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ZATRZYMAĆ SMOG 

Trwa rekrutacja  na bezpłatne 

szkolenia w ramach projektu 

„Gaszowice – gmina kompetentna 

cyfrowo” będą prowadzone na 

terenie Czernicy w Gaszowicach. 

Celem głównym projektu jest 

przeszkolenie 120 osób powyżej 

25 roku życia z zakresu podnosze-

nia kompetencji cyfrowych po-

przez zorganizowanie dwóch cykli 

7 modułów szkoleniowych: 

1. Moje finanse i transakcje w sieci. 

2. Rodzic w internecie. 

3. Kultura w sieci. 

4. Mój biznes w sieci. 

5. Rolnik w sieci. 

6. Tworzę własną stronę interne-

tową. 

7. Działam w sieciach społeczno-

ściowych. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Re-

feracie Ochrony Środowiska 

(pokój 03) Urzędu Gminy Gaszo-

wice. 

Serdecznie zapraszamy. 

BEZPŁATNE KURSY 

KOMPUTEROWE 

Nawet jeżeli nie korzystamy z pieców węglowych, wciąż możemy wiele zdziałać. 

UŻYWAJ TYLKO OPAŁU DOBREJ JAKOŚCI.  

Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących 

substancji do atmosfery. Zamiast nich wybierz: ekogroszek,  węgiel kamienny gruboziarni-

sty, suche drewno – dąb, grab, jesion, buk. 

ZAMIEŃ PIEC WĘGLOWY NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA 

np. ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródła energii. 

Smog jest szkodliwy dla naszego zdrowia. 

DZIĘKI WIEDZY I DZIAŁANIOM PREWENCYJNYM MOŻEMY SIĘ PRZED NIM 

CHRONIĆ: Sprawdzaj na bieżąco stan zanieczyszczeń w twojej okolicy. 

W przypadku wystąpienia alarmu smogowego: Ogranicz przebywanie na wolnym powie-

trzu do niezbędnego minimum. Jeśli musisz wyjść, korzystaj z maseczki przeciwpyłowej.  

Dotyczy to szczególnie osób w grupie najwyższego ryzyka – kobiet w ciąży małych dzieci 

oraz osób starszych i chorych. Nie pal w kominku. 

CHROŃ SIĘ PRZED SMOGIEM W DOMU I MIEJSCU PRACY: 

Korzystaj z oczyszczaczy powietrza. 

Trzymaj w pomieszczeniach rośliny poprawiające jakość powietrza, np. skrzydłokwiat, 

paproć lub bluszcz. 

Przebywaj w pomieszczeniach posiadających wewnętrzny obieg wentylacyjny. 

NASZE ZDROWE NAWYKI WPŁYWAJĄ NA ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZENIA 

POWIETRZA: korzystaj z bardziej ekologicznych rodzajów transportu: (pociag, autobus, 

tramwaj), Rower, Wspólne przejazdy samochodem (carsharnig) 

Nawet najmniejsze działanie ma znaczenie i wpływa na zmniejszenie poziomu smogu. 
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JUBILACI ODZNACZENI  

Tradycyjnie jak co roku odbyły 

się w naszej gminie uroczyste 

obchody jubileuszy pożycia mał-

żeńskiego z udziałem par obcho-

dzących Żelazne, Diamentowe, 

Szmaragdowe i Złote Gody. 

Spotkanie odbyło się 18 paź-

dziernika 2018 roku w Domu 

Przyjęć "Ewa" w Piecach. Zebra-

nych powitała Kierownik Urzę-

du Stanu Cywilnego Pani  Halina 

Bobrzyk oraz Wójt Gminy Ga-

szowice Pan Paweł Bugdol. W 

uroczystości udział wzięli: Z-ca 

Wójta Gminy Gaszowice Pan 

Z b i g n i e w  G o w o r o w s k i 

oraz  proboszczowie parafii 

Czernica , Gaszowice i Szczerbi-

ce. Jest to wyjątkowe święto.  

