, plastik, folia),
4) opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku,
sokach),
5) szkło.
Nie istnieje żaden górny
ani dolny limit ilości worków
z odpadami segregowanymi,
które należy wytworzyć i oddać
miesięcznie. Przekazać należy
tyle odpadów segregowanych
w workach, ile zostało „wytworzonych” w ciągu miesiąca
w gospodarstwie domowym.
Nie należy mieszać odpadów zmieszanych z odpadami
segregowanymi.

11. Co zrobić z odpadami
zmieszanymi jeśli zostanie
przekroczony limit 50 litrów
na miesiąc na mieszkańca?
W przypadku wytworzenia
większej ilości odpadów zmieszanych, mieszkaniec będzie
mógł skorzystać z dodatkowej
usługi wywozu odpadów zmieszanych (w kuble) za dodatkową opłatą.
12. Jakie dodatkowe usługi
będą świadczone przez
Gminę i jaka będzie cena
za te usługi?
Rodzaje dodatkowych usług
i wysokość opłat za wykonanie
tychże usług reguluje uchwała
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, którą publik ujemy
w tym numerze Wiadomości
Goczałkowickich.
13. Jak zamówić usługę
dodatkową?
Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług dodatkowych
należy zgłosić w formie zamówienia. Formularz zamówienia
można pobrać ze strony internetowej Gminy lub w Urzędzie
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
14. Czy od noworodków
i małych dzieci trzeba uiszczać opłatę?
Opłatę uiszcza się od każdej
osoby zamieszkującej daną nieruchomość niezależnie od jej
wieku.
15. Czy jest przewidywana
możliwość dofinansowania
stawki za odbiór odpadów?
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie przewiduje możliwości dofinansowania stawek opłat za wywóz
odpadów. Ewentualne wsparcie byłoby możliwe jedynie
w oparciu o przepisy dotyczące
pomocy społecznej.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

aktualności
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Ocena stanu urządzeń
przeciwpowodziowych w Gminie
Przeciwpowodziowe zabezpieczenie terenów gminy Goczałkow i ce - Zd ró j b u d ow l a m i
i urządzeniami przeciwpowodziowymi jest przedmiotem
wielorakich działań i częstych
kontroli.

W

dniach 26.04.2013 r.
i 13.05.2013 r. pracownicy Ur zędu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, Starostwa
Powiatowego w Pszczynie i Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
dokonali przeglądu urządzeń
przeciwpowodziowych w Gminie.

Wały przeciwpowodziowe
Wisły w ramach bieżącej konser wacji przeprowadzonej
w 2012 roku były wykoszone
na odcinku 5,359 km. W niektórych miejscach stwierdzono
na koronie wałów koleiny, lokalnie dość głębokie, szczególnie
w pobliżu prowadzonych przez
PG SILESIA prac przygotowujących teren do nadbudowy wałów
stawu Rontok. W protokole kontroli zalecono naprawienie tych
uszkodzeń. Skontrolowano też
śluzy wałowe.
Tr wa nadbudowa wału
przeciwpowodziowego Wisły
na odcinku o długości 540 m
(od km 33+700 do km 34+240).
Odcinek ten został wyłączony
z konserwacji.
Międzywale Wisły jest nadal
w znacznym stopniu zarośnięte
roślinnością, którą w większości stanowi bardzo gęsty samosiew różnych gatunków drzew
i wiele pojedynczych starych
drzew, o których usunięcie Urząd
Gminy zwracał się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w latach 2011
i 2012. Będą ponowne wystąpie-

nia o przyspieszenie prac w tym
zakresie.
Skontrolowano też inne
newralgiczne miejsca na mapie
zagrożenia powodziowego. Staw
Rontok, pełniący przy wysokich
stanach wody w Wiśle funkcję
zbiornika retencji powodziowej,
będzie przebudowywany. PG
„SILESIA” przygotowuje teren
pod rozbudowę i nadbudowę
północnego wału przeciwpowodziowego stawu. Drzewostan
porastający północny wał stawu
i wał Wisły sąsiadujący ze stykiem wału stawu został wycięty
przez PG „SILESIA”.
PG „SILESIA” uzy sk ało
o d Wo j e w o d y Ś l ą s k i e g o
pozwolenie z dnia 13 maja
2013 r. na modernizację i rozbudowę pompowni wraz z urządzeniami towarzyszącymi, istniejącymi przy ulicy Stawowej. W czasie przeglądu nie stwierdzono
żadnych prac przygotowawczych
do tej przebudowy. PG „SILESIA”
wykonało profilaktyczne profilowanie niwelety dna rowu biegnącego od ulicy Brzozowej,
oznaczonego przez nich symbolem: M-M. Pracami objęto odcinek od zastoiska powyżej ulicy
Dębowej do rowu opaskowego
stawu Rontok oraz ten rów opaskowy na zachód od ostrogi przegradzającej do zbiornika wyrównawczego, oznaczony przez PG
„SILESIA” symbolem: E-E.
W dniach dokonywania przeglądu stwierdzono, że poziom
wody w rejonie złoża borowiny obniżył się znacznie w stosunku do sytuacji z października 2012 r., co niewątpliwie
jest efektem wykonanego profilowania dna rowów. Odpływ
wody z rejonu ul. Dębowej i złoża
borowiny jest zwykle utrud-

niony ze względu na tamy budowane przez bobry. W ramach
opisanych powyżej robót tamy
te zostały przecięte ale nie zlikwidowane całkowicie więc
zapewne szybko zostaną przez
bobry odbudowane. Zamiera
drzewostan na złożu borowiny
– częściowo zapewne na skutek zmian poziomów wody ale
coraz częstszą przyczyną jest
działalność bobrów, które wycinają zdrowe jeszcze stare i grube
drzewa.
Rów opaskowy stawu Rontok na wschód od ostrogi w dniu
oględzin odprowadzał niewielką
ilość wody poprzez śluzę do międzywala Wisły. Kanał odpływowy
w międzywalu jest oczyszczony.
Stwierdzono jednak niewielkie
uszkodzenie przepustu istniejącego na kanale odpływowym.
Poziom wody w stawie Rontok, w dniu oględzin był niski.
W odległości ok. 60 m od śluzy
rowu opaskowego przygotowywany jest teren do przeprowadzenia wierceń geologicznych
dla zbadania gruntu pod budowę
nowej śluzy wałowej, która
będzie odprowadzała wodę
ze stawu Rontok bezpośrednio
do Wisły. Aktualnie wykonywany
jest projekt budowlany tej śluzy.
Będzie to śluza bezobsługowa
o prześwicie 2 x 1200 mm, wyposażona w klapy zwrotne.
Potok Goczałkowicki na całej
długości jest drożny i w miarę
czysty. Stwierdzono wykonanie
w 2012 r. konserwacji na całej
długości cieku. Koryto Potoku
w niektórych miejscach jest
w złym stanie technicznym.
Lokalnie występują podmycia skarp, miejscami zawężone
koryto cieku, brak ubezpieczenia skarp. Ponadto na całej dłu-

