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„Reforma śmieciowa” w Gaszowicach 
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe 
zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania 
umowy z firmą wywozową przejmie gmina. 
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, 
która będzie odbierać odpady od wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie 
„opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za od-
biór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać 
będą opłatę opartą na określonej przez gminę pod-
stawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby 
segregujące odpady – te osoby zapłacą mniej. 

Opłata przekazywana gminie w zamian za 
świadczenie usługi odebrania i zagospodarowa-
nia odpadów będzie obowiązkowa. 
Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty 
wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do 
gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w dro-
dze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybie-
rze przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik, a jego 
zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce.  Gmi-
na będzie również musiała sprawować nadzór nad 
dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami 
co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, 
przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateria-
mi – gmina zorganizuje i wskaże mieszkańcom 
punkt odbioru takich odpadów. 
Jeśli mieszkaniec gminy segreguje odpady, to nie 
tylko z korzyścią dla środowiska, ale przede 
wszystkim dla siebie – za selektywną zbiórkę gmi-
na będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też po-
wód, żeby odpadów pozbywać się poprzez spalanie 
ich w domowych piecach – co, mimo że jest nie-
zgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny 
problem dla zdrowia ludzi. 
W bieżącym numerze postaramy się Państwu przy-
bliżyć wygląd systemu, który już wkrótce będzie 
obowiązywać na terenie  Gminy Gaszowice. Szcze-
góły znajdują się na stronach 3 i 4. 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH 
• Szczerbice - 27 luty 2013r. /środa/, godz.18, 

Remiza OSP, ul.Biernackiego; 
• Piece - 1 marca 2013r. /piątek/, godz.18, 

Świetlica Środowiskowa, ul.Rydułtowska 
• Łuków Śląski - 4 marca 2013r. /poniedziałek/, 

godz.18, Dom Sportu, ul.Lipowa 
• Gaszowice - 5 marca 2013r. /wtorek/, 

godz.18, Kawiarnia OKiS, ul.Rydułtowska 
• Czernica - 6 marca 2013r. /środa/, godz.18, 

OK „Zameczek”, ul.Wolności 

URZĄD GMINY GASZOWICE  

i OŚRODEK KULTURY W CZERNICY 

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Gaszowice w dniu 07.03.2013 o godz. 1800  

 na halę widowisko-sportową szkoły podstawowej      
w Czernicy na koncert  

KABARETU „MOHEROW BERETY” 
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SĄD REJONOWY, Wydział II Cywilny 

Plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik 

OGŁOSZENIE 

„Przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygnaturą akt 
II Ns 472/12 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja 
Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie po Edwardzie Piecha-
czek, synu Alojzego i Hildegardy, zmarłym 30 sierpnia 
2003r. w Rydułtowach, ostatnio zamieszkałym w Czerni-
cy przy ul. Babiogórskiej 12a/9.  

Wzywa się spadkobierców po Edwardzie Piechaczek, aby 
w ciągu 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenie zgłosili      
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie 
mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu na-
bycia spadku.”  SSR Agata Pędracka 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju otworzył pla-
cówkę w Gaszowicach 

W dniu 1 lutego został otwarty oddział Banku Spół-
dzielczego w Jastrzębiu Zdroju na terenie Naszej Gminy, 
tj. w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej (obok pawilo-
nu handlowego), tym samym bank ten otworzył swoją 35 
placówkę. W uroczystym otwarciu  uczestniczyli, obok 
Władz Banku, zaproszeni Goście w osobach Wójta Gmi-
ny Gaszowice, Przewodniczącego Rady Gminy, Skarbni-
ka Gminy i Pani Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska. Otwarcie filii jest następstwem wygrania prze-
targu na obsługę budżetu Gminy Gaszowice na najbliższe 
cztery lata. Placówka wyposażona została w bankomat. 

