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Na zdjęciach: Turniej sołectw 2015 (foto: Jerzy Kawulok) 

ZWYCIĘSKIE PIECE 

19 lipca br. na boisku sportowym w Szczerbicach rozegrała się 
tegoroczna edycja Turnieju Sołectw. Sołtysi poszczególnych 
miejscowości kierowali drużynami w sześciu konkurencjach: 
ringo, sztafeta, obieranie jabłka, bieg na czas z założonymi 
nartami, przejście przez 20 metrowe „bagno” na skrzynkach 
po napojach oraz budzące najwięcej emocji przeciąganie liny. 
Drużyny reprezentujące poszczególne miejscowości w swoim 
składzie miały zarówno dorosłych, młodzież jak i dzieci.  

Po zaciętych rozgrywkach podliczono punktację wszystkich 
drużyn. Na pierwszym miejscu ex aequo uplasowały się druży-
ny z Piec i ze Szczerbic. Konieczna była dogrywka, w której 
sołtysi dwóch najlepszych miejscowości rzucali piłką lekarską 
za siebie. W pojedynku lepsza okazała się Pani Gabriela Oślizło 
– Sołtys Piec. Tegoroczna edycja turnieju została dofinanso-
wana przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wszyscy uczestnicy rywa-
lizacji otrzymali krzew ozdobny lub drzewko. Mieszkańcy, któ-
rzy kibicowali drużynom również mogli wygrać kwiaty do swo-
jego ogrodu. Wystarczyło odpowiedzieć na pytanie z zakresu 
ochrony środowiska.  

W klasyfikacji ogólnej reprezentacje zajęły następujące miej-
sca: 1. Piece, 2. Szczerbice, 3. Czernica 4. Gaszowice 5. Łuków 
Śląski. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspólną 
zabawę! 

Podziękowania należą się przede wszystkim sołtysom za przy-
gotowanie i dobór uczestników rozgrywek oraz członkom 
Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" za po-
moc w przeprowadzeniu turnieju. Specjalne podziękowania 
dla Pana Mieczysława Szymik – Sołtysa Szczerbic, Rady Sołec-
kiej oraz dla członkiń KGW Szczerbice za przygotowanie całej 
imprezy.                 UG 

PIECE WYGRAŁY… 

Bardzo dziękuję mieszkańcom sołectwa Piece, którzy wzięli udział      
w Turnieju Sołectw 2015 i wszystkim którzy nam kibicowali. Był to 
dzień zaskakująco udany i pełen wrażeń. Wiem, że są ludzie na któ-
rych zawsze mogę liczyć. Organizacja tego przedsięwzięcia wymagała 
zaangażowania i pracy wielu osób, którym serdecznie dziękuję. Sa-
tysfakcja po udanym turnieju oraz zadowolenie osób w nim uczestni-
czących jest wielka i przynosi wiele radości, jak również motywuje do 
dalszych tego typu działań.           Gabriela Oślizło 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza  w dniu 1 sierpnia br. na 

„Święto Gaszowic” 

W programie : 

10.00 - turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Ośrodka  
Kultury i Sportu w Gaszowicach - boisko obok sceny, 

17.00 - występ  zespołu tanecznego „Tornado” z Pszowa, 

18.00 - występ zespołu „Śleper band”, 

19.30 - koncert duetu „Imbir” , 

20.30 - koncert zespołu „Mohito”, 

21.30 - zabawa taneczna, do której przygrywa Dj Sebi, 

22.00 - pokaz ogni sztucznych. 

Patronat  medialny: Tygodnik Rybnicki i Radio 90. 

KONKURS NA LOGO GMINY GASZOWICE 

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza do udziału w konkursie na opraco-
wanie projektu graficznego logo Gminy Gaszowice. 
Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, który będzie mógł być 
wykorzystywany w tworzonych przez tutejszy Urząd Gminy materia-
łach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych. Logo 
powinno kojarzyć się z gminą, ma podkreślać jej charakter i specyfi-
kę, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości, ale przede wszystkim 
budzić pozytywne skojarzenia. Regulamin konkursu oraz karta zgło-
szenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Gaszowice – 
www.gaszowice.pl oraz w pokoju nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice. 
Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział grafi-
cy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci 
szkół oraz uczelni wyższych - osoby fizyczne i osoby prawne oraz 
podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Dla autora najlepszej 
pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN brutto. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30.09.2015 r. na 
stronie internetowej Gminy Gaszowice – www.gaszowice.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice. Osobami do kontaktu w 
sprawie konkursu, są: 

