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Rok 2018 był dobry pod względem danych demograficznych na terenie gminy Gaszowice, 

co prawda zmniejszyła się liczba urodzeń, ale jednocześnie odnotowano także mniej zgo-

nów. 

Ubiegły rok jest kolejnym w którym wzrasta liczba mieszkańców naszej gminy. W ciągu 

ostatniego roku populacja naszej gminy wzrosła o 203 osoby. Na koniec 2018 zameldo-

wanych na terenie Gminy Gaszowice było 9624 osób. Wzrost ilości osób to w dużej mie-

rze efekt migracji.  

W minionym roku sporządzono u nas 96 

aktów urodzenia, to dokładnie 20 mniej niż 

2017 roku. W 2018 zmarło 35 osób, nie-

znacznie wzrosła też liczba zawartych mał-

żeństw, 44 pary postanowiły wstąpić na 

„nową drogę życia”. Obok przedstawiamy 

dane w postaci tabelarycznej.                  UG 

 2017 2018 

Urodzenia 116 96 

Małżeństwa 41 44 

Zgony 40 35 

Liczba ludności 9421 9624 

Zestawienie zrealizowanych przez Gminę Gaszowice inwestycji i remontów  

w 2018 roku: 

 Dokończono remont nawierzchni boiska piłkarskiego „Orlik” w Pie-

cach, 

 Wykonano rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Piecach dla 

potrzeb przedszkola dwuoddziałowego wraz z przebudową przyłączy 

kanalizacyjnych i wodociągowego (na zdjęciu), 

 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 

w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej, 

 Wykonano remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy – I etap, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w Szczerbicach 

– ul. Leśna i Łukowie Śląskim – ul. Kolejowa, 

 Wykonano remont nawierzchni łącznika pomiędzy ulicą Rydułtowską a ul. Rybnicką w 

Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II remont nawierzchni, 

 Wykonano dokumentacje projektowe termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gaszowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach, 

 Dokończono prace związane z budową szatni sportowej dla KS Szczerbice (na zdjęciu), 

 Wykonano rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Czernicy,  

 Utworzono „Otwartą Strefą Aktywności” - montaż urządzeń siłowni ze-

wnętrznej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Czernicy przy 

ul. Wolności (zdjęcie na str.5), 

 Wykonano piłkochwyt piłkarski oraz odcinek ogrodzenia przy budynku 

szatni sportowej w Szczerbicach oraz piłkochwyt przy boisku pikarskim w 

Czernicy. 

 Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki w Gaszowicach (na zdjęciu), 

 

Ciąg dalszy zestawienia na stronie 5. 
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100 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach miała przyjemność gościć 

wolontariuszy, którzy prowadzili warsztaty językowe dla uczniów 

klas 4-6. Hermione May to wolontariuszka z Birmy. Avdul  uro-

dził się w Kosowie, lecz  całe swoje życie spędził we Włoszech. 

Podczas zajęć dzieci poznały najciekawsze informacje o Birmie, 

Kosowie oraz Włoszech. Wolontariusze opowiadali o swoich 

krajach, ludziach tam żyjących, edukacji, kulturze itp. Nasi ucznio-

wie odważnie wchodzili w interakcje z gośćmi, zadając pytania,  

a także chętnie opowiadali o sobie i życiu w Polsce. Uczniowie 

bawili się przy grach ruchowych, tańcach, tworzyli i przedstawiali 

projekty, grali w gry językowe.  Spotkania na lekcjach języka an-

gielskiego to dla uczniów nie tylko urozmaicona lekcja języka, ale 

również lekcja  tolerancji, otwartości i sądząc po nastrojach – 

WSPANIAŁA KULTUROWA PRZYGODA I ZABAWA. 

Avdul i May zarazili nas swoją energią, chęcią poznawania świata 

oraz pokazali nam jak ważna jest nauka języków. Koordynatorką 

projektu była Justyna Maćczak, nauczycielka języka angielskiego. 
                SP Gaszowice 

WCZASY 2019 
Zapraszamy do udziału w wyjazdach: 

- Darłówko, OW DIUNA, termin: 22 sierpnia - 31 

sierpnia (10 dni) cena: 1400 zł 

W cenie: przejazd autokarem, pobyt, wyżywienie – 3 posił-

ki dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasy, imprezy kultu-

ralne.  