gości cieku znajdują się wyloty
drenarskie odcinki zarurowane
i przepusty, z których część
ma zbyt małe średnice lub nie
odpowiednie poziomy posadowienia, co powoduje po intensywnych opadach zatory i podtopienia. Administrator cieku, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych od ok. 2 lat podejmuje
działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego i technicznego przepustów Potoku
Goczałkowickiego oraz przygotowanie dokumentacji dla
przebudowy koryta cieku. Nie
stwierdzono żadnego dopływu
zanieczyszczeń. Poziom wody
w potoku jest niski.
Wały Potoku Goczałkowickiego były w 2012 roku wykoszone w ramach bieżącej konserwacji i są w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem odcinka
pomiędzy przepustem na ul.
Stawowej a ujściem do stawu
Rontok, na którym stwierdzono
w kilku miejscach obsunięcia
dolnej części skarpy. Komisja
zawnioskowała o naprawienie
uszkodzeń.
Reasumując, nie stwierdzono
widocznego pogorszenia się
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego od ostatniego
przeglądu w dniu 12.10.2012 r.
Od ubiegłego roku, niezależnie od innych organów i jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
i stan urządzeń przeciwpowodziowych, Urząd Gminy przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku
tj. wiosną i jesienią, dokonuje ich
przeglądów we własnym zakresie. Wyniki przeglądu będą podstawą do dalszych działań.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

SPRAWDŹ DATĘ
WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO
Warto zerknąć na swój dowód osobisty, by sprawdzić, czy
w tym roku nie mija, bądź minął termin jego ważności.
Produkcja dowodu trwa 1 miesiąc, dlatego warto nie zwlekać z wymianą dowodu osobistego wydanego 10 lat temu, żeby
uniknąć kłopotów w bankach, urzędach i innych instytucjach,

a także podczas kontroli policji.
Aby wymienić dowód wystarczy zgłosić się osobiście i złożyć
wniosek dostarczając do urzędu dwie fotografie.
Nie są pobierane żadne opłaty za wymianę dokumentu tożsamości.
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MAGIA ULICY ZIMOWEJ

Nareszcie piękny weekend.
Ostatni naszych Dni Otwartych.
Przyjeżdżają goście ze Słowacji
i Czech. Są również goście z Polski. Jesteśmy dumni, że tyle osób
odwiedza Goczałkowice. Pytają,
którędy nad zaporę i do Uzdrowiska. Chwalą władze Gminy
za dobre drogi i chodniki,
ale…….No właśnie, chodzi
o to ale. Miejsce magiczne dla jednych i przeklęte dla mieszkańców
ulicy Zimowej.
Władze Gminy w planie ogólnym wyznaczyły na ul. Zimowej
tereny pod zabudowę domków
jednorodzinnych i działki inwe-

stycyjne. Polecam ten drugi
temat moim sąsiadom. Miejsce
znane, jest klient. Dlaczego nie
pomyśleć o przyszłości swojej,
dzieci i wnuków? Tyle potencjału
i energii traci się na niepotrzebne
kłótnie i spory. Gdyby to zamienić w dobrą energię, ilu ludziom
można by stworzyć miejsca pracy.
W Polsce jest wiele miejsc
znanych i chętnie odwiedzanych.
Wokół takich miejsc tworzą się
skupiska różnego rodzaju działalności. Sąsiedzi chętnie otwierają swoje podwórka i za odpłatnością pilnują aut gości. Jest tyle
możliwości. Dlaczego ludzie dają

się tak manipulować w drugą
stronę?
Publiczne wywieszanie obelg,
niecenzuralne słowa skierowane
do gości naszej miejscowości,
przerysowanie autokaru z Czech
nie przysparza dobrej sławy
mieszkańcom. Efekt jest wręcz
odwrotny.
Goczałkowice-Zdrój. Ulica
Zimowa. Miejsce, które jest już
odkryte. Jeden z sąsiadów zapytał, co on z tego ma, że nas odwiedza tyle ludzi? Znam odpowiedź.
Szansę dla swojej Rodziny i wnuków na stworzenie miejsca pracy
dla nich i wielu innych sąsiadów.

Mieszkańcy innych turystycznych miejscowości takich, jak
chociażby: Szczyrk, Wisła, czy
Ustroń potrafią przełożyć bliskie
sąsiedztwo z miejscem odwiedzanym przez duże rzesze osób
na swój osobisty zysk, tworząc
np. miejsca parkingowe, noclegowe itp. Wystarczy zastanowić
się i skorzystać z szansy jaka jest
na wyciągnięcie ręki.
Nie należy zabijać miejsca,
które jest przyjazne dla sąsiadów
i gości naszej miejscowości.
Z wyrazami szacunku dla
mieszkańców ulicy Zimowej
Elżbieta Kapias

 z życia gminy 

Obchody Światowego
Dnia KsiążkI
Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające
na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę
własności intelektualnej prawem autorskim.

