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Na zdjęciach, od góry: 1-Pasowanie na Przedszkolaka w Czernicy,       

2-Dzień Pieczonego Ziemniaka, 3-Najlepsze koszykarki z Gimnazjum.  

PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ 

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego Gmina Gaszowi-

ce wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej, kosztem znacznych 

nakładów finansowych i dużego wysiłku organizacyjnego. Sieć 

taka została wykonana przy wielu ulicach w Gaszowicach, Pie-

cach i Szczerbicach. Stworzone zostały tym samym warunki do 

podłączenia nieruchomości do kanalizacji. 

W związku z tym przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. nr 236 poz. 2008 tekst jednolity) 

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.  

Z przeprowadzonych analiz kosztów eksploatacji zbiornika bez-

odpływowego (szamba) oraz korzystania z sieci kanalizacji sani-

tarnej jednoznacznie wynika, że ekonomicznie uzasadnione jest 

korzystanie z sieci. Szacunkowy koszt opłat za odprowadzenie 

ścieków do kanalizacji sanitarnej dla trzy osobowej rodziny 

wynosi około 80,00 zł miesięcznie przy założeniu, że rodzina ta 

zużyje około 9 m3 wody, natomiast koszt wywozu nieczystości 

samochodem asenizacyjnym przy tych samych założeniach wy-

nosi około 200,00 zł miesięcznie. Jak wynika z powyższego 

korzystne i zasadne jest podłączenie nieruchomości do kanaliza-

cji sanitarnej. 

W celu wykonania omawianego obowiązku należy na własny 

koszt: 

- złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącze-

nia do sieci kanalizacji sanitarnej w Przedsiębiorstwie Wodocią-

gów i Kanalizacji  Sp. z o. o. Rybnik, ul. Pod Lasem 62 

(informacje w Biurze Obsługi Klienta, telefon 4328081), 

- na podstawie wydanych warunków technicznych wykonać 

podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej przez 

uprawnioną firmę budowlaną, 

- podpisać umowę na wykonanie włączenia do kanalizacji z 

PWiK Sp. z o. o. 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62 

- zawrzeć umowę z PWiK Sp. z o. o. na odbiór ścieków, 

- zlecić opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-

czej. 

Informuję, że posesje nie przyłączone do kanalizacji, będą w 

najbliższym czasie przedmiotem komisyjnej kontroli lub kontroli 

Straży Gminnej w celu sprawdzenia rzeczywistego sposobu 

zbywania ścieków. Prosimy o udzielenie członkom komisji in-

formacji w zakresie: ilościowego zużycia wody, dotychczasowe-

go sposobu zrzutu ścieków łącznie z przedstawieniem rachun-

ków za wywóz ścieków oraz deklarowanych własnych działań 

zmierzających do podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. 

Zwracam Państwa uwagę na celowość dobrowolnego doprowa-

dzenia gospodarki ściekowej na własnej posesji do pełnej zgod-

ności z przepisami prawa. 
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BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej niż          

w innych porach roku może dochodzi do wypadków z 

udziałem pieszych i rowerzystów. Powodem tych zda-

rzeń jest nie tylko pogorszenie sie pogody czy faktu, iż 

dzień jest krótszy, ale przede wszystkim słaba widocz-

ność pieszych na drogach. Mając na względzie brak 

rozwiązań systemowych i troskę o bezpieczeństwo 

mieszkańców Gminy Gaszowice pragniemy zachęcić 

wszystkich państwa bez względu na osiągnięty wiek do 

noszenia odblasków. 

NIE POZWÓLMY ZAŚMIECAĆ 

Pomimo tego, że większość mieszkańców naszej gmi-

ny posiada kosze na śmieci to jednak zdarza sie, że 

idąc na spacer natkniemy się na porzucone odpady. 

Zwracajmy uwagę na to, kto próbuje nielegalnie wy-

rzucać odpady, jeśli to możliwe to spiszmy numery 

rejestracyjne, zgłośmy fakt zaśmiecania straży gminnej 

lub policji. Zidentyfikowany właściciel porzuconych 

odpadów może otrzymać mandat w wysokości 500zł. 

W przypadku kiedy nie złapiemy lub gdy nie można 

ustalić osoby wyrzucającej śmieci to posprzątanie tere-

nów gminnych płacone jest z Naszych wspólnych pie-

niędzy tj. budżetu gminy.    OŚ 

ZGŁOSZENIE DO EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ       

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-

wo ochrony środowiska wszystkie przydomowe oczysz-

czalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wy-

korzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domo-

wego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód 

podlegają  zgłoszeniu. Eksploatujący oczyszczalnię jest 

obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem 

jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia 

zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłosze-

nia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi wła-

ściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji 

z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informa-

cję o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego 

należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z 

podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub 

zmianie danych. Od czynności złożenia zgłoszenia pobie-

rana jest opłata skarbowa w wysokości 120 zł. 