- Berezka (Bieszczady), Pensjonat „U Bogusi”, 8 

września – 14 września (7 dni), cena 880 zł. 

W cenie: przejazd autokarem, pobyt, wyżywienie – 3 posił-

ki dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasy, imprezy kultu-

ralne, opiekę pilota. Zapisy i szczegółowe informacje u pani 

Marii Faucz, Tel. 695135560. 

Boże Narodzenie to czas  radości  oraz robienia prezentów 

zwłaszcza tym,  którzy znajdują się w  trudnej sytuacji życiowej. 

Dzięki Kołu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Gaszowi-

cach zostały zebrane słodycze. Państwo Katarzyna i Wojciech 

Sobik przeprowadzili akcję zbiórki  odzieży. Pani Katarzyna Kor-

bel wzbogaciła nasza kwestę  w przybory szkolne. Przedszkole w 

Czernicy postarało się o środki czystości. Zebrane dary zostały 

dostarczone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Polskim Języ-

kiem Nauczania  im. Jana Pawła II w Strzelczyskach na Ukrainie.  

Otrzymaliśmy list Pani dyrektor Alicji Bałuch: 

„Byliśmy mile zaskoczeni tak dużą ilością paczek dla naszych dzieci. 

Nie wszystko jeszcze rozdaliśmy, ale rodzice bardzo się cieszyli, że 

takie fajne ubrania i buty, przybory szkolne i słodycze otrzymały ich 

dzieci. Bardzo dziękujemy i 

prosimy o przekazanie po-

dziękowań wszystkim, którzy 

dołączyli się do tej akcji. Ży-

czę Wam zdrowych, pogod-

nych i radosnych świąt Boże-

go Narodzenia.” Pozdrawiam 

– Alicja Bałuch 

 

 

SP Gaszowice 

Setna rocznica odzyskanie niepodległości przez Polskę stała 

się motywem wielu działań podjętych w szkołach. Jednym z 
pomysłów na upamiętnienie  tego wydarzenie było stworze-

nie Skweru Niepodległości  Powstał on w Szkole Podstawo-
wej w Gaszowicach. W centralnym punkcie tego miejsca 

umieszczono kamień z napisem „Skwer Niepodległości 191-
8-2018. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Gaszowicach”,  dwa słupy graniczne  oraz dwa 
drzewka. Słupy i drzewka są  symbolem lat: 1918 oraz 2018 

stanowiących daty krańcowe rocznicowego wydarzenia. Na 
słupach zostaną niebawem umieszczone tabliczki z godłami 

Polski ze wspomnianych lat. Na skwerze znalazła swoje 
miejsce także ławka.  W okresie letnim uczniowie będą mo-

gli na niej odpoczywać a także wspominać rocznicowe wy-
darzenie.               SP Gaszowice 
Rocznicę upamiętniono także pamiątkowym zdjęciem. 

DARY DLA UCZNIÓW Z UKRAINY 

WIZYTA WOLONTARIUSZY  

WYCIECZKA Z KGW SZCZERBICE 
KGW Szczerbice organizuje 2—dniową wycieczkę do  

Zakopanego w dniu 24-25 lutego 2019 r. 

W programie: Wadowice, Zakopane, kulig panoramiczny 

z pochodniami i rożnem, wieczór gawędziarski, biesiada, 

zwiedzanie muzeum. 

W cenie: obiadokolacja, śniadanie, przejazd, nocleg, ro-

żen, wieczór gawędziarski, wstęp do muzeum, ubezpie-

czenie. Koszt: 220 zł. Wyjazd o godzinie 6.30 z parkingu 

OSP Szczerbice. Zapisy u pani Janiny Strzelec,  

tel. 606390388. 

KGW Gaszowice zaprasza do uczestnictwa  

5 marca br. w Babskim Combrze z okazji 

Dnia Kobiet organizowanym w Ośrodku 

Kultury w Gaszowicach.  

