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Wójt Gminy Gaszowice 

zaprasza do udziału 

w koncercie z okazji Dnia Kobiet 

pt. „Wspomnienie Anny Jantar” 

w wykonaniu Moniki Gębali  

z zespołem, a także na 

koncert zespołu „Singers”. 
Czwartek, 15 marca 2012r. 

godzina 18.00, 
Sala widowiskowo‐sportowa w Czernicy. 

WSTĘP WOLNY 

NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY GASZOWICE 
Pani Józefa Pyszny, z domu Michalik, w sobotę 18 lutego 
ukończyła 101 lat. Urodziła się 18 lutego 1911r. w Sumi-
nie, gdzie spędziła swoje dzieciństwo i lata młodości, a 
także wyszła za mąż za Edwarda Pysznego, pochodzące-
go z Suminy. Razem wychowali dwoje dzieci – Rozalię i 
Emila. Związani byli z leśniczówką w Suminie i okolicz-
nymi lasami, gdzie pracował mąż Pani Józefy. W 1970 
roku zamieszkała z mężem w Gaszowicach, przy ulicy 
Leśnej w nowo wybudowanym przez córkę Rozalię i zię-
cia Alojzego domu. W 1971 roku została wdową. Obec-
nie nasza zacna Jubilatka – gaszowiczanka, mieszka z 
wnuczką Danutą Czempik i prawnuczką Sylwią, które z 
wielkim zaangażowaniem i oddaniem opiekują się sędzi-
wą Jubilatką. Są dumne ze swojej babci i prababci, z do-
pisującego jej zdrowia, humoru i apetytu. Pani Józefa 
cieszy się z odwiedzin swojego syna Emila, synowej Do-
roty,  czterech wnuków, ośmiu prawnuków i dwóch pra-
prawnuków. Często bierze udział w uroczystościach ro-
dzinnych, a także w corocznych spotkaniach seniorów. W 
sobotę 18 lutego br. odbyła się w kościele w Gaszowi-
cach, celebrowana przez księdza Proboszcza, Msza Świę-
ta w intencji Jubilatki, na której Pani Józefa była obecna 
razem ze swoją najbliższą rodziną i mieszkańcami Ga-
szowic. Mszę tę uświetnił pięknym śpiewem, nasz chór 
„Bel Canto”. Wójt Gminy – Pan Andrzej Kowalczyk oraz 
przedstawiciele Rady Gminy i chóru złożyli na ręce za-
cnej Jubilatki serdeczne życzenia: zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i 200-stu lat życia!      

KOLEJNY SUKCES MATEUSZA 

Mateusz Piecowski zdobył trzecią nagrodę oraz na-
grodę indywidualną przyznaną przez dr Ewę Paszek, 
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Arty-
stycznej  w Rybniku. Mateusz po raz kolejny potwier-
dza swój wielki talent, po zwycięstwie wraz z drużyną 
Piotra Kupichy w telewizyjnym show „Bitwa na Gło-
sy”, przyszedł czas na sukces indywidualny. Mateusz 
jest tegorocznym maturzystą technikum ekonomiczne-

go w Rybniku, a 
a r t y s t y c z n i e 
realizuje się w 
zespole Singers 
oraz w gaszo-
wickim chórze 
Bel Canto. 

G r a t u l u j e m y 
sukcesu. 

Na zdjęciu: Mateusz Piecowski wraz z zespołem Singers, 
www.singers-voc.eu 
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OGŁOSZENIE 

Jednostka budżetowa - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-295 
Sumina ul. Dworcowa 12B, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7      
i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (tekst jednolity dz. U. Nr 123 poz. 853 z dnia 11.07. 
2006r. z poźn zm.)  informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfiko-
waniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedsta-
wieniu jej na sesji w dniu 26.01.2012 z dniem 03 marca 2012 r, wcho-
dzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na 
terenie gminy Gaszowice do dnia 02 marca 2013r. Wysokość cen           
i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 03 marca 
2012 do dnia 02 marca 2013  (w złotych): 

1 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług. 
Stawka podatku VAT wynosiła będzie 8%. 