Godziny otwarcia: 

• od 8.00 do 16.00 poniedziałek - piątek 

• od 8.00 do 12.00 sobota 

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH 

W dniach 6 marca oraz 10 kwietnia (środy) br. w ka-
wiarni Ośrodka Kultury w Gaszowicach będzie możli-
wość złożenia zeznań podatkowych (PIT) za rok 2012.  
W godzinach od 9.00 do 13.00 dyżury pełnić będą pra-
cownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku.  

Ponadto w dniu 6 marca br. pracownik Urzędu Skarbo-
wego będzie pomagał w wypełnieniu deklaracji podatko-
wych przez internet. Internetowy punkt składania dekla-
racji podatkowych będzie zlokalizowany w bibliotece 
gminnej.  

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 od-
prowadzaniu ścieków (tekst jednolity dz. U. Nr 123 poz. 853 z dnia 
11.07. 2006r. z późn. zm.)  informuje swoich Usługobiorców, że 
po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszo-
wice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 28.12.2012r. z dniem 03 
marca 2013 r, wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie 
ścieków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice do dnia 02 
marca 2014r. 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
od dnia 03 marca 2013. do dnia 02 marca 2014 r. (w złotych): 

1. Do cen i stawek opłat netto określonych w  tabeli w kol. 3,  doli-
czono podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT od      
1.01.2011 r. wynosi 8%.  

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

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary netto1 brutto 
0 1 2 3 4 5

1 

 
Grupa 1               

gospodarstwa domowe  
i pozostali odbiorcy usług 

skanalizowani 

1) cena 1m3  
odprowadzanych  
ścieków 

6,48 7,00 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej  0,93 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

2 

Grupa 2 
gospodarstwa domowe i 
pozostali odbiorcy usług 

skanalizowani 
odprowadzający ścieki za 

pośrednictwem 
przydomowych 

przepompowni ścieków, 
których zasilanie 

energetyczne odbywa się na 
ich koszt  

1) cena 1m3  
odprowadzanych  
ścieków 

6,48 7,00 zł/m3 

3 

Grupa 3 
gospodarstwa domowe 

nieskanalizowane 
odprowadzające ścieki o 

charakterze bytowym 

1) cena 1m3  
odprowadzanych  
ścieków 

6,48 7,00 zł/m3 

4 

Grupa 4 
gospodarstwa domowe i 
pozostali odbiorcy usług 

nieskanalizowani 
odprowadzający ścieki 
charakteryzujące się 
dużym ładunkiem 

zanieczyszczeń  

1) cena 1m3  
odprowadzanych  
ścieków 
 

10,18 10,99 zł/m3 

5 

gospodarstwa domowe nie 
posiadające wodomierzy ani 
też urządzeń pomiarowych 
służących do pomiaru ilości 
odprowadzonych ścieków 

1) stawka opłaty za 
odprowadzanie 
ścieków 

19,44 21,00 zł/osobę/miesiąc2 

 

OGŁOSZENIE - WAŻNE 

Nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu 
Gminy Gaszowice. Od 1 lutego br. obowiązuje następują-
cy rachunek: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju       
nr konta  56 8470 0001 2040 0051 5025 0001. 

PRZYPOMINAMY 

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizo-
wanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, od 1 lipca br.- gmina przejmuje odpowie-

dzialność za wywóz śmieci. Aby uniknąć podwójnych 
opłat wypowiedz dotychczasową umowę z datą jej 

obowiązywania do końca czerwca 2013r.  

SPRAWDŹ TERMIN OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASO-
WEJ UMOWY NA ODBIÓR ŚMIECI. PAMIĘTAJ O JEJ 

WYPOWIEDZENIU! 
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„Reforma śmieciowa” w Gaszowicach c.d. 

W 2012 roku Rada Gminy zadecydowała jak często i 
w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów.  
Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek 
uiszczania na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych.  

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR OD-
PADÓW: 

Za I kwartał do 20 marca danego roku, 

Za II kwartał do 20 czerwca danego roku, 

Za III kwartał do 20 września danego roku, 

Za IV kwartał do 20 grudnia danego roku. 