P

omysł organizacji święta
zrodził się w Katalonii.
W 1926 roku wystąpił
z nim wydawca, Vicente Clavel
Andrés. 23 kwietnia jest tam
hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej

patrona – Świętego Jerzego.
Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień
kobiety czerwonymi różami,
mającymi symbolizować krew
pokonanego przez Św. Jerzego
smoka. Z czasem kobiety zaczęły
odwzajemniać się mężczyznom
podarunkami w postaci książek.
W Polsce obchodzimy
to święto książki od czterech lat,
a w naszym przedszkolu po raz
drugi.
Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było wykonanie książki autorstwa naszych

przedszkolaków. Temat yka
książeczki dziecięcej była różnorodna, od ilustracji do bajek
wymyślonych przez autorów,
po te, nawiązujące do znanych
i lubianych postaci. Zaangażowanie wszystkich autorów było
ogromne.
Zanim jednak dzieci przystąpiły do pracy, poznały kolejne
etapy powstawania książki.
Następnie dzieci słuchały
fragmentów wybranych książek, czytanych przez nauczycielki.
Dzień Książki był również

okazją, aby zrobić przegląd
książeczek, znajdujących się
w przedszkolnych biblioteczkach i naprawić te, które uległy
zniszczeniu. Przy okazji przeglądania książek, znajdujących
się w biblioteczkach, dzieci
wypowiadały się na temat, jak
należy dbać o książki, aby się
nie niszczyły.
Z p ew n o śc i ą w s z y s t k i e
te działania przyczynią się
do większego zainteresowania
dzieci książkami i nauczą szacunku do nich.
Małgorzata Władarz

Oświata
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CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM…

15 kwietnia 2013 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju miało
miejsce dziesiąte spotkanie z książką organizowane
rokrocznie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała
polska czyta dzieciom”. Tym
razem do wspólnego spędzania wolnego czasu z książką
zachęcała przybyłe na spotkanie dzieci i ich rodziców
autorka literatury dziecięcej-Ewa Stadtmüller.

N

a wstępie pisarka w interesujący sposób przedstawiła zebranym drogę,
którą musi przebyć książka
zanim trafi do księgarni, czy
biblioteki, a stamtąd do rąk
czytelników. Ciekawie opowiadała o swoich książkach oraz
o tym, skąd czerpie pomysły
do pisania. Zdradziła, że inspiracją do pisania kolejnych
książek były często pytania
jej dzieci. Właśnie po tym, jak
syn pisarki zapytał, dlaczego
robaczek świętojański świeci,
powstała „Baśń o świetliku”.
Autorka przybyła na spotkanie z czarodziejskim kuferkiem,
pełnym niezwykłych lalek-pacynek, kukiełek, marionetek-bohaterów jej książeczek.

Znalazły się w niej skrzaty,
król, królewna, smok, rycerz,
szewczyk, czarodziej, zabawne
zwierzęta. Lalki te posłużyły
do zabawy w teatr. Mali aktorzy-uczniowie naszej szkoły-wspólnie z pisarką zaprezentowali, przy pomocy wykonanych
z kolorowej włóczki, czy skrawków materiałów lalek, bajkę
„Jak skrzat Jagódka oswajał
zimę”. Poprzez tą inscenizację
autorka zachęciła młodych czytelników, aby sięgnęli również
po inne tytuły z serii „Przygody
skrzata Jagódki”. Dla miłośników legend było przedstawienie „O smoku wawelskim”,
w którym dzielny szewczyk
pokonuje ziejącego ogniem
potwora oraz prezent ac ja
innych polskich legend zawartych w zbiorkach „Legendy
polskie. Od Tatr do Bałtyku”,
„Legendy warszawskie”,
„Legendy bocheńskie”. Pisarka
wspomniała też o książeczkach z serii „Tajemnice świata
w opowieściach skrzata” i ulubionych przez młodych czytelników „Opowiastkach o zwierzętach”. Odkr ywała także
tajemnice znanych polskich
miast, proponując wszystkim, którzy lubią podróże,
przewodniki z którymi warto

je zwiedzić. Opowiedziała więc
o książkach: „Warszawa. Spacery z Ciumkami”, „Kraków
i okolice”, czy „Zakopane i okolice” tworzących serię „Skrzat
poznaje świat”. Podczas spotkania autorskiego Ewy Stadt-

wiersze, zagadki, opowiadania, baśnie i legendy oraz książeczki edukacyjne autorstwa
Ewy Stadtmüller zapewne
poszerzą spis ulubionych książeczek, po które mali miłośnicy
literatury będą chętnie sięgali

müller nie zabrakło również
ulubionych przez dzieci konkursów i bajkowych zagadek.
Na koniec dzieci miały
możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące pracy pisarza.
Na pamiątkę pobytu w Goczałkowicach Pani Ewa Stadtmüller chętnie wpisywała osobiste
dedykacje z własnoręcznym
podpisem do zak upionych
przez dzieci książeczek.
Te mądre, wesołe, przepięknie ilustrowane bajeczki,

zarówno w własnej biblioteczce jak i szkolnej bibliotece.
Zaś dzięki lekturze tych książeczek przeżyją niewątpliwie
niejedną ciekawą przygodę.
Elżbieta Beczała
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 kieruje szczególne
p o d z i ę kowa n i e d o G m i ny
Goczałkowice-Zdrój za objęcie patronatem prowadzonej
w naszej placówce ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska
czyta dzieciom".
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JESTEŚMY EKO-STRAŻAKAMI

Los naszej Planety zależy
od nas samych – tych dużych
i tych najmniejszych. Należy
o nią dbać nie tylko jeden
dzień w roku – 22 kwietnia,
ale każdego dnia i o tym wiedzą wszyscy przedszkolacy.
Niepokojące sygnały o zmianach klimatycznych i wiążących się z nimi coraz częstszych anomaliach pogodowych, zatruwaniu i niszczeniu
ekosystemów czy zaśmiecaniu Ziemi przez człowieka,
stały się bodźcem do podejmowania z dziećmi naszego
przedszkola różnorodnych
działań na rzecz Ziemi.

