
Wójt złożył najserdecz-

niejsze życzenia nowo-

roczne wszystkim zebra-

nym i prosił, aby przeka-

zać je dalej, wszystkim 

mieszkańców Gminy. 

Kolejno Pan Przewodni-

czący Janusz Milion oraz 

Starosta Powiatu Rybnic-

kiego Pan Damian Mro-

wiec życzyli całej gminnej 

społeczności wszelkiej 

dobroci i szczęśliwości w 

roku 2006. Następnie Wójt 

wręczył pamiątkowe dy-

plomy dla osób i organiza-

cji wyróżniających się  

szczególnymi osiągnięcia-

mi na rzecz Gminy Gaszo-

wice w roku 2005. c.d str.2 

5 stycznia br. odbyło się  

tradycyjne spotkanie no-

woroczne. Do Ośrodka 

Kultury „Zameczek” w 

Czernicy Wójt Gminy 

Gaszowice Pan Andrzej 

Kowalczyk zaprosił przed-

stawicieli wszystkich orga-

nizacji i stowarzyszeń 

działających na terenie 

Naszej Gminy. Na spotka-

nie przybył Starosta Po-

wiatu Rybnickiego Pan 

Damian Mrowiec, pro-

boszcz parafii Gaszowice 

ks. Eryk Grochla, komen-

dant Komisariatu z Gaszo-

wic Pan Zbigniew Ciałoń a 

także przedstawiciele Ku-

ratorium Oświaty. 

W spotkaniu udział wzięli 

radni powiatowi, radni 

gminy, sołtysi, rady sołec-

kie, kierownicy referatów 

Urzędu Gminy, dyrektorzy 

szkół i przedszkoli i in-

nych jednostek organiza-

cyjnych. Część pierwsza 

spotkania to wspaniałe 

widowisko jasełkowe 

przygotowane przez na-

uczycieli i dzieci ze Szko-

ły Podstawowej w Szczer-

bicach. Występ dzieci zo-

stał przyjęty gorącymi 

oklaskami przez zebra-

nych. W drugiej części 

Wójt Gminy wskazał naj-

ważniejsze inwestycje, 

które zostały wykonane na 

terenie gminy ubiegłym 

roku i przedstawił główny 

zarys budżetu na rok 2006. 

Następnie złożono podzię-

kowania za całoroczny 

trud wszystkim osobom, 

które wspomagały gminę 

zarówno w formie mate-

rialnej jak i duchowej. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE W CZERNICY 
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Drodzy mieszkańcy 

Gminy Gaszowice, 

oddajemy w Wasze 

r ę c e  p i e r w s z y           

e g z e m p l a r z 

„ I N F ORMATORA 

GMINNEGO” nowe-

go biuletynu wyda-

wanego przez Urząd 

Gminy Gaszowice.  

Mamy nadzieję że 

miesięcznik ten bę-

dzie skutecznym na-

rzędziem komunika-

cji między Urzędem a   

mieszkańcami Gmi-

ny. Zapraszamy do 

lektury!!! 
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W dniu 7 
grudnia 2005 
r. Rada Gminy 
G a s z o w i c e 
u c h w a l i ł a 
stawki podat-
ku od nieru-

chomości w Gminie Ga-
szowice na rok 2006 m.in. 
w wysokości: 

1.Od budynków lub ich 
części: 

- mieszkalnych 0,56 zł od 
1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

- związanych z prowadze-
niem dział. gospod. oraz 
budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej – 17,00 zł 
od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

-zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 
3,71 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

- pozostałych (garaże 
wolnostojące, komórki, 
szopki oraz budynki go-

spodarcze)- 5,60 zł od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej. 

2. Od gruntów: 

- związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,66 zł od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej, 

-pozostałych w tym zaję-
tych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działal-
ności pożytku publiczne-
go przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,29 
zł od 1 m2 od powierzch-
ni użytkowej. 

3. Od budowli: 2% warto-
ści budowli. 

Na podstawie Komunika-
tu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 
dnia 20 października 
2005 r. ustalono wyso-
kość stawki w podatku 
leśnym w wysokości   
14,45 zł za 1 ha fizyczny. 

Na podstawie Komunika-

tu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 
2005 r. ustalono wyso-
kość stawki w podatku 
rolnym do 1 ha w wys. 
139,40 zł za 1 ha fizycz-
ny, oraz w podatku rol-
nym pow. 1 ha w wys. 
69,70 zł za 1 ha przelicze-
niowy. 