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia, istoty związku mał-

żeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.  

 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Jubilaci otrzymali medale za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, które wręczał Wójt Gminy oraz pamiątkowe dyplomy 

i upominki. Po uroczystym wręczeniu medali jubilaci zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Spotkanie umilał pro-

gram artystyczny przygotowany przez zespół ''Szczyrbicko Czelodka''.  
Halina Bobrzyk, USC Gaszowice 
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Na zdjęciach: strona 2 i 3, Pary małżeńskie obchodzące jubileusz w roku 2018, na spotkaniu z  Urzędu Gminy Gaszowice i księżmi pro-

boszczami parafii z terenu Gminy Gaszowice. Zdjęcia autorstwa - Foto Mazurek. 
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 

Znane są już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 

2018. Na terenie Gminy Gaszowice frekwencja wyborcza 
wyniosła ponad 51%. W wyborach na Wójta Gminy Gaszo-

wice, aktualny Wójt – Paweł Bugdol uzyskał blisko 90% po-
parcie. Jeśli chodzi o wyniki wyborów do Rady Gminy Ga-

szowice, to w radzie zasiądzie 4 nowych radnych, po jed-
nym z Piec, Szczerbic, Gaszowic i Czernicy. 

Gmina Gaszowice będą też posiadać 2 osobową reprezen-
tację w Radzie Powiatu Rybnickiego. Poniżej przedstawiamy 

wyciąg informacji z oficjalnych wyników wyborów. 
 

Wybory Wójta Gminy Gaszowice 
 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 7486. 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 

3811. 
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem i 
przeciw wyborowi kandydata: 3750. 

Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata: 3330. 
Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata: 420. 

 
Wybory do Rady Gminy w Gminie Gaszowice 

 
Dla wyboru Rady Gminy Gaszowice utworzono 15 okrę-

gów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera się 
1 radnego. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu 

wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym zarejestrowano tylko 
jednego kandydata na radnego. 

 
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 

ważnych: 252. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

DANILUK Kazimierz - 88, 
BIERNACKA Ewa Maria -164. 
 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 214. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
POJDA Justyna Barbara -117, 

MASARCZYK Marek – 97. 
 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat. 1 Liczba gło-
sów ważnych: 210. Na poszczególne listy kandydatów i kan-

dydata z tych list oddano następującą liczbę głosów waż-
nych: 

BIENEK Renata Danuta - 51, 
CIEŚLOK Andrzej Jan – 159. 

 
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. Głosowania nie 

przeprowadzono. W związku z tym, iż w okręgu wybor-
czym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, 
SZYMIK Mieczysław, uzyskał mandat radnego bez przepro-

wadzenia głosowania. 
 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 216. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

HADAS Paweł Sergiusz - 68, 

BUGDOŁ Mateusz Wiesław – 148. 
 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 190. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
NOGŁY Leszek Bogusław - 69, 

SKLAREK Ilona - 121. 
 

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 281. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
KRAUZE Damian Alojzy - 115, 

FOJCIK Wojciech Adam – 166. 
 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 290. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

KORBEL Szymon Marcin - 160, 
PLUTA Dominik Łukasz – 130. 

 
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 

ważnych: 247. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

MAZUREK Sylwia Aniela - 95, 
LOREK Krzysztof – 152. 

 
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 

ważnych 207. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

KASPERZEC Czesław Bonifacy - 80, 
KORECKI Tadeusz – 127. 

 
Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 250. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
BIERZA Daniel Sławomir - 64, 

SZAWERNA Józef – 186. 
 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych: 315. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
WATOŁA Barbara Maria - 197, 

CZERNY Witold – 118. 
 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 
ważnych 298. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-

ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
KRAJCZOK Małgorzata Elżbieta - 107, 

MRÓZ Adam Marek – 191. 
 
Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 

ważnych 274. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

SOPPA Mirosław - 75, 
PYTLIK Agnieszka Anna – 199. 
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W dniach 14-15.10.2018 r. pojechaliśmy w 

Pieniny i do Zakopanego. Atrakcją Pienin 

jest zapora wodna oraz sztuczne Jezioro 

Czorsztyńskie, po którym można pływać 

statkiem wycieczkowym pomiędzy zabyt-

kowymi zamkami w Czorsztynie i Niedzi-

cy. Rejs statkiem bardzo się nam podobał, 

po czym odwiedziliśmy Szczawnicę oraz 

gotycki, drewniany kościół parafialny w 

Dębnie, wpisany na listę światowego dzie-

dzictwa UNESCO. Wieczorem udaliśmy 

się do Zakopanego na nasze kwatery, 

gdzie czekała na nas pyszna obiadokolacja 

oraz wieczór gawędziarski i biesiada. Ran-

kiem, po śniadaniu udaliśmy się do Zako-

panego i na baseny termalne w Bukowinie 

Tatrzańskiej. W ich skład wchodzą cztery 

baseny: dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne, trzytorowa 

zjeżdżalnia rodzinna oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią 

dla dzieci. Ponadto baseny wyposażone są w wiele urzą-

dzeń do hydromasażu takich jak bicze wodne, ławki do 

masażu, jeżyki, gejzery, urządzenia do masażu karku i 

części barkowej szerokimi i wąskimi strumieniami wody, 

a dla amatorów szalonej jazdy i spragnionych wrażeń, 

zjeżdżalnie o długości ponad 55 m. Do domów wrócili-

śmy pełni wrażeń, uśmiechnięci i zrelaksowani.   

KGW Szczerbice 

WYCIECZKA W PIENINY  

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat. Liczba głosów 

ważnych 254. Na poszczególne listy kandydatów i kandyda-
ta z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

KUSZEK Marek Roman - 67, 
GÓRECKI Piotr – 187. 

 
Wybory do Rady Powiatu Rybnickiego 

 
Na terenie gminy Gaszowice, wyborcy głosowali w okręgu 

wyborczym 2 obejmujący 6 mandatów dla gmin Gaszowice, 
Jejkowice i Lyski. Liczba głosów ważnych: 9731. Na po-

szczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów 
ważnych: 

NOREK Łukasz Rufin - 921,  
PAULUS Andrzej Piotr - 375,  

KASPAREK Monika Krystyna - 163,  
KAWULOK Jerzy - 394, 
MAZUREK Kazimierz - 284,  

GANCEK Małgorzata Monika - 47, 
KWICZALA Piotr Mariusz - 132, 

KUSTRA Natalia Albina - 62, 
WOJACZEK Grzegorz Jan - 555, 

STĘPIEŃ Karina Elżbieta - 878, 
CEDZIWODA Monika Weronika - 211, 

DYAKOWSKA Małgorzata Anna - 183,  
ŚLIŻ-CZORNY Aleksandra Ludwika - 107, 

BRZENCZEK Wojciech Marcin - 167, 
DURCZOK Roksana Weronika - 111, 

SKORUPA Mateusz Bartosz - 41, 
MROWIEC Damian Franciszek - 1745, 

GOWOROWSKI Zbigniew  - 410, 
WOJTAS-PLISZ Aleksandra Anna - 467, 

NIESTRÓJ Bogusław - 477, 

STRUPOWSKI Janusz Jan - 153, 

LEWANDOWSKA Alicja Magdalena - 252, 
MAŃCZYK Krzysztof Henryk - 72, 

OŚLIZŁO Gabriela Grażyna -285, 
WĘGLORZ Honorata Judyta - 430, 

POWALLA Arnold Andrzej - 421,  
STOŚ Ewa Ewelina - 170 , 

TWARDOWSKA Ewa - 73, 
ZDRZAŁEK Andrzej -145. 

 
Radnymi Powiatu Rybnickiego z okręgu 2 zostali wybrani: 

NOREK Łukasz, STĘPIEŃ Karina, MROWIEC Damian, 
WOJTAS-PLISZ Aleksandra, NIESTRÓJ Bogusław, WĘ-

GLORZ Honorata. 
 