O

d najmłodszych lat staramy się wpajać dzieciom
zasady poszanowania nie
tylko człowieka, ale też otaczającego środowiska przyrodniczego. Organizowane zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
pozwalają dzieciom uczyć się,
w jaki sposób poznawać przy-

rodę, dbać o nią, pielęgnować
i rozumieć. Treści te w sposób
szczególny wyzwalają aktywność dziecka przedszkolnego,
pobudzają je do działania, rozwijają jego osobowość i kształtują pozytywne nastawienie
do przyrody. Podsumowaniem
zdobytej przez naszych wycho-

wanków wiedzy na temat treści
ekologicznych było zorganizowanie obchodów z okazji „Dnia
Ziemi” pod hasłem „Jesteśmy
EKO – STRAŻNIKAMI”, które
odbyły się 30 kwietnia na terenie naszego przedszkola.
W tym dniu dzieci z grupy
starszej „Pszczółki” zaprezentowały program o treściach
ekologicznych. Podczas recytacji wierszy przypomniały kolegom jak dbać o nasze środowisko przyrodnicze, aby wszystkim – ludziom, roślinom i zwierzętom żyło się milej i zdrowiej
na Ziemi. Przedszkolaki z pozostałych grup wiekowych także
zostali zaangażowani do aktywnego udziału poprzez uczestnictwo w zadaniach zaproponowanych przez starszaków.
Dzieci między innymi segregowały odpady do odpowiednich
worków, wskazywały rośliny
i zwierzęta podlegające ochronie, odczytywały z pomocą

nauczycielek telegramy z prośbami od Ziemi, w których była
mowa jak my od najmłodszych
lat możemy przyczynić się
do ochrony środowiska. Przedszkolaki świetnie poradziły
sobie z wszystkimi zadaniami
i złożyły obietnicę, że zawsze
będą dbać i szanować nasze środowisko przyrodnicze.
Na zakończenie tego spotkania każda grupa przedstawiła przygotowaną specjalnie
na tę okazję piosenkę o treściach ekologicznych.
Dzięki realizacji treści ekologicznych nasi wychowankowie
zdobyli wiele umiejętności oraz
wiedzę o tym jak dbać o otaczającą ich przyrodę, a przez
to o własne zdrowie. Widząc
wiele pozytywnych efektów
naszych działań proekologicznych będziemy je w przyszłości
kontynuować i wzbogacać dla
dobra nas wszystkich.
Nauczyciel Publicznego
Przedszkola nr 2
Agata Bajbuła

Gimnazjalistki w Warszawie

28 kwietnia uczennice Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju: Anna Famulok i Anna Miklewska uczestniczyły
w III etapie ogólnopolskiego konkursu:
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”,
który odbywał się w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk.

U

czennice uzyskały tytuły finalistek,
otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Wyróżnieniem dla gimnazjalistek będzie również publikacja ich opowiadań w książce pt. „Tak napisali najlepsi…”.
I i II etap tego konkursu odbywał się w szkole,
uczennice rozwiązywały testy, dokonywały

korekty błędów w tekście; podczas konkursu
finałowego pisały opowiadanie inspirowane
pewną historyjką obrazkową. Gimnazjum
w Goczałkowicach-Zdroju przywiązuje dużą
wagę do krzewienia kultury językowej swojej młodzieży. Uczniowie mają możliwość
brania udziału w różnorodnych konkursach dotyczących poprawnej polszczyzny.
Od wielu lat uczestniczą w powiatowym konkursie: ” Z językiem polskim za pan brat”
organizowanym przez Zespół Szkół nr 1
w Pszczynie. W tym roku szkolnym Anna
Miklewska zajęła I miejsce w kategorii – konkurs wiedzy i umiejętności.
M.M.

 z życia gminy 

Oświata

9

Uczennica SP1 laureatką
międzyszkolnego konkursu
polonistycznego

7 maja w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach odbył się I Międzyszkolny Konkurs o tytuł „MISTRZA POLSZCZYZNY” przeznaczony dla uczniów klas
V i VI szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice oraz sąsiadujących
miejscowości. Honorowego patronatu
udzielił Burmistrz Miasta Pan Marian Błachut.

I

dea przedsięwzięcia miała na celu propagowanie „zanikającej” kultury języka polskiego wśród dzieci, doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną
polszczyzną na co dzień w języku mówionym i pisanym oraz uwrażliwienie na kwestie
poprawnościowe i stylistyczne.
Siedemnaścioro uczestników reprezentujących 9 zgłoszonych do konkursu szkół zmagało
się z zadaniami potwierdzającymi umiejętności językowe z zakresu frazeologii, bogatej
leksyki, gramatyki czy ortografii. Uczniowie

mieli za zadanie rozpoznać w tekście literackim różne środki poetyckie, wykazać się wiedzą na temat osobliwości w odmianie skomplikowanych zwrotów czy posłużyć się różnymi
formami językowymi: mimiką, gestykulacją,
postawą ciała. I właśnie ta wywodząca się
ze starożytności sztuka argumentacji i perswazji, która pojawiła się w części ustnej, okazała
się być, nomen omen, frazeologiczną perełką.
Niełatwo bowiem jest przekonać Ministra
Edukacji Narodowej, żeby wydłużył wakacje
do połowy września, zachęcić burmistrza miasta do udziału w konkursie o tytuł „Mistrza
Polszczyzny” w edycji dla samorządowców
czy udowodnić największemu kombinatorowi
klasowemu, że „kłamstwo ma krótkie nogi”.
Jednak uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem celująco.
W konkursie wzięły udział dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 1. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Magdalena Jurczyk,
która pod kierunkiem polonisty Marcina

Bastera, zajęła drugie miejsce i została wicemistrzem polszczyzny. Serdecznie gratulujemy.
MB

DODATKOWA NAUKA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS III
W ROKU SZKOLNYM 2013/14

Program YOUNGSTER jest
adresowany do uczniów
klas III gimnazjów wiejskich,
a jego celem wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
w dostępie do szkół ponadgimnazjanych w miastach.
W bardzo ogólnym skrócie
Program Youngster można przyrównać do szkoły językowej,
dostępnej zwykle w większych
ośrodkach miejskich.
Podobnie w programie
Youngster: uczniowie piszą test
plasujący i na tej podstawie
są dzieleni na grupy (do 15),
uczniowie o podobnych umiejętnościach językowych trafiają
do tej samej grupy, a więc mogą
przyswajać wiedzę na tym samym
poziomie. Wszyscy uczniowie
otrzymują nieodpłatnie nowe

podręczniki (Wydawnictwo
Macmillan) odpowiadające
poziomowi ich wiedzy i różne
od wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, wpłacają
pieniądze za kurs (5 zł/miesiąc)
i rozpoczynają naukę. Zajęcia te
są tylko dla chętnych uczniów,
a nie dla wszystkich uczniów.