Podatek od nieruchomo-
ści oraz rolny wpłaca się 
u sołtysa lub na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy 
w terminach: 

I rata do 15 marca  

II rata do 15 maja  

III rata do 15 września  

IV rata do 15 listopada  

Na tej samej sesji Rady 
Gminy ustalono wyso-
kość podatku z tytułu po-
siadania psa w roku 2006  
na kwotę 20 zł od jednego 
psa. Podatek ten jest płat-
ny do dnia 30 czerwca 
2006 r. 

                

               Referat Wymiaru Podatków 

nich Przedsiębiorstw w 
Gaszowicach; 

•Henryka Fabisz; 

•Chór Bel Canto; 

•Dariusza Skupień; 

•Eugenię Alickun; 

•Hanna Hołek. 

 

 

Do grona wy-
różnionych zali-
czono: 

•Ks. Eryka Gro-
chla; 

•Helenę Szew-
czyk; 

•Damiana Krau-
ze; 

•Stowarzyszenie 
Małych i Śred-

Po wręczeniu wyróżnień 
Wójt zaprosił wszystkich 
gości na tradycyjna lamp-
kę szampana i poczęstu-
nek. Wszyscy goście jesz-
cze długo wymieniali 
uwagi i składali sobie 
życzenia, w których prze-
ważało słowo zdrowie i 
do spotkania za rok.  GCI 

Na zdjęciu: Mistrzyni Polski Eugenia 

Alickun odbiera dyplom z rąk Wójta 

Andrzeja Kowalczyka. 

PODATKI LOKALNE W 2006 ROKU 

NOWOROCZNE SPOTKANIE W CZERNICY C.D. 
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KARNAWAŁ W  
GASZOWICACH 

Kalendarium imprez    
organizowanych w po-
szczególnych sołec-
twach: 

28.01.–Przedszkole w 
Czernicy; 

04.02.-SP Szczerbice; 

11.02.-KGW Gaszowice; 

11.02.-SP Czernica; 

18.02.-O.K. Zameczek; 

25.02.-Przedszkole w 
Gaszowicach. 

Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do 
kontaktowania się z or-
ganizatorami w sprawie 
zakupu biletów. 

                                                       GCI 



 Od kilku lat sukcesywnie 
przybywa mieszkańców 
naszej gminy. Liczba  osób 
zameldowanych w  Gmi-
nie Gaszowice na koniec 
roku 2005 wyniosła 8696 
(warto zauważyć że jest 
nas o 50 więcej  niż w ro-
ku 2004). W poszczegól-
nych miejscowościach wy-
gląda ona tak: 

Gaszowice- 2845 

Szczerbice -2087 

Czernica -2077 

Piece - 953 

Łuków Śląski—734. 

Kolejnym pozytywnym 
zjawiskiem w 2005 roku 
jest wzrost liczby urodzo-
nych dzieci do102.Dla po-
równania przypominamy 
że w 2004 roku urodziło 
się zaledwie 74 gaszowi-
czan. W poszczególnych 
sołectwach urodzenia wy-
glądały następująco: 

Szczerbice – 28 

Gaszowice – 27 

Czernica – 22 

Piece – 20 

Łuków Śląski – 5 

Nieznacznie również 

zwiększyła się liczba za-
wieranych małżeństw z 84 
w 2004 roku na 91 w 
2005r. 

Na podobnym poziomie 
jak w latach poprzednich 
utrzymuje się liczba osób 
zmarłych. W 2005 roku 
opuściło ten świat 80 na-
szych bliskich, zaś w 2004 
pożegnaliśmy ich 78.    GCI 

ZIMA ZŁA? 

ODROBINA STATYSTKI... 

EKIPY 
ZAJMUJĄCE SIĘ 
ODŚNIEŻANIEM 
PRACOWAŁY W 
SYLWESTRA, 
NOWY ROK I 2 

STYCZNIA 
PRAKTYCZNIE 

BEZ 
ODPOCZYNKU. 

