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III WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH 

6 października 2012 w godz.9.00-20.00 

7 października 2012 w godz.9.00-17.00 

Miejsce wystawy: Hala OKiS Gaszowice 

Serdecznie zaprasza ZMDI Radlin 

www.zmdiradlin.bnx.pl 

Możliwość zakupu ptaków i nie tylko. 

Siedleckie Centrum Edukacyjne (ogólnopolska 
sieć szkół) uruchomiła w naszym gimnazjum Za-
oczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. 

• zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, 

• egzaminy i matura na miejscu, 

• państwowe świadectwa, 

• niskie czesne, 

• atmosfera sprzyjająca ukończeniu szkoły. 

BEZPŁATNE - materiały do nauki, zaświadcze-
nia, indeksy i legitymacje. 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. 

strona centrum: www.sce.az.pl 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH  
ORGANIZUJE W DNIACH   

19.10.2012 r. – 21.10.2012 r.  
WYCIECZKĘ DO WARSZAWY   

W PROGRAMIE: WYCIECZKI, ZWIEDZANIE  
WARSZAWY, MUZEUM TECHNIKI,  

STADION  NARODOWY  

WYJAZD: GODZ: 6.00 

KOSZT: OKOŁO 400 ZŁ OD OSOBY 

ZAPISY W KAWIARNI OŚRODKA  KULTURY 

TEL.  324305485   LUB  608013387 

W  CENIE: WYCIECZKI, OPIEKA PILOTA,                  
2 NOCLEGI W HOTELU, 2 ŚNIADANIA,                          
2 OBIADOKOLACJE, UBEZPIECZENIE,  

TRANSPORT AUTOKAREM. 

CENA NIE OBEJMUJE WSTĘPÓW 
DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW  

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH!!!   

Liczba oddziałów, dzieci i uczniów w placówkach oświato-
wych Gminy Gaszowice na rok szkolny 2012/2013  

Podsumowanie: 

• Dzieci w przedszkolach i oddziałach „0”  - 265;  

• Dzieci w szkołach podstawowych - 563 (w tym 6 sze-
ściolatków);  

• Młodzież gimnazjalna – 210.   
  

Ogółem (przedszkola i szkoły) - 1038.   

Ponadto 25 dzieci korzysta z Niepublicznego Punktu Przed-
szkolnego w Gaszowicach. 

GZOSziP Gaszowice  

Nazwa placówki Liczba 
oddziałów 

Liczba dzieci/ 
uczniów 

Przedszkole w Czernicy 4 
 
 

100 - razem w tym: 
3 latki -  18 
4 latki - 18 
5 latki - 37 
6 latki – 27 

Przedszkole w 
Gaszowicach 

5 
 

125 - razem w tym: 
3 latki -  4 
4 latki - 33 
5 latki - 39 
6 latki- 49 

RAZEM 
PRZEDSZKOLA 

9 
 

225– razem w tym:
3 latki -  22 
4 latki - 51 
5 latki - 76 
6 latki – 76 

Szkoła Podstawowa  w 
Czernicy 

7 162 

Szkoła Podstawowa  im. 
Tadeusza Kościuszki w 

Gaszowicach 

12 

 

257 

Szkoła Podstawowa  im. 
Zygmunta Biernackiego 

w Szczerbicach 

6  
+2 pp 

razem 8 

144 
+40 pp 

184 

Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach 

10 210 

RAZEM SZKOŁY 35 +2 pp 
raz. 37 

773 
+ 40 pp  
raz. 813 

ŁĄCZNIE SZKOŁY 
I PRZEDSZKOLA 

raz. 46 raz. 1038 
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DOŻYNKI GMINNE - CZERNICA 2012 

PODZIĘKOWANIE 

Miło jest słuchać, że impreza dożynkowa się podobała      
i była udana. Rozpoczęła się w naszym czernickim ko-
ściele uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za tegoroczne 
plony, na której udało nam się również wymodlić pięk-
ną, słoneczną pogodę. Po zakończeniu Mszy Świętej        
i ustawieniu korowodu wyruszyliśmy wyznaczoną wcze-
śniej trasą przystrojoną przez mieszkańców pobliskich 
domów. Barwny korowód w sposób humorystyczny 
przedstawiał scenki z codziennego, rolniczego życia. 
Dodatkowych walorów nadawali mu jadący w nim ho-
dowcy gołębi, kolarze, piłkarze z czernickich klubów, 
amazonki na koniach, strażacy, jak również Starostowie 
dożynek, Wójt Gminy, przedstawiciele Rady Gminy        
i organizacji gminnych oraz zaproszeni goście z zaprzy-
jaźnionego czeskiego miasta Bruntal. Po oficjalnym wrę-
czeniu Wójtowi przez Starostów – Państwa Czesława      
i Różę Załęgów – bochenka chleba, nadszedł czas na 
posmakowanie dożynkowego chleba i kołacza upieczo-
nego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czerni-
cy. Atrakcje zapewniły również występy Krakowskiej 
Grupy Biesiadnej i zespołu Singers.  