2 Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla gminy wynosi 3m3 /osoba/miesiąc. 

ZEBRANIA SOŁECKIE 

Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy 
Gaszowice w odbędą się w następujących terminach: 

• 19 marca 2012r. o godz. 18.00 w sołectwie Piece 
– Świetlica; 

• 20 marca 2012r o godz. 18.00 w sołectwie Ga-
szowice – OKiS; 

• 21 marca 2012r. o godz. 18.00 w sołectwie Czer-
nica – OK Zameczek; 

• 22 marca 2012r. o godz. 18.00 w sołectwie Łu-
ków Śl.  – Dom Sportu (OSP); 

• 23 marca 2012r o godz. 18.00 w sołectwie 
Szczerbice – Remiza OSP. 

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH 

W dniach 7 oraz 28 marca (środy) br. w Urzędzie Gmi-
ny Gaszowice będzie możliwość złożenia zeznań po-
datkowych za rok 2011. W godzinach od 9.00 do 13.00 
dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w 
Rybniku.  

OGŁOSZENIE SOŁTYSA PIEC 

I rata podatku rolnego  i od nieruchomości oraz opłaty 
za psa przyjmowane będą  w Świetlicy w Piecach w 
dniach: 13, 14 i 15 marca 2012 r. w godz. od 9:00 do 
11:00 oraz od 15:00 do 17:00 

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SZCZERBIC 

I rata podatku rolnego  i od nieruchomości oraz opłaty 
za psa przyjmowane będą  w OSP Szczerbice (sala) w 
dniach: 10 marca br. (sobota) w godzinach od 9:00 do 
13:00 oraz 12, 13, 14 i 15 marca 2012 r. w godz. od 
9:00 do 15:00. 

L
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Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszcze-
gólnienie 

Cena/stawka Jed-
nostk

a 
miary netto1 brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

  

Grupa 1 

Gospodarstwa do-
mowe i pozostali 
odbiorcy skanalizo-
wani 

1) cena 
1m3 

odprowa-
dzanych 
ścieków 

6,02 

 

6,50 zł/m3 

2) stawka 
opłaty 

abonamen-
towej 

0,93 

  

1,00 

zł/
odb-
iorcę/
mie-
siąc 

2 

Grupa 2 

Gospodarstwa do-
mowe i pozostali 
odbiorcy usług 
skanalizowani od-
prowadzający ścieki 
za pośrednictwem 
przydomowych 
przepompowni 
ścieków, których 
zasilanie energetycz-
ne odbywa się na ich 
koszt 

1) cena 
1m3 

odprowa-
dzanych 

ścieków 

6,02 

  

  

  

 

6,50 zł/m3 

3 

Grupa 3 

Gospodarstwa do-
mowe nieskanalizo-
wane odprowadzają-
ce ścieki o charakte-
rze bytowym 

1) cena 
1m3 

odprowa-
dzanych 

ścieków 

6,02 

  

  

6,50 zł/m3 

4 

Grupa 4 

Gospodarstwa do-
mowe i pozostali 
odbiorcy nieskanali-
zowani odprowadza-
jący ścieki charakte-
ryzujące się dużym 
ładunkiem zanie-
czyszczeń 

1) cena 
1m3 

odprowa-
dzanych 

ścieków 

  

9,72 

  

 

10,50 
zł/m3 

5 

Gospodarstwa do-
mowe nie posiadają-
ce wodomierzy ani 
też innych urządzeń 
pomiarowych ilości 
odprowadzonych 
ścieków 

1) stawka 
opłaty za 
odprowa-
dzanie 
ścieków 2 

18,06 

  

 

19,50 

zł/
oso-
bę/
mie-
siąc 

WAŻNE!!! 