- Karina Stępień – kierownik referatu ochrony środowiska, rozwoju 
gminy, tel. 32/4327163, e-mail: srodowisko@gaszowice.pl; 
- Przemysław Ruczyński – inspektor referatu ochrony środowiska, 
rozwoju gminy, tel. 32/4327144, e-mail: rozwoj@gaszowice.pl.  

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 
internetowej www.gaszowice.pl w zakładce aktualności.                UG 

Wystąp o dofinansowanie 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że od dnia 20.07.2015 r. można 
składać wnioski na dotacje inwestycji związanych z ochroną wód tj.  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak 
jest kanalizacji sanitarnej oraz inwestycji związanych z ochroną po-
wietrza tj. zabudowa kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem 
paliwa, gaz, biomasę, pelet, kotła olejowego oraz pompy ciepła po-
wietrznej lub gruntowej. Inwestycje planowane do dofinasowania 
mają zostać zrealizowane w roku 2015. Wnioski należy składać w 
Urzędzie Gminy Gaszowice. Regulamin oraz wniosek można pobrać w 
Referacie Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu Gminy oraz w wersji 
elektronicznej z biuletynu informacji publicznej — Uchwała Rady Gmi-
ny Gaszowice NR OG-BR.0007.10.51.2015 z dnia 25 czerwca br.      UG 

PRACE NAD STRATEGIĄ LGD 

Urząd Gminy informuje, że spotkanie społeczności lokalnej z Gminy 
Gaszowice z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD LYSKOR zostało 
przesunięte na dzień 4 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Gaszowicach. Spotkanie ma na celu wypracowanie 
strategii rozwoju gmin należących do stowarzyszenia. Osoby zainte-
resowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
tel. 32 4327144. UG 

Informacja - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż: 

od miesiąca sierpnia 2015 r.  przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 1.10.2015 r. do            
30.09.2016 r.: 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 
października br., 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik nastąpi do dnia 30 listopada br. 

od miesiąca września 2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r.: 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada br., 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 
października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  nastąpi do dnia 
31 grudnia br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 

1. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki      
w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego, 

2. zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które ukończyło 18 rok 
życia,  

dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 
2015/2016, w terminie do 10.09.2015 r. W razie niedostarczenia za-
świadczenia ze szkoły zasiłek rodzinny lub dodatek nie zostanie wypłaco-
ny.                 OPS 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach ogłasza nabór do 
Zespołu Folklorystycznego "Tyrolina" 

Zajęcia z zakresu śpiewu i tańca ludowego z elementami rytmiki oraz 
tanecznej techniki wolnej dedykowane są dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, którzy chcą poznać bogactwo polskich tańców narodowych i ludo-
wych z obszaru całej Polski. Nigdy dotąd nie tańczyłaś? Przyjdź i sprawdź, 
że to nic trudnego! Wstydzisz się co powie żona? Zabierz ją zesobą! Krę-
pujesz się, bo koleżanki tańczą hip-hop? Pokaż, że masz odwagę robić coś 
innego niż tłum! Zespół poprowadzi Aleksandra Wengierska - dyplomo-
wany instruktor tańca ludowego, pedagog, tancerz Zespołu Pieśni          i 
Tańca "Sari" w Żorach, laureatka wielu prestiżowych polskich i zagranicz-
nych festiwali i przeglądów folklorystycznych, od 15 lat na scenie, od 15 
lat zakochana w tradycyjnej polskiej obrzędowości. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września o godz. 18.00 w kawiar-
ni Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice. 
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Sukces Piotra Wieczorka 