W imieniu organizatorów i własnym dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Czernicy, Łukowa Śl. i całej Gminy Ga-
szowice za liczny udział w imprezie. 

Szczególne podziękowania kieruję do: 

- Starostów dożynek, 

- naszego ks. Proboszcza, 

- Wójta naszej Gminy, 

- Pani Sekretarz Gminy, która była „wodzem” organiza-
cyjnym tegorocznych Dożynek, 

- mieszkańców, którzy przystroili swoje posesje, 

- Koła Gospodyń Wiejskich z Czernicy, na ich 
„barkach” spoczywał bowiem „główny” ciężar organiza-
cyjny, 

- Koła Gospodyń Wiejskich wraz z p. Radną i Sołtysem 
z Łukowa Śl. odpowiedzialnych za przystrojenie ołtarza 
w kościele, 

- Koła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic, Piec i Szczer-
bic za przystrojenie przyczep dożynkowych i udział       
w korowodzie, 

- orkiestry KWK Chwałowice, 

- zespół muzyczny „Znak Pokoju”, 

- hodowców gołębi, kolarzy, piłkarzy, amazonek na ko-
niach, za uatrakcyjnienie naszego korowodu, 

-pocztów sztandarowych asystujących podczas Mszy 
dożynkowej, 

- Ośrodka Kultury „Zameczek” w Czernicy wraz z jego 
personelem, 

CYFROWA DARMOWA MAMMOGRAFIA         
w GASZOWICACH 

Urząd Gminy Gaszowice wraz Centrum Onkologii-
Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach  
zapraszają wszystkie mieszkanki gminy i okolic (z roczni-
ków: 1943-1962) na darmowe cyfrowe badania mammogra-
ficzne. 

Bezpłatną cyfrową mammografię będzie można wykonać  
w mammobusie stojącym przy OŚRODKU KULTURY        
i SPORTU w GASZOWICACH (ul. Rydułtowska 7),           
w dniach: 

26 PAŹDZIERNIKA br. (piątek) w godz.: 10.00-17.00 

oraz 

29 PAŹDZIERNIKA br. (pon.) w godz.: 8.00-15.00 

Nie ma znaczenia adres zamieszkania. Nie trzeba się wcze-
śniej rejestrować. 

Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96 

Z darmowej mammografii mogą  skorzystać  
Panie w wieku od 50 do 69 lat (roczniki: 1943-1962),  
które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego takiego 
badania. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty/kartę chi-
pową oraz jeśli to możliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej 
mammografii. 

PRZYJDŹ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ ZDROWA. 

- tych osób, które podjęły się przyozdobienia miejsc na-
szego kultu religijnego, znajdujących się przy trasie koro-
wodu, 

-osób prywatnych: p. Aureliusza Wojaczek z Piec, p. Mi-
chała Adamczyk z Łukowa, p. Marka Bezucha, p. An-
drzeja Kowalskiego, p. Jerzego Bierzy, p. Marka Blom-
kowskiego z Czernicy za udzieloną pomoc - użyczenie 
transportu i wsparcie techniczne, 

- naszych strażaków i policjantów za czuwanie nad bez-
pieczeństwem, porządkiem i sprawnym przejazdem koro-
wodu dożynkowego, 

- pracowników Zakładu Obsługi Komunalnej naszej Gmi-
ny za uporządkowanie i przygotowanie trasy przejazdu 
korowodu dożynkowego, 

- naszych czernickich Radnych oraz moich koleżanek i 
kolegów z Rady Sołeckiej z Czernicy za wspólne organi-
zowanie dożynek, 

Dziękuję każdemu z naszych mieszkańców, nie pomijając 
nikogo, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do orga-
nizacji tegorocznych „Dożynek Czernica 2012”. 

W imieniu organizatorów i własnym jeszcze raz dziękuję -  

Sołtys Sołectwa Czernica, Janusz Milion 

Koło Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego dziękuje 
wszystkim parafianom, którzy podarowali plony do ustrojenia 
ołtarza na Mszę dożynkową . 



