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„A  m o ż e  r z e c z y w i ś c i e 

wszystko się nam przyśniło; 

stangret, kareta, wieczór,  

mój frak i twój tren, 

i  n a sze  życ ie  twa rd e 

i  s ł o d k i e  j a k  s e n . 

Nie byłoby małżeństwa 

gdyby nie nasza miłość”. 

Miłość, przyjaźń i wyrozumia-

łość to najprostszy przepis na 

udane małżeństwo, przynajm-

niej zdaniem par, świętujących 

swoje Złote, Platynowe i Dia-

mentowe Gody. 

24 października 2012 roku w 

Domu Przyjęć „Ewa” w Pie-

cach odbyły się uroczyste ob-

chody jubileuszy pożycia mał-

żeńskiego z udziałem par ob-

chodzących Diamentowe, Pla-

tynowe i Złote Gody. Zebra-

nych powitała Z-ca kierownika 

USC Halina Bobrzyk oraz 

Wójt Gminy Andrzej Kowal-

czyk. W uroczystości udział 

wzięli: Przedstawiciel Rady 

Gminy w Gaszowicach - Pani 

Gabriela Oślizło – Przewodni-

cząca Komisji Rewizyjnej, 

która w imieniu Rady Gminy 

złożyła życzenia jubilatom. Do 

życzeń dołączyli się również  

proboszczowie parafii Czerni-

ca, Gaszowice i Szczerbice. 

Parom, które przeżyły 50 lat 

we wspólnym związku Prezy-

dent RP nadał medale za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie. 

W jego imieniu jubilatom wrę-

czył je Wójt Gminy Andrzej 

Kowalczyk oraz Z-ca kierowni-

ka USC Halina Bobrzyk. 

Po wręczeniu odznaczeń państwowych, upominków oraz dyplomów wzniesiono toast, po którym jubilaci udali się na uroczysty 

obiad. Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przy-

szłość. Przyjmijcie więc najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych chwil - mówił Wójt 

Gminy Andrzej Kowalczyk. Część artystyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum w Piecach prowadzona przez panią Kata-

rzynę Brachaczek.          Z-ca kierownika USC Halina Bobrzyk 
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INFORMACJA 

Informuję, że w dniach 24.12.2012r. (Wigilia)               

i 31.12.2012r. (Sylwester) radni nie będą pełnili dyżu-

rów w Urzędzie Gminy Gaszowice. 

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Piotr Górecki 

PRACA POPŁACA 

„Nie stawia się światła pod korcem, ale na świeczni-

ku” – te słowa doskonale oddają całoroczną pracę chó-

ru „Bel Canto” z Gaszowic. 

Dnia 18 listopada w Domu Kultury w Rybniku – 

Chwałowicach odbyła się doniosła uroczystość: 35 

edycja konkursu o Puchar Przechodni  Okręgu Rybnic-

kiego im. R. Tronta. 

Zaproszono 8 chórów Okręgu Rybnickiego do zapre-

zentowania się w dziesięciominutowym repertuarze. 

Pokora jest piękną cnotą, ale nie zawsze. Nasz chór 

pod dyrekcją wspaniałego dyrygenta Janusza Budaka 

zaśpiewał najładniej. Utwory „Dona Nobis Pacem”       

i „Les Miserables” były przysłowiową „wisienką na 

torcie” pomiędzy wykonywanymi pieśniami innych 

chórów. Repertuar trudny, ale piękny - dobrze wyćwi-

czony i dobrze zaśpiewany. Śpiew solistów – Justyny 

Palarz i Mateusza Piecowskiego był prawdziwym maj-

stersztykiem. Utwory miały podkład muzyczny, o któ-

ry profesjonalnie zadbała p. Barbara Budak. 

Po prezentacji chórów nastał dla wszystkich czas ocze-

kiwania na odczytanie punktacji, podsumowującej cały 

rok pracy poszczególnych chórów. 

Liczbę 132 punktów uzyskały chóry „Bel Canto” – 

Chudów i „Cecylia” - Rydułtowy, zdobywając równo-

rzędne trzecie miejsce. 155 punktów uzyskał ubiegło-

roczny zdobywca drugiego miejsca „Seraf” z Rybnika. 