AWARIE SPRZĘTU 
POWODOWAŁY 

JEDNAK 
PRZESTOJE.  
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21 grudnia rozpoczęła się 

kalendarzowa zima. Swoje 

prawdziwe oblicze poka-

zała już 29 grudnia. Obfite 

opady śniegu, porywisty 

wiatr spowodowały duże 

utrudnienia dla wszystkich 

mieszkańców. Pojawiły się 

duże trudności z utrzyma-

niem przejezdności dróg 

gminnych. Ekipy zajmują-

ce się odśnieżaniem praco-

wały w Sylwestra, Nowy 

Rok i 2 stycznia praktycz-

nie bez odpoczynku. Awa-

rie sprzętu powodowały 

jednak przestoje. Na teren 

gminy wyjechał dodatko-

wo zamówiony sprzęt. 

Koparko – ładowarki pora-

dziły sobie ze śniegiem i 3 

stycznia został przywróco-

ny ruch na wszystkich dro-

gach oraz na dojazdach do 

wszystkich posesji. Urząd 

Gminy zdaje sobie sprawę 

z uciążliwości jakie w tym 

okresie dotknęły miesz-

kańców. Prosimy jednak o 

zrozumienie. Przeprasza-

my za niedogodności 

związane z utrudnionym 

poruszaniem się na terenie 

gminy. Jednocześnie przy-

pominamy właścicielom 

posesji graniczących z 

chodnikami o obowiązku 

ich odśnieżania.  

Wszelkich informacji o 

prowadzaniu akcji „ zima” 

udziela Zakład Obsługi 

Komunalnej oraz sołtysi 

poszczególnych sołectw. 

                    Andrzej Kowalczyk 

Numery telefonów do po-
szczególnych sołtysów: 

- Czernica - p.M.Witek: 

Tel.324305867 

- Gaszowice - p.Kasperzec 
Tel.324305246 

- Łuków Śl.– p.A.Grzelec: 

Tel.324305085 

- Piece - p.G.Oślizło: 

Tel.324305918 

- Szczerbice - p.M.Szymik 

Tel.324305884 

- ZOK Gaszowice: 

Tel.324305463 

Gaszowice; 2845

Piece; 953
Szczerbice; 2087

Czernica; 2077

Łuków Śląski; 734

Nie zwlekaj z wy-
mianą starego 
prawa jazdy na 
nowe, zgodnie z 
rozporządzeniem 
Ministra Infra-
struktury termin 
wymiany mija 30 
czerwca 2006  
roku !!! 



W listopadzie 2005 r. we-
szła w życie ustawa o 
zmianie ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. 
Nr 164, poz. 1366). Prze-
pisy ustawy dają możli-
wość aktywizacji zawo-
dowej bezrobotnych, któ-
rzy zarejestrowani są w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy, a nie posiadają 
prawa do zasiłku, mogą 
oni wykonywać prace 
społecznie użyteczne w 
miejscu swojego zamiesz-
kania. 

Prace społecznie użytecz-
ne organizuje gmina na 
podstawie opracowanego 
do dnia 31 stycznia każ-
dego roku kalendarzowe-

go, planu potrzeb ich wy-
konania. Wynagrodzenie 
za 1 godzinę pracy wyno-
si 6 zł. Bezrobotny może 
przepracować do 10 godz. 
tygodniowo. Wynagro-
dzenie finansowane bę-
dzie ze środków budżeto-
wych gminy. Jego część, 
nie więcej niż 60% będzie 
refundowana gminie ze 
środków Funduszu Pracy. 
Inwestując w prace spo-
łecznie użyteczne, gmina 
aktywizuje bezrobotnych, 
którzy korzystają z pomo-
cy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Listę osób, które 
zostaną skierowane do 
tych prac sporządza kie-
rownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej do 10-tego 

każdego miesiąca na na-
stępny miesiąc. Skierowa-
nia bezrobotnego do pra-
cy dokonuje starosta (za 
pośrednictwem PUP) na 
podstawie zawartego z 
gminą porozumienia 
określającego: 

- liczbę bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku, którzy 
zostaną skierowani w da-
nym roku do wykonywa-
nia tych prac, 

- rodzaje prac i miejsca 
wykonywania, 

- liczbę godzin ogółem 
oraz miesięcznie w przeli-
czeniu na jednego bezro-
botnego. 

