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JUBILACI 50-CIE, 55-LECIE I 60-LECIE 

Tradycyjnie, jak co roku spotkaliśmy się w naszej gminie na Uroczystości Złotych Godów. Spotkanie odbyło się 27 października 
2011 roku w Domu Przyjęć „FINEZJA” w Szczerbicach. Z dostojnymi jubilatami spotkał się Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Damian Krauze  i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Halina Bobrzyk. 

W uroczystości uczestniczyli również proboszczowie Parafii Czernica, Gaszowice i Szczerbice. Jest to wyjątkowe święto. Te wspólne 
50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia, istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP, 
które wręczał Wójt 
Gminy, oraz pamiątko-
we dyplomy i upomin-
ki. Po uroczystym wrę-
czeniu medali jubilaci 
zostali zaproszeni na 
uroczysty obiad. Spo-
tkanie umilał program 
artystyczny przygoto-
wany przez Zespół 
Singers z Gimnazjum w 
Piecach prowadzony 
przez  Panią Katarzynę 
Brachaczek. 

Odznaczone zostały 
następujące pary: 

Bejnarowicz Jan i Jani-
na, Bryłka Bogumił         
i Małgorzata, Cieślok 
Alojzy i Regina, Grze-

nik Tomasz i Maria, Janyga Henryk i Gertruda, Kieś Edelbert i Anna, Klimek Jan i Ingeborga, Konik Wiktoryn i Łucja, Kostka Jan          
i Dorota, Krupa Piotr i Krystyna, Kupczyk Adolf i Kornelia, Mandera Rudolf i Łucja, Mandrysz Ernest i Urszula, Merkel Alfred          
i Krystyna, Pielacz Stanisław i Róża, Porembski Konrad i Adelajda, Reclik Feliks i Annamaria, Ritzman Ewald i Teresa, Sich Ry-
szard i Aniela, Sobik Józef i Maria, Szulik Augustyn i Teresa, Szulik Józef i Edeltrauda, Szweda Stanisław i Irena, Śmieja Józef            
i Elżbieta, Wajda Józef i Apolonia, Zielonka Wincenty i Regina, Zientek Jerzy i Łucja, Zimoń Henryk i Klara. 

 

Na spotkanie zostały zaproszone również pary obchodzące w 2011 
roku 60 lecie i 55 lecie pożycia małżeńskiego. 

60 lecie pożycia małżeńskiego: 

Jureczko Józef i Salomea, Mrozek Alfred i Agnieszka, Pytlik Rudolf      
i Agnieszka 

55 lecie pożycia małżeńskiego: 

Bluszcz Henryk i Ingeborga, Franiczek Paweł i Elżbieta, Korbel Wal-
ter i Hildegarda, Musioł Emanuel i Helena, Syrek Longin i Trauda, 
Zniszczoł Tadeusz i Jadwiga 

Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach – Halina Bobrzyk 
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BADANIA MAMMOGRAFICZNE - PODSUMOWANIE 

Z darmowych badań mammograficznych, przeprowadzonych w 
dniach 17 i 18 października br. skorzystało 88 uprawnionych 
mieszkanek naszej gminy. Cztery panie zostały wezwane do prze-
prowadzenia ponownego badania. 

Akcja była potrzebna i udana, a o sukcesie będzie można mówić, 
wtedy, gdy wyniki badań wszystkich Pań nie będą budziły żadnych 
wątpliwości i zastrzeżeń z medycznego punktu widzenia. Dziękuje-
my Wszystkim Paniom za udział w badaniach, za cierpliwość,             
a przede wszystkim za troskę o swoje zdrowie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych badaniach. 

UTRATA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH           
WYDANYCH W 2001 

W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu 
ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. 
informujemy, że dowody te są automatycznie unieważniane przez 
System Wydawania Dowodów Osobistych po upływie 10 lat od ich 
wyprodukowania. 

Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowo-
du osobistego. 

Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie 
datę wydania dowodu osobistego i złożyć najpóźniej 30 dni przed 
terminem upływu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie 
nowego dowodu osobistego. 

Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do 
posługiwania się nimi. 

Nie pobiera się opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego. 