Cena: 35 zł od osoby.  

Zapisy i szczegółowe informacje u pani  

Marii Faucz, Tel. 695135560. 

BABSKI COMBER 
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W związku z dużym zainteresowanie Programem Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019, Gmina 

Gaszowice planuje koleją edycję programu na lata 2020-2022. Przedkładamy Państwu poniższą ankietę która 

umożliwi określenie potrzeb inwestycyjnych mających wpływ na poprawę jakości powietrza. Zachęcamy do 

wypełnia poniższej ankiety i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Gaszowice. Ankieta zamieszczona jest na stronach 3 i 4. 

ZŁÓŻ ANKIETĘ 
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Wójt Gminy Gaszowice informu-

je, że od 1 stycznia br. funkcję 

pełnomocnika Wójta Gminy ds. 

infrastruktury powierzono, kie-

rownikowi referatu ochrony śro-

dowiska, rozwoju gminy - Pani 

Karinie Stępień.                      UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniach  

26.04.2019 r. – 02.05.2019 r. 
wycieczkę 

na Białoruś i Podlasie  
koszt: 1240 zł od osoby 

Zapisy w Ośrodku Kultury tel. 32 43 05 485 lub  
608 013 387 

OBCHODY ŚWIĘTA GÓRNIKÓW W CZERNICKIM PRZEDSZKOLU  

6 grudnia w naszym przedszkolu gościliśmy górnika 

pana Grzegorza Bartoszka, aby poszerzyć wiadomo-

ści dzieci na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej 

pracy górnika. Górnik przybył w pełnym galowym 

umundurowaniu. Przedszkolaki miały okazję przyj-

rzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odzna-

czeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, 

ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją 

spotkania. Górnik wytłumaczył dzieciom jakie znacze-

nie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. 

Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz 

wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika. 

Oczywiście nasz gość pozwolił dzieciom przymierzyć 

górnicze czako, może w przyszłości ktoś z nich bę-

dzie go nosić naprawdę. 

Najstarsza grupa przedszkolna Biedronki miała możli-

wość pojechać na wycieczkę do KWK Rydułtowy i przeżyć niesamowitą przygodę podczas zwiedzania Izby Pamięci, 

gdzie zgromadzono mnóstwo pamiątek zbieranych przez całe lata działalności kopalni. Dodatkową atrakcją była wi-

zyta Skarbnika, który opowiedział przedszkolakom jak to dawniej wydobywano węgiel poprzez legendy związane  

z górnictwem. Starszaki to grupa dociekliwa i ciekawska, dlatego dzięki uprzejmości pracowników kopalni, mogli 

zobaczyć zaplecza biurowe oraz łaźnię i nową stację ratowniczą – gdzie na co dzień maja wstęp tylko upoważnieni 

pracownicy. 

To była niesamowita przygoda dla podopiecznych przedszkola , których rodzice są związani z sektorem górniczym, 

a gro rodziców jest pracownikami kopalni, tego typu spotkania mają na celu popularyzację tradycji górniczych na 

terenie naszej placówki. 
Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" w Czernicy 

PEŁNOMOCNIK WÓJTA 
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 Remont nawierzchni ul. Rudzkiej w Gaszowicach, 

 Wykonanie ujęcia wody na cele boiska piłkarskiego 

w Czernicy, 

 Wykonanie ujęcia wody na cele boiska piłkarskiego 

w Szczerbicach, 

 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rudzkiej w 

Gaszowicach, ul. Wiejskiej (bocznej) w Gaszowicach 

oraz ul. Dworskiej w Łukowie Śląskim, 

 Zakup budynku administracyjno-biurowego położo-

nego w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1 

(ośrodek zdrowia), 

 Remont nawierzchni ul. Rybnickiej (bocznej)  

w Szczerbicach, 

 Remont nawierzchni ul. Podleśnej (bocznej) w Czer-

nicy, 

 Dostawa i montaż zestawu street workout w Łuko-

wie Śląskim przy ul. Lipowej, 

 Remont nawierzchni drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Graniczną w Gaszowicach, 

 Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Polnej w Piecach, 

 Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Barcioka w Czernicy, 

 Wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Rudzkiej w Gaszowicach, 

 Utworzono dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Sumińskiej w Gaszowicach i uruchomiono linię 33, 

 Dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie ronda w Gaszowicach, 

 Wykonanie nowego ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Gaszowicach (od ul. Rydułtowskiej), 

 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Szczerbicach. 