                  OPS GASZOWICE 

ramach których zakupio-
ne zostaną: drewniane 
ławki, drewniany zestaw 
(zjeżdżalnia, wieża głów-
na, 7 pomostów, przeplot-
nia i 2 rodzaje drabinek), 
piaskownice, huśtawki, 
sprężynowe bujadła, ko-
sze na śmieci, przenośnie 
podium taneczne. Dodat-
kowo w Szczerbicach 
przewidywana jest reno-
wacja płyt boisk piłkar-
skich, ogrodzenie terenu 
boisk i placu zabaw oraz 
utwardzenie terenu przy 
budynku KS Szczerbice 
kostką brukową. W Ga-
szowicach natomiast zo-
staną stworzone boiska do 
siatkówki plażowej oraz 
koszykówki, nastąpi prze-
budowa chodnika przy 

Zgodnie z rozstrzy-
gniętym konkursem 
na projekty z zakresu 
„Odnowy Wsi” w 
bieżącym roku Urząd 
Gminy zrealizuje dwa 

projekty  pod nazwą 
„Ukształtowanie centrum 
wsi poprzez renowację 
płyty boisk wraz z urzą-
dzeniem terenu rekreacyj-
nego w Szczerbicach” 
oraz „Remont budynku 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach wraz z 
urządzeniem terenu rekre-
acyjnego”. Oba projekty 
powinny zostać zrealizo-
wane najpóźniej do końca 
sierpnia 2006. W ramach 
projektów przewiduję się 
m.in. budowę nowocze-
snych placów zabaw w 

obiekcie, wjazdu na teren 
rekreacyjny zostanie 
utwardzony kostką bruko-
wą, wymienione zostaną 
okna w hali widowisko-
wo-sportowej. Realizacja 
tych projektów współfi-
nansowana jest z fundu-
szy europejskich i ma za 
zadanie zwiększyć atrak-
cyjność obszarów wiej-
skich jako miejsca życia i 
pracy a także wpłynąć 
pozytywnie na zagospo-
darowanie przestrzenne 
obu miejscowości. Mamy 
nadzieję, że realizacja 
tego projektu zapoczątku-
je podjęcie wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz 
poprawy warunków i ja-
kości życia w naszej gmi-
nie.                                             GCI 

PRACA DLA BEZROBOTNYCH OTRZYMUJĄCYCH POMOC SPOŁECZNĄ  

TERENY WYPOCZYNKU I REKREACJI 

WYNAGRODZENIE 
ZA 1 GODZINĘ 

PRACY WYNOSI 6 
ZŁ. BEZROBOTNY 

MOŻE 
PRZEPRACOWAĆ 
DO 10 GODZ. 
TYGODNIOWO. 

WYNAGRODZENIE 
FINANSOWANE 

BĘDZIE ZE 
ŚRODKÓW 

BUDŻETOWYCH 
GMINY.JEGO 

CZĘŚĆ, NIE WIĘCEJ 
NIŻ 60% BĘDZIE 
REFUNDOWANA 

GMINIE ZE 
ŚRODKÓW 
FUNDUSZU 
PRACY. 
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„Na realizację obu 
projektów udało 
się pozyskać dofi-
nansowanie w wy-
sokości 175.879,2 
PLN. 

Kwota ta zostanie 
zweryfikowana po 
rozst rzygnięciu 
p l a n o w a n y c h 
przetargów.” 



Instytucje Naszej Gminy 
organizują dla  pociech w 
czasie ferii półkolonie, 
podajemy państwu zesta-
wienia atrakcji jakie przy-
gotowali organizatorzy w 
poszczególnych sołec-
twach. 

Półkolonie    „ZIMA 
2006” w Gaszowicach 

W planie tegorocznych 
półkolonii organizowa-
nych przez GKRPA w 
Gaszowicach, której kie-
rownikiem jest pan Adam 
Wawoczny, jest:wyjazd w 
Beskidy: Wisła i Okolice; 
wyjazd do Orange IMAX 
Katowice; wyjazd do Le-
śnego Parku Niespodzia-
nek w Ustroniu; wyjazd 
do Parku Wodnego w 
Tarnowskich Górach. Or-
ganizatorzy zapewniają: 
ciepłe napoje, kanapki, 
słodycze, owoce oraz od-
wóz dzieci do miejscowo-
ści zamieszkania. Nabór 
prowadzą pedagodzy 
szkolni  w szkołach pod-
stawowych. 

Półkolonie w OKiS w 

Gaszowicach 

W planie półkolonii orga-
nizowanych w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Ga-
szowicach jest: korzysta-
nie nieodpłatnie z Sali do 
gry w piłkę; korzystanie z 
siłowni. Półkolonie orga-
nizowane są w I-szym 
tygodniu ferii zimowych. 