PODSUMOWANIE REALIZACJI II ETAPU PROGRAMU OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY GASZOWICE I PROGRAMU BU-

DOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 
GMINY GASZOWICE 

W Gminie Gaszowice w bieżącym roku kontynuowano uchwalone  w 
styczniu  2010 roku przez Radę Gminy Gaszowice programy ekolo-
giczne: Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Program Budowy 
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Programy te tworzone były na 
podstawie deklaracji ankietowanych mieszkańców naszej Gminy. 

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest ochro-
na powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emito-
waniem gazów i pyłów z nieekologicznych i nieekonomicznych węglo-
wych kotłów centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach 
mieszkalnych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowa-
nych podczas spalania paliw. W ramach Programu dotowano nowocze-
sne kotły na paliwo stałe, które wykorzystują paleniska automatyczne 
(retortowe lub tłokowe), co pozwala na bardziej efektywne spalanie 
węgla i  przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na paliwa 
stałe, które charakteryzują się wysokimi wskaźnikami emisyjności. 
Dotacje przyznawane były także do zakupu i montażu kompletnych 
instalacji solarnych. Eksploatacja tego typu urządzeń pozwala na 
znaczne ograniczenie kosztów związanych z podgrzewaniem wody. 
Dobrze zaprojektowana instalacja solarna pozwala na pokrycie zapo-
trzebowania na c.w.u. w miesiącach letnich, a także na znaczne 
oszczędności paliwa podstawowego w sezonie grzewczym. 

W ramach II etapu zadania osiągnięto następujący efekt rzeczowy: 

zlikwidowano 13 kotłów opalanych paliwem stałym, 

zamontowano 13 niskoemisyjnych kotłów węglowych, 

zamontowano 19 instalacji solarnych. 

Na dofinansowanie PONE Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w 
postaci pożyczki udzielonej w wysokości 160.000,00 zł. Każdy uczest-
nik Programu otrzymał w formie dotacji zwrot części nakładów ponie-
sionych przy realizacji inwestycji. Dotacje udzielane były mieszkań-
com gminy w wysokości 50% kosztów inwestycji, jednak w kwocie nie 
większej niż 5.000,00 zł. 

Do Programu przystąpiły firmy instalacyjne, które wykazały się rzetel-
nością i fachowością.   

W bieżącym roku Gmina Gaszowice pozyskała także środki finansowe 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy w 
wysokości 65.000,00 zł. Program ten bazuje na wypracowanych do-
świadczeniach w dziedzinie gospodarki ściekowej i ma na celu określe-
nie kierunków działań i metod ich wdrożenia dla poprawy jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy w związku z proce-
sem gromadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych w indywidual-
nych budynkach mieszkalnych, dla których nie jest planowane przyłą-
czenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach II etapu 
Programu wybudowano 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem w aspekcie kosztów eksploatacji (w perspektywie długoter-
minowej) w stosunku do budowy szczelnego dołu bezodpływowego 
(szamba). Mieszkaniec realizujący w ramach Programu modernizację 
(budowa i zakup oczyszczalni) otrzymuje ze środków gminy do 50% 
kosztów inwestycji. Wybór wykonawcy oraz typu przydomowej 
oczyszczalni jest dowolny. Podstawowym etapem wdrożenia działań 
jest określenie możliwości przyłączenia mieszkańców, którzy złożyli 
ankiety/deklaracje do istniejącego/planowanego systemu kanalizacji 
sanitarnej. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest  możliwa 
w przypadku, gdy brak jest możliwości przyłączenia się do istniejące-
go/planowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Bardzo dobra współpraca pomiędzy Gminą – Instalatorem – Inwesto-
rem zaowocowała profesjonalnym i sprawnym przeprowadzeniem 
modernizacji. 

GCI  

MIKOŁAJ SIĘ ZBLIŻA ... 

Serdecznie zapraszamy wszystkie najmłodsze dzieci uczęsz-
czające do Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszo-
wicach, Piecach, Szczerbicach, Czernicy i Łukowie Śląskim 
w dniu 10 grudnia o godz. 10.00 do sali OSP Łuków Śląski 
na spotkanie z MIKOŁAJEM. 

Zgłoszenia dzieci przyjmują wychowawczynie w poszcze-
gólnych placówkach. ZAPRASZAMY. 

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - 
U'RWIS zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem 10 grudnia 2011 r. Godzina i miejsce spotkania 
oraz wszelkie dodatkowe informacje pojawią się wkrótce na 
plakatach oraz na www.u-rwis.pl.  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach                 
zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

w dniu 31.12.2011 r. 