W dniach 22-24 maja 2015 r. w Szczecinie odbyły się Międzynarodo-
we Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w gimnasty-
ce sportowej kobiet i mężczyzn. W zawodach bardzo dobrze zapre-
zentował się Piotr Wieczorek, szczerbiczanin, zawodnik KG Radlin, 
który pomimo wieku juniorskiego po raz pierwszy rywalizował z naj-
lepszymi seniorami kraju. W finale ćwiczeń na poręczach Piotr zajął 
wysokie 2 miejsce, zdobywając tym samym srebrny medal mi-
strzostw. Radość jest tym większa, że lepszym od niego okazał się 
tylko wielokrotny medalista Pucharu Świata Adam Kierzkowski. Piotr 
zajął także 4 miejsce w ćwiczeniach na koniu z łękami, 6 miejsce w 
ćwiczeniach wolnych i drążku. W wieloboju został sklasyfikowany na 6 
miejscu. Warto też dodać, że Piotr wykonał ponad 12 nowych ele-
mentów, których trudność nie odbiega od całej czołówki seniorskiej w 
Polsce. Jego trenerem jest Mistrz Olimpijski z Pekinu Leszek Blanik. 

Crossowe Mistrzostwa Gminy 

W środę 17.06.2015 w Czernicy na trasach w OK Zameczek rozegra-
no II Otwarte Crossowe Mistrzostwa Gminy Gaszowice. W zawodach 
wystartowało łącznie 112 dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 
z Czernicy, Gaszowic, Szczerbic, Lysek, Rydułtów, Rybnika, Żor i Gli-
wic. Rywalizacja została przeprowadzona w 10 wyścigach. 

Oprócz rywalizacji najmłodszych odbył się wyścig pokazowy zawodni-
ków licencjonowanych klubów LUKS Feniks Czernica, Szkółka kolar-
ska MOSiR Żory, Grupa kolarska Gliwice, Klub Kolarski Fuji Żory. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż oprócz klasyfikacji indywidual-
nej sędzia wydelegowany przez ŚZKol prowadził ranking szkół. Po 
zakończeniu udziału w zawodach wszyscy zawodnicy zostali zapro-
szeni przez Ośrodek Kultury „Zameczek” na słodki posiłek. 

W ceremonii dekoracji brali udział Wójt Gminy Gaszowice, Komisja 
Kultury i Sportu Gminy Gaszowice, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Działań Lokalnych Spichlerz. Najlepsi zawodnicy zawodów w każdej 
kategorii wiekowej byli nagradzani pucharami oraz medalami, wszy-
scy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodycze. 

W klasyfikacji generalnej szkół  podstawowych wręczono dyplomy,     
a trzy najlepsze szkoły otrzymały puchary. 

Sponsorami zawodów była MERIDA POLSKA - główny patron Śląskiej 
Ligi Rowerowej, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Urząd Gminy Ga-
szowice, Spichlerz, OK Zameczek, Cyklo-Plus, Skandia, Classen, 
Mieszko. 

W imieniu organizatora zawodów LUKS Feniks Czernica dziękujemy 
wszystkim za udział w zawodach i pomoc w przeprowadzeniu zawo-
dów. Klasyfikacja drużynowa szkół: 

1. SP1 Rydułtowy, 2. SP Czernica, 3. SP Szczerbice, 4. SP Gaszowice, 
5. SP Gliwice, 6. SP Żory, 7. SP Lyski, 8. SP Połomia, 9. SP 34 Rybnik. 

Klasyfikacje indywidualne: 

Dziewczęta 2005 i młodsze: 

1. Weronika Mazurek, 2. Alicja Koczy, 3. Nikola Porwoł. 

Chłopcy 2005 i młodsi: 

1. Tomasz Klobusz, 2. Nikodem Gebauer, 3. Szymon Łanoszka. 

Dziewczęta 2004: 

1. Marta Matys, 2. Paulina Landsfoit, 3. Magdalena Cop. 

Chłopcy 2004: 

1. Mikołaj Szulik, 2. Mateusz Kusz, 3. Dawid Papierok. 

Dziewczęta 2003: 

1. Emilia Ryszka, 2. Agnieszka Bolenda, 3. Nikola Kajzerek. 

Chłopcy 2003: 

1. Denis Bojmel, 2. Filip Klelar, 3. Mikołaj Pluta. 

Dziewczęta 2002: 

1. Marcelina Wystyrk, 2. Zuzanna Strokosz, 3. Wiktoria Raszczyk. 

Chłopcy 2002: 