Dopuszcza się wnoszenie opłaty w ratach miesięcz-
nych. Od lipca br. opłatę wnosić będziemy na konto 
Urzędu Gminy Gaszowice: 

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU-
ZDROJU 

56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 

 

Na terenie Gminy Gaszowice wysokość opłaty została 
ustalona na podstawie stawki na mieszkańca. 

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH: 

 SEGREGOWANYMI: 

• 1 do 4 osób - 10 zł/os. 

• powyżej 4 do 6 osób - 8,50zł/os. 

• powyżej 6 do 8 osób - 7,50zł/os. 

• powyżej 8 osób - 7 zł/os. 

 NIESEGREGOWANYMI - 19 zł/os.  

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości za-
mieszkałej przez 5 osób (liczba mieszkańców x staw-
ka = opłata). Przykład: 1) Oddając odpady segregowa-
ne: 5 osób x 8,50 zł  =  42,50zł 

2) Oddając odpady niesegregowane: 5osób x 19 zł  =  
95 zł 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. 
szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojem-
ników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W tym przypadku przewi-
dziano że w miesiącu pojemnik jest opróżniany dwu-
krotnie. 

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (NP. 

FIRM, SZKÓŁ, SKLEPÓW ITP.) PRZY OBOWIĄZ-
KOWYCH DWÓCH WYWOZACH 

Przykład: 1) Firma posiada 1 pojemnik 110l i prowadzi 
segregację: 1 pojemnik  x  2 wywozy  x  17 zł  =  34 zł 

2) Firma posiada 1 pojemnik 110l i nie prowadzi segre-
gacji: 1 pojemnik  x  2 wywozy  x  25 zł  =  50 zł 

 

W przypadku nieruchomości, które w części są nieru-
chomościami zamieszkałymi, a w części nieruchomo-
ściami niezamieszkałymi (np. budynek mieszkalny w 
którym równocześnie prowadzona działalność gospo-
darcza), wysokość opłaty miesięcznej stanowi sumę 
opłat dla nieruchomości zamieszkanej i niezamieszka-
nej. Przykład: 1) Oddając odpady segregowane: 5 osób 
x 8,50 zł  =  42,50zł  +  1 pojemnik  x  2 wywozy  x  17 
zł  =  34 zł, co po zsumowaniu daje kwotę 76,50 zł 

2) Oddając odpady niesegregowane: 5 osób x 19 zł  =  
95 zł + 1 pojemnik  x  2 wywozy  x  25 zł  =  50 zł, co 
po zsumowaniu daje kwotę 145 zł 

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane bę-
dzie niższa, dlatego warto segregować odpady. 

Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowa-
nie, wywóz i segregację odpadów, a także stworzy 
punkt zbiórki selektywnej.  

W związku z tym, że od lipca 2013 r. usługę odbioru 
odpadów komunalnych zapewnia gmina, właściciele 
nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania 
celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów 
komunalnych zawartych indywidualnie. W umowach  
znajdują się zapisy dotyczące okresu ich wypowiedze-
nia. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie aby wypowie-
dzieć umowę wcześniej, z datą obowiązywania do koń-
ca czerwca 2013r. 

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów 
trafiających na składowiska do poziomu obowiązujące-
go w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gmi-
nom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarzą-
dzać nimi na swoim terenie. 

POJEMNIK  ODPADY 

SEGREGOWA‐

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

80l  13,00zł  20,00zł 

110l / 120l  17,00zł  25,00zł 

240l  28,00zł  39,00zł 

1100l  150,00  200,00zł 

5m3  620,00  675,00zł 

7m3  750,00zł  800,00zł 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje      
w dniach 18.04.2013r. – 21.04.2013r. 

WYCIECZKĘ NA LITWĘ   

w programie wycieczki rejs trasą papieską po Kanale 
Augustowskim, zwiedzanie Wilna, Troków, Kowna          
i Druskiennik . 

