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Wyjątkowe Święto 

Życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych lat życia w zdrowiu, szczę-
ściu i pogodzie ducha  z okazji  104 rocznicy urodzin otrzymała Pani 
Józefa Pyszny, która swoje wyjątkowe święto obchodziła 18 lutego 
2015 roku. Z tej okazji Szanowną Jubilatkę odwiedzili Sekretarz Gmi-
ny Pani Sabina Mańczyk oraz Kierownik USC Pani Halina Bobrzyk. 
Pani Józefa Pyszny jest najstarszą mieszkanką Gminy Gaszowice oraz 
Powiatu Rybnickiego, urodziła się 18 lutego 1911 r. w Suminie. Do-
czekała się w swoim długim życiu gromady wnuków i prawnuków. Na 
co dzień Zacną Jubilatką opiekują się wnuczka Danuta Czempik oraz 
prawnuczka Sylwia Czempik.  

Halina Bobrzyk, Kierownik USC Gaszowice 

Na zdjęciu: Najstarsza mieszkanka Gminy Gaszowice - Józefa Pyszny. 

Nowy przedsiębiorca odbierający  

odpady komunalne 

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury przetargowej 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Gaszowice, przedsiębiorcą, który od 1 kwietnia 2015 roku będzie 
świadczył usługi wywozu śmieci z terenu Naszej Gminy, będzie firma 
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 

W kwietniu wchodzą również w życie zmiany wprowadzone nowym 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia selektywnego zbiera-
nia popiołów. W ramach rozstrzygniętego przetargu, firma dostarczy 
na każdą posesję 240 l pojemnik, oznaczony literą „P”, który będzie 
służył do zbierania tylko i wyłącznie popiołu, a jego wywóz będzie 
realizowany zgodnie z harmonogramem.  

Kolejną zmianą jest rezygnacja z bezpłatnego dostarczania worków 
do prowadzenia zbiorki odpadów zielonych (biodegradowalnych/
ogrodowych). Właściciele nieruchomości mogą zakupić worki w kolo-
rze brązowym w jakimkolwiek punkcie handlowym, a ich odbiór bę-
dzie realizowany zgodnie z harmonogramem. 

Pozostałe worki do prowadzenia segregacji tj. żółty, zielony, biały         
i niebieski będą w dalszym ciągu bezpłatne i będą dostarczane na 
zasadzie wymiany w dniu wywozu. Jeśli mieszkańcom zabrakło wor-
ków w danym kolorze, to w worki można się zaopatrzyć w siedzibie 
Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Pomimo zmiany firmy 
odbierającej śmieci, w dalszym ciągu można korzystać z worków do 
prowadzenia segregacji, które zostały przekazane przez firmę Na-
przód. 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek wypo-
sażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych. Informujemy, że firma Naprzód wyraziła chęć odsprze-
daży pojemników osobom, które je dotychczas dzierżawiły. Zaintere-

sowanych prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Naprzód.       UG 

Na zdjęciu: Czernickie przedszkolaki z Leah Metcalf (koszykarką rybnickiego klubu). 
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Informacja dotycząca rozliczeń za kanalizację 

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b, 44-295 Sumina 
zawiadamia swoich Usługobiorców, że wszystkie sprawy i informacje 
dotyczące rozliczeń opłat za kanalizację należy kierować pod adres 
e:mail: faktury@oczyszczalnia-sumina.pl. 

Jednocześnie informuje się, że informacje, które trafią na inny adres 

niż podany w niniejszej informacji mogą nie zostać rozpatrzone. OŚ 

Informacja 
Obiekty sportowe Orlik przy Gimnazjum w Piecach w okresie wio-
sennym od 1 marca do 31 maja będą czynne od poniedziałku do 
piątku od godziny 15.00, w soboty w godzinach 10.00 – 16.00. Re-
zerwacje dla grup zorganizowanych oraz innych terminów udostęp-
nienia obiektów jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu osobi-
stym lub telefonicznym z Animatorami – Remigiusz Danel,  Łukasz 

Wojaczek. Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu.  ŁW 

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych 

Przypominamy, że w związku z przyjętą w lutym br. uchwałą Rady 
Gminy, począwszy od 1 kwietnia br. zmieniają się stawki za odbiór 
odpadów komunalnych. Ujednolicona stawka opłaty od właścicieli 
nieruchomości w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wy-
nosi 10,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości. 