Na zajęciach Programu Youngster nie ma ocen, prac domowych, odpytywania i stopni,
a więc tego wszystkiego co jest
w nadmiarze na „normalnych”
zajęciach lekcyjnych (2 godziny
lekcyjne w tygodniu).
Na podstawie otrzymanych
danych wygenerowane będą dla

uczniów loginy i hasła, umożliwiające zalogowanie się uczniów
na platformie. W terminie 10
– 21 czerwca chętni uczniowie
przystąpią na platformie (www.
youngster.edu.pl) do testu plasującego. Test ten, obejmujący
wyłącznie zagadnienia gramatyczne, będzie obejmował 80
pytań, po 20 na każdym poziomie. Wyniki testu będą stanowiły
podstawę do podziału uczniów
na grupy zaawansowania. Przystąpienie do testu nie oznacza,
że uczniowie będą musieli brać
udział w zajęciach.
Jeżeli zbierze się odpowiednia ilość uczniów dodatkowe
zajęcia z języka angielskiego
ruszą od września 2013r. i będą
prowadzone na terenie naszego
gimnazjum przez nauczycieli
języka angielskiego p. Danielę
Koczy i p. Joannę Kużdżał.

10
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GOCZAŁKOWICKA NIEZAPOMINAJKA

D

zień Polskiej Niezapominajki, to święto
obchodzone 15 maja,
które ma przypominać o ochronie, różnorodności
przyrodniczej naszego kraju,
o zachowaniu od zapomnienia
ważnych chwil w życiu, osób,
miejsc i sytuacji. Jego inicjatorem był Andrzej Zalewski
– redaktor radiowej Jedynki,
prowadzący „Ekoradio”, który
w 2002 r. postanowił stworzyć
polską alternatywę dla amerykańskiego Święta Zakochanych.
Jak twierdził: „Polska Niezapominajka jest zachętą, aby budować silne, głębokie więzy z najbliższymi i szczere przyjaźnie
z ludźmi z otoczenia, przypo-

mina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody „małej”
i „wielkiej Ojczyzny”, przypomina o wartości jaką niosą
ze sobą lokalne tradycje czy
wytwory ludzkiej myśli (…) ”.
W to autorskie przedsięwzięcie z czasem zaangażowało się
szereg instytucji i osób: pszczelarze, szkółkarze, leśnicy,
szkoły, przedszkola, liczne czasopisma, Lasy Państwowe, Państwowy Instytut Geologiczny
itp., które promują najważniejsze wartości płynące z zapoczątkowania tego niezwykłego
święta.
Po l sk a N i e z a p o m i n a j k a
odbiła się szerokim echem również w lokalnych środowiskach.

Laureaci konkursu "Święto Polskiej Niezapominajki".

Najlepszym tego przykładem
jest literacko-plastyczny konkurs dla dzieci i młodzieży –
„NIEZAPOMINA JKA”, któr y
z powodzeniem, organizowany
jest przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS w Goczałkowicach-Zdroju.
Na tegoroczną edycję, odbywającą się pod hasłem „Niezapominajka – Moje miejsce
na ziemi do którego chętnie
wracam” wpłynęło 306 prac
plastycznych oraz 25 literac-

kich. Wręczenie nagród i wyróżnień (łącznie przyznano po 5
nagród w każdej kategorii oraz
21 wyróżnień plastycznych i 4
literackie) odbyło się 11 maja
2013 r., tradycyjnie w Ogrodach
Pokazowych Państwa Kapias.
Nagrody główne dla uszestników i nauczycieli ufundowało
Gospodarstwo Kapias, a staraniem GOK- u wydano tomik
poezji, zawierający wszystkie utwory, które nadesłano
na konkurs.
Ewelina Sowa

MIĘDZYGMINNY
KONKURS RECYTATORSKI
"JESTEŚMY JEDNĄ RODZINĄ"
W siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury, 15 maja
2013 r. odbył się konkurs
recytatorski dla dzieci klas
IV-VI szkół podstawowych
organizowany pod hasłem
– „Jesteśmy Jedną Rodziną”.
Tegoroczna edycja to już
XVIII odsłona zmagań młodych uczestników, którzy
zwyczajowo, w trakcie przeglądu prezentują po dwa
utwory – literacki i prozę.

N

a goczałkowickiej scenie, we wtorkowe przedpołudnie wystąpiło 24
uczniów, reprezentujących
cały Powiat Pszczyński. Wśród
recytowanych tekstów znala-

Uczestnicy konkursu recytatorskiego "Jesteśmy Jedną Rodziną".

zły się utwory autorstwa m.in.
ks. Jana Twardowskiego, Małgorzaty Musierowicz, Danuty
Wawiłow, Juliana Tuwima itp.
Decyzją jury, przyznano trzy
nagrody I stopnia „s” dla najlepszych uczestników, którymi
okazali się: Katarzyna Cofała
z Kobióra, Katarzyna Bogucka
z Wisły Małej oraz Martyna
Kuś z Pszczyny. Ponadto wyłoniono 4 wyróżnienia I stopnia,
7 II stopnia oraz 10 wyróżnień
stopnia III, nagradzając tym
samym wszystkich artystów,
którzy wykazali się zaangażowaniem i poświęcili swój wolny
czas na przygotowania do konkursu.
Ewelina Sowa
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MAJÓWKA 2013

W sobotę, 25 maja przy siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultur y w Goczałkowicach-Zdroju odbyła się
trzecia Rodzinna Majówka.
W ramach imprezy na boisku
przy budynku „Górnik” swe
umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież
uczęszczające na warsztaty
tematyczne instytucji oraz
rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym
„Portret Mojej Mamy” (łącznie na konkurs wpłynęło 689
prac).

N

a scenie, pod okiem
Jolant y Grabowskiej
wystąpili uczestnicy zajęć
tanecznych, młodzi adepci gry
na gitarze i keyboardzie prowadzeni przez instruktora – Piotra
Barteczkę oraz podopieczni Krystyny Nowińskiej-Ptaszkowskiej,
którzy zaprezentowali spektakl
teatralny „Ptasie Radio”.