PODZIĘKOWANIA POSŁA GADOWSKIEGO 

Wszystkim Mieszkańcom gminy Gaszowice, którzy 

wzięli udział w wyborach parla-

mentarnych, serdecznie dziękuję. 

Szczególnie tym, którzy oddali 

na mnie swój głos. Państwa po-

parcie to wielkie wyróżnienie. 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE! 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ WYCENY       

PRZYŁĄCZA! 

SZYBKIE TERMINY REALIZACJI 

Z.O.K Gaszowice 

1. WYWÓZ FEKALI BECZKOWOZEM 

2. WYWÓZ ŻUŻLU I GRUZU Z ZAŁADUNKIEM 

3. KOSZENIE TRAWY 

4. USŁUGA TRANSPORTOWA CIĄGNIKIEM Z PRZY-

CZEPĄ 

5. PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ 

6. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA KANALIZA-

CJI:  

- WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI  

- BEZ ROBÓT ZIEMNYCH 

Kontakt: Zakład Obsługi Komunalnej, Gaszowice 

ul.Rydułtowska7 (dobudówka za Ośrodkiem Kultury), 

tel. (32) 430 54 63. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTA-

NIA Z NASZYCH USŁUG! 

Mieszkasz w Łukowie Śląskim? 

Chciałabyś / Chciałbyś czynnie i aktywnie spędzać 

czas 

Masz wątpliwości ale nie masz możliwości porozma-

wiać o nich z lekarzem, rehabilitantem czy dietety-

kiem. 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS !!! 

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecz-

nych – U’RWIS  realizuje projekt: 

„Aktywna jesień-Zamiast Nudy Sportowe Trudy” 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE ! 

Więcej szczegółów na plakatach, pod nr telefonu      

502304484 i na www.u-rwis.pl. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Działaj 

Lokalnie VII”, finansowanego przez Polsko- Amery-

kańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filan-

tropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny „Ramża”. 
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NIE DLA PALACZY ŚMIECI 

Jest chłodno, więc sezon grzewczy już rozpoczęty, 

otwieramy okno, by wywietrzyć dom, i wpuszczamy 

do środka kłęby cuchnącego dymu. Sąsiadów pewnie 

nie stać na węgiel i palą śmieci. Można sobie wyobra-

zić, jak opar z ich kominów osiada na naszych me-

blach i płucach. Człowiek od razu nie umiera, nawet 

nie zachoruje, dioksyny niszczą powoli i cicho. Po 

kilku latach występuje alergia, potem dopadnie nas 

astma, oprócz płuc będziemy mieć uszkodzone nerki, 

wątrobę, korę mózgową, wreszcie wykryją nam raka i 

nie dojdą przyczyn. 

Dioksyna, to bardzo trująca substancja, wytwarza się 

między innymi przy spalaniu odpadów w przydomo-

wych kotłowniach. Były prezydent Ukrainy został 

otruty właśnie dioksyną. To jeden z najbardziej tok-

sycznych związków chemicznych na ziemi. Może 

warto pójść do sąsiadów, może nie wiedzą? Powie-

dzieć im o nowotworach i tym że mordują siebie i 

własne dzieci. 

Palenie śmieci ma długą tradycję. Tak się ich pozby-

wamy, grzejąc równocześnie dom. Niestety skład od-

padów komunalnych zmienił się radykalnie na szko-

dliwszy. Dzisiaj produkty sprzedawane są w opako-

waniach z tworzyw sztucznych. Reklamówka, butelka 

PET po napoju albo kartonik, pudełko po margarynie, 

zużyte opony oraz lakier i farba.  

Palenie śmieci nie ma związku ze statusem material-

nym. Na wywozie śmieci czy na zakupie opału, 

oszczędzają również bogatsi, świadomie czy z igno-

rancji, wszystko jedno, smrodzi i truje. To kwestia 

kultury i naszego zdrowia. 

Dodatkowo sadza z plastiku osadza się na ściankach 

kominów i może spowodować wybuch. Jeżeli chcesz 

wdychać śmieci i gnić jak wysypisko, to nie goń pala-

czy. 