Stawki  od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy 
Gaszowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają od-
pady komunalne (np. instytucje, przedsiębiorstwa): 

 Za pojemnik o pojemności 80 l -16 zł, 

 Za pojemnik o pojemności 110/120 l - 22 zł, 

 Za pojemnik o pojemności 240 l - 35 zł, 

 Za pojemnik o pojemności 1100 l  - 170 zł, 

 Za pojemnik o pojemności 5 m3 - 780 zł, 

 Za pojemnik o pojemności 7 m3 - 800 zł.        UG 

Tenis Stołowy w Gimnazjum 

Przed feriami zimowymi 28.01.2015 r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 
w Piecach odbyły się mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym dziew-
cząt i chłopców. Wystartowały gimnazja z Jankowic, Świerklan, Jejko-
wic, Lysek oraz Pieców. W kategorii dziewcząt zwyciężyli gospodarze, 
natomiast wśród chłopców najlepsi okazali się gimnazjaliści z Lysek. 
Indywidualnie najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Martyna 
Bannert (Gimnazjum Piece), a najlepszym zawodnikiem Fabian Tebel 
(Gimnazjum Lyski). Zwycięska drużyna dziewcząt wystąpiła w nastę-
pującym składzie: Bannert Martyna, Stępień Magda, Sulka Weronika, 
Procek Paulina. Dziewczęta będą reprezentować nasz powiat na za-
wodach rejonowych w Raciborzu. 

W niedzielę 22.02.2015 r. w gimnazjum odbył się Turniej Tenisa Stoło-
wego o Puchar Wójta dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wystarto-
wało ponad 50 zawodników w czterech kategoriach: szkoły podsta-
wowe, gimnazjum, kobiety i mężczyźni. Dla najlepszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach czekały puchary oraz pamiątkowe dy-
plomy. Na turnieju obecny był Wójt Pan Paweł Bugdol, który powitał 
wszystkich uczestników oraz wręczał sportowe trofea zwycięzcom 
tenisowych zmagań. 

Klasyfikacja końcowa: 

Szkoły podstawowe:1.Ogon Rafał, 2.Piekorz Dominik, 3.Perenc Marta. 

Gimnazjum: 1.Ogon Kamil, 2.Wojaczek Krzysztof, 3.Majer Kamil. 

Kobiety: 1. Stępień Karina, 2.Gołofit Dominika, 3.Biskup Joanna. 

Mężczyźni: 1.Ogon Mariusz, 2.Homoła Szymon, 3.Kasperzec Wojciech. 

Organizatorem turnieju był Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER. 
Zawody sędziował Pan Stachura, a koordynatorem całego przedsię-

wzięcia była Pani Iwona Wolnik.    IW 

Turniej Skata 

28.02.2015 r. w Hali OKIS-u sekcja skata sportowego zorganizowała 
turniej cyklu GPO o Puchar Prezesa MCJ Pana Jacka Czogalla. W 
rozgrywkach wzięło udział 93 zawodników w tym jedna kobieta i 
jeden junior. Pierwszą serię wygrał k. Urbanek Józef z sekcji Iskro 
Rybnik z wynikiem 1810 p. Drugą serię wynikiem 1723 p. wygrał 
mieszkaniec Gaszowic k. Granieczny Marian. Po zsumowaniu punk-
tów zdobytych w I i II serii najlepszym wynikiem wylegitymował się 
k. Glac Józef zdobywając 2969 p. reprezentant Jubilata Jastrzębie. 
Drugie miejsce z wynikiem 2772 p. zajął jedyny junior k. Łukasz Wo-
jaczek reprezentujący Lyski, a trzecie miejsce z wynikiem 2723 p. 
zajął k. Urbanek Józef. Turniej przebiegł w miłej i spokojnej atmosfe-
rze. Zawody prowadził i nadzorował Prezes Okręgu k. Alojzy Huwer. 