Koszt: 700 zł od osoby. Zapisy w kawiarni Ośrodka 
Kultury (tel. 32 4305485 lub 608 013 387) . 

W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w hotelu,        
3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport 
autokarem. Cena nie obejmuje wstępów do zwiedza-
nych obiektów. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

„Reforma śmieciowa” w Gaszowicach c.d 

Wyłoniona w przetargu firma zacznie odbierać od 
mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodza-
ju m.in. poprzez zorganizowany przez gminę punkt se-
lektywnego zbierania odpadów. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta de-
klarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszka-
nia na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunal-
nych.  

Deklaracje przekazywane będą przez sołtysów w mie-
siącach lutym i marcu 2013. Druki deklaracji można 
również otrzymać w Urzędzie Gminy Gaszowice, a tak-
że pobrać ze strony internetowej www.gaszowice.pl. 

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do złożenia w/w deklaracji w terminie 
do 15 maja 2013 roku.  

W przypadku nie złożenia deklaracji wójt określi w dro-
dze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacun-
ki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieru-
chomościach o podobnym charakterze. 

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w 
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym. W aktualnym stanie 
prawnym, gmina nie może przejąć tego zadania jako 
elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, 
które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby 
naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. 
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a 
wyrzucać wszystkich śmieci razem – firma odbierająca 
odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować 
je jako zmieszane odpady komunalne. 

Terminy odbierania odpadów posegregowanych, zmie-
szanych, elektrośmieci, gruzu, opon i wielkogabarytów 
będą ustalone po przeprowadzonym przetargu, a następ-
nie podane do publicznej wiadomości poprzez Informa-
tor Gminny i stronę internetową gminy. 

Mieszkańców gminy zapraszamy do aktywnego udziału 
w spotkaniach sołeckich (terminy podane są na pierw-
szej stronie), na których pracownicy Urzędu Gminy bę-
dą starali się opowiedzieć jak będzie funkcjonował no-
wy system odbioru odpadów komunalnych. 

Ref. Ochrony Środowiska 

HANIA HOŁEK PRACUJE NAD DEBIUTANCKĄ PŁYTĄ 

Hania Hołek, mieszkanka Szczerbic, wokalistka znana z 
programów “Must Be The Music” czy “Bitwa na Gło-
sy”, właśnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem. 
Płyta promowana jest przez singiel „Ta noc”. Wszyst-
kich zainteresowanych twórczością Hani,  zapraszamy 
do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej artystki: 
www.haniaholek.pl.    GCI 

Aktywnie w ferie 

We wtorek 12 lutego br. wychowankowie Świetlicy 
Profilaktyczno - Integracyjnej wyruszyli na wcześniej 
zaplanowaną wycieczkę. Celem naszego wyjazdu był 
Park Wodny „Aquarion” w Żorach. W wyznaczonych 
punktach wszyscy o czasie stawili się na zbiórce. Weso-
ły autobus szybko dotarł na miejsce. Naturalnie, tuż 
przed wodnym szaleństwem, ratownik WOPR zapoznał 
nas z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na ba-
senie. Dwie godziny minęły bardzo szybko. Park wodny 
dostarczył nam wielu atrakcji i niezapomnianych wra-
żeń. Chętnie korzystaliśmy z brodzika i basenu rekre-
acyjnego z łóżkami do masażu wodnego, jacuzzi, ścian-
ki wspinaczkowej, groty i grzybka oraz „rwącej rzeki”     
i oczywiście kolorowych zjeżdżalni. 

W czwartek 14 lutego w umówionych wcześniej miej-
scach czekaliśmy cierpliwie z opiekunami na autobus, 
który przewiózł nas w Beskidy. 