Część ar t y st yczną pod-

Dzieci z warsztatów teatralnych.

sumował kierowany przez
Joannę Gryz Zespół Wokalny
GOK-u w skład którego wchodzą: Kinga Błaszczyk, Natalia
Kloc i Karolina Krawczyńska.
Występom scenicznym
towarzyszył festyn, którego
inicjatorem i głównym organizatorem było goczałkowic-

Warsztaty taneczne - grupa młodsza.

Występ młodzieży z warsztatów muzycznych GOK-u.

kie Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich. W trakcie zabawy
tanecznej przy akompaniamencie zespołu „Rico” zainteresowane osoby miały możliwość
skorzystania ze stoisk gastronomicznych oraz wzięcia udziału
w loterii fantowej. Ponadto,
dzięki członkom Goczałkowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej dla dużych i małych przygotowano wyjątkową niespo-

dziankę. Każdy miłośnik tego
niebezpiecznego zawodu miał
możliwość obejrzenia najdrobniejszych szczegółów i detali
nowego wozu strażackiego
naszej jednostki oraz sprzętu
w jaki został wyposażony.
D o d a t kowo , n a we r a n dzie siedziby GOK-u, dzieci
pod okiem Anny Haki-Otręby
– instruktora warsztatów plastycznych, upamiętniając rok
Juliana Tuwima, malowały
zbudowaną z kartonów lokomotywę, z wiersza dla najmłodszych.
Organizatorzy Majówki:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Goczałkow i c a c h - Z d r oj u s e rd e c z nie dziękują wszystkim osobom prywatnym i instytucjom
za wsparcie przedsięwzięcia,
z którego cały dochód zostanie
przekazany na rzecz dofinansowania letnich kolonii dla najuboższych dzieci z naszej miejscowości.
Ewelina Sowa

Kultura
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FESTIWAL JACKA LECHA

Z inicjatywy Gminnego
Ośrodka Kultury pod patronatem Uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju, 26 maja na werandzie Restauracji Uzdrowiskowej odbył się I Konkurs Piosenki Młodzieżowej – Twórczość
Jacka Lecha.

P

rzedsięwzięcie skierowane
do utalentowanych wokalnie
młodych osób zostało poświę-

karza, lidera zespołu Czerwono-Czarni, który w latach 90-tych
XX wieku cyklicznie koncertował
w Goczałkowicach-Zdroju.

W przeglądzie, wzięło udział 4
wokalistów, duet oraz muzyczne
trio.
Uczestnicy według regulaminu zaprezentowali licznie
zgromadzonej widowni po dwa
utwory – jeden z repertuaru
Jacka Lecha oraz drugi, dowol-

Jury w trakcie obrad.

Laureatka festiwalu - Patrycja Maciejewska.
cone osobie znanego i popularnego
w latach 70-tych i 80-tych XX w.
pochodzącego z Bielska piosen-

nie wybranego polskiego wokalisty drugiej połowy XX w.
Decyzją jury w skład którego

weszli: Michał Czernek – dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury, Damian Kocur – muzyk,
członek zespołu folkowego Turnioki, Mirek Lazarek – wokalista
zespołu Strefa oraz Katarzyna
Moś – uczestniczka jednej z edycji polsatowskiego show „Must
be the music”, nagrodę/statuetkę
GRAND PRIX wywalczyła Patrycja Maciejewska.
Utalentowana laureatka
z Mikołowa główną nagrodę –
gitarę akustyczną, za wykonanie
piosenek – „Raz po raz” oraz „Hi

SUKCES ZESPOŁU
FOLKLORYSTYCZNEGO
GOCZAŁKOWICE

P o ws z e c h n i e d o ce n i a ny
i szanowany Zespół Folklorystyczny Goczałkowice,
działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury, kultywuje
i pielęgnuje ludowe tradycje muzyczne Ziemi Pszczyńskiej. Od lat zapewnia oprawę
artystyczną lokalnych uroczystości i imprez plenerowych. Uczestniczy w licznych
przeglądach i konkursach.

H

istoria założenia zespołu
sięga 1953 r., kiedy
to Panie zrzeszone
w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich zainicjowały
jego powstanie. Na przestrzeni

minionych 60 lat swego istnienia, wielokrotnie odnosił sukcesy, które gruntowały jego
artystyczną pozycję. Oprócz

występów wokalnych, w kalendarium swej działalności może
pochwalić się nawet epizodem
filmowym, który miał miej-

fi” otrzymała z rąk Wójta Gminy
Goczałkowic-Zdroju – Gabrieli
Plachy oraz Dyrektora Uzdrowiska –Tomasza Niesyto (fundatora
nagrody).
W przyszłym roku, serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w kolejnej edycji festiwalu. Mamy
nadzieję, że z czasem goczałkowickie przedsięwzięcie na trwałe
zapisze się w muzycznym kalendarzu imprez i przeglądów województwa śląskiego.
Ewelina Sowa

sce w latach 80-tych XX w.,
w trakcie kręcenia produkcji pt.
„Magnat” – historii luźno opartej na życiu ostatniego z książąt
pszczyńskich.
Pomimo upływu lat, zespół
wciąż prezentuje najwyższy
poziom umiejętności. Obchodząc w tym roku okrągły jubileusz, wywalczył w swym dorobku
kolejną nagrodę. 2 maja 2013 r.,
w XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych ZŁOTY KŁOS, w kategorii
– „Zespoły śpiewacze z towarzystwem instrumentów muzycznych” zdobył trzecie miejsce!!!
Serdecznie gratulujemy.
Ewelina Sowa
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OBCHODY „TYGODNIA
BIBLIOTEK” W GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W GOCZAŁKOWICACH –
ZDROJU

Już po raz dziesiąty Stowa r z ys ze n i e B i b l i o te k a rzy Polskich zorganizowało
w dniach 8-15 maja wielką
akcję popularyzacji książki
i czytelnictwa, czyli „Tydzień
Bibliotek”. Hasłem wiodącym w tym roku było „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych". Hasło to pozwala
w różnych formach pokazać
pozytywne zmiany, które
zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako
przestrzeń dla kreatywnych,
staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie
do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu
na wykształcenie, wiek czy
światopogląd.