Zaczynamy od 1900 

Cena 270,00 zł. Od pary 

Przygrywa zespół SYSTEM. 

W cenie biletu pełna konsumpcja. 

Bilety do nabycia w ośrodku  kultury. 
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EUROPEJSKIE DNI WĘGLA POD PATRONATEM POLSKIEJ PRE-
ZYDENCJI 

Polska Prezydencja w 
Unii Europejskiej wkra-
cza w decydującą fazę. 
Gdy inni odcinają już 
kupony i zbierają okla-
ski my jeszcze inten-
sywniej zabieramy się 
do pracy. Koniec listo-
p a d a 
to Europejskie  Dni 

Węgla w Parlamencie Europejskim. To dla mnie najważniejsze 
wydarzenie w tym roku. 

Poprzez liczne spotkania z przedstawicielami branży oraz znako-
mitymi europejskimi politykami chcemy pokazać, iż jesteśmy 
gotowi na zmiany i dalszą pracę na rzecz zagwarantowania Euro-
pie bezpieczeństwa energetycznego.  W spotkaniach udział weź-
mie również Komisarz ds. Energii Günther Oettinger.   

Nadrzędnym celem dni węgla jest uświadamianie europejczykom, 
że nie można budować  nowoczesnej  Europy nie wykorzystując 
potencjału, jaki niosą ze sobą pierwotne źródła energii . To na 
nich wciąż Unia Europejska będzie opierać swoje bezpieczeństwo 
energetyczne.   

Chcemy pokazać, iż Polak potrafi i może być wzorem dla in-
nych. Zademonstrujemy, że nie tylko wiatraki i energia słoneczna 
są źródłem czystej energii. Przygotowaliśmy specjalną wystawę, 
gdzie będzie można zobaczyć unikatową w skali europejskiej 
instalację oczyszczania i skraplania gazu kopalnianego. Źródło 
zielonej energii wydobywane z głębin przemysłowego Śląska. To 
innowacyjny projekt, z którego my Polacy możemy być dumni. 

Europejskie Dni Węgla będą więc podsumowaniem naszej bardzo 
wytężonej pracy podczas Polskiej Prezydencji w ostatnich miesią-
cach. Zapewniam, że to nie koniec. Nadal sporo kwestii wymaga 
merytorycznej debaty. W przeciwieństwie do naszych przeciwni-
ków, stale przedstawiamy coraz mocniejsze argumenty. 

Bogdan Marcinkiewicz  

Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

 

PROGRAM COMENIUS - WYJAZD NA ŁOTWĘ 

We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu 
COMENIUS „Szkoła jako nośnik tradycji”. Tym razem miało miej-
sce na Łotwie w miejscowości Bene. Nasi uczniowie Patrycja Ko-
smala, Katarzyna Nowak oraz Przemysław Warło  wraz  z nauczy-
cielami Panią Barbarą Widawską i Panem Andrzejem Urbanem 
podróż na Łotwę odbyli autokarem wraz z grupą węgierską. Już w 
czasie jej  trwania uczniowie nawiązali pierwsze znajomości. Na 
miejsce dotarliśmy około północy więc wszyscy uczestnicy spotkali 
się dopiero następnego dnia podczas zwiedzania parku krajobrazo-
wego „Tērvete”, w którym właśnie obchodzono święto pożegnania 
lata -  święto „Mikeli”. Program pobytu na Łotwie był bardzo cieka-
wy więc nie było czasu na nudę. Odwiedziliśmy warsztat tkacki 
oraz szkołę muzyczną w Bene, byliśmy z wizytą u Burmistrza,  

zwiedziliśmy 
największe 
miasto porto-
we Łotwy – 
Ventspils a 
także samą 
stolicę – Ry-
gę. Sporo 
czasu spędzi-
liśmy też w 
naszej part-
nerskiej szko-
le. Zostali-
śmy tam 

bardzo mile przyjęci przez Dyrektora i nauczycieli  a uczniowie 
zaprezentowali nam tradycyjne łotewskie pieśni i tańce. Nie zanie-
dbaliśmy również pracy nad wspólnym projektem. Uczniowie za-
prezentowali tradycje jesienne swoich krajów a później przeanalizo-
wali i przetestowali materiały dydaktyczne przygotowane przez 
nauczycieli. Wieczorem zaś uczyli się łotewskich tańców i wzięli 
udział w pikniku. Najważniejsze jednak było to, że uczniowie z 
różnych krajów mieli okazję wspólnie ze sobą przebywać, rozma-
wiać i pracować. Mogli nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, 
doskonalić znajomość języka niemieckiego a także przekonać się, 
że ich rówieśnicy z różnych stron Europy wcale tak bardzo się od 
nich nie różnią. 