W związku z obowiązkiem wdrożenia przez Urząd 
Gminy nowej „ustawy śmieciowej” każdy właściciel 
lub użytkownik nieruchomości zobowiązany będzie do 
złożenia deklaracji dotyczącej ilości osób zamieszkują-
cych nieruchomość. Wiemy z Referatu Meldunkowe-
go, że w wielu przypadkach zameldowane są w budyn-
kach osoby, które od wielu lat już nie zamieszkują tere-
nu naszej gminy. Aby uniknąć kontroli oraz niepo-
trzebnych wyjaśnień dotyczących osób niezamieszka-
łych w naszych domostwach proponujemy aby osoby 
te wymeldowały się. Wszelkich informacji dotyczą-
cych możliwości wymeldowania udziela Referat Mel-
dunkowy pod nr tel. 32 4327147.  

Referat Ochrony Środowiska 
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PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Osoby, które do 30.04.2012r. nie dokonają przyłączenia bu-
dynku do sieci kanalizacyjnej poddane zostaną regularnej 
kontroli Straży Gminnej. Ponadto właściciele nieruchomości 
niepodłączonych do sieci co miesiąc będą zobowiązani do 
przedstawiania w Urzędzie Gminy rachunków potwierdzają-
cych ilość wody pobranej oraz rachunków za wywóz nieczy-
stości ciekłych z terenu nieruchomości.  

Referat Ochrony Środowiska 

BABSKI COMBER 

12 lutego w sali OSP Łuków Śląski odbył się „Babski 
Comber”. Impreza zorganizowana była po raz drugi i po-
nownie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W zabawie 
wzięło udział 106 kobiet z terenu naszej gminy i nie tylko. 
Całą imprezę poprowadził Mirek Riedel z TV SILESIA. 
Były śpiewy, tańce i konkursy za które wręczano symbo-
liczne nagrody. W trakcie zabawy serwowano  poczęstunek 
m.in.  kawę i ciasto ale również chleb z smalcem i ogór-
kiem. Gwiazdą wieczoru był zespół taneczny z Rydułtów. 
Kolejny Babski Comber w Łukowie już za rok! Serdecznie 
zapraszamy!                       Barbara Watoła 

NIE BYŁO CZASU NA NUDĘ… 

W dniach 6 -10 luty 2012r. Szkoła Podstawowa im. H. M. Gó-
reckiego organizowała dla chętnych uczniów zimowe półkolo-
nie.  Pogoda raczej nie sprzyjała zabawom na podwórku więc  
przygotowany program był zaplanowany na zabawy  „pod da-
chem”. Pierwszego dnia w  Aquaparku  „Nautica” w Gorzycach 
mogliśmy  korzystać ze zjeżdżalni, kąpać  się w ciepłym basenie 
i relaksować w jaccuzi oraz przejść przez  tunel  wodny. We 
wtorek mieliśmy okazję  wyładować nadmiar swojej energii w  
„Figloraju” w Rybniku. Suche baseny wypełnione kolorowymi 
piłeczkami, labirynty, zjeżdżalnie, tory przeszkód to tylko nie-
które elementy pozwalające poćwiczyć sprawność, zręczność  i 
siłę mięśni w bezpieczny sposób. W środę pojechaliśmy na lo-
dowisko do Pszowa. Czwartek był  wyjazd do Żor na lekcję 
regionalizmu na „żywo”. Uczestnicy zapoznani zostali ze śląski-
mi nazwami  męskiej i damskiej garderoby noszonej  przez na-
sze prababcie i pradziadków, uczyli się tańców ludowych oraz 
mogli posmakować własnoręcznie zrobionej wodzionki i chleba 
ze smalcem, który o dziwo wszystkim bardzo smakował. Ostat-
niego dnia w piątek pojechaliśmy do Cinema City na 3 część 
filmu „Alvin i wiewiórki”. Podczas półkolonii dzieci otrzymy-
wały codziennie drugie śniadanie. 