STR. 4 WRZESIEŃ 2012, NUMER 9 (81) 

WSPOMNIENIE WAKACJI –  

PÓŁKOLONIE GIMNAZJALISTÓW 

W pierwszym tygodniu wakacji Gimnazjum w Piecach zor-
ganizowało dla swoich uczniów pełne atrakcji półkolonie. 

Na początek upalnego lata uczniowie wybrali się do króle-
stwa wodnego Aquarion w Żorach, korzystając z wszystkich 
dostępnych wodnych niespodzianek obiektu. Następnego 
dnia rowerami pojechali nad zalew rybnicki leśną ścieżką. 
Pogoda idealnie dopasowała się do tego dnia, dlatego nad 
zalewem pozostali troszkę dłużej – grając w gry towarzyskie, 
podjadając lody poczuć można było prawie mazurską atmos-
ferę. Kolejnym punktem harmonogramu był wyjazd na krę-
gle. Rozgrywki na torach były pełne emocji, młodzież nie-
jednokrotnie wykazywała zadatki na mistrzów bowlingu. 
Zapewnione zostały również zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na orliku. Kulminacyjnym punktem wycieczki był wyjazd do 
Krasiejowa do Parku Jurajskiego. Mijając mury obiektu nie 
wiadomo było jeszcze czego można w tamtym miejscu się 
spodziewać. Pani przewodnik pokierowała wycieczkę do 
pociągu, młodzież założyła okulary trójwymiarowe i… po-
ciąg przewiózł uczestników do tunelu czasu – obserwować 
można było dzieje Ziemi – od wielkiego wybuchu do ery 
dinozaurów. Wysiadając z kolejki czuć było suchość powie-
trza, idąc troszkę dalej – grupa napotkała pierwszego dino-
zaura, a jeszcze dalej – poznawano kolejne gatunki dino-
zaurów: małe, duże, kolosalne, o których pani przewodnik 
bardzo ciekawie opowiadała. Spacerując, młodzież dotarła 
do terenu wykopalisk, gdzie za szklaną granicą można było 
zobaczyć zachowane kości krasiejowskich dinozaurów. Po-
goda towarzysząca podróży była upalna, na szczęście w par-
ku w paru miejscach zamontowane były zraszacze, które 
cieszyły się wielkim powodzeniem głównie u gimnazjalistek. 
Na koniec każdy we własnym zakresie korzystał z atrakcji 
parku jurajskiego – było: kąpielisko, rowerki wodne, karuze-
le.     M. Andreczko 

  A WAKACJI ŻAL… 

Tegoroczne lato w Szczerbicach obfitowało w szereg atrak-
cji i każdy mógł  znaleźć coś dla siebie. Znawcy dobrej mu-
zyki mieli okazję świętować 10- lecie „Piwnicy pod budą”. 
Rada Sołecka oraz Radni Sołectwa przygotowali dla miesz-
kańców festyn, który jak zawsze cieszy się dużą popularno-
ścią. Z inicjatywą zagospodarowania  wolnych chwil wyszły 
także panie z Koła Gospodyń Wiejskich organizując piel-
grzymkę do Piekar.  Oczywiście Szkoła również nie zapo-
mniała o swoich podopiecznych.    