Szkolny koordynator projektu 

Barbara Widawska 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich auto-
ra i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umiesz-
czoną w nich zawartość merytoryczną. 

WODNA ATRAKCJA ZA NAMI! 
5.11.2011r., z samego rana wszyscy uczestnicy wycieczki, zwarci 
i gotowi pojawili się na wyznaczonych miejscach zbiórki. Pełnym 
i wesołym autobusem ruszyliśmy do Parku Wodnego w Tarnow-
skich Górach. 

Na miejscu Pan Ratownik poinformował nas o przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na basenie. Dla każdego 
starszego czy młodszego znalazło się wiele atrakcji, a były to 
między innymi: basen z rwącą rzeką, brodzik, solanka, jacuzzi, 
grzybek, wyspa, basen rekreacyjny i wiele innych. Największe 
emocje budził jednak basen za sztucznie wytwarzaną falą. Po 
„wyczerpującej” zabawie w parku wodnym każdy uczestnik wy-
cieczki zjadł ze smakiem przygotowane kanapki, słodycze, owoce 
oraz napoje. 

Czas wycieczki był w pełni zagospodarowany od momentu jej 
rozpoczęcia, aż do powrotu. 

Zadanie współfinansowane z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego w ramach realizacji zadania 
pod nazwą „Bawię się, uczę i pomagam” - Poży-
teczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży w gminie Gaszowice. 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA „NORDIC WALKING” 

 POD OKIEM INSTRUKTORA - ARTURA SETLAKA 

Spotkanie  organizacyjne odbędzie się w Ośrodku Kultury     
i Sportu w Gaszowicach w dniu 14.12.2011 r. o godz.1900. 
Koszt zajęć 35 zł/miesięcznie tj. za 4 spotkania. Pierwsze 
zajęcia gratis. 

Zgłoszenia i informacje pod nr tel.605 668 585. 
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OBCHODZONO „DZIEŃ POSTACI Z BAJEK”. 

Ten dzień miał wszystkim przypomnieć jak ważne są bajki i że 
warto do nich powracać, jak również celem było popularyzowa-

nie tradycyjnych bajek bez 
przemocy, takich gdzie 
dobro wygrywa a zło zo-
staje ukarane. W spotkaniu 
u uczestniczyły dzieci z 
całego przedszkola 4,5  i 6-
latki. Przedszkolaki wysłu-
chały fragmentów najbar-
dziej znanych bajek, roz-
poznawały bajkowe posta-

cie i tytuły bajek z których pochodzą. Segregowały rekwizyty z 
bajek, bawiły się w teatr pantomimy naśladując sposób porusza-
nia i zachowania się wybranych bohaterów. Identyfikując się z 
bohaterami bajek dzieci jakby uczestniczyły w ich przygodach, 
smutkach i radościach. Na zakończenie każde dziecko naryso-
wało swoją ulubioną postać z bajki. A wszystkie prace stworzy-
ły wspaniałą wystawę portretów ulubionych bohaterów z bajek. 
To spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości. Przedszkolaki 
były aktywne, otwarte i wesołe, a przecież takie są podstawowe 
założenia pracy z dziećmi w przedszkolu.    Bernadeta Roskosz 

BEL CANTO WCIĄŻ W CZOŁÓWCE 

Jesień dla chóru Bel Canto rozpoczęła się bardzo miło. We 
wrześniu chórzyści przez 3 dni przebywali na warsztatach 
muzycznych w Białym Dunajcu. Zespół uświetnił swym 
występem Msze Św. w kościołach w Poroninie i Białym Du-
najcu. Chórzyści nie tylko ćwiczyli pieśni ale też relaksowali 
się podczas kąpieli termalnych w Szaflarach i zwiedzając 
Zakopane. 

W październiku chór uczestniczył w Zjeździe Chórów i Or-
kiestr dla upamiętnienia 100-lecia I Zjazdu chórów zrzeszo-
nych w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Uroczystą Eu-
charystię celebrował ks.Antoni Reginek w kościele Ojców 
Franciszkanów w Panewnikach. Następnie odbył się prze-
marsz z orkiestrą do Centrum Kultury Katowice Zadole. Wy-
stąpiły tam chóry z całego śląska. 