T

ydzień Bibliotek to ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, skupia uwagę szerokiej
opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu
społecznym i kulturalnym oraz

sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami.
Jest akcją społeczną angażującą
wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe,
wydawnictwa, media oraz władze
lokalne w ukazywanie znaczenia
książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa
się w maju i rozpoczyna się Dniem
Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja.

Aby uczcić „Tydzień Bibliotek” w dniach 10 i 15 maja nasza
biblioteka zaprosiła dzieci
z goczałkowickich przedszkoli.
Pierwszego dnia odwiedziły
nas dzieci z Przedszkola nr 2,
drugiego gościły dzieci z Przedszkola nr 1.
Obie wizyty wyglądały bardzo podobnie, dzieci uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych,
w czasie, których dowiedziały
się jak wygląda praca w bibliotece, a także, jakie są zasady
korzystania z księgozbioru
i czytelni – mali czytelnicy chętnie zadawali pytania.
Rok 2013 został ogłoszony
rokiem Juliana Tuwima, dla-

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju.

tego kolejną atrakcją było czytanie wierszy poety; Pani Zofia
Szołdra Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury zaprezentowała naszym milusińskim swój
ulubiony wiersz „W aeroplanie”, pani Ewelina Sowa animator GOK-u przeczytała o „Słoniu Trąbalskim”, natomiast
Pani Jadwiga Król Dyrektor
biblioteki opowiadała o „Zosi
Samosi”.
Dzieci z uwagą i zainteresowaniem słuchały oraz chętnie odpowiadały na zadawane
przez czytających pytania.
Jednak największą radość
s p r aw i ł y p r z e d s z ko l a ko m
zabawy muzyczne na boisku
pr zed siedzibą biblioteki,
a ponieważ pogoda dopisała radość była jeszcze większa. Dzieci chętnie tańczyły,
wyginały się i śpiewały nowo
poznane piosenki. Zabawy
zaczerpnięte zostały z kursu,
w którym uczestniczyli pracownicy biblioteki w kwietniu tego
roku „Kalejdoskop pomysłów,
czyli aktywne metody pracy
z dziećmi” opracowane przez
Polskie Stowarzyszenie Peda-

gogów i Animatorów „Klanza”.
Po zakończeniu zabawy dzieci
otrzymały słodki poczęstunek.
W ramach podziękowań
oraz z okazji Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek dzieci z przedszkola
nr 2 podarowały paniom bibliotekarkom piękne kwiaty oraz
wspaniałą książeczkę, z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi związanymi
z twórczością Tuwima.
Natomiast dzieci z Przedszkola nr 1 również obdarowały
panią Dyrektor kwiatami, oraz
pięknymi życzeniami z okazji
65 – lecia biblioteki, które przypada w tym roku.
Były to naprawdę bardzo
miłe i niezapomniane wizyty.
Mamy nadzieję, że dzięki tego
typu imprezom dzieci przekażą nasze zaproszenie swoim
rodzinom i razem chętniej będą
zaglądać do biblioteki.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej składają serdecznie podziękowania dla
Dyrekcji obu przedszkoli oraz
dla Pań Przedszkolanek za jak
zawsze owocną współpracę.
Anna Grzegorska

Kultura
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FINAŁ WEMBLEY 2013

W

sobotni wieczór w hali
spor towej „Goczuś”
w Goczałkowicach –
Zdroju mieliśmy możliwość oglądać finał ligi mistrzów na wielkim
ekranie. Wydarzenie to przyciągnęło dużą rzeszę fanów Borussi
oraz Bayernu. Z trybun zapełnionych po same brzegi rozbrzmiewał wspaniały i kulturalny

doping. Choć Dortmundczykom,
z naszym piłkarzem Łukaszem
Piszczkiem na czele nie udało
się zwyciężyć, kibice stanęli
na wysokości zadania i podziękowali za wspaniały mecz wielkimi brawami. Realizacja tego
widowiska nie była by możliwa
bez pomocy sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy.

informacje i ogłoszenia
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Sponsorzy:
-Marek Dzida Specjalist yczne Gospodarstwo
Ogrodnicze;
-Transport Międzynarodowy
i Krajowy Tomasz Dzida;
-Gospodarstwo Warzywne
Łukasz Dzida;
- J & T Partner Janusz i Tadek
Lazarek;

- Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Mrzyk
Józef
-Nexx S.C. Krzysztof Seredyński;
-FHU Rajda Ryszard;
-Artisco Ryszard Hess;
-Ogrody Brudek;
-Hellov Interactive Magdalena Janowska.

 z życia gminy 

UŁATWIENIA MELDUNKOWE
W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz.
1407) wprowadzone zostały ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.
Ułatwienia te obejmują:
* Wprowadzenie możliwości zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu;
*Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
* Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni;
* Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
* Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
* Likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
* Likwidacja obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania
wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
* Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
* Zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji
Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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CZŁOWIEK -NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój”

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach -Zdroju informuje, iż z dniem 1
stycznia 2013 r. rozpoczął realizację projektu systemowego na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet
VII ,,Promocja integracji społecznej”; Działanie
7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”. W miesiącach od grudnia 2012 r.
do marca bieżącego roku odbyła się rekrutacja
do udziału w w/w projekcie. W ramach rekrutacji przeprowadzono w dniu 31 stycznia tego
roku spotkanie informacyjno- promocyjne na którym pracownicy zaangażowani w realizację projektu udzielili szczegółowych informacji na temat
realizacji w/w przedsięwzięcia osobom w nim
uczestniczącym. W spotkaniu tym wzięli udział
mieszkańcy Gminy Goczałkowice- Zdrój, którzy
wypełnili dobrowolnie deklarację uczestnictwa.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zgłaszały