   Kierownik sekcji, Marian Pielacz 

dząca z  Karoliny Południowej.  Zaproszenie przyjęli także rodzice. Wielką 
atrakcją był popis umiejętności koszykarskich gościa specjalnego oraz 
wręczenie nagród ufundowanych przez Pana Starostę trójce przedszkola-
ków, których prace zostały szczególnie docenione przez jury. Najładniejszą 

lalką okazał się Indianin „Szybka Strzała”. Wykonał ją wraz z mamą Sylwią 
- Sebastian Troszka. Lalka została tym samym reprezentantem naszego 
przedszkola w ogólnopolskim konkursie internetowym na najbardziej 
oryginalną laleczkę powadzonym na oficjalnym fan page’u projektu 
„Wszystkie Kolory Świata” portalu społecznościowego Facebook.  Nagro-
dą dla placówki, której lalka uzyska największą ilość głosów będzie kon-
cert Majki Jeżowskiej. 

W ramach rewanżu za odwiedziny pani Leah, kilkoro dzieci wraz z rodzica-
mi i nauczycielkami pojechało na mecz koszykówki do Rybnika. Maluchy 
ubrane w koszulki przedszkolne z pełnym oddaniem kibicowały ciemno-

skórej znajomej. Dzieci wróciły w dobrych humorach wraz z pamiątkowy-
mi kalendarzami i autografami od zawsze uśmiechniętej Pani Metcalf. 

Dziękujemy dzieciom, rodzicom i dziadkom za zaangażowanie i udział         
w akcji. Dziękujemy Panu Staroście za wsparcie i poprowadzenie licytacji 
oraz za ufundowane nagród, słodyczy oraz wejściówek na mecz. Bardzo 
dziękujemy pani Leah Metcalf,  która zechciała przyjechać na Bajkowe 

Wzgórze.            Koordynatorka akcji, Agnieszka Kukuczka 

EFEKTY PRZEROSŁY OCZEKIWANIA ORGANIZATORÓW 

Kolejne wydarzenie na Bajkowym Wzgórzu dobiegło końca. Przedszkole po 
raz drugi  przyłączyło się do projektu UNICEF-u „Wszystkie kolory świata”. 

Jest to działanie charytatywne organizowane w polskich szkołach i przed-
szkolach na rzecz najbiedniejszych dzieci z Afryki. W 2012 r. zbieraliśmy 
pieniądze na szczepionki dla dzieci z Kamerunu, w tym na szczepionki dla 
dzieci z Południowego Sudanu. W tej edycji zebraliśmy aż 1280 zł, które  już 
przekazano na konto UNICEF–u. 

Jak przebiegała akcja? Chętni wychowankowie z rodzicami lub dziadkami 
uszyli wg. szablonu/wykrojnika podanego przez organizatora lalki. Są one 
symbolem pomocy, jakiej dzieci chciały udzielić swoim afrykańskim rówie-
śnikom. Każda z lalek była inna, gdyż reprezentowała inny kraj lub rejon 
świata. Bardzo przydała się naszym dzieciom wiedza zdobyta na zajęciach z 

Edukacji Globalnej prowadzonych w ramach projektu „Przedszkole Rów-
nych Szans” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 
Laleczka otrzymała specjalny akt urodzenia, w którym dzieci wpisywały 
nadane jej imię, datę,  miejsce urodzenia oraz jej hobby.  

W czwartek 26 lutego w naszym przedszkolu odbył się finał akcji. Przygoto-
wano wystawę 30 zgromadzonych laleczek. Wychowankowie przebrali się 
w stroje dzieci z różnych regionów świata. Imprezę uświetnili goście specjal-
ni:  Starosta Powiatu Rybnickiego Pan Damian Mrowiec, który poprowadził 
licytację oraz Pani Leah Metcalf – koszykarka z Glucose ROW Rybnik pocho-
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00. W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz 
będzie kontynuowany w dniu następnym. 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD: Gaszowice, Piece, Łuków Śląski - 22.08.2015 r.;                         
Czernica, Szczerbice - 29.08.2015 r.  
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI 
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ZAWODY O MISTRZOSTWO GMINY GASZOWICE W MINI PIŁCE 
RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Siedemnastego marca Szkoła Podstawowa w Gaszowicach gościła 
zawodników rywalizujących w zawodach mini piłki ręcznej. Dyscyplina 
ta zawsze cieszy się dużą popularnością wśród dzieci szkół podstawo-
wych, dlatego też rywalizacja jest niezwykle ciekawa i emocjonująca. 
Zawodnicy wykazali się bardzo dobrymi umiejętnościami techniczny-
mi i taktycznymi, a wola walki i hart ducha był widoczny do ostatnich 
sekund każdego spotkania. 