 Ponadto na terenie gminy wykonywane są bieżące roboty: 

 Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltobetonem, 

 Remonty cząstkowe dróg gminnych tłuczniem lub frezem asfaltowym, 

 Bieżąca wymiana uszkodzonego oznakowania ulicznego, 

 Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych, 

 Bieżące koszenie poboczy i terenów gminnych, 

 Bieżące czyszczenie urządzeń odwadniających drogi, 

 Bieżące sprzątanie i mycie wiat przystankowych. 
UG 

PODSUMOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2018 - CIĄG DALSZY ZE STRONY 1 

W związku z rozstrzygniętym przetargiem za na odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się stawki 

„opłat za śmieci”. Aktualna stawka, w przypadku segregowania odpadów, wynosi 14 zł od osoby.  

Dla nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstwa, instytucje) opłaty kształtują się następująco: 

- kosz 80 l – 23 zł, 

- kosz 110 l/120l  - 32 zł, 

- kosz 240 l – 51 zł, 

- kosz 1100 l – 228 zł, 

- kosz 5m3 – 1041 zł, 

- kosz 7m3 – 1270 zł. 

Do  ogłoszonego przez gminę przetargu, po raz kolejny przystąpił tylko i wyłączenie jeden przedsiębiorca. Podobnie jak w ubie-

głych latach, odbiorem odpadów zajmuje się firma Remondis. 

W sąsiednich gminach, które rozstrzygnęły przetargi z końcem 2018 roku, stawki odbioru odpadów kształtują się następująco: 

- Jejkowice – 16,50 zł/osoba, 

- Świerklany – 16,00zł/osoba, 

- Gorzyce – 22,50 zł/osoba, 

- Krzanowice – 18,50 do 22,00 zł/osoba, 

- Lubomia – 19,00 zł/osoba. 

Zawiadomienia o zmianie stawek opłat będą dostarczane wraz z decyzją podatkową, przez Sołtysów w drugiej połowie lutego 

br. UWAGA! Osoby które dokonały wpłat w miesiącu styczniu i lutym zgodnie w wysokości zgodnej z ubiegłoroczną stawką, 

zobligowane są dopłacić powstałą różnicę do końca marca 2019 roku. 

Obecnie trwają prace nad kolejną już „reformą śmieciowa”, która wprowadzi zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-

ku, co ponownie może wpłynąć na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.                UG 

ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW  
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MY PO ŚLĄSKU GODAĆ CHCYMY, WJYNC PJYKNE WIERSZE RECYTUJYMY!  
11 grudnia w Szkole Podstawowej w Czernicy odbył się konkurs recytatorski. Ce-

lem tego działania przede wszystkim było pielęgnowanie śląskiej gwary i regionali-

zmu. Konkurs zatytułowano „Brzechwa i Tuwim po śląsku”. 

Przed recytacją uczestników klasa III przygotowała krótki występ artystyczny, w 

którym to przedstawili Murzynka Bambo w wersji gwarowej.  

Konkurs był nie lada wyzwaniem dla wszystkich. Okazało się, że recytowanie wier-

szy po śląsku wcale nie jest takie łatwe. Mimo to, chętnych nie brakowało.  