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe: 
Wójtowi Gminy Gaszowice, p. Dyrektor Ośrodka „Zameczek”, 
p. S. Motyka, p. P. Góreckiemu, p. J. Milion; nauczycielom 
bezpłatnie sprawującym opiekę nad dziećmi: I. Kwiatoń, S. 
Nowak, A. Chowaniec, B. Papierok, S. Gryt, B. Wójcik, I. Pa-
luch, Z. Mrozek, E. Brodniak, H. Cojg, A. Stachera, G. Musio-
lik, M. Granieczny, obsłudze szkoły za wydawanie posiłków 
oraz kierowcy p. R. Kozak za bezpieczne przejazdy. 

Uczestnicy półkolonii z kierownikiem p. E. Boczek 

DOŁĄCZ DO PROJEKTU 

Zespół projektu "Tajemnice Zamku - w poszukiwaniu toż-
samości mieszkańców Czernicy” zachęca do odwiedzenia 
strony internetowej projektu: www.zameczek-czernica.pl . 

Prosimy o przesyłanie informacji, opisów do zdjęć oraz 
ewentualnych uwag pod adres e-mail: zamek-
czernica@o2.pl . 

Informujemy, że ostatnie spotkanie grupy historycznej      
w ramach projektu odbędzie 14 marca 2012 o godz. 18.00 
w Zameczku w Czernicy. Natomiast już 9 czerwca 2012 
zorganizowany zostanie na terenie Zamku pierwszy piknik 
historyczny. 

Serdecznie zapraszamy. 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1 % NA SZCZERBICKĄ SZKOŁĘ 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły Podstawowej 
w Szczerbicach w imieniu wszystkich uczniów oraz nauczycieli 
składamy serdeczne podziękowania za przekazanie w 2011 roku 
– 1% podatku od osób fizycznych na rzecz naszej szkoły. Z pozy-
skanych w akcji środków zakupione zostały krzesła oraz dresy dla 
reprezentacji szkoły. Mamy nadzieję, że również w roku 2012 
Nas wspomożecie. Sprzęt oraz materiały szkolne ulegają zużyciu 
czy też zniszczeniu, dlatego planujemy zakup materiałów dydak-
tycznych. W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę ze STO-
WARZYSZENIEM „SUMINA”  na Rzecz Odnowy i Rozwoju 
Górnego Śląska  KRS: 0000257288.  Zwracamy się tutaj do Pań-
stwa z prośbą  o przekazanie 1% naszym pociechom, aby wspo-
móc rozwój tutejszej szkoły. Ważna jest dla nas każda złotówka.  
Poniżej uproszczona instrukcja przekazania 1%: 

1. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę i numer Stowarzy-
szenia oraz kwotę 1% która zostanie przekazana naszej placówce 
(przykład poniżej) – WAŻNE! W informacjach uzupełniających 
należy wpisać: „DLA SP SZCZERBICE”. 

2. Nie trzeba nic wpłacać wystarczy tylko wpisać w deklaracji 
podatkowej numer i nazwę stowarzyszenia. 

3.Na podstawie zapisu z deklaracji Stowarzyszenie przekaże nam 
zebrane pieniądze.  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 

w dniach 27.04.2012r. – 29.04.2012r. 

Wycieczkę do Budapesztu   

w programie wycieczki: zwiedzanie Budapesztu i Szentendre. 

Koszt: 500 zł/osoba.  W cenie wycieczki opieka pilota, 2 noc-

legi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie, 

transport  autokarem. Zapisy i informacje w kawiarni Ośrodka 

Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych.  
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MRÓZ, ZABAWA I UŚMIECH 