5 listopada chór Bel Canto był organizatorem koncertu pod 
nazwą „Puchar przechodni Okręgu Rybnickiego” ŚZChiO 
im. Reinholda Tronta. Podczas koncertu finałowego zapre-
zentowały się poszczególne chóry, a następnie ogłoszono 
wyniki konkursu. Chór Bel Canto z ogromną radością przyjął 
informację o kolejnym zwycięstwie. 

Klasyfikacja konkursowa: 

I miejsce Chór Bel Canto – 226 punktów 

II miejsce Chór Seraf z Rybnika – 215 punktów 

III miejsce Chór Cecylia Rydułtowy – 162 punkty 

Wyróżniono również Wójta Gminy Gaszowice – Andrzeja 
Kowalczyka za „Szerzenie kultury śpiewaczej w gminie”, 
wręczono mu również pamiątkową książkę. Po przemówie-
niach Wójta Gminy i zaproszonych gości odbyła się wspólna 
biesiada. 

Bel Canto zorganizował również Koncerty Pieśni Liturgicz-
nej i Sakralnej w kościele p.w. Św.Maksymiliana Kolbe w 
Szczerbicach a następnie w niedzielę13 listopada w kościele 
p.w. Opatrzności Bożej w Gaszowicach. Zaproszono zaprzy-
jaźnione zespoły chóralne. W wymienionych świątyniach 
zabrzmiała pieśń chóralna. Serdeczne podziękowania należą 
się proboszczom tychże świątyń. Nad repertuarem pieśni 
oraz przygotowaniem występu chóru czuwa dyrygent Janusz 
Budak. Pani prezes Daniela Merkel zajmuje się organizowa-
niem występów zespołu.            Rita Porembska 

Prezes chóru Bel Canto informuje, że w związku z tworze-
niem planu działalności chóru na rok 2012 oczekuje na no-
wych chórzystów. Kandydaci i kandydatki do chóru mogą 
zgłaszać się pod numerem telefonu: 32 43 06 195. 

Chór swoimi występami uświetnia oprawę Mszy Świętych 
podczas uroczystości jubileuszowych, ślubnych, urodzino-
wych. 

NOWY WÓZ POŻARNICZY W GASZOWICACH 

Po długim okresie oczekiwania, wielu przygotowaniach i staraniach 
o środki finansowe Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach ode-
brała z firmy wykonującej specjalistyczną zabudowę nowy bojowy 
wóz pożarniczy. 

Ze względu na niezwykle wysokie ceny fabrycznie nowych wozów 
pożarniczych, sięgające poziomu 750 tys. złotych i przekraczające 
realne możliwości finansowe naszej Gminy, podjęta została decyzja 
o zakupie używanego podwozia samochodu ciężarowego i wykona-

nia na nim specjalistycznej zabudowy pożarniczej. I tak w pierwszej 
połowie bieżącego roku OSP Gaszowice zakupiła podwozie samo-
chodu MAN L27 z silnikiem o mocy 220 KM. Napęd na wszystkie 
cztery koła z możliwością blokady mostów napędowych, oraz wyso-
kie terenowe zawieszenie i odpowiednie koła pozwolą na dojazd tam 
gdzie będzie to konieczne, niemal w każdym terenie. Wykonanie 
zabudowy samochodu, zawierającej między innymi zbiorniki na wo-
dę i środek pianotwórczy, oraz autopompę, wyciągarkę i wiele innych 
elementów niezbędnych w samochodzie strażackim, powierzono 
firmie Dragon z Dąbrowy Górniczej. Całkowity koszt zakupu i karo-
sacji wozu bojowego wyniósł około 250 tys. zł, z czego 205 tys. zł 
uzyskano z środków budżetowych Gminy Gaszowice a 45 tys. zł z 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Katowicach. Pozostałe wyposażenie wozu bojowego jak moto-
pompa, agregat prądotwórczy, węże i armaturę pożarniczą, oraz wiele 
innych elementów skompletowano z posiadanego już przez OSP 
sprzętu i dzięki zakupom sfinansowanym przez naszych lokalnych 
przedsiębiorców, a także ze zbiórki, jaka została przeprowadzona na 
naszym cmentarzu w dniu 1 listopada. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaanga-
żowanym w procesie pozyskania nowego samochodu bojowego: 
Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za przeznaczenie w budżecie odpo-
wiednich środków finansowych, lokalnym przedsiębiorcom, którzy 
wsparli nas poprzez darowizny i zakupy sprzętu na wyposażenie sa-
mochodu, księdzu Proboszczowi za inicjatywę i ogłoszenie zbiórki na 
cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych a także tym wszystkim oso-
bom, które wsparły nas w ten sposób finansowo, oraz naszym straża-
kom, którzy włożyli w tę sprawę wiele swego czasu, zaangażowania, 
pracy i serca. Zakup wozu bojowego wiązał się, bowiem z konieczno-
ścią wielu działań formalnych, jak organizacja przetargów i ustalanie 
ich zakresów, odbiorów technicznych, oraz zakupów sprzętu, prowa-
dzenia rozmów i ustaleń roboczych z wykonawcami. 