Na miejscu, jeszcze na parkingu otrzymaliśmy prowiant 
na resztę dnia, aby nie zabrakło nam energii, a następnie 
udaliśmy się na Dębowiec, gdzie korzystaliśmy z toru 
saneczkowego oraz  „z górki na pazurki” zjeżdżaliśmy 
na „jabłuszkach” i sankach. W przerwie pomiędzy sza-
leństwami na śniegu udaliśmy się do schroniska, by się 
ogrzać i coś zjeść. Po śnieżnych zabawach zeszliśmy do 
ośrodka harcerskiego w Wapienicy. Tam ogrzaliśmy się 
ciepłą herbatką i posililiśmy się samodzielnie upieczoną 
pyszną kiełbaską. Po wesołym i pełnym ciekawych wra-
żeń dniu spędzonym na świeżym powietrzu, zadowoleni 
wróciliśmy do domów.             GKRPA 
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Z KALENDARZA WÓJTA 
W styczniu i lutym 2013r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach: 

25 stycznia - spotkanie z Komendantem Policji w Rybniku w 
sprawie bezpieczeństwa  mieszkańców; 

29 stycznia - coroczne spotkanie seniorów w Czernicy; 

31 stycznia - pogrzeb senatora RP śp. Antoniego Motyczki; 

1 lutego - otwarcie nowej placówki  bankowej w Gaszowi-
cach – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdróju; 

1 lutego - otwarcie „Mediateki” w Rydułtowach; 

3 lutego - zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gaszowicach; 

7 lutego - spotkanie w Raciborzu w sprawie budowy drogi 
Pszczyna-Racibórz; 

19 lutego - odwiedziny u najstarszej mieszkanki Gaszowic P. 
Pyszny z okazji jej 102 urodzin. 

"SINGERS” PNIE SIĘ CORAZ WYŻEJ - MIĘDZYNA-
RODOWY SUKCES! 

Wydawać by się mogło, że to 2012 rok obfitował w wielkie 
sukcesy zespołu: II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd „BÓG 
SIĘ RODZI”, NAGRODA STAROSTY w Młodzieżowym 
Festiwalu Muzycznym, nagroda Grand Prix Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki „Droga do gwiazd…” i I miejsce w Festi-
walu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskie-
go w Częstochowie. Nikt z nas nie przypuszczał, że te sukcesy 
można będzie powtórzyć. A jednak! Rok 2013 zapowiada się 
niezwykle emocjonująco. Protokół jury Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek przyprawił niektórych z nas pra-
wie o zawał serca. Okazało się, że w naszej, najbardziej oblega-
nej kategorii „zespołów wokalnych” jury postanowiło przyznać 
właśnie nam I miejsce. Radość, szok i szczęście przeplatało się 
z niedowierzaniem. Chociaż i tak pierwszego szoku doznali-
śmy, gdy wysyłaliśmy zgłoszenie do festiwalu. Okazało się, że 
jesteśmy 2225 podmiotem wykonawczym zgłoszonym do kon-
kursu. Wiadomo było, że na międzynarodowym festiwalu bę-
dzie ogromna konkurencja, ale aż TAKIEJ chyba nikt się nie 
spodziewał. Finał poprzedzały eliminacje, które odbywały się 
w 33 miastach w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi. Udział 
wzięło około 2 tys. zespołów, chórów i solistów, z których tyl-
ko kilkoro jury komisji rejonowych wybierało do II etapu. 
Ostatecznie w finale na jednej scenie stanęły 144 podmioty 
wykonawcze, co przekłada się na liczbę ok. 1800 osób! 

W przesłuchaniach konkursowych wykonaliśmy utwory we 
własnych aranżacjach  a capella i z towarzyszeniem fortepianu: 
„Nie zapomnijmy tego”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „En Belen 
tocan a fuego" - kolęda hiszpańska, która podbiła serca nie tyl-
ko jurorów ale przede wszystkim słuchaczy. Po naszym wystę-
pie wiele osób nuciło w kuluarach hiszpański refren gratulując 
występu. To nas ucieszyło najbardziej. 

Jednak to nie koniec sukcesów. Minął zaledwie pierwszy mie-
siąc 2013 roku a my zdążyliśmy powtórzyć sukcesy z roku 
ubiegłego. Znów zdobyliśmy I miejsce  w Wojewódzkim Festi-
walu Kolęd „BÓG SIĘ RODZI” i nagrodę GRAND PRIX  Wo-
jewódzkiego Festiwalu Piosenki ”Droga do gwiazd…”. 