Każdy rzetelnie przygotował się do swojego występu, perfekcyjnie wygłaszając 

wiersz Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy po śląsku. W jury zasiadały panie: Małgo-

rzata Mika, Ewa Kowol oraz Eugenia Boczek. Ostatecznie, w kategorii klas młod-

szych nagrody zostały przyznane następująco: 

Klasa I:     

I miejsce – Wojciech Habram  

II miejsce – Aleksandra Wala  

III miejsce – Hanna Olczyk  

Wyróżnienie: Marta Bugdol 

Klasy II i III: 

I miejsce – Mateusz Małecki  

II miejsce – Franciszek Klimsza  

III miejsce – Przemysław Pawlusek   

Wyróżnienie: Larysa Szweda, Lena Salamon, Kinga Kunkel   

Starsi uczniowie także nie boją się wyzwań. Po ciężkich obradach jury przyznało 

następujące nagrody: 

Klasa  IV:  

I miejsce – Wiktoria Łysik   

II miejsce – Krzysztof Mandrysz   

III miejsce – Milena Marszolik   

Wyróżnienie: Paulina Gomola, Jakub Gebel  

Klasy V i VI: 

I miejsce – Marta Białek    

II miejsce – Nikola Porwoł    

III miejsce – Dawid Granieczny    

Wyróżnienie: Emilia Marszolik, Jarosław Konsek  

 

Gratulujemy wygranym, jak i wszystkim uczestnikom konkursu. Występując na 

środku sceny, już są wygranymi, gdyż recytacja to trudne zadanie. A już recytować 

wiersze gwarą, to dopiero wyczyn!  

 
Monika Drąg, Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego w Czernicy  

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, określa wyma-

gania jakie muszą spełniać paliwa stałe dopuszczone do obrotu, z przeznaczeniem do użycia w: 

- gospodarstwach domowych, 

- instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. 

Węgiel typu kęsy, kostka i orzech musi mieć wartość opałową co najmniej 22 MJ/kg, zawartość popiołu nie większą niż 12%  

i zawartość siarki do 1,7%. Natomiast węgiel typu groszek może mieć nieco mniejszą wartość opałową – minimum 21 MJ/kg. 

Zawartość popiołu nie powinna być większa niż 14% a zawartość siarki może wynieść do 1,7%. 

W przypadku węgla oznaczonego jako “ekogroszek”, dopuszczalne parametry są bardziej rygorystyczne. Wartość opałowa 

powinna wynieść co najmniej 24 MJ/kg, zawartość popiołu nie może przekroczyć 12% i zawartość siarki 1,2%.  

Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań jakościowych paliw jest  świadectwo jakości paliwa. 

Obowiązek wystawiania tego dokumentu ciąży na przedsiębiorcy wprowadzającemu do obrotu paliwo stałe przeznaczone do 

gospodarstw domowych lub instalacji małej mocy (poniżej 1 MW). 

Dlatego też należy pamiętać, że przy zakupie paliwa stałego (m.in. węgla) trzeba żądać od sprzedającego, 

wraz z fakturą lub rachunkiem, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii świadectwa jakości paliwa. 

Świadectwo musi m. in. zawierać takie informacje jak: sortyment, klasę węgla, zawartość popiołu i siarki, zawartość wilgoci, 

wartość opałową, wymiar ziarna, zawartość podziarna i nadziarna. Sprzedawcy nie przekazujący nabywcom kopii świadectwa 

jakości paliwa podlegają karze grzywny. Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja Handlowa.   UG 

ŚWIADECTWO JAKOŚCI D LA WĘGLA 
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ŚWIĄTECZNE ZMAGANIA TENIS ISTÓW 
W sobotę 15.12.2018r. na sali gimnastycznej Szko-

ły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbył 

się Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Gaszowice. 

Zawody były rozgrywane w 4 kategoriach: chłopcy 

9-12 lat, chłopcy 13-16 lat, dziewczyny oraz kate-

goria open. Turniej zorganizował Gminny 

Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, natomiast pa-

miątkowe puchary dla najlepszych ufundował wójt 

pan Paweł Bugdol. Tenisiści rywalizowali w miłej i 

sympatycznej atmosferze fair - play. Organizatorzy 

przygotowali poczęstunek dla uczestników, rodziców i sympatyków GUKS-u. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach : 

Chłopcy 9-12 lat: 1.Śliwka Artur, 2.Szebel Jan, 3.Buchalik Łukasz, 4.Gawliczek Bartosz 