Do rozgrywek przystąpiły trzy zespoły dziewcząt oraz trzy zespoły 
chłopców grając systemem każdy z każdym, a wyniki przedstawiają 
się następująco: 

Dziewczyny: Gaszowice – Szczerbice 4:31 (2:16), Szczerbice – Czernica 
7:2 (2:1), Gaszowice – Czernica 3:11 (0:6). 

Chłopcy: Szczerbice – Czernica 16:11 (6:5), Gaszowice – Czernica 
18:11 (12:2), Gaszowice – Szczerbice 12:10 (7:4). 

Do zawodów uczniów przygotowali nauczyciele wychowania fizyczne-
go: Szkoła Podstawowa w Czernicy – Pani Zenobia Mrozek, Zespół 
Szkolno–Przedszkolny ze Szczerbic– Pan Bogdan Langer, Szkoła Pod-
stawowa w Gaszowicach: dziewczęta – Pani Dorota Bienek, chłopcy – 
Pan Łukasz Wojaczek. 

Składy zwycięskich zespołów: 

Dziewczyny z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szczerbicach: Stro-
kosz Zuzanna, Gawliczek Marta, Wystyrk Marcelina, Raszczyk Wikto-
ria, Konsek Marta, Goworowska Patrycja, Nosiadek Klaudia, Giera 
Sandra, Berger Emilia, Feliniak Marta, opiekun Bogdan Langer. 

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach: Hadam Jacek, Pie-
korz Dominik, Zieleźny Bruno, Czogała Mateusz, Dudzik Maciej, Pluta 
Mikołaj, Buczek Kamil, Chowaniec Szymon, Holesz Mateusz, Wawocz-
ny Dawid, Piela Dominik, Bober Łukasz, Mika Michał, opiekun Łukasz 
Wojaczek.          ŁW 

WSPANIAŁY SUKCES ŁYŻWIARZY 

4 marca br. na lodowisku w Pszowie Uczniowski Klub Sportowy 
„GRACZ” przy finansowym wsparciu ze strony Starostwa Powiatowe-
go w Rybniku, zorganizował X Powiatowe Drużynowe Zawody Łyż-
wiarstwa Szybkiego Dziewcząt i Chłopców dla Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów naszego powiatu. Szkoły podstawowe reprezentowały 
drużyny ze Zwonowic, Gaszowic, Czernicy oraz Lysek, Gimnazja nato-
miast drużyny z Jankowic, Piec, Jejkowic, Świerklan oraz Lysek. Kon-
kurencję rozegrano w dwóch biegach – krótkim (dziewczęta SP 1 
okrążenie, dziewczęta Gimnazjum 2 okrążenia, chłopcy SP i Gimna-
zjum 2 okrążenia) oraz długim (dziewczęta SP i Gimnazjum 3 okrąże-
nia, chłopcy SP i Gimnazjum 4 okrążenia). 

W konkurencji Szkół Podstawowych wyniki przedstawiły się następu-
jąco: w kategorii dziewcząt wygrała SP Czernica z łącznym czasem 
282,30 s, drugie miejsce z niewielką stratą zajął ubiegłoroczny trium-
fator reprezentacja Gaszowice z wynikiem 285,21 s. Na  trzecim miej-
scu uplasowały się Lyski, a na czwartym Zwonowice. W rywalizacji 
chłopców podobnie jak u dziewcząt ale bardziej zdecydowanie i           
z większą przewagą nad drugimi Zwonowicami, zwyciężyła drużyna       
z Czernicy z wynikiem 411,95 s. Trzecie były Gaszowice a czwarte ze 
stratą niespełna trzech sekund Lyski. 