Zima ma swój urok, zresztą jak każda pora roku. Śnieg, bałwa-
ny przed domami, śnieżki, szyby na których mróz maluje fan-
tazyjne obrazy jednym słowem krajobraz bajkowy. To wszyst-
ko zapowiada ciekawą przygodę, zwłaszcza jak ma się ferie. 
Oczywiste jest także to, iż w czasie ferii można skorzystać z 
nie lada atrakcji, które gwarantują półkolonie zimowe. Tego 
roku nie mogło być inaczej i 45 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Szczerbicach wraz z kierownikiem oraz opiekunami wyru-
szyło na mroźną lecz jakże wspaniałą wyprawę a to wszystko 
pod hasłem „Ferie bez komputera”. Mimo, że siarczysty mróz 
malował wypieki na naszych policzkach nie miał szans z zaba-
wą w basenie nawet jeśli czasami odnosiliśmy wrażenie, iż 
zamiast w Rybniku  znajdujemy się na Biegunie. Jednak pobyt 
na basenie wynagrodził nam trudne warunki pogodowe. Woda 
i odpowiednia temperatura po prostu potrafi zdziałać cuda 
dodatkowo jeszcze dobry humor i marzenia się spełniają. Zim-
no wszędzie, mroźno wszędzie a więc dalej kino będzie. Re-
pertuar tez pozwolił nam się rozgrzać bowiem w swoje progi 
zaprosili nas „Alwin i wiewiórki 3” oraz „Kot w butach”. 
Prawdopodobnie przewidzieli, że w Polsce mróz nie popuści 
tak szybko. Zabawa z bohaterami była przednia gorąco poleca-
my wszystkim szczególnie przy tej temperaturze. Nasza grupa 
półkolonistów pełna ciepłych myśli ruszyła dalej a konkretnie 
do muzeum w Rybniku.  Tutaj nadarzyła się niepowtarzalna 
okazja  zobaczenia rzeczy, które już dawno temu przestały 
gościć we współczesnych domach i mieszkaniach.  Wyposaże-
nie kuchni czy pokoi uświadomiło nam jak szybko upływa 
czas a cywilizacja rozwija się w ogromnym tempie. Kto dziś 
prasuje żelazkiem z duszą bądź samodzielnie wyrabia masło? 
Ta epoka odeszła bezpowrotnie. My stawiamy na wygodę, 
uniwersalność, łatwość i szybkość.   Tym samym może tracąc 
możliwość poznania wielu praktycznych oraz interesujących 
rzeczy, które doskonale znały nasze babcie i dziadkowie. Nie-
stety dziś życie gna jak szalone więc tylko muzea są miejsca-
mi, które przenoszą w przeszłość tak ważną i cenną. Tegorocz-
ne półkolonie dały wszystkim uczestnikom wiele radości ale 
też powody do refleksji. Czasami warto się na chwilę zatrzy-
mać i zastanowić aby pewne rzeczy ocalić od zapomnienia. 
Jedno jest pewne o półkoloniach nie da się zapomnieć a to 
dzięki kierownikowi całego przedsięwzięcia pani Gabrieli 
Krakowczyk oraz nauczycielom sprawującym opiekę: Bogdan 
Langer, Alicja Borkowska, Justyna Gawrońska, Agnieszka 
Chowaniec, Ewa Anderska, Aleksandra Walkowicz, Edyta 
Knapik, Iwona Witkowska. Podziękowania należą się również 
Wójtowi Gminy Gaszowice panu Andrzejowi Kowalczykowi, 
który każdego roku wspiera tą akcję. Podsumowując, kolejny 
turnus półkolonii zapisał się na kartach historii. Mimo, że 
mróz dał się nam trochę we znaki to pozostały ciepłe wspo-
mnienia, które pozwolą przetrwać do lata a tam z mrozem chy-
ba już problemów nie będzie, co najwyżej może pojawić się 
deszcz ale takiej prognozy nie przewidujemy!!!  A.Ch. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIE-
GO W CZERNICY  NAGRODZONA KRAJOWYMI ODZNAKAMI 

JAKOŚCI ZA REALIZOWANE PROJEKTY ETWINNING 

Już od dwóch lat nasza placówka realizuje projekty języko-
we w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning.      
W ubiegłym roku szkolnym współpracowaliśmy z Finlandią 
nad projektem „The seasons – four different faces of Euro-
pe” („Pory roku – cztery różne oblicza Europy”), gdzie 
uczniowie prezentowali piękno następstwa pór roku w part-
nerskich krajach. 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu 
jezykowego „Let’s know each other” (Poznajmy się nawza-
jem”). Szkoła partnerska naszej placówki to C. P. „SAN 
GREGORIO”, Guareña, Spain. Nauczycielem koordynują-
cym z ramienia Hiszpanii jest María Isabel Pérez Julián, na-
uczyciel języka angielskiego, przyrody oraz plastyki. 