1. Adam Szczotka, 2. Kamil Śpiewok, 3. Łukasz Bober. 

Chłopcy 1999-2001: 

1. Przemysław Filipiak, 2. Szymon Siemianowski. 

Dziewczęta 1999-2001: 

1. Elżbieta Stacha, 2. Dominika Ryś, 3. Wioleta Brzeziok.             Feniks 

Nasze muzykowanie 

Pisałam o trudnych początkach naszego zespołu „Trojak” działającego przy 
Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy, ale dziś napiszę o naszych próbach        
i występach. Próby zespołu odbywają się w środy i piątki od godziny 19 do 21, 
a gdy mamy występ wtedy próby odbywają się częściej, ćwiczymy intensyw-
niej. Członkowie zespołu pochodzą z Czernicy, Łukowa, Rydułtów oraz Lysek, 
rozpiętość wiekowa jest różnorodna. Wystąpiliśmy z naszym repertuarem na 
pikniku rodzinnym w Rydułtowach, pikniku historycznym w Czernicy, ale takim 
największym dla nas przeżyciem był występ na IV przeglądzie zespołów śpie-
waczych imienia Józefa Pękały w Połomi „Złoty Dzwon”, gdzie wystąpiło 13 
zespołów, my jako młody zespół na takim przeglądzie wystąpiliśmy pierwszy 
raz i zajęliśmy trzecie miejsce. Na ten mały sukces pracowaliśmy intensywnie 
się przygotowując, ucieszył nas bardzo ten malutki sukces i mamy nadzieję, że 
na tym nie zakończymy naszego śpiewania. Po Połomi wystąpiliśmy w Pstrąż-
nej z naszymi piosenkami na nocy świętojańskiej. Muszę dodać, że nasz zespół 
składa się wyłącznie z amatorów, którzy lubią i kochają śpiewać, a nasza ama-
torska kapela nam przygrywa do śpiewu. Dodam, że nasz zespół nie pobiera 
żadnych pieniędzy za występy, występujemy wyłącznie społecznie i za darmo 
bo kochamy śpiew i lubimy to co robimy. Na próbach naszego zespołu panuje 
rodzinna atmosfera na co jest dowodem jest to, że chętnie przychodzimy na 
próby, a ciężko jest nam się rozstać i rozejść po próbie do domów. 

Ideą naszych spotkań jest kontynuacja wskrzeszenia tradycji wspólnego śpie-
wania, muzykowania i tańczenia. Muzyka teraz jest już dla nas członków ze-
społu jest częścią życia. Teraz zapraszam wszystkich chętnych i lubiących śpie-
wać do naszego zespołu (wyżej napisałam, kiedy odbywają się próby). 

Święty Augustyn powiedział: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewaj-
cie ustami, śpiewajcie swoim życiem” oraz „Kto śpiewa modli się dwa razy”. 

Zapomniałam dodać, że zespół założył pan Zbigniew Niestrój, który jest in-
struktorem śpiewu, pan Zbigniew także aranżuje i opracowuje piosenki, które 
potem wykonujemy.                                 Prezes zespołu, „Trojak” 

Spotkanie KGW 

15 czerwca 2015 r. sto pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gaszowi-
ce i Jejkowice, oraz gościnnie panie z Żytnej wraz z panią sołtys i sym-
patyczki Kół, spotkały się w Łukowie na wspólnym biesiadowaniu przy 
rożnie. Gościem tego spotkania była pani Sabina Mańczyk  – sekretarz 
Gminy Gaszowice. Niestety niesprzyjająca pogoda sprawiła, że za-
miast przy ognisku, dzięki gościnności koleżanek z Łukowa panie ba-
wiły się przy biesiadnym stole. Grilla przygotowali nam panowie, któ-
rzy z poświęceniem piekli kiełbaski. Pan który przyjechał z koleżanka-
mi z Żytnej przygrywał na akordeonie. Panie śpiewały, opowiadały 
kawały i anegdoty. Przewodnicząca GRK opowiedziała czym zajmują 
się  Koła Gospodyń Wiejskich i jaką pracę społeczną wykonują, ponie-
waż panie z Żytnej chcą też założyć swoje koło. Podczas biesiadowa-
nia były też wspólne tańce dla chętnych, no i oprócz rożna słodki po-
częstunek. Miło było spotkać się razem w większym gronie koleżanek 
i wymienić doświadczenia. W „tłusty czwartek” panie spotkały się na 
balu przebierańców, a teraz w innej atmosferze. Mamy nadzieję , że 
te spotkania staną się naszą tradycją. Zapraszamy chętne, energiczne 
panie do kręgów naszych kół.    Przewodnicząca GRK, Irena Adamczyk 
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Na zdjęciu: Gimnazjaliści z Piec w Warszawie. 