Przypominamy, że palenie śmieci (w tym plastików) 

jest surowo zakazane i podlega karze grzywny do 5 

tysięcy złotych. 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA                                      

W PRZEDSZKOLU W CZERNICY 

Dnia 15 października 2011 r. z okazji Święta Pieczone-

go Ziemniaka, do drzwi Przedszkola w Czernicy zapu-

kały przedszkolaki wraz ze swymi rodzinami. Uroczy-

stość rozpoczęła się od oficjalnego Pasowania, w któ-

rym do grona przedszkolaków przyjęto 20 nowych 

dzieci. Grupy Kaczuszek i Skrzatów prowadzone przez 

Małgorzatę Gruszkę i Izabelę Szydłowską przygotowa-

ły dla gości wokalno – taneczne występy. Swą obecno-

ścią zaszczyciła nas w tym dniu Pani Sabina Mańczyk 

– Sekretarz Gminy Gaszowice, która rozdając dyplomy 

zwieńczyła ceremonię Pasowania. 

Po oficjalnej uroczystości nadszedł czas na rodzinne 

obchody Święta Pieczonego Ziemniaka. Wszyscy tatu-

siowie wraz ze swymi pociechami udali się do wyzna-

czonych sal przedszkolnych, gdzie czekały na nich 

drewniane modele do składania. Choć wymagały one 

nie lada precyzji i cierpliwości, to efekty ich pracy 

wzbudziły spory zachwyt wśród wszystkich zgroma-

dzonych gości. Mamusie mając chwilę wytchnienia, 

degustowały ziemniaczane przysmaki przygotowane 

przez rodziców z grupy unijnej – Biedronki. Wśród 

pyszności znalazły się ziemniaki, frytki, kiełbaski z 

grilla, a dla miłośników słodkości ciasto marchewko-

we. Dodatkową atrakcją były zabawy zorganizowane 

przez państwa Agnieszka i Paweł Zielonka, w których 

dzieci mogły wykazać się kreatywnością i fantazją two-

rząc ziemniaczane cudaki, rysując obrazki oraz budując 

przestrzenne konstrukcje z plastikowych kubeczków. 

Po zakończeniu wspólnej uroczystości, wszyscy goście 

mieli okazję zobaczyć nietypową wystawę zdjęć wyko-

naną przez dzieci w trakcie trwania wiosennych warsz-

tatów fotograficznych. Wystawa ta przygotowana przez 

koordynatorkę programu ,,Zapraszamy do przedsz-

kola’’ stała się niezwykłą ozdobą naszego przedszkol-

nego korytarza. Jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJE-

MY wszystkim zgromadzonym gościom i osobom od-

powiedzialnym za przygotowanie tego wyjątkowego 

dnia. 

Izabela Szydłowska, Przedszkole w Czernicy 

WIZYTA PANI LEŚNIK W CZERNICY 

19 października w naszym przedszkolu gościła Pani 

Leśnik Janina Kuczera, emerytowany pracownik Nad-

leśnictwa Rybnik. Celem tego spotkania było zapozna-

nie dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Pani 

Janina przeprowadziła zajęcia we wszystkich 

4 grupach. Podczas spotkania dzieci rozmawiały 

o zwierzętach i roślinach leśnych oraz o ekologii. Pod 

adresem pani Leśnik padło wiele pytań i żadne z nich 

nie pozostało bez ciekawej odpowiedzi. Na zakończe-

nie spotkania dzieci wręczyły pani Leśnik drobny upo-

minek i podziękowały za uchylenie rąbka leśnych ta-

jemnic.     Kamila Rutkowska 
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Urząd Gminy Gaszowice, prosi o wypełnienie poniższego oświadczenia.  W związku z brakiem przekazywania odpadów 

biodegradowalnych do utylizacji z Państwa nieruchomości należy złożyć poniższe oświadczenie do Referatu Ochrony Śro-

dowiska tutejszego Urzędu (pokój 03) lub do Sołtysa danej wsi  w terminie do 10.11.2011r. Oświadczenie to umożliwi wy-

bór właściwego sposobu prowadzenia gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji na terenie naszej gminy. 

 

………………………………………………………….. 

(imię nazwisko) 

………………………………………………………….. 