Projekt ma na celu wzajemne poznanie się jego uczestników. 
Uczniowie z dwóch różnych krajów Europy komunikują się 
ze sobą i wymieniają informacjami dotyczącymi: rodziny, 
szkoły, miejsca zamieszkania, zainteresowań, potraw naro-
dowych oraz bożonarodzeniowych i wielkanocnych tradycji. 
Dzieci nie tylko robią zdjęcia lub piszą e-maile, ale także 
używają swej kreatywności i wyobraźni w celu przedstawie-
nia powyższych zagadnień za pomocą prezentacji multime-
dialnych, malunku, rysunku, piosenki. Ponadto, tworzą przy-
kładowe strony słownika hiszpańsko-angielsko-polskiego. 
Najważniejszy jednak jest fakt, iż przez cały czas trwania 
projektu ćwiczą i doskonalą swe kompetencje językowe oraz 
te z zakresu TIK-u (Technologii Informacyjno Komunikacyj-
nej). 

9 lutego 2012 roku oba projekty otrzymały Krajowe Odznaki 
Jakości. Owe odznaczenia są konkretnym wyrazem uznania 
dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświę-
conych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała moty-
wacja do dalszej pracy, a dla szkoły publiczne uznanie po-
święcenia się, jakości i otwarcia się na współpracę europej-
ską. Więcej informacji o realizowanych projektach można 
znaleźć na stronie internetowej szkoły: 

http://czernicasp.edupage.org - w zakładce eTwinning.  
          Aleksandra Stachera—nauczyciel j. angielskiego 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NIEPUBLICZNYM PUNK-
CIE PRZEDSZKOLNYM „TĘCZOWA KRAINA” 

20 stycznia był ważnym dniem dla małych przedszkolaków. 
Po raz pierwszy zaprezentowali swoje umiejętności recytując 
wierszyki oraz śpiewając piosenki nie tylko po polsku, ale i 
po angielsku, dla Babci i Dziadka z okazji ich święta. Babcie 
i dziadkowie są najmilszą i najbardziej wyrozumiała publicz-
nością. Uśmiechnięte twarze, spojrzenia pełne miłości,            
a czasem łza radości to najpiękniejsza zapłata z trud włożony 
przez dzieci i ich panie w przygotowanie uroczystości. Bar-
dzo dziękujemy dyrekcji przedszkola w Czernicy za wypoży-
czenie strojów na naszą uroczystość.    Tęczowa Kraina 

WYCIECZKA, WCZASY 

Wycieczka 3-dniowa (od 31 marca br.) do Kotliny Kłodzkiej. 
Wczasy nad polskim morzem: Jarosławiec od 9 czerwca 2012,   
Karwia od 6 czerwca 2012. Kontakt i informacje: Maria Faucz 
32/4306178. 

EWIDENCJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZI MINISTER 

Urząd Gminy Gaszowice, informuje, że z początkiem roku ewidencja 
działalności gospodarczej (CEiDG) prowadzona jest przez Ministra 
ds. Gospodarki. Wszelkie informacje nt. wpisów można uzyskać na 
stronie internetowej: www.firma.gov.pl 

W dalszym ciągu wnioski o wpis, składamy w urzędzie gminy lub 
poprzez w/w stronę internetową. Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod nr tel.32 43 27 151. 
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W styczniu i lutym 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowal-
czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  

26 stycznia - narada dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy 
Gaszowice; 

29 stycznia - spotkanie seniorów z sołectwa Łuków Śląski; 

31 stycznia - konferencja nt. „Przestrzeni Publicznej” w Katowi-
cach; 