Ostateczny efekt wszystkich tych starań i nowy obiekt dumy gaszo-
wickich strażaków mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach w artykule, 
oraz na stronie internetowej www.gaszowice.pl w zakładce Ochotni-
cze Straże Pożarne. 

Uroczyste przekazanie do użytku nowego wozu bojowego będzie 
jednym z elementów obchodów Jubileuszu 100-lecia OSP Gaszowi-
ce, jaki obchodzony będzie w 2012 roku.  

Szymon Korbel, Prezes OSP Gaszowice 
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W październiku i listopadzie 2011r. Wójt Gminy Gaszowice An-
drzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach:  

29 października - zakończenie sezonu Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych w Gaszowicach, 

31 października - odwiedziny na grobach zmarłych radnych i pra-
cowników gminy Gaszowice, 

3 listopada - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, 

3 listopada - spotkanie z okazji Dnia Św. Hubertusa, 

4 listopada - spotkanie w Raciborzu dot. ustawy o odpadach, 

5 listopada - spotkanie Chóru BEL CANTO, 

5 listopada - wystawa prac p.Sylwii Mazurek w Czernicy, 

7 listopada - spotkanie zorganizowane przez burmistrza miasta Ry-
dułtowy w sprawie pomocy finansowej dla szpitala w Rydułtowach, 

8 listopada - narada robocza z sołtysami, 

15 listopada - msza św. w Katowicach z okazji rocznicy śmierci 
Henryka Mikołaja Góreckiego, 

18 listopada - rozdanie czarnych diamentów w Rybniku, 

19 listopada - Turniej Skata z okazji 20-lecia istnienia sekcji. 

KONCERT MUZYCZNY „POZNAJEMY ŻYCIE I MUZYKĘ HEN-
RYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO” 

25 października 2011r. 160 uczniów naszej szkoły odwiedziło RCK w 
Rydułtowach. Celem owego wyjazdu był koncert muzyczny wraz z audy-
cją umuzykalniającą na temat  „Poznajemy  życie  i muzykę Henryka 
Mikołaja Góreckiego”. Przybyli uczniowie mieli okazję zapoznania się z 
biografią przyszłego patrona placówki, którą w prosty, a zarazem interesu-
jąc sposób przekazała pani Katarzyna Jarzyna. By przybliżyć dzieciom 
twórczość H. M. Góreckiego artyści zaprezentowali fragmenty jego utwo-
rów. Wirtuozerią gry na fortepianie zachwycała pani Jadwiga Barańska, 
zaś mistrzem gry na skrzypcach był pan Tomasz Manderla. Wśród wyko-
nawców znalazł się także dziewięcioletni uczeń szkoły muzycznej, który 
popisał się swymi umiejętnościami gry na skrzypcach, wykonując jedno-
cześnie proste utwory kompozytora.  Koncert został także uświetniony 
występem chóru LIRA z Rydułtów i ich wykonaniem  pieśń H. M. Górec-
kiego „Zdrowaś Maryja”. 