Z ogromną radością odbieraliśmy dwa złote medale oraz piękne pu-
chary. Dekorację zwycięzców przeprowadził przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Rybniku, kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Zdrowia - Grzegorz Potysz oraz kierownik Gminnego Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Lyski - Bogusław Adamczyk. Tytuł 
wraz z dyplomem najszybszej zawodniczki otrzymała Marta Gryt,         
a wśród chłopców to wyróżnienie otrzymali Albert Zientek i Patryk 
Łanoszka. Z pozostałych zawodników również jesteśmy bardzo dum-
ni bo przecież sukces odniosła cała drużyna. W jej skład weszli : Gryt 
Karolina, Paulina Paprotny, Worek Julia, Malcharczyk Alicja, Gembal-
czyk Łukasz, Śmietanka Tomasz, Watoła Kamil (opiekun Zenobia 
Mrozek). Teraz obie drużyny będą reprezentowały nasz powiat na 
Mistrzostwach Wojewódzkich w Jastrzębiu Zdroju.       ZM 

TURNIEJ MINI - SIATKÓWKI W ZSP SZCZERBICE 

Sala gimnastyczna ZSP w Szczerbicach była w dniu 24.02.2015 r. areną 
Mistrzostw Gminy Gaszowice w mini-siatkówce dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych. Uroczystego otwarcia rozgrywek sportowych, 
powitania uczestników zawodów, opiekunów drużyn, zaproszonych 
gości oraz kibiców dokonała pani Edyta Knapik - dyrektor ZSP Szczer-
bice. Po zakończeniu zmagań sportowych pani dyrektor podziękowała 
wszystkim za zaangażowanie i udział w turnieju. Wraz z zaproszonymi 
gośćmi dokonała podsumowania oraz wręczyła szkołom pamiątkowe 
dyplomy.  Zaproszeni goście: pan Mieczysław Szymik (Radny Gminy, 
sołtys Szczerbic) oraz pan Andrzej Cieślok (Radny Gminy) uhoronowali 
na zakończenie turnieju najlepszego zawodnika oraz najlepszą zawod-
niczkę piłkami do siatkówki zakupionymi z własnych środków. Opieku-
nom drużyn panowie ufundowali pamiątkowe kubki do kawy. Organi-
zator wyraża wdzięczność oraz podziękowanie za ten sympatyczny 
gest. Zawody przebiegły w atmosferze „fair  play”, a niektórzy uczest-
nicy posiadają już spore umiejętności siatkarskie. Turniej rozgrywano 
do dwóch wygranych setów do 25, przy remisie w setach 1:1 grano 
trzeci set do 15 pkt. Każdy set musiała rozgrywać inna czwórka (plus 
piąty rezerwowy) z danej szkoły. W secie trzecim składy mogły być 
mieszane. Najlepszą drużyną okazały się uczennice ZSP Szczerbice 
(Gawliczek M., Strokosz Z., Konsek M.,  Wystyrk M., Kozak N., Rasz-
czyk W., Goworowska P., Nosiadek K., Giera S., Piekarska N.) opiekun: 
Bogdan Langer. Zwycięzcami wśród chłopców zostali uczniowie SP 
Gaszowice (Holesz M., Wawoczny D., Bober Ł., Chowaniec Sz., Zieleź-
ny B., Piela D., Piekorz D., Ogon R., Milne M., Niewrzoł B.) opiekun: 
Łukasz Wojaczek. 

Najlepszymi w turnieju (dyplom plus nagroda rzeczowa) zostali wy-
brani: Marta Gawliczek (ZSP Szczerbice) i Mateusz Holesz (SP Gaszo-
wice). Wszystkie szkoły został nagrodzone pamiątkowymi dyploma-
mi, a uczestnicy zostali poczęstowani sokami owocowymi. 

Wyniki dziewcząt: 

Szczerbice-Czernica 2:1 (22:25), (25:0), (15:4); Czernica-Gaszowice 
2:0 (25:12), (25:20); Szczerbice-Gaszowice 2:0 (25:15), (25:4). Pierw-
sze miejsce ZSP Szczerbice - awans na zawody powiatowe. 

Wyniki chłopców: 

Szczerbice-Gaszowice 1:2 (13:25), (25:14), (12:15); Gaszowice-
Czernica 2:0 (25:18), (25:23); Szczerbice-Czernica 2:0 (25:21), (25:8). 
Pierwsze miejsce SP Gaszowice - awans na zawody powiatowe. Gra-
tulujemy.      ZSP Szczerbice 

Super przygoda z robotami… i nie tylko! 