12 luty - zebranie sprawozdawcze OSP Gaszowice; 

14 luty - narada z sołtysami gminy Gaszowice; 

16 i 17 luty - konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Raj-
czy; 

18 luty - turniej piłki siatkowej radnych Powiatu Rybnickiego oraz  
radnych i wójtów gmin powiatu w Świerklanach; 

20 luty - wizyta u najstarszej mieszkanki Gaszowic p. Józefy Pysz-
ny z okazji 101 urodzin; 

20 luty - spotkanie samorządowców z posłami województwa Ślą-
skiego; 

21 luty - narada zorganizowana przez Związek Subregionu w spra-
wie odpadów komunalnych; 

22 luty - spotkanie w Raciborzu nt. budowy nowej drogi Pszczyna –
Racibórz; 

23 lutego - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

W piątek 20.01.2012r. na Sali gimnastycznej Gimnazjum w Piecach 
odbył się I Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn o 
Puchar Wójta Gminy Gaszowice. Pomysłodawcą i organizatorem impre-
zy był Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”. Celem tego przed-
sięwzięcia było propagowanie sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu 
życia wśród dorosłych.    Dla najlepszych zawodników i zawodniczek 
czekały puchary, medale i dyplomy, które wręczył startujący również w 
turnieju p. Andrzej Kowalczyk oraz prezes GUKS „Lider” p. Mariusz 
Gawliczek. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe za udział i 
sportową walkę w duchu fair-play. Cała zabawa trwała 2 godziny i z 
pewnością dostarczyła wiele emocji i radości oraz relaksu potrzebnego 
w naszym zagonionym życiu. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

Kobiety: 1.Żuchowicz Wioleta, 2.Biskup Joanna, 3.Skupień Katarzyna, 
4.Bochenek Ewa, 5.Chruszcz Mirela. 

Mężczyźni: 1.Gawliczek Mariusz, 2.Wilk Antoni, 3.Granieczny Janusz, 
4.Kowalczyk Andrzej, 5.Kocztorz Józef, 6.Piekorz Henryk, 7.Chruszcz 
Bogdan.                  I.W. 

„WIECZÓR Z MUZYKĄ” 

27 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Henryka Gó-
reckiego w Czernicy odbył się koncert muzyczny. Owe wydarzenie zosta-
ło zrealizowane w ramach projektu „Otwórzmy się na muzykę - poznaje-
my przyszłego patrona szkoły”,  który otrzymał dofinansowanie w kon-
kursie grantowym „Działaj Lokalnie VII” w ramach programu Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny „Ramża” z siedzibą w Czer-
wionce –Leszczynach. 

Jak powszechnie wiadomo muzyka ma bardzo magiczną moc, która łączy 
pokolenia, dlatego występujące dzieci zadedykowały swe występy obec-
nym na sali dziadkom i babciom, których święto obchodzono parę dni 
wcześniej. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swe talenty wokalne, ale 
wykazali się umiejętnościami tanecznymi czy też grą na różnego rodzaju 
instrumentach. A oto grono występujących: 

- Mateusz Weczerek zaśpiewał „Śmieszną piosenkę” oraz dał popis swej 
gry na keyboardzie, 

- dziewczyny z klasy II pięknie zaśpiewały piosenki:  Paulina Porwoł oraz 
Martyna Worek „Camp Rock Polska”; Sandra Tomeczek „Rok na karuze-
li”; Karolina Holona „Małe rzeczy”; Sandra Żuchowicz „Puszek Okru-
szek”, 

- Paulina Paprotny zagrała polskie kolędy na dzwonkach chromatycznych,  

- Łukasz Dubek zmierzył się z trudnym utworem Ewy Farny „Cicho”, 

- Elżbieta Stacha oraz Adam Zientek zaprezentowali przybyłym słucha-
czom swój talent gry na keyboardzie, 

- Marta Gryt przepięknie zagrała na skrzypcach wykonując utwór „Turlaj 
się piłeczko”, 

- Adam Czarnecki, przy akompaniamencie gitary, zaśpiewał „Wehikuł 
czasu” Dżemu, 

- Kacper Kałusek wykazał się swymi umiejętnościami lingwistycznymi 
wykonując anglojęzyczny utwór „Merry Christmas everyone”, 

- zespół „Znaczki” pod czujnym okiem opiekuna pani Małgorzaty Wity 
zaprezentował się w dwóch utworach „Gore gwiazda” oraz „Hej kolęda, 
kolęda”. 