Nasze sukcesy pilnie śledzą nasi przyjaciele z chóru Bel Canto 
z Gaszowic. Bez ich wsparcia, modłów i wiary nie byłoby nam 
tak łatwo. Pragniemy serdecznie podziękować dyrygentowi 
chóru "Bel Canto" p. Januszowi Budakowi za "podrzucenie" 
nam hiszpańskiego hitu i niezwykłą życzliwość. 

Dziękujemy również WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek 
sposób wspierają naszą działalność.  

Przed nami warsztaty wokalne w Brennej. Tam będziemy cie-
szyć się z ostatnich  sukcesów i przygotowywać do festiwalu    
w Wyszkowie i Pabianicach.  

Otrzymaliśmy również ciekawe propozycje zagranicznych fe-
stiwali, m.in. we Włoszech. Pragniemy zrobić kolejny krok      
w naszej karierze, jednak bez wsparcia finansowego sponsorów 
nasze zagraniczne plany pozostaną tylko w sferze marzeń.  

     Zespół SINGERS 
      

Wszelkie dodatkowe informacje i kontakt z zespołem na naszej 
stronie internetowej www.singers-voc.eu   

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Czernicy 

Do naszego przedszkola uczęszcza 100 wychowanków, dla-
tego tegoroczne święto dziadków odbyło się w dwóch gru-
pach: dzieci starsze i młodsze. Oprócz tradycyjnych progra-
mów przygotowanych przez wychowawców grup były wy-
stępy prezentujące dorobek dzieci biorących udział w zaję-
ciach dodatkowych. Grupę taneczną poprowadziła Pani 
Agnieszka Mikszan, pracownik Ośrodka Kultury Zameczek, 
rytmikę Pani Maria Rzechanek, pracownik Stowarzyszenia 
Ognisk Muzycznych w Rybniku. Wszystkie dzieci przygo-
towały okolicznościowe prezenty. 

Środki na materiały, z których wykonano prezenty i zakup 
poczęstunku pochodziły ze Stowarzyszenia Radlińskiego 
Biura Porad Obywatelskich. Biuro to pomaga wszystkim 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują-
cych rozwiązania swoich problemów. Między innymi pro-
wadzi pomoc prawną. 

Jesienią dzieci z naszego przedszkola oddały prace na kon-
kurs „PODAJ DALEJ. TWOI DZIADKOWIE MOGĄ CIĘ 
WIELE NAUCZYĆ” zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie. Dzień Babci i Dziadka stał się okazją do wręczenia na-
gród i wyróżnień za najlepsze prace. Nagrody wręczył Pan 
Jonatan Tomaszewski. 

Gościliśmy także Panią Ewa Spas, działaczkę wspomniane-
go Stowarzyszenia, Prezes Wodzisławskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, która przedstawiła wyniki swoich badań 
wśród młodzieży gimnazjalnej na temat: Czego uczą się 
dziadkowie od swoich wnuków, a czego wnukowie od 
dziadków. Zachęcała do podejmowania aktywności po 
przejściu na emeryturę czy rentę w ramach działających     
w Rybniku i Wodzisławiu - Uniwersytetów dla seniorów. 

Dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury 
Zameczek w Czernicy za udostępnienie pomieszczeń, Sto-
warzyszeniu Radlińskiego Biura Porad Obywatelskich za 
wsparcie finansowe oraz wszystkim Babciom i Dziadkom za 
darowiznę na rzecz przedszkola. Obiecujemy, że przezna-
czymy ją na ważny cel.   Elżbieta Tulec 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1,2 - otwarcie nowej pla-
cówki Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju; 3 - Zespół 
„Singers” podczas koncertu w Czernicy, prawa strona: 4,5 - 
Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez czernickie przed-
szkole 6,7 - łukowska zabawa w stylu PRL. 