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego 
 
Wyborcy z terenu Gminy Gaszowice głosowali w okręgu 

wyborczym 3, obejmującym 7 mandatów dla następującego 
obszaru - miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory; powiaty: 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski. Liczba gło-
sów ważnych 272 229. 

 
Do sejmiku Województwa  Śląskiego zostali wybrani i 

otrzymali następującą liczbę głosów ważnych: 
KAŁUŻA Wojciech – 25109, 

WOLNIK Grzegorz - 10914, 
SIEDLACZEK Henryk - 16332, 

WOŚ Michał – 39618, 
KLOC-KONDRACKA Julia – 18298, 

ŚWIERKOCKI Jacek – 8464, 
GAWĘDA Ewa Maria – 13702. 

UG 
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„MY, UCZNIOWIE Z GÓRECKIEGO, NIE BOIMY S IĘ NICZEGO…”  
„My, uczniowie z Góreckiego, nie boimy się niczego…” 

Te słowa hymnu szkolnego wskazują na to,  że uczniom 

ze  Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckie-

go w Czernicy nie  straszna jest  nauka,  a co więcej,  

znajdują   czas, by bezinteresownie pomagać innym. 

Nasza szkoła została zgłoszona do  ogólnopolskiego pro-

jektu charytatywnego „Podaj dobro dalej”. Uczestnikami 

projektu byli członkowie Koła Wolontariatu. Swoimi po-

mysłami  zachęciliśmy do  działania wielu uczniów naszej 

szkoły. W celu zdobycia środków na realizację projektu 

urządziliśmy  galaretowy jarmark.  Z pozyskanych fundu-

szy zakupiliśmy środki higieniczne i żywność dla rodziny 

z trójką  małych dzieci. Pomoc okazała się bardzo po-

trzebna. Sprawiliśmy rodzinie wiele radości. 

 W ramach tego projektu odwiedziliśmy również cho-

rych mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego. O cho-

rych i starszych mieszkańcach pamiętamy szczególnie  

w okresie świątecznym, odwiedzając ich domy z księżmi  

i paniami z Zespołu Charytatywnego.  

 Zmobilizowaliśmy naszych kolegów i koleżanki do napi-

sania kartek do chorych dzieci zgłoszonych do 

„Marzycielskiej Poczty”.  106 przepięknych  laurek z ży-

czeniami wysłaliśmy tradycyjną pocztą do sześciu wybra-

nych osób. 

Największym  przedsięwzięciem były odwiedziny pacjen-

tów szpitala dziecięcego w Rydułtowach. Wizyta musiała 

być dobrze przygotowana tak, aby każde dziecko wzięło 

udział  w zabawie.  Najpierw przedstawiliśmy bajkę 

„Kopciuszek”, a później bawiliśmy się z nimi, kolorowali-

śmy, robiliśmy zabawki z dmuchanych balonów. Jednym 

słowem robiliśmy wszystko, by dzieci  mogły choć przez 

godzinkę zapomnieć o bólu i szarej rzeczywistości szpita-

la. 

Za udział w projekcie otrzymaliśmy podziękowanie z 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Beaty Kempy. 

Ale najlepszym podziękowaniem jest uśmiech drugiego 

człowieka, któremu się pomaga. 

Cieszymy się, że możemy robić  coś dobrego i jeszcze 

innych dobrem zarażać.  

Jako grupa działająca w ramach zajęć dodatkowych w 

szkole chętnie podejmujemy różne, nowe projekty.  W 

nowym roku szkolnym zostaliśmy zgłoszeni również  do 

kolejnego projektu „Pola Nadziei”  na rzecz Hospicjum 

św. Franciszka w Katowicach. 

 Mamy nadzieję, że zasiane, dzięki akcji „Podaj dobro 

dalej”  i wielu innych,  ziarenka dobra już w nas kiełkują. 