Półkolonie w SP w Ga-
szowicach 

Zajęcia sportowe: gry, 
zabawy sportowe, kon-
kursy i turnieje. Zajęcia 
świetlicowe i komputero-
we, konkursy. Wyjazd na 
wycieczkę. Wyjazd na 
basen lub lodowisko. Za-
jęcia świetlicowe: turnieje 
gier, filmy video, zajęcia 
komputerowe. Półkolonie 
organizowane są w            
I-szym tygodniu ferii zi-
mowych. 

Półkolonie „ ZIMOWA 
FRAJDA” w Szczerbi-
cach 

W planie półkolonii SP w 
Szczerbicach jest: wyjazd 
na basen w Rybniku; wy-

jazd do teatru; zajęcia 
rekreacyjno- sportowe na 
Sali gimnastycznej, zaję-
cia świetlicowe, zajęcia w 
Sali komputerowej; wy-
jazd do Wisły na sanki. 
Półkolonie organizowane 
są w I-szym tygodniu ferii 
zimowych. 

Półkolonie w Gimna-
zjum w Piecach 

W planie półkolonii są: 
zajęcia plastyczne np. 
wyrabianie przedmiotów 
z gliny, masy solnej; Za-
jęcia warsztatowe organi-
zowane przez Polski 
Związek Niewidomych 
Kulig; zajęcia sprawno-
ściowe z elementami sa-
moobrony, wyjazd na 
Strzelnicę. Półkolonie 
organizowane są w I– 
szym tygodniu ferii zimo-
wych. 

Półkolonie w Piecach 

W planie półkolonii orga-
nizowanych w II tygodniu 
ferii  zimowych przez 
panią G. Oślizło jest: wy-
jazd na basen do Radlina; 
wyjazd na lodowisko w 

16.12. – udział w pokazie regionalnych potraw świątecz-
nych zorganizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Rybnickiego 

16.12. – spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Radę 
Kobiet KGW i Związek Kółek i Organizacji Rolniczych z 
Gminy Gaszowice 

19.12. – spotkanie robocze z Przewodniczącym Rady i 
przewodniczącymi komisji stałych 

20.12. – spotkanie opłatkowe chóru BELCANTO 

21.12. – spotkanie opłatkowym w SP Szczerbice 

22.12. – jasełka organizowane przez uczniów Gimnazjum 
w Piecach 

W grudniu 2005r Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowal-
czyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

3.12. – spotkanie ze sportowcami KS „Dąb” Gaszowice      
8.12. – spotkanie z dyrektorami przedszkoli gminnych       
8.12. – spotkanie w Starostwie Powiatowym nt. Niska emisja 
9.12. – udział w konwencie wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów w Boronowie nt. „Nowoczesnych technik informa-
cyjnych i komunikacyjnych jako narzędzie zarządzania i 
rozwoju Gminy” 

11.12. – udział w pokazie i egzaminie walk Stowarzyszenia 
Walk Wschodnich TAO 

14.12. – spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych 
14.12. – udział w zebraniu wiejskim w Gaszowicach        

FERIE W GMINIE GASZOWICE 

Z KALENDARZA WÓJTA 
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Pszowie. 

Półkolonie w SP w Czer-
nicy 

W planie półkolonii w SP 
w Czernicy jest: Wyjazd 
na lodowisko; Wyjazd do 
kina; Wyjazd na basen; 
Zajęcia na terenie szkoły. 
Półkolonie organizowane 
są w I-szym tygodniu ferii 
zimowych. 

OK „Zameczek” wziął 
udział w konkursie pt. 
„Pożyteczne ferie 2006”  
organizowanym przez 
Fundacje Wspomagania 
Wsi. Projekt p.t. „Dawno 
dawno temu...” , otrzymał 
dof inansowanie,  co 
umożliwi dzieciom spę-
dzanie ferii w sposób 
atrakcyjny i bezpieczny. 
Dzieci uczestniczące w 
projekcie przygotują in-
scenizację, którą następ-
nie wystawią. W projek-
cie przewidziano wyjazd  
na wycieczki do Teatru 
jak i do Aqua Parku. Pro-
jekt jest realizowany 
przez oba tygodnie ferii.                                    
GCI 



 

Zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej w spra-
wie wymagań w zakresie wyko-
rzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urzą-
dzeń, w których był lub jest wy-
korzystywany azbest (Dz.U. z 
2003 r. nr 192 poz. 1876), przy-
pominamy o obowiązkach, doty-
czących osób fizycznych, wyni-
kających z wyżej  wymienionego 
Rozporządzenia. Osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami są 
zobowiązane niniejszym Rozpo-
rządzeniem do przedkładania 
wójtowi gminy informacji o wy-
robach zawierających azbest i 
miejscu ich wykorzystywania. 