Organizatorem  koncertu była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy, 
pani Iwona Witek. Wyjazd był całkowicie bezpłatny. Pani Dyrektor osobi-
ście wynajęła salę teatralną, nawiązała kontakt z muzykami, chórem oraz 
zapewniła przewóz autokarami. Organizacja owego koncertu była jednym 
z punktów projektu napisanego przez panią Iwonę Witek : „Otwórzmy się 
na muzykę - poznajemy przyszłego patrona szkoły”, który otrzymał dofi-
nansowanie ze środków Programu „Działaj lokalnie VII”, w ramach Pro-
gramu  Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny „Ramża” z 
siedzibą w Czerwionce –Leszczynach. Celem projektu jest przeprowadze-
nie szeregu działań skierowanych dla uczniów, a także społeczności lokal-
nej w celu poznania przyszłego patrona szkoły.  

WARSZTATY RZEŹBY "POSTAĆ H. M. GÓRECKIEGO" 

Na przełomie października i listopada 2011r. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Czernicy uczęszczający na zajęcia kół plastycznych klas II-III oraz 
IV-VI mieli okazję  udziału w warsztatach rzeźbiarskich. Osobą prowa-
dzącą owe zajęcia była  pani Beata Tomas, zaś osobami wspierającymi 
nauczyciele naszej szkoły pani Iwona Kwiatoń oraz pan Marek Graniecz-
ny. Uczniowie wykonywali płaskorzeźbę z gliny przedstawiającą twarz 
kompozytora muzyki współczesnej H. M. Góreckiego, który  w   grudniu 
2011 roku ma zostać patronem naszej placówki.  

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu „Otwórzmy się na muzy-
kę- poznajemy przyszłego patrona szkoły”,  który otrzymał dofinansowa-
nie w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII” w ramach programu 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny „Ramża” z siedzibą 
w Czerwionce –Leszczynach.  

Praca z gliną to dla dziecka bardzo twórcze doświadczenie. To kontakt z 
ciekawym materiałem, odkrywanie jego możliwości, doświadczenie zmy-
słowe. Ręce „mówią”, czy glina ma odpowiednią konsystencję, 
„podpowiadają”,  jak ją uformować. Praca z gliną skupia, uspokaja, rozwi-
ja kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. W trakcie zajęć po-
wstały ciekawe prace, chociaż temat był trudny. Stworzone przez dzieci 
płaskorzeźby trafią do specjalistycznego pieca gdzie zostaną wypalone 
przez instruktorkę zajęć. Prace małych artystów będziemy mogli podzi-
wiać 9 grudnia na wystawie zorganizowanej z okazji nadania imienia 
Szkole Podstawowej w Czernicy. Serdecznie dziękujemy pani Beacie 
Tomas za przeprowadzenie ciekawych warsztatów dla dzieci, przybliżają-
cych im postać przyszłego patrona szkoły i rodzicom biorącym udział w 
zajęciach.               SP Czernica 

ciele Kuratorium Oświaty w Katowicach i Rybniku, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, przedstawiciele ZNP, członkowie Komisji 
Oświaty w Gminie Gaszowice. 

Kolejny dowód świadczący o wyjątkowości tego wydarzenia to nie-
zwykłe wykonanie fragmentów operetki. Wiadomo nie od dziś, że 
muzyka łagodzi obyczaje, zbliża i jest ukojeniem dla duszy. Wspo-
mniany  występ  był prawdziwą perłą w koronie. Dopełnieniem tak 
niezwykłego wieczoru było uroczyste wręczenie nagród dla nauczy-
cieli, pracowników administracji i obsługi. W szacownym gronie 
znalazły się następujące osoby: 

Nagrody Wójta Gminy: Aleksandra Kuśnierek, Justyna Gawrońska, 
Beata Małek, Stanisława Janyga. 

Listy pochwalne: Łukasz Wojaczek, Ewa Bizoń, Maria Chowaniec, 
Barbara Widawska, Katarzyna Skupień, Bożena Masarczyk, Cezary 
Stachura, Mariusz Gawliczek, Edyta Szarowska, Sonia Nowak, 
Agnieszka Chowaniec, Ilona Paluch, Iwona Kwiatoń, Zenobia Mro-
zek, Eugeniusz Brodniak, Grażyna Musiolik, Aleksandra Stachera, 
Marcelina Kempny, Bernadeta Roskosz 

Podziękowania: Czesław Pustułka, Małgorzata Mielimonka, Ewa 
Styrnol, Jan Piecowski, Mieczysław Szymik, Marian Procek, Danuta 
Kolorz, Andrzej Cieślok, Piotr Kowalski, Ewa Biernacka, Adam Wa-
woczny, Rada Rodziców przy SP Szczerbice 