Natomiast 264 punkty zdobył nasz chór „Bel Canto” - 

Gaszowice i tym samym został zdobywcą Przechod-

niego Pucharu. Warto dodać, że w ciągu 19 lat istnie-

nia naszego chóru, I miejsce zdobyliśmy po raz czter-

nasty. Ta wielka różnica w punktacji świadczy o ofiar-

nej pracy całego zespołu. Niektórzy patrzyli na nas       

z nieukrywaną zazdrością, ale trzeba ten sukces prze-

łożyć na ilość godzin, które chórzyści poświęcają       

w ciągu całego roku. Radość ze zdobycia I miejsca 

była tym większa, że dzielili ją z nami nasi wierni 

sympatycy i przyjaciele w osobach p. Wójta Gminy 

Andrzeja Kowalczyka z małżonką i p. Józefa Sobika.          
       cześć Pieśni – dumna chórzystka 

Pani prezes chóru ustala plan pracy na 2013 rok,                

w związku z tym prosi o zgłoszenie się tych, którzy 

chcieliby muzyczną oprawę swoich Mszy św. urodzi-

nowych, jubileuszowych czy ślubnych. 

nr tel. (32) 4306195 lub 660 137 586 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na 

BIESIADĘ  ŚLASKĄ 

w dniu 26.01.2013r. Początek o godz. 19.00.  

Cena 30 zł od osoby. Przygrywa zespół „BAR”. 

W cenie biletu kawa, ciastko i chlyb z fetym. 

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza 

na 

BAL SYLWESTROWY 

w dniu 31.12.2012r. Początek o godz.19.00. 

Cena biletu – 200 zł od pary. Przygrywa DJ Sebi. 

W cenie biletu pełna konsumpcja. 

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje      

w dniach 18.04.2013r. – 21.04.2013r. 

WYCIECZKĘ NA LITWĘ   

w programie wycieczki rejs trasą papieską po Kanale 

Augustowskim, zwiedzanie Wilna, Troków, Kowna          

i Druskiennik . 

Koszt: 700 zł od osoby. Zapisy w kawiarni Ośrodka Kul-

tury (tel. 32 4305485 lub 608 013 387) w terminie         

do 31.01.2013 - zaliczka 200 zł. 

W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w hotelu,        

3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport 

autokarem. Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych 

obiektów. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

PRZYPOMINAMY 

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia 

nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobo-

wiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opła-

ty. Deklaracje będą rozprowadzane przez tutejszy Urząd 

w pierwszym  kwartale 2013.  

Z informacji jakie posiada Referat Meldunkowy wynika, 

że w wielu przypadkach zameldowane są osoby, które od 

wielu lat już nie zamieszkują na terenie naszej gminy. 

Aby uniknąć kontroli oraz niepotrzebnych wyjaśnień 

dotyczących osób niezamieszkałych w naszych domo-

stwach, proponujemy, aby osoby te wymeldowały się. 

Wszelkich informacji dotyczących możliwości wymel-

dowania udziela Referat Meldunkowy, także telefonicz-

nie - (32) 4327147.  

Referat Ochrony Środowiska 
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NIE PAL ŚMIECI 

W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega poku-

sie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. 

Piece domowe, ze względu na zbyt niską temperaturę 

spalania, nie są przystosowane do spalania odpadów 

komunalnych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na 

kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegre-

gowanych śmieci nie jest wielka, a może stać się przy-

czyną bardzo poważnych konsekwencji. 

Zanieczyszczenia w powietrzu powstające w wyniku 

spalania śmieci, wpływają na nasz cały organizm         

i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne 

natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczą-

cy wpływ na nasze zdrowie, i są przyczyną wielu cho-

rób m.in. nowotworowych. Szczególnie dzieci są na-

rażone na choroby związane z układem oddechowym 

i obniżoną odpornością, która objawia się w formie 

alergii. Ponadto spalanie śmieci w domowych warun-

kach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów 

kominowych. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpa-

dów komunalnych w urządzeniach nie przystosowa-

nych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świa-

domość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmie-

ci w domowym piecu. 