Informację, którą udziela się pi-
semnie wg wzorów stanowiących 
załącznik do Rozporządzenia, 
należy sporządzić na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Informację sporządza się w 
dwóch egzemplarzach – jeden 

dla wójta gminy, drugi, udziela-
jący informacji przechowuje 
przez okres jednego roku, do cza-
su sporządzenia następnej infor-
macji. Informacja taka podlega 
corocznej aktualizacji w terminie 
do dnia 31 stycznia każdego ro-
ku. W związku z powyższym 
przypominamy o obowiązku 
przedłożenia stosownych infor-
macji           i aktualizacji już zło-
żonych. Wzory wyżej wymienio-
nych druków oraz niezbędne in-
formacje mieszkańcy mogą uzy-
skać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, pokój 02, jak również 
n a  s t r on i e  i n t e r ne t owe j 
www.gaszowice.row.pl. W przy-
padku wykonywania prac remon-
towych polegających na usuwa-
niu wyrobów zawierających 
azbest, należy prace te zlecić 
podmiotowi gospodarczemu po-
siadającemu decyzję Starosty 
Powiatu Rybnickiego zatwier-
dzającą program gospodarki od-
padami niebezpiecznymi .      GCI 
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Pstrażnej oraz w czasie 
wspólnej zabawy na kon-
cercie, w czasie którego 
prezentowały się dzieci i 
młodzież wszystkich 
przedszkoli i szkół Gmi-
ny Gaszowice, zespoły 
działające w Ośrodku 
Kultury i kabaret N.O.C. 
z Rybnika. O godz. 20.00 
wszyscy uczestnicy Fina-
łu połączyli się z całą 
Polską w czasie pokazu 
sztucznych ogni, znanego 
pod nazwą „Światełka do 
nieba”. Sztab w składzie 
Barbara Wołczyk, Izabe-
la Gaszka, Agnieszka 
Mikszan i Janusz Klim-
czak składa serdeczne 

08.01.2006 W Ośrodku 
Kultury „Zameczek” w 
Czernicy odbył się XIV 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W 
akcji uczestniczyło 23 
wolontariuszy (w tym 13 
harcerzy z 27 D.H. Po-
godne Serca) z Gminy 
Gaszowice, kwota jaką 
udało się im zebrać, dzię-
ki ofiarności mieszkań-
ców gmin Gaszowice i 
Lyski, to 8696,65 oraz        
(walutę obcą m.in. 6 eu-
ro, monetę pamiątkową). 
Młodzież kwestowała 
przy Kościołach w Ga-
szowicach, Szczerbicach, 
Czernicy, Lyskach i 

podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania 
XIV Finału WOŚP. A w 
szczególności wolonta-
riuszom, pracownikom i 
przyjaciołom Ośrodka 
Kultury, dzieciom i na-
uczycielom, Straży Po-
żarnej w Czernicy, Poli-
cji w Gaszowicach, spon-
sorom za ufundowanie 
ciepłych posiłków i sło-
dyczy dla wolontariuszy i 
występujących dzieci i 
dof inansowanie  do 
„Światełka do nieba” 
oraz za przekazanie 
przedmiotów do licyta-
cji.Mimo mroźnej pogo-

ORKIESTRA ZAGRAŁA W CZERNICY 

JESTEŚMY  W  SIECI  WEB :  

WWW .GASZOWICE .ROW .PL  
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Ośrodek Kultury „Zameczek” 

zaprasza 

 

 

 

na Zabawę Karnawałową wraz 

z zespołem „Enter”  

w dniu 18.02.2006r  

Cena biletu 50,00zł od pary 

Bilety do nabycia w biurze 

Ośrodka  

dy w czasie trwania fina-
łu panowała gorąca at-
mosfera, wszędzie było 
widać czerwone serdusz-
ka i uśmiech wszystkich 
obecnych, którzy zgod-
nie stwierdzili, że będą 
grać „ do końca świata i 
jeden dzień dłużej...”  Do 
zobaczenia w przyszłym 
roku. Sie Ma!!! 

                             OK Zameczek 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AZBESTEM 