Koncert wprawdzie dedykowany był seniorom, ale gromkie brawa bili 
wszyscy zarówno młodzi jak i starsi. Na zakończenie dyrektor placówki, 
pani Iwona Witek, wręczyła dyplomy uczestnikom koncertu oraz podzię-
kowała wszystkim za przybycie. Słowa uznania popłynęły także w kierun-
ku organizatorek owego muzycznego wydarzenia, tj. pań Zenobii Mrozek, 
Agnieszki Chowaniec oraz Bernadety Wójcik.  

ODDAJ PRZETERMINOWANE LEKI 

Zbiórka przeterminowanych leków ma na celu ograniczenie ilości 
przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych 
gospodarstw domowych, wyrzucanych na składowisko odpadów 
bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. 

W tym celu zakupiono 2 specjalne pojemniki, które umożliwią 
mieszkańcom Gminy Gaszowice pozbywanie się leków przetermi-
nowanych, nie zużytych i wycofanych z użycia w sposób nie za-
nieczyszczający środowiska. 

Zbiórka przeterminowanych leków jest nieodpłatna i prowadzona 
jest w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy tj. w Punkcie Ap-
tecznym w Czernicy oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy Gaszowice. 

Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Gaszowice uprawniona 
firma będzie odbierać zebrane w pojemnikach medykamenty i 
przekazywać je do termicznej utylizacji. Koszty z tym związane 
ponosić będzie samorząd. 

Do pojemników można wrzucać leki w postaci: tabletek, drażetek, 
ampułek w opakowaniach lub luzem, syropy, krople, roztwory w 
zamkniętych opakowaniach oraz maści. 

Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów. 

Mile widziane jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ ! 

UWAGA! Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie 
radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie 
sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii 
potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki. 

Przeterminowane i nie zużyte leki można zostawić w poniższych 
lokalizacjach: 

1. Punkt Apteczny, ul. Wolności 73, Czernica, 

2. Urząd Gminy Gaszowice, Referat Ochrony Środowiska, pokój 
03 (parter) , ul. Rydułtowska 2, Gaszowice. 
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Ośrodek Kultury Zameczek poleca 

CATERING z „ZAMECZKU”* 

Z E S T A W  Ś L Ą S K I ( 6 osób): 2 porcje mięsa na osobę, Rolada śląska, 
De Volaille z brokułami, Sznycel w płatkach migdałowych, Udko, Kluski 
śląskie, Sos pieczeniowe, Zestaw surówek. 

Z E S T A W  T R A D Y C Y J N Y  ( 6 osób): 2 porcje mięsa na osobę, Kotlet 
schabowy, Pierś z pieczarkami, De Volaille, Udko, Zestaw surówek, Sałatka 
jarzynowa, Opiekane ziemniaki. 

P R Z Y S T A W K I (6 osób): Wędliny, Pieczeń z drobiu, Galaretki drobiowe, 
Sery, Ser zawijany ze słonecznikiem, Sałatka selerowa z ananasem i kurcza-
kiem, Sałatka brokułowa z serem fetą. 

Tel. 32 430 52 01  *odbiór własny 

Na zdjęciach od góry, lewa strona:  
1, 2 -  Szczerbickie półkolonie, 3 - 
Koncert muzyczny w Czernicy; 
prawa strona: 4 - Babski comber, 5 - 
Tuniej Tenisa stołowego, 6, 7– Czer-
nickie półkolonie. 