(Adres zamieszkania) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że odpady biodegradowalne* pochodzące z mojego gospodarstwa domowego w ilości …………………....…./

rok  zagospodarowane są w następujący sposób (proszę zaznaczyć właściwe):  

 Przetwarzane są w przydomowym kompostowniku, 

 Wykorzystywane są na potrzeby gospodarstwa domowego (np. chów zwierząt), 

 Są segregowane i przekazywane firmie prowadzącej usługi komunalne, 

 Wrzucane są wraz z pozostałymi odpadami do kosza na śmieci, 

 W inny sposób (opisz jaki)…………………………………………………………………………………… 

 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość:……………… 

 

……………………….……………………… 

(podpis) 

*- Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: odpady z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybołów-

stwa (odpady roślinne, zwierzęce, odchody zwierzęce), odpady z przetwórstwa drewna, przemysłu skórzanego, futrzarskie-

go, tekstylia, organiczne odpady ulegające biodegradacji (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), organiczne, ulegające bio-

degradacji frakcje odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

DZIAŁKA ROLNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY ROLNICZEJ 

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt rol-

ny składającej się z działki nr 3610/477 o pow. 2,4358 ha cena wywoławcza 98.900,00 zł wadium 10.000,00 zł. Sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT. 

W/w nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i stanowi własność Gminy Gaszowice składająca się z działki nr 3610/477 

położona jest w miejscowości Czernica przy ul. Dębowej obręb Czernica k.m.1 dod. 4, rejestr ewidencji gruntów 870, a za-

pisana w księdze wieczystej 113641 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice przedmiotowa nieruchomość częściowo położona 

jest w terenie rolniczego wykorzystania o symbolu planu A-RP, oraz częściowo położona jest w terenie zieleni ekologicznej 

o symbolu planu A-ZE. Kształt nieruchomości w rzucie poziomym regularny, ukształtowanie pionowe terenu w zasadzie 

płaskie i lekko nachylone w południowej jej części. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejo-

wej. Teren był użytkowany rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą ul. Dębową. Niniejsza nieruchomość nie jest przed-

miotem obciążeń ani zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2011 r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane 

kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 23.11.2011 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice 

Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. 



Z KALENDARZA WÓJTA 

STR. 5 PAŹDZIERNIK 2011, NUMER 10 (70) 

W październiku 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 

Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uro-

czystościach:  
- 4-5.10. -w Brennej w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śl. z siedzibą w 

Rybniku.  

- 8.10. -w otwarciu Galerii Fotografii w Domu Kultury w 

Chwałowicach. 

- 11.10. odbyła się w Czernicy uroczysta akademia oraz koncert 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

- 12-15.10. - w delegacji sześciu burmistrzów i wójtów Stowa-

rzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w seminarium podsumo-

wującym pierwszy etap projektu pn Wsparcie rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw w regionach górniczych, które odbyło 

się w mieście Arras we Francji. 

- 15.10.w jubileuszu 85- lecia Polskiego Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych oddział w Rydułtowach. 

- 15.10. pasowanie na przedszkolaka w przedszkolu w Czernicy 

połączone z świętem pieczenia ziemniaka – udział wzięła Se-

kretarz. 

-16.10. w Łukowie Śl. OSP  odbył się Festiwal Piosenki Har-

cerskiej pn Przystanek Gaszowice – udział wzięła Sekretarz 

- 18 .10. spotkanie robocze ze sołtysami. 

-18.10. narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

- 22.10. na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

uroczystych obchodach IX Dnia Związkowca w Teatrze Pol-

skim w Bielsku – Białej. 

- 24.10. - na zaproszenie Śląskiego Kuratora Oświaty w konfe-

rencji nt. Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej”. 

- 25.10. w konferencji Związku Gmin i Powiatów Śl. nt. nowej 

ustawy o gospodarce odpadami. 

- 27.10. - uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie małżonkom z 50,55 i 60 letnim stażem małżeńskim.   

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ COCA COLA CUP 2011 

Dnia 11.10.2011 r. na kompleksie boisk „Orlik 2012” znajdującym 

się przy Gimnazjum w Piecach odbył się turniej I rundy elimina-

cyjnej Coca Cola Cup 2011. 

Na naszym boisku gościliśmy drużyny z Gimnazjum Nr 23 z Ryb-

nika oraz Gimnazjum z Rud. Po zaciętych bojach wyniki przedsta-

wiały się następująco: 

Gimnazjum Nr 23 z Rybnika – Gimnazjum Rudy 3 - 12 

Gimnazjum Nr 23 z Rybnika – Gimnazjum Piece 1 – 10 

Gimnazjum Rudy  - Gimnazjum Piece 2 – 7 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

1 miejsce - Gimnazjum Piece 6 pkt. 17 - 3 

2 miejsce - Gimnazjum Rudy 3 pkt. 15 - 10 

3 miejsce - Gimnazjum Nr 23 z Rybnika 0 pkt. 4 – 22. 