Chłopcy 13-16 lat: 1.Piecowski Miłosz, 2.Ogon Rafał, 3.Śliwka Oliwer, 4.Grzenik Łukasz, 5.Grzenik Rafał 

Dziewczyny: 1.Gawliczek Marta, 2.Wystyrk Marcelina, 3.Tomeczek Sandra, 4.Małek Weronika, 5.Pietrwalska Nadia 

Open: 1.Piecowski Miłosz, 2.Ogon Rafał, 3.Śliwka Oliwer, 4.Grzenik Łukasz.     UKS LIDER 

W okresie przedświątecznym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach odbyły się warsztaty linorytu, które przepro-

wadziła pani Barbara Łukoszek.  

Uczniowie chętnie przystąpili do projektowania rysunków z 

motywami świątecznymi. Następnie żłobili dłutami w linoleum, 

co nie było łatwym zadaniem. Po obróbce materiału młodzież 

wykonywała odbitki na prasie ręcznej. Zajęcia odbywały się w 

miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd. Efektem prac uczniów 

były piękne grafiki, z których powstały kartki świąteczne sprze-

dawane podczas kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wysyłane do osób i instytucji współpracujących z naszą szkołą. Ponadto 

wykonane motywy stały się ozdobą zaproszeń na „Dzień Otwarty”. Wszystkie karty zostały ozdobione kaligraficznym pismem 

uczennic (Paulina Mularczyk, Karolina Malczok, Klaudia Śmieja) nagrodzonych w tegorocznym konkursie „Mistrz Kaligrafii z 

Niepodległą”. 

Dziękuję pani Barbarze Łukoszek za przeprowadzenie warsztatów i zainspirowanie uczniów grafiką, a także młodzieży - za wy-

konanie fantastycznych prac.           Beata Małek 

WARSZTATY LINORYTU 

Wielkość Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbył się w Szkole Podstawo-

wej w Gaszowicach  przerosła  wszelkie nasze oczekiwania. Ilość uczestni-

ków,  świątecznych smakołyków oraz ozdób zaoferowanych do sprzedaży budziła 

wielki podziw.  

W imieniu społeczności szkolnej dziękuję Radzie Rodziców za wykonaną pracę. 

Dziękuję Rodzicom naszych uczniów oraz sympatykom szkoły  za udział w impre-

zie. Dziękuję nauczycielom, którzy przygotowali występy uczniów oraz  wystrój 

świąteczny szkoły. Szczególne podziękowa-

nie dla Pań: Kariny Marcol, Aleksandry 

Wengierskiej i Ewy Chrószcz. Dziękuję 

pracownikom obsługi. DO ZOBACZENIA 

ZA  ROK !!! 

Kiermasz Bożonarodzeniowy stał się okazją do pięknej uroczystości. Tytułem 

„PRZYJACIEL SZKOŁY” uhonorowano: Panią Anetę Łączka oraz Pana Mariusza Zieliń-

skiego. Za wszystko co uczyniliście Państwo dla  naszej społeczności SERDECZNIE  

DZIĘKUJEMY!  
Norbert Niestolik, Dyrektor Szkoły 

PODSUMOWANIE KIERMAS ZU BOŻONARODZENIOWEGO 
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Trwa nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu 

„Gaszowice – gmina kompetentna cyfrowo”, które są pro-

wadzone na terenie Gaszowic. Projekt skierowany jest do 

120 osób zamieszkałych na terenie gminy Gaszowice. Do 

wyboru dla uczestników pozostaje 7 modułów szkolenio-

wych: 1. Moje finanse i transakcje w sieci. 2. Rodzic  

w internecie. 3. Kultura w sieci. 4. Mój biznes w sieci. 

5. Rolnik w sieci. 6. Tworzę własną stronę internetową.  

7. Działam w sieciach społecznościowych. Zgłoszenia 

przyjmowane są w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 

03) Urzędu Gminy Gaszowice. Serdecznie zapraszamy! 

Na zdjęciu: Pierwsza grupa szkoleniowa podczas zajęć w Gaszowicach. 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE KURSY 

KOMPUTEROWE 