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wy-

soką grzywną. Śmieci powinny być segregowane         

i przekazywane firmom obierającym odpady komu-

nalne.          Referat Ochrony Środowiska 

SZKOLNE ŚWIĘTOWANIE  

Wiadomo nie od dziś, że 14 października to data, która    

w sposób szczególny  kieruje nasze myśli w stronę pra-

cowników oświaty. Tradycyjnie Wójt Gminy Gaszowice 

i ZNP oddział w Gaszowicach docenili osiągnięcia peda-

gogów. Nagrodę Wójta otrzymali: Maria Chowaniec, 

Iwona Kwiatoń, Gabriela Krakowczyk, Barbara Widaw-

ska, Bernadeta Roskosz i Anna Makarska. Listy pochwal-

ne z rąk Wójta odebrali zarówno nauczyciele, pracowni-

cy administracji i obsługi oraz osoby przyczyniające się 

do rozwoju oświaty w gminie Gaszowice. Wyjątkowe 

podziękowania popłynęły dla wszystkich jubilatów za 

trud i oddanie jakie wkładają w wykonywanie swojego 

zawodu. Natomiast 20 października na X Dniu Związ-

kowca w Żywcu medalami KEN odznaczono: Ewę Kwia-

toń, Danutę Majszak, Karinę Marcol, a za długoletnią 

służbę : Iwonę Witek oraz Romanę Kuźnik. Mimo wielu 

zmian jakie zachodzą w oświacie, trzeba przyznać, iż 

otaczają nas osoby, dla których praca jest pasją. Widocz-

ny jest tutaj talent pedagogiczny, co potwierdza liczba 

nagrodzonych. Tak więc o edukację młodego pokolenia 

możemy być spokojni, bowiem jak twierdzi Samuel Smi-

les „nie można nic dokończyć w tym życiu… ale można 

zawsze zrobić dobry początek i przekazać drugim dobry 

przykład”.       A.Ch.      

STRAŻAK RATUJE, POMAGA, UCZY 

Ochotnicza Straż Pożarna z Czernicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Puchate” z Ga-

szowic realizuje projekt „Strażak ratuje, pomaga, uczy”. Wszystkie działania skierowane są do strażaków oraz 

uczniów 3 szkół podstawowych z gminy Gaszowice.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W dniach 27 - 28 października oraz 3 - 4 listopada 50 strażaków z 4 gminnych oddziałów OSP zostało profesjo-

nalnie wyszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy mieli okazję uczestni-

czyć zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych udzielania pierwszej pomocy. W ramach projektu 

zakupiono dla OSP profesjonalną torbę ratowniczą oraz fantom, na którym członkowie OSP będą mogli dosko-

nalić swoje umiejętności. W okresie listopad – grudzień świeżo wyszkoleni strażacy będą przekazywać swoją 

wiedzę i umiejętności grupie 246 dzieci z klas IV - VI uczących się w szkołach podstawowych: SP Gaszowice, 

SP Czernica oraz SP Szczerbice. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają poczęstunek i materiały szkoleniowe. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 501 810 451. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zaprasza do 

odwiedzenia wystawy prac fotograficznych autorstwa      

p. Jerzego Kawuloka, pod tytułem „Uroki jesieni”.  

Ekspozycja udostępniona jest w czytelni biblioteki          

w godzinach jej otwarcia. Serdecznie zapraszamy. 
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KGW Gaszowice zaprasza do udziału w wyjazdach 

wakacyjnych 2013: 

- Rewal od 3 czerwca do 15 czerwca 2013 – cena 1290 zł, 

- Włochy od 20 do 31 sierpnia 2013 – cena 1695 zł, 

- Chorwacja od 9 do 18 września 2013 – cena 1690 zł. 

Informacje i zapisy pod numerami telefonów:  

(32) 430 61 78, 695 135 560. 

JUŻ JEST!!! STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ 

LOKALNYCH SPICHLERZ 

26 października 2012 roku w murach czernickiego 

Zameczku, w asyście tłumnie zgromadzonych miesz-

kańców, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 

„Wciąż wiele tajemnic do odkrycia” (Działaj Lokalnie 

VII). 

Wszystkim smakował czekoladowy tort w kształcie 

spichlerza, serwowany wraz z aromatyczną kawą. Dla 

dzieci najważniejsze jednak było rozstrzygniecie kon-

kursu na makietę historycznego budynku z terenu 

miejscowości. Imponująca była pomniejszona replika 

XVII - wiecznego spichlerza. Twórcy makiet otrzyma-

li nagrody w postaci gry edukacyjnej o dziejach miej-

scowości, a także książek „Szlakami zielonego Śląska” 

ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rybni-

ku. Muzyczna prezentacja klasycznych utworów mu-

zycznych była przeplatana krótkimi wykładami o hi-

storii kopalń, rzemieślników, przydrożnych krzyży, 

kaplic, młynów i wiatraków. Osoby zainteresowane 

bardziej dogłębnym zbadaniem prezentowanych tema-

tów mogły uczestniczyć wcześniej w 4 nietypowych 

spotkaniach – nie były to prelekcje i wykłady o historii 

miejscowości, ale opowieści najstarszych mieszkań-

ców przekazywane najmłodszym pokoleniom – słu-

chane jak baśnie na dobranoc przez przedszkolaków, 

dzieci szkolne, młodzież i całe rodziny. Projekt posze-

rzył wiedzę o dziejach miejscowości lecz największą 

jego zaletą jest świadomość ludzi, że razem można 

doświadczać satysfakcji  tworzenia. 