Uczestnicy projektu to: Nikola Porwoł, Agata Tomeczek, 

Emilia Dera, Wiktoria Kolarczyk, Julia Nosiadek i Kamil 

Szymiczek pod opieką  Eugenii Boczek. 
SP Czernica 

W dzisiejszych czasach umiejętność programowania jest 

już prawie tak niezbędna i oczywista, jak znajomość an-

gielskiego. Wprawdzie nie każdy musi być programistą, 

ale każdy może spróbować kodować i dojść do pewnego 

podstawowego poziomu. Od 15 do 19 października br. 

w Szkole Podstawowej w Piecach odbył się tzw. CODE 

WEEK - TYDZIEŃ KODOWANIA. Jego celem jest po-

pularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzie-

ci, młodzieży i dorosłych. Pod hasłem „Hello Piece!” po-

znaliśmy podstawy języka C++ oraz robotyki. Było to 

możliwe, gdyż szkoła dysponuje robotami edukacyjnymi. 

W popołudniowych zajęciach wzięło udział kilkunastu 

uczniów klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych, zainte-

resowanych podjęciem dalszej nauki na kierunkach zwią-

zanych z informatyką i mechatroniką. Kurs był bardzo 

intensywny, ale okazało się, że uczniowie świetnie pora-

dzili sobie z językiem C++ oraz okiełznali roboty.  

Sponsorem mBotów była Rada Rodziców oraz pan Jacek 

Czogalla. Dziękujemy!    SP PIECE 

HELLO PIECE! 
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KOMINIKAT SOŁTYSÓW 
Kolejną ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego 

będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach i 

miejscach: 

Piece - 14 i 15 listopada br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 

17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice – 13, 14, 15 listopada br. w godzinach 9.00 - 15-

.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska, 

Czernica -13 i 14 listopada br. w godzinach 9.00 - 13.00 oraz 

15 listopada br. w godzinach 15.00 - 18.00, Ośrodek Kultury 

Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski – 14 i 15 listopada br. w godzinach  16.00 - 

19.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 13, 14, 15 listopada br. w godzinach 8.00 - 18-

.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEŃ UŚMIECHU W CZERNICKIM 

PRZEDSZKOLU 

Uczennice naszej szkoły świetnie spisały się podczas 1/2 

Finału Woj. w sztafetowych biegach przełajowych gdzie 

reprezentowały naszą gminę. Zawody odbyły się jak co 

roku w Raciborzu. Na starcie stanęło siedem najlepszych 

szkół z rejonu raciborsko-rybnickiego. Zwyciężyła SMS 

Racibórz. Nasza sztafeta w składzie: Martyna Kosteczko, 

Agata Tomeczek, Milena Żuchowicz, Emila Szawerna, 

Wiktoria Kolarczyk i Natalia Knura, która przybiegła na 

metę po ogromnej walce z rywalkami zajmując III miejsce. 

To duży sukces naszej drużyny biorąc pod uwagę, że dla 

większości z nich był to dopiero debiut, a dystans przekraczał 800m. Dziękuję uczennicom za wspaniałą postawę 

godną naśladowania, determinację i wolę zwycięstwa. Gratulacje!!! Jestem z Was bardzo dumna.            Z.M. 

CZERNICKIE BIEGACZKI NA PODIUM!  

W dniu 27 września 2018 roku w Szczerbicach rozegrano 

Mistrzostwa Gminy Gaszowice w drużynowych biegach 
przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 

Dziewczęta biegały na dystansie 6x800m, natomiast chłopcy 
6x1000m. 

Rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze i była bar-
dzo emocjonująca. Zwycięskie sztafety będą reprezentować 

gminę Gaszowice na zawodach półfinału wojewódzkiego w 
Raciborzu. 

Chłopcy: 
I ZSP Szczerbice, czas 21.52 min. 

II ZSP Czernica, czas 22.00 min. 
Dziewczęta: 

I SP Czernica, czas 19.14 min. 
II ZSP Szczerbice, czas 19.15 min. 