O

środek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego,, Aktywizacja
społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice- Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: Priorytet VII ,,Promocja integracji
społecznej”; Działanie 7.1 ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej” w miesiącu
kwietniu 2013 r. zostały zawarte kontrakty socjalne
z siedmioma uczestnikami projektu, określające
sposób współdziałania między osobą a pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji
życiowej.
Na przełomie miesięcy: kwietnia i maja 2013 r.
zorganizowano indywidualne doradztwa: zawodowe oraz psychologiczne dla siedmiu uczestników projektu. Doradztwo psychologiczne odbyło
się w dniach 24.04.20113 r. oraz 30.04.2013 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w GoczałkowicachZdroju. Głównym celem tych konsultacji było zdiagnozowanie sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz
zawodowej uczestników oraz ich potrzeb i możliwości odnośnie swojej aktywizacji społecznej
i zawodowej. Indywidualne doradztwo zawodowe
miało na celu identyfikację mocnych stron, umiejętności, zdolności oraz słabych stron uczestników.
Poprzez uczestnictwo w konsultacjach uczestnicy

Goczałkowice- Zdrój, dnia 11.04.2013 r.
się również w siedzibie tutejszego Ośrodka, celem
zgłoszenia swojej kandydatury. W odpowiedzi
na złożone dokumenty, w ramach rekrutacji
do projektu pracownik socjalny przeprowadził
wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania,
co pozwoliło na ustalenie sytuacji życiowej oraz
zawodowej poszczególnych osób. Po zgromadzeniu stosownej dokumentacji do udziału w projekcie zaproszono siedem osób, z czego cztery stanowią kobiety, pozostali trzej to mężczyźni. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej i tym
samym mają możliwość uczestniczenia w projekcie w chwili rezygnacji z udziału osób zakwalifikowanych. Kolejnym etapem realizacji projektu
jest zawiązanie z zrekrutowanymi uczestnikami
kontraktów socjalnych, które są podstawą do dalszego uczestnictwa w projekcie. Informujemy, iż
w najbliższym czasie przewiduje się zorganizowanie: doradztwa zawodowego, doradztw psychologicznych na rozpoczęcie oraz zakończenie
projektu oraz treningu kompetencji i umiejętno-

ści społecznych. Ponadto osoby biorące udział
w projekcie będą miały możliwość skorzystania
ze szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz
szkoleń zawodowych adekwatnych do obecnej
sytuacji na rynku pracy oraz z uwzględnieniem
oczekiwań poszczególnych uczestników. Dodatkowo informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej
na czas udziału w projekcie w roku 2013 zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego. O przebiegu realizacji projektu,, Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy
Goczałkowice- Zdrój” informować będziemy
na bieżąco poprzez cykliczne umieszczanie artykułów na stronie Ośrodka, Urzędu Gminy oraz
w,, Wiadomościach Goczałkowickich”. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych przebiegiem realizacji projektu do odwiedzenia powyższych stron. Szczegółowych informacji na temat
projektu udzielają również pracownicy zaangażowani w realizację projektu w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej. Serdecznie zapraszamy!

Goczałkowice- Zdrój, dnia 15.05.2013 r.
potrafili zdefiniować własne zasoby i ograniczenia
w kontekście pracy i oporu przed zmianą sytuacji
życiowej. Tematyka doradztwa psychologicznego
składała się z następujących zagadnień:
1.Budowanie poczucia własnej wartości: (wzmocnienie mocnych stron w kontakcie z innymi ludźmi;
zasady budowania pewności siebie, podwyższenia
samooceny oraz analiza sowich mocnych i słabych
stron),
2. Wyznaczanie i osiąganie celów osobistych
(planowanie- wyznaczanie sobie celów, bariery
w wyznaczaniu sobie celów, zasady skutecznego
osiągania celów),
3. Motywacja do zmiany (rola pozytywnego nastawienia jako elementarny czynnik motywacyjny,
analiza własnych czynników oporu wobec podejmowania aktywności zawodowej, wzmocnienie
poczucia wpływu na własne życie oraz własnej skuteczności w osiąganiu swoich celów- kształtowanie
postawy ,,wewnętrznego poczucia kontroli”.
W daniach 30.04.2013 r. oraz 08.05.2013 r. dla
uczestników zorganizowano wspomniane również doradztwo zawodowe w Gminnym Ośrodku
Kultury. Doradztwo te miało pomóc uczestnikom
w wyborze szkolenia zawodowego adekwatnego
do sytuacji na rynku pracy oraz z uwzględnianiem
zainteresowań naszych uczestników.
Kolejnym, wcześniej zapowiedzianym etapem realizacji projektu będzie zorganizowanie:

treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
szkoleń zawodowych wraz z obsługą komputera,
mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Na koniec realizacji projektu przewiduje
się zorganizowanie indywidualnych konsultacji
z zakresu doradztwa psychologicznego oraz warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn.
Pragniemy poinformować, iż osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa
w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają
możliwość otrzymania wsparcia finansowego
na czas udziału w projekcie systemowym.
O przebiegu realizacji projektu będziemy informować sukcesywnie, umieszczając informacje
na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu
Gminy w Goczałkowicach- Zdroju.
OPS Goczałkowice- Zdrój
Szczegółowe informacje na temat
projektu można uzyskać w:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
w godzinach 7.00- 15.00
Tel. kontaktowy: (32) 736-24-21
Osoby do kontaktu:
Kierownik: Joanna Kotas
Teresa Lazar
Kamila Babińska

 z życia gminy 
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
- 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.
Wtorek - od 16.00 do 18.00
Piątek - od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny - 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW
siedziba biuro koła
mieści się w budynku "Górnik",
przy ul. Uzdrowiskowej 61, II piętro.

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

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki godz. 15.00-17.00
i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel./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.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek; czwartek; środa 7.00 18.00, wtorek; 7.00 -17.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
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” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Jacka” Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107187.
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.
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 209 i 205.
POTRZEBY OCZYSZCZANIA ULIC I WYWOZU ŚMIECI:
Zakład Czyszczeniowy Marcin Chudek, ul. Bór I/1, 43-230
Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział
w Sosnowcu 41-203, ul. Baczyńskiego 11, tel. 32/2938062/63.
Eko Plus, ul. Ślepa 10, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax. 32/2159055.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ ECO-CLEAN Marzena Chudek,
ul. Bór I/1, l43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. kom. 603779645.
AWARIE SIECI WODNEJ w godz. 7.00 15.00, tel. 32/2127021,7387038, 2107185;
po godz. 15.00 tel. 603914383; w soboty, niedziele i święta tel. 605288662, 603914383.
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