To jednak nie wszystkie zaszczyty, jakie spotkały naszych nauczycie-
li, ponieważ 22. 10. 2011r.  na IX Dniu Związkowca w Bielsku zosta-
ły wręczone medale za Długoletnią Służbę, do wyróżnionych osób 
należą: Tulec Elżbieta- Przedszkole Czernica, Langer Halina- Przed-
szkole Szczerbice, Mazurek Sylwia- SP Gaszowice, Kwiatoń Iwona- 
SP Czernica 

Zaproszonym gościom czas umilił wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny 
występ młodzieżowej grupy teatralnej. A wśród obecnych nie zabra-
kło: Kuratora Śląskiego - Stanisława Fabera, Prezesa ZNP- Sławomira 
Broniarza, Wójta Gminy Gaszowice - Andrzeja Kowalczyka i wielu 
innych zaproszonych gości. 

Patrząc na liczne nazwiska nagrodzonych osób napawamy się optymi-
zmem co do przyszłości oświaty przynajmniej w naszej gminie.  

Wiadomo, że zawód nauczyciela wymaga szczególnego powołania 
tzw. prawdziwego talentu pedagogicznego, który jest widoczny w 
naszych szkołach, a nasze dzieci mają wzory do naśladowania, bo-
wiem prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym 
uczniem.                       A.Ch. 

NAUCZYCIELOM W DNIU ICH ŚWIĘTA… 

Tradycyjnie 14 października z życzeniami zmierzamy w stronę szkół a 
dokładniej do wszystkich osób tam zatrudnionych. Dzień Edukacji Naro-
dowej to okazja do nagrodzenia najlepszych pedagogów oraz pracowni-
ków, o czym nie zapomina Wójt Gminy Gaszowice a także ZNP oddział 
Gaszowice. Tegoroczną okolicznościową akademię można bez obaw 
nazwać prawdziwą galą oświaty. Potwierdzeniem tych słów była obec-
ność wielu zacnych gości związanych ze szkolnictwem m.in. przedstawi-
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SPORTOWE TRUDY! 

W Łukowie Śląski od końca października realizowany jest projekt 
„Aktywna Jesień – Zamiast nudy sportowe trudy”, który skierowa-
ny jest do osób chcących zadbać w własne zdrowie. Organizatorem 
zajęć jest Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych 
– U’RWIS oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego.  

Raz w tygodniu 30 osobowa grupa spotyka się, by spędzić czas na 
sportowych zmaganiach. Wykorzystując sprzyjającą pogodę, 
pierwsze spotkania upłynęły na wspólnym marszu typu Nordic 
Walking, którego zaletą jest uaktywnienie mięśni górnej części 
ciała: tułowia i ramion, które zwykle nie pracują podczas spaceru.  

Dzięki odciążeniu kręgosłupa, stawów oraz mięśni nóg, Nordic 
Walking doskonale nadaje się nie tylko do rekreacji, ale również 
szeroko wykorzystywany jest w procesie rehabilitacji. Niezwykle 
skuteczny jest w walce z wieloma schorzeniami takimi jak: niewy-
dolność układu oddechowego i krążenia, wady i urazy kręgosłupa, 
wady postawy, osteoporoza, choroba Parkinsona i Alzheimera oraz 
wiele innych. 

W trakcie marszu Nordic Walking pracuje ponad 90 proc. mięśni 
ludzkiego ciała. Chód z wykorzystaniem kijków jest nawet o 40 
proc. bardziej efektywny niż bez nich. W zależności od prędkości 
marszu oraz od osoby ćwiczącej, Nordic Walking pochłania 400 
kilokalorii na godzinę, podczas gdy zwyczajny chód zabiera około 
280 kilokalorii w tym samym czasie. 

Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej Pani 
instruktor. Po wysiłku na wszystkich uczestników czeka napój oraz 
poczęstunek.   

Oprócz zajęć rekreacyjno-ruchowych  (nordic walking,  aerobik, 
piesze wycieczki, gra w warcaby itp.) uczestnicy spotkają się ze 
specjalistami (lekarz medycyny, rehabilitant, zielarz, dietetyk, 
instruktor pierwszej pomocy, psycholog), z którymi będą mogli 
porozmawiać czy zadać pytanie.  

Projekt „Aktywna Jesień – Zamiast nudy sportowe trudy”  realizo-
wany jest w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”, finansowa-
nego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny „Ramża”.  BW 
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