Wraz z budzeniem lokalnej tożsamości mamy do za-

oferowania wszystkim zainteresowanym gry planszo-

we „W poszukiwaniu dawnej Czernicy” oraz kalenda-

rze na rok 2013 ozdobione starymi fotografiami Czer-

nicy i Łukowa Śląskiego (do nabycia w Ośrodku Kul-

tury „Zameczek” w Czernicy). 

Na portalu www.youtube.com można zobaczyć filmik 

promujący grę o Czernicy – wystarczy wpisać -       

„W poszukiwaniu dawnej Czernicy”. 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz po roku 

działalności jako grupa nieformalna zostało zarejestro-

wane z dniem 23 października 2012.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony interneto-

wej - www.sdlspichlerz.pl               SDL SPICHLERZ 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI – PRZEDSIĘBIORCY 

Z dniem 1 lipca 2013 roku, Gmina Gaszowice przej-

muje obowiązek gospodarowania odpadami - wy-

łącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomo-

ści na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju 

działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy, podobnie 

jak osoby fizyczne nie prowadzące działalności go-

spodarczej, będą zobowiązani do dostarczenia wy-

pełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi w terminie do koń-

ca kwietnia 2013 roku. Dystrybucja deklaracji bę-

dzie przeprowadzana przez Urząd Gminy i nastąpi    

w pierwszym kwartale 2013. 

Nowy system gospodarki odpadami w przypadku 

przedsiębiorców obejmuje tylko i wyłącznie odpady 

komunalne, pozostałe odpady powstające podczas 

prowadzonej działalności, przedsiębiorcy zagospo-

darowują zgodnie z ustawą o odpadach. Posiadacz 

odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościo-

wej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie          

z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów 

niebezpiecznych. Na terenie naszej gminy, w więk-

szości przypadków, ze względu na małą skalę pro-

wadzonej działalności, ewidencja ta powinna być 

prowadzona w uproszczonej formie tj. wyłącznie w 

postaci karty przekazania odpadów. 

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wy-

łącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie 

zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego 

zestawienia danych o odpadach, które jest obowią-

zany przekazać marszałkowi województwa właści-

wemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbiera-

nia odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 

marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli posia-

dacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mo-

wa w ustawie o odpadach, nie przekazuje zbiorcze-

go zestawienia danych podlega karze pieniężnej      

w wysokości 500 zł. Szczegółowe informacje, wzo-

ry dokumentów i przykłady można znaleźć na stro-

nie internetowej Województwa Śląskiego– 

www.slaskie.pl w zakładce środowisko. Ref.Och.Środ. 

Gabinet Weterynaryjny Pstrążna, ul. Słoneczna 13,  

tel.(32) 43 00 358. 

W nagłych przypadkach telefon całodobowy –          

601 920 940. 

Gabinet czynny: poniedziałek – piątek 13.00-16.00. 

Specjalne godziny przyjęć dla małych zwierząt (psów, 

kotów) – wtorek i czwartek 16.00-17.30. 
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Z KALENDARZA WÓJTA 

W listopadzie 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowal-

czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

2 listopad - odwiedziny na grobach zmarłych radnych i pracow-

ników Urzędu Gminy; 

3 listopad - udział w Hubertusie na zaproszenie koła łowieckiego 

Borki; 

3 listopad - udział w biesiadzie górniczej w Rydułtowach; 

7 listopad - udział w konferencji w Rybnickim Starostwie, która 

podsumowywała projekt ograniczenia niskiej emisji na terenie 

Powiatu Rybnickiego; 

7 listopad - udział w spotkaniu w sprawie wspólnego zakupu 

energii elektrycznej przez Gminy Powiatu Rybnickiego; 

8 listopad– narada robocza z dyrektorami szkół gminnych; 

9 listopad - spotkanie w Czernicy z gminami wiejskimi subregio-

nu zachodniego  systemu gospodarki odpadami; 

10 listopad - podsumowanie sezonu lotowego gołębi poczto-

wych; 

13 listopad - udział w konferencji w Lyskach, podsumowującej 

projekt ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Rybnickie-

go; 

16 listopad - udział w zgromadzeniu ogólnym śląskiego związku 

gmin i powiatów; 

16 listopad - spotkanie w Katowicach z minister rozwoju regio-

nalnego Elżbietą Bieńkowską, dotyczące środków z UE na lata 

2014-2020; 

16 listopad - uroczystość wręczenia Czarnych Diamentów           

w Rybnickim Centrum Kultury; 

17 listopad - udział w turnieju piłkarskim drużyn szkolnych          

z terenu Gminy Gaszowice; 

17 listopad - udział w koncercie muzycznym „Non Omnis Mo