Na zdjęciu: czernicka zielona szkoła. 

Zielona Szkoła 2015 

Na początku czerwca uczniowie klas III a i III b spędzili długo wyczekiwa-
ne dwa tygodnie w pensjonacie „Pod Różą” w Łebie na „zielonej szkole”. 
Wyjazd ten został zorganizowany przez biuro podróży „Kulig Travel”          
z Jastrzębia Zdroju, a także dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Uczniowie wraz z opiekunkami - Bożeną Papierok, 
Katarzyną Mandrysz, Moniką Drąg przeżyli niezapomniane chwile w tej 
pięknej, nadmorskiej miejscowości.  

Dzieci zwiedziły największy w Polsce Park Dinozaurów, weszły na latarnię 
morską Stilo w miejscowości Osetnik, podziwiały ruchome wydmy w 
Słowińskim Parku Narodowym oraz tresurę fok, oceanarium prehisto-
ryczne, muzeum marynistyczne w Sea Parku w Sarbsku. Kolejną atrakcją 
była wycieczka do Trójmiasta, która trwała cały dzień. Dzieci zobaczyły 
molo w Sopocie, w Gdyńskim porcie podziwiały zacumowane żaglowce i 
okręty. Jeden z nich - żaglowiec „Dar Pomorza” udało nam się zwiedzić. 
W Gdańsku podziwiały zwierzęta w ogrodzie zoologicznym. W trakcie 
swojego pobytu zwiedziły także Muzeum Zamkowe w Malborku. Z dużym 
zaciekawieniem i skupieniem słuchały przewodnika, który oprowadził ich 
po największym gotyckim zespole zamkowym.  W Łebie zwiedziły także 
przepiękną wystawę motyli, iluzeum, a także zaliczyły wizytę w magicz-
nych lustrach. Bardzo dużo czasu spędziły również na plaży budując zam-
ki z piasku, tworząc przepiękne budowle oraz spacerując. Pogoda była 
wymarzona do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.  

Pobyt ten nie byłby tak wspaniały, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie 
rodziców, a w szczególności pani Joanny Appel oraz sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy: 

- Damian Mrowiec, Starostwo Powiatowe w Rybniku , 

- Przedsiębiorstwo P.H.U. „KOMART” Sp. z o.o. -  Knurów, 

- Roman Przybyła Górnośląska Spółka Brokerska R. Przybyła M. Przybyła  
- Gliwice, 

- Jastrzębska Spółka Węglowa Edward Szlęk  - Jastrzębie Zdrój, 

- Olga Szabat.                 K. Mandrysz 

TYM RAZEM -  WARSZAWA! 

Początek czerwca. Pięćdziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów wyrusza 
na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Piękna pogoda, klimatyzowany 
autokar, dobre humory, brak korków na drodze w podwarszawskich 
Jankach  – czegóż więcej chcieć? 

Pierwszy dzień wyprawy. Muzeum Powstania Warszawskiego. Niesamo-
wite wrażenie na większości z nas wywiera przejście zrekonstruowanym 
kanałem. Ciasnota, ciemność… Wprost trudno wyobrazić sobie wyczer-
panych powstańców idących w 1944 roku kanałami - właściwie nie wia-
domo dokąd… Cóż z tego, że choć udawało im się znaleźć wyjście z tego 
podziemnego labiryntu, skoro na powierzchni witały ich lufy niemieckich 
karabinów… 