III SP Czernica 2, czas 21.16 min. 
Zwycięskie składy: 
Chłopcy: K.Skiba, Sz.Bortel, W.Papierok, Ł.Bąk, M.Dudek, 

J.Machulec. Opiekun: Bogdan Langer 
Dziewczęta: E.Dera, N.Knura, W.Kolarczyk, M.Pasierbska, 

A.Tomeczek, M.Żuchowicz. Opiekun: Zenobia Mrozek 
B.L. 

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek paź-

dziernika. Pomysłodawca tego dnia był Harvey Ball, au-

tor znanego symbolu żółtej uśmiechniętej buzi.  

Pszczółki tego dnia przyszły do przedszkola reprezentu-

jąc dokładnie to co chcemy widzieć jak najczęściej  

u innych ludzi - bezinteresowny uśmiech i radość z ży-

cia.  

Śmiech rozluźnia, odstresowuje, przyczyniając się do 

wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Po-

nadto stymuluje wydzielanie endorfin-hormonu szczę-

ścia. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują 

od 5 do 53 mięśni twarzy.  

Pszczółki świetnie się bawiąc udowodniły, ze śmiech 

jest po prostu zaraźliwy i zaraziły nim swoich kolegów i 

koleżanki z grupy Skrzaty i Biedronki, którzy tez uczcili 

ten dzień uroczym uśmiechem.     Edyta Aksenczyk 
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PODZIĘKOWANIA 
 

Szanowni Wyborcy, w imieniu własnym oraz 

kandydatów w wyborach samorządowych z te-

renu Gminy Gaszowice, chciałbym serdecznie 

podziękować za oddane na nas głosy. 

Zaufanie jakie od Państwa otrzymaliśmy, stano-

wi dla Nas olbrzymi kapitał poparcia społeczne-

go. 

Czując olbrzymią odpowiedzialność spoczywają-

cą na Naszych barkach, będziemy robić wszyst-

ko aby właściwie reprezentować Naszą Gminą  

i realizować przedstawiony program wyborczy.  

Zapewniamy, że będziemy Wam służyć swą 

pracą, wiedzą i doświadczeniem. 

 
Z wyrazami szacunku, 

Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol 

Radni Gminy Gaszowice  

Radna Powiatu Rybnickiego - Karina Stępień  

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Gaszowicach zaprasza 

na 

Bal Sylwestrowy 

w dniu 31.12.2018 r. 
- początek 19.00, 
- cena 200 zł od pary, 
- przygrywa DJ Sebi. 
W cenie biletu pełna konsumpcja. 
Zapisy i bilety do nabycia w kawiarni 

Ośrodka Kultury. 

Chcesz się wystawić podczas Jarmarku ? 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 

32/4327144 lub osobiście w Referacie Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Gaszowice (pok.03). 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniach 

26.04.2019 r. – 02.05.2019 r. 
wycieczkę 

na Białoruś i Podlasie  
W programie wycieczki: 

Zwiedzimy Brześć, Nieśwież, Mińsk, uroczysko Kuropa-
ty, Mir, Świteź, Nowogródek, Stare Wasyliszki, Grodno, 

Supraśl, Kruszyniany, Tykocin.  
 

koszt: 1240 zł od osoby 
 zapisy do 15.02.2019 zaliczka 400 zł  

Pozostałość do 31.03.2019 840 zł 
 

Zapisy w Ośrodku Kultury 
tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387 

 
W cenie wycieczki opieka pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 

śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport 
autokarem. 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i 
przewodników lokalnych, zestawu tour guide. Koszty 
dodatkowe 50 euro/os. Uczestnik musi  posiadać ważny 
paszport oraz wizę wjazdową na teren Białorusi [koszt 
wizy 70,00 zł]. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Niepodległa dla wszystkich!  

Świętuj 100 lecie odzyskania  
niepodległości w dniu 11 listopada  

i wywieś flagę państwową.  