Do dalszej fazy rozgrywek awansował zwycięzca.  

Naszą szkołę reprezentowali: Szymura Sebastian, Bugdoł Mateusz, 

Łasica Kamil, Warło Przemysław, Gwoźdź Remigiusz, Sobeczko 

Rafał, Chluba Dawid, Grabiec Dawid, Mańka Kacper. 

Organizatorzy turnieju : 

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Piecach, Gimnazjum im. Zie-

mi Śląskiej w Piecach, Gminny Uczniowski Klub Sportowy 

„Lider”. 

MISTRZOSTWA DZIEWCZYN GIMNAZJUM KLAS III W KOSZYKÓWCE 

Dnia 07.10.2011 r. na sali gimnastycznej gimnazjum odbyły 

się mistrzostwa dziewcząt klas III w piłce koszykowej. 

Wyniki rozgrywek : 

Klasa III A  - Klasa III D  24 : 10 

Klasa III C  - Klasa III B   18 : 14 

Klasa III D  - Klasa III C   12 : 14   

Klasa III A  - Klasa III B   14 : 8 

Klasa III D  - Klasa III B   19 : 18 

Klasa III A  - Klasa III C   17 : 14 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

1 miejsce - Klasa III A    6pkt. 

2 miejsce -  Klasa III C    4pkt. 

3 miejsce -  Klasa III D    2pkt. 

4 miejsce -  Klasa III B    0pkt. 

Gratulujemy  zwycięzcy.  

Reprezentacje klas: 

Klasa III A: Pustelnik Paulina, Nowak Katarzyna, Kucharska 

Magdalena, Durczok Klaudia, Pluta Weronika, Kupczyk 

Magdalena 

Klasa III B: Hoszecka Barbara, Brzezina Martyna, Bizoń 

Patrycja, Porwoł Iza, Tytko Danuta, Gołofit Dominika, Pie-

karska Roksana 

Klasa III C: Woźnica Agata, Goworowska Magda, Wojaczek 

Karolina, Staniek Patrycja, Kufka Sabina, Durczok Magda, 

Sobik Kasia 

Klasa III D: Lutynia Olga, Tenerowicz Monika, Owczorz 

Michalina, Niebrzydowska Martyna, Toman Anna, Cyran 

Monika 

Organizatorzy turnieju : 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, Gminny Uczniow-

ski Klub Sportowy „Lider”. 

AKCJA-SPRZĄTANIE ŚLĄSKA TRWA... 

Od października do listopada 

br. na terenie gminy Gaszo-

wice trwa akcja ekologiczna 

"SPRZĄTAMY ŚLASKIE 

DROGI, POLA, LASY, 

WODY" prowadzona przez 

Świetlicę Profilaktyczno-

Integracyjną w Gaszowicach z filiami w Łukowie Ślą-

skim, Czernicy, Piecach i Szczerbicach. 

W ramach akcji uczestnicy zajęć świetlicowych pod 

nadzorem wychowawców sprzątają najbliższe otocze-

nie, biorą udział w zajęciach plastycznych oraz poga-

dankach. 

Partnerem akcji jest Stowarzyszenie SUMINA. 



STR. 6 

Redakcja: 

Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 

44-293 Gaszowice 

Tel.: (32)  43 27 140 

Faks: (32) 43 27 141 

E-mail: gcigaszowice@wp.pl 

Ośrodek Kultury  

w Czernicy 

serdecznie zaprasza na 

BIESIADĘ z kapelą 

„NASI” 

19 listopada 2011r. 

GODZ.19.00 

  Cena 35 zł/os. 

W cenie śląskie wice, 

pierniczki -biesiada, 

spotkanie ze ślązaczką 

roku…. zabawa tanecz-

na i śląskie jadło. 

Bilety do nabycia w biu-

rze Ośrodka. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 

Ośrodek Kultury w Czernicy 

zaprasza na 

SYLWESTRA W ZAMKU  

w rytmach lat 70-tych i 80-

tych…  

Cena biletu 180 złod pary  

ZAPROSZENIE 

Gimnazjum im. Ziemi  

Śląskiej w Piecach 

 serdecznie zaprasza  

na Zabawę Andrzejkową,  

która odbędzie się  

19 listopada 2011 r.         

w hali OKiS Gaszowice.  

 

Bilety w cenie 80 zł od 

pary do nabycia w sekre-

tariacie szkoły.   

 

W cenie:  obiad, kawa, kolacja, losy i świetna zabawa 

Rozpoczęcie imprezy o godzinie 19.00. 

Serdecznie zapraszamy!!! 