Wakacyjny czas to chwile pełne radości, uśmiechu i beztro-
skiej zabawy. Warto zatem spędzić je ciekawie a najlepiej w 
gronie kolegów oraz koleżanek. Taka możliwość pojawia 
się w czasie znanych wszystkim uczniom półkolonii szkol-
nych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Szczer-
bicach w dniach od 21.08. 2012 do 25.08.2012r. Tym razem 
hasłem przewodnim było „Lato u harcerzy”. Tak więc aby 
odpowiednio przygotować się do harcerskich przygód roz-
poczęliśmy od poprawy naszej kondycji pod okiem pani 
Iwony Wolnik oddając się zabawom i rozgrywkom sporto-
wym.  Następnie w  dobrych humorach usiedliśmy do trady-
cyjnej gawędy przy ognisku. Ostatnim punktem dnia była 
noc filmowa pozwalająca na relaks oraz zasłużony odpoczy-
nek. Był to krótki trening przed poważnym biwakowaniem 
w Wapienicy. Do harcerzy a konkretnie do  „Domu Zucha” 
zawitaliśmy w czwartek. Tam zostaliśmy bardzo serdecznie 
przyjęci przez hm. Teresę Knura. Po znanym „czuwaj” oraz 
zakwaterowaniu, spędziliśmy czas nad rzeką w promieniach 
sierpniowego słońca. Kolejny dzień również nie poskąpił 
nam pięknej pogody. Tym bardziej, że podziwialiśmy nie-
zwykłe widoki podczas wyjazdu na Szyndzielnię.  Trochę 
zmęczeni ale z uśmiechami na twarzy rozpoczęliśmy harcer-
skie „Płonie ognisko szumią knieje”. Oczywiście ogniska 
nie zabrakło. Taki nastrój w wielu z nas wywołał daleko 
ukryte wspomnienia. Ostatni dzień naszego pobytu w Wa-
pienicy to wycieczka do Rancho, gdzie ulokowane jest mini 
zoo. Dzieci nie mogły oderwać oczu od lam czy pawi. Jed-
nak wiadomo nie od dziś, iż dobre rzeczy szybko się koń-
czą, dlatego nasz czas też przeminął ale w pamięci pozostały 
niezapomniane chwile. Nie da się ukryć, że taki projekt wy-
maga wiele zaangażowania, dobrej woli i wsparcia. Za bez-
interesowną pracę, która nie zawsze była lekka oraz przy-
jemna dziękujemy kierownikowi półkolonii p. Gabrieli Kra-
kowczyk, a także nauczycielom sprawującym opiekę tj. Ewa 
Anderska, Agnieszka Chowaniec, Justyna Gawrońska, So-
nia Nowak. Szczególne podziękowania kierujemy do spon-
sorów a byli nimi :  Wójt Gminy Gaszowice – Andrzej Ko-
walczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczerbicach – 
Zbigniew Goworowski, Rada Sołecka i Radni Sołectwa 
Szczerbice oraz Marian Procek. Dziękujemy także hm. Te-
resie Knura jak również wszystkim pracownikom „Domu 
Zucha” za miłe przyjęcie i okazaną życzliwość.  

Tym sposobem kończy się nasz wakacyjna przygada. Lato 
już nie czeka wręcz przeciwnie odchodzi razem z ptakami a 
wiatr gwiżdże w kominie, jesień puka do drzwi lecz pozo-
stało ciepłe wspomnienie. 

A.Ch. 

DOTACJE DO KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA I INSTALACJI SOLARNYCH - 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 

Mieszkańcy Gminy Gaszowice mogą skorzystać z dotacji 
do wymiany wyeksploatowanego kotła centralnego ogrze-
wania na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy 
(retortowy lub  tłokowy) lub z dotacji do instalacji solar-
nych. 

Dotowane są KOTŁY WĘGLOWE z automatycznym 
podajnikiem retortowym lub tłokowym opalane miałem 
lub eko - groszkiem dla budynków, które zostały oddane 
do użytkowania przed 01.01.2005r. 

Dotowane są INSTALACJE SOLARNE w budynkach 
posiadających ekologiczne kotły węglowe (z certyfikatem 
energetyczno - emisyjnym). 

Aby otrzymać dotację trzeba złożyć stosowny wniosek w 
Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy (pokój 
nr 03) Urzędu Gminy Gaszowice w możliwie jak najszyb-
szym terminie. 

Ilość środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczo-
na. Decyduje kolejność złożenia wniosku. 
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Z KALENDARZA WÓJTA 
We wrześniu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  

16 września - dożynki gminne w sołectwie Czernica, na których 
gościliśmy przedstawicieli partnerskiego miasta Bruntal; 

19 września - targi edukacyjne w Sosnowcu; 

22 września - turniej skata sportowego w hali sportowej OKiS-u. 
Turniej ten zorganizowany został dla uczczenia pamięci kolegów z 
sekcji skata LKS Dąb Gaszowice tj.Michała Mazurka i Franciszka 
Porwoł; 

23 września - akcja SzOP (pchli targ) zorganizowana przez wolonta-
riuszy oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Puchate; 

24 września - spotkanie robocze ze sołtysami gminy; 

27 września - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

27 września - kolejne spotkanie nt. drogi Pszczyna-Racibórz w Ryb-
nickim Starostwie Powiatowym. 

OBOWIĄZKOWE DEKLARACJE! 

W poprzednim wydaniu pisaliśmy o obowiązku złożenia 
deklaracji związanej z „opłatą śmieciową”. Tutejszy Urząd 
planuje, że deklaracje dostarczone zostaną do wszystkich 
właścicieli nieruchomości do końca lutego 2013 roku. Na-
stępnie wypełnione deklaracje obowiązkowo należy złożyć 
w Urzędzie do 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z ustawą 
wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących 
nieruchomość należy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od 
zajścia zmian (tj. urodzenia, zgony, przemeldowania). Obo-
wiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych      
(tj. działalność gospodarcza, szkoły…). 

WAŻNE!!! 