Bogatsi o nową wiedzę, ruszamy w stronę gmachu Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Chwila oczekiwania i pojawia się nasz przewodnik - poseł 
Henryk Siedlaczek. Zabiera nas na dwugodzinną wędrówkę… Czas szybko 
leci. Sejmowe korytarze, Hol Główny, kamery, Sala Kolumnowa, Sala 
Posiedzeń i inne miejsca, które znamy dotąd tylko z telewizji… Mamy 
nawet okazję porozmawiać z Ministrem Sprawiedliwości, Borysem Bud-
ką! A niektórzy z nas mogli też zajrzeć do hotelowej części gmachu – 
widzieliśmy, jak mieszka poseł… 

Dzień drugi. Najpierw Stare Miasto. Później Polskie Radio. Najodważniejsi 
zasiadają przed mikrofonami w najprawdziwszej dźwiękoszczelnej kabi-
nie i nagrywają – oczywiście ad hoc! – „audycję radiową”… Ich głosy 
rejestruje radiowiec na profesjonalnym sprzęcie! No to wymyślamy na 
szybko jakieś wywiady – coś o gwarze śląskiej, o modzie… Zabieramy 
stamtąd nagranie – to nasza pierwsza płyta! Z całą pewnością nie zdobę-
dzie statusu złotej, no ale radiowe wspomnienia pozostaną… 

Żegnamy się z Polskim Radiem. Teraz godzinny spacer po Łazienkach 
Królewskich. Pogoda dopisuje, tylko nogi nieco bolą…  Przed nami jeszcze 
zwiedzanie Stadionu Narodowego, zaplanowane na 17.45! A w Warsza-
wie przeogromne korki… Uff! Udało się dotrzeć na czas! No to idziemy! 
Schody, schody… W końcu - trybuny. Obiekt robi niesamowite wrażenie! 
Jest ogromny. Przewodniczka podaje liczby… Wysokość stadionu odpo-
wiada dziesięciu piętrom. Telebimy – z naszej pozycji wyglądające na 55-
calowe telewizory – mają wymiary 9 x 6 metrów… To powierzchnia dwu-
pokojowego mieszkania! Schodzimy niżej – tam autostrada, szatnie – 
fotografujemy się przy koszulkach polskich piłkarzy – Lewandowskiego, 
Piszczka, siadamy na ławkach (a właściwie na bardzo wygodnych krze-
słach!) rezerwowych, idziemy do sali, w której odbywają się konferencje 
prasowe… Na koniec – punkt widokowy. Wymieniający murawę pracow-
nicy wyglądają jak mrówki, a wielki traktor – jak malutka zabawka… 

Trzeci dzień to Centrum Nauki Kopernik. Eksperymenty, eksperymenty… 
Harfa – niby bez strun, a gra… Wykrywacz kłamstw, pojedynek na fale 
mózgowe, różne symulatory… 

No i powrót do domu. Nadal piękna pogoda, ten sam klimatyzowany 
autokar. Dobre humory – do Częstochowy, bo tu pojawia się korek, jed-
nak całkiem niegroźny, jak się okazuje… Docieramy pod szkołę, rodzice 
już czekają… Koniec wycieczki!    Danuta Dworaczek 

Remont parkingu w Gaszowicach 

Informujemy, że od dnia 20.07.2015 r. prowadzony jest remont parkingu 
znajdującego się przy Ośrodku Zdrowia w Gaszowicach. W związku z tym 
teren parkingu będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Piesi będą 
mieli zapewnione dojście do Ośrodka Zdrowia oraz apteki. Informujemy, 
że do czasu zakończenia remontu korzystać będzie można z tymczaso-
wych miejsc parkingowych na terenie placu kościelnego przy kościele w 
Gaszowicach oraz na boisku przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-
cach. Z uwagi na powstałe utrudnienia prosimy o zachowanie ostrożności 
i stosowanie się do oznakowania terenu budowy.              UG 

Nie bądź bierny! 

Na terenie Gminy Gaszowice prowadzona jest wymiana wiat przystanko-
wych. Nowe wiaty mają wpłynąć na poprawę estetyki naszego otoczenia. 
Zwracamy się do mieszkańców Naszej Gminy z apelem o reagowanie w 
przypadkach zauważenia aktów wandalizmu na terenie gminy. Przystanki 
i inne elementy gminnego krajobrazu, które są wspólnym dobrem, należy 
chronić, a nic nie kosztujący telefon do służb mundurowych potrafi bar-
dzo dużo pomóc.                  UG 