Podczas ferii w „Przedszkolu Bajkowe Wzgórze” w Czernicy odbyły się 
kolejne warsztaty budowania i programowania robotów Lego. Zajęcia 
odbyły się pod okiem pana Antoniego Duda z Akademii Technicznej Ma-
łolata w Rybniku. Mali konstruktorzy nie tylko mieli okazję zbudować 
własne roboty, ale też mogli wprawić je w ruch. Przedszkolaki wyposaży-
ły konstrukcje w czujniki i silniki. Wspólnie zaprogramowali i przetesto-
wali je na planszach. Na każdych zajęciach dzieci udowadniały, że nauka 
wcale nie jest trudna. Warsztaty były dla dzieci ogromnym wyzwaniem 
oraz wspaniałą zabawą. Iwona Henek 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Przedszkole Równych Szans”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Na zdjęciach: Zwycięzcy turnieju w tenisie stołowym o puchar Wój-
ta, w kategorii gimnazjalnej. 

Na zdjęciu: Łyżwiarze  reprezentujący Gminę Gaszowice. 

Na zdjęciu: Najlepsi gracze skata turnieju o puchar MCJ. 

Na zdjęciu: Drużyny siatkarskie ze Szczerbic. 

Na zdjęciu: Zawodnicy „szczypiorniaka” z SP Gaszowice. 

Ferie, ferie i po feriach 

Wiadomo nie od dziś, że w  ferie można bardzo miło spędzić czas. Po-
dobnie było także w tym roku, a to za sprawą półkolonii zorganizowa-
nych przez Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach. Wielka zimo-
wa przygoda rozpoczęła się od pobytu na basenie. Wodne zabawy zaw-
sze sprawiają wiele radości i poprawiają humor. Następnie wizyta w 
kinie. Pogoda była odpowiednia jak przystało na ową porę roku, mroźno 
oraz śnieżnie. Taki klimat jest wręcz wymarzony, kiedy odwiedza się św. 

Mikołaja w Bajkowej Krainie. Tam bowiem był kolejny przystanek naszej 
podróży. Bajkowa Kraina w Zatorze przeniosła nas w świat bajek i baśni. 
Spotkaliśmy Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę oraz wielu innych bohate-
rów. Jednak wszyscy czekaliśmy na najważniejsze spotkanie ze św. Mi-
kołajem. Gospodarz zaprosił nas do swojego domu i poczęstował słod-
kościami. Później było pamiątkowe zdjęcie. Trochę smutno się zrobiło, 
kiedy trzeba było wracać z bajki do rzeczywistości ale cóż. Przygoda 
trwała nadal i zaprowadziła nas do Chlebowej Chaty. Tutaj była prawdzi-

wa uczta dla podniebie-
nia. Jednak wcześniej 
należało wykazać się 
wiedzą dotyczącą wypie-
ku chleba. Później to już 
była sama przyjemność, 
wypiekanie podpłomy-
ków, wyrabianie masła i 
oczywiście degustacja. 
Tym smacznym akcen-
tem zakończyły się kolej-
ne zimowe półkolonie. 
Do dziś pozostał z nami 

ten niepowtarzalny zapach świeżo pieczonego chleba. Możliwość prze-
życia tak ciekawej przygody umożliwiła nam pani Gabriela Krakowczyk – 
kierownik półkolonii oraz pani dyrektor Edyta Knapik. Szczególne po-
dziękowania za wsparcie owego projektu kierujemy do Wójta Gminy 
Gaszowice pana Pawła Bugdola. Poza tym dziękujemy Radzie Rodziców, 
a także wszystkim nauczycielom sprawującym opiekę za poświęcony 
czas. „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie, dorośli mi mówią nie wie-
rzę”, a ja jednak wierzę. Dowodem są przecież wspaniale spędzone 

półkolonie.      B.Ch.                                         

GŁOSUJ ABY POWSTAŁ PLAC ZABAW 

Urząd Gminy Gaszowice dokonał zgłoszenia lokalizacji placu 
zabaw w ramach konkursu  organizowanego NIVEA Polska         
pn. „Podwórko Nivea”. Ma to być Rodzinne Miejsce Zabaw, 
w którym rodzice i dzieci będą mogły wspólnie spędzić czas 
w aktywny sposób. W związku z powyższym prosimy o udział 
w akcji i oddawanie głosów na Naszą lokalizację na stronie 
www.nivea.pl/podworko, aby Podwórko NIVEA powstało wła-
śnie w Naszej Gminie. Każdego dnia można oddać jeden głos. 