Ponadto wszyscy, którzy prowadzą działalność w budynkach 
zamieszkałych będą również zobowiązani do złożenia odręb-
nych deklaracji. Dotyczy to osób, które opłacają podatki od 
nieruchomości, w których wykazują grunty lub budynki wy-
korzystywane pod działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy 
powinni już dziś posiadać odrębne pojemniki na odpady, lecz 
niestety w wielu przypadkach podczas kontroli wynika, że 
ich nie posiadają. Ref. Ochrony Środowiska 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 
ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON 

Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 22 do 24 paź-
dziernika 2012r. (poniedziałek - środa) zbiórkę zużytego komplet-
nego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte są 
m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i 
telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia 
elektryczne i elektroniczne. 

KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie na tyłach 
budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej piekarni) w godzi-
nach 8.00 - 14.00. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny jest odpadem i nie można go umieszczać w pojemni-
kach z odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie w dniach 22-24 października br. na terenie Zakładu 
Obsługi Komunalnej w Gaszowicach przeprowadzona będzie 
zbiórka zużytych opon samochodów osobowych dostawczych i 
ciężarowych. Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń 
(piasek, ziemia i inne ). Opony prosimy dostarczać do siedziby 
ZOK w Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej, w godzinach 7.00 -
15.00.  

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH   
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ                                 

NA TERENIE NASZEJ GMINY 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr OG-
BR.0007.4.20.2012 z dnia 26 kwietnia br. w sprawie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne tut. Urząd Gminy zobowiązany został do zorga-
nizowania odbioru odpadów komunalnych z w/w nierucho-
mości. Związane będzie to z tym, że każdy podatnik, który 
na swojej nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą 
będzie, jak każdy właściciel nieruchomości, zobowiązany do 
złożenia deklaracji informującej tut. Urząd o aktualnie posia-
danej umowie na odbiór odpadów oraz o ilości odbieranych 
odpadów. 

PROJEKT OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE 
GMINY GASZOWICE JEST ZAKOŃCZONY 

Po kilku latach wdrażania oraz realizacji „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji w Powiecie Rybnickim” latem zakoń-
czono prace budowlane w Szkole Podstawowej w Szczerbi-
cach oraz Przedszkolu w Czernicy. Mamy nadzieję, że odre-
montowane obiekty które uzyskały „nowe oblicza” spodoba-
ły się ich użytkownikom oraz mieszkańcom gminy. Realiza-
cja tych zadań była możliwa dzięki współpracy Naszej Gmi-
ny, Starostwa Powiatowego oraz gmin powiatu rybnickiego. 
Cieszymy się, że w/w obiektach poprawiły się warunki na-
uczania. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące 
prace budowlane: wymiana okien, ocieplenie ścian, wymiana 
kotłów c.o. oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji 
odgromowych. Aktualnie prowadzone są prace związane        
z rozliczeniem zadań. Inwestycja ta, pomimo współfinanso-
wania ze środków UE, dotychczas finansowana jest w cało-
ści z budżetu gminy, a następnie po przeprowadzeniu kontro-
li inwestycji, refundowana jest część jej kosztów. Najważ-
niejszy dla Gminy jest jak najszybszy termin zwrotu środ-
ków z Unii Europejskiej. 

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW Z GASZOWIC 

Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś 
obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem... 

Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie państwa 
Cyran, poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki miał miejsce           
w Gaszowicach 14.09.2012r. W wyniku pożaru budynku miesz-
kalnego w/w rodzina straciła prawie cały dorobek życia. Pożar 
pochłonął meble, sprzęty gospodarstwa domowego oraz rzeczy 
codziennego użytku. Sprawna akcja strażacka pomogła ocalić 
dom przed całkowitym zniszczeniem. Straty poniesione w wyniku 
pożaru są duże - dom wymaga generalnego remontu. Dlatego 
gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość 
przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczo-
wej, jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi do-
tkniętych nieszczęściem. Wsparcia w formie rzeczowej można 
udzielać poprzez przekazywanie przedmiotów bezpośrednio po-
szkodowanej rodzinie.  Kontakt:  Robert Cyran, tel.  605976138. 

Pomoc finansowa może zostać przekazana na osobisty rachunek 
bankowy numer:  07 1050 1403 1000 0090 6206 9316,  

Robert Cyran, ul. Pogwizdowska 34, 44-293 Gaszowice 

Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu osób 
oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję. 

Z poważaniem, Czesław Kasperzec, Sołtys 
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budynek Przed-
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Zdjęcia dożynkowe autorstwa 
Jerzego Kawuloka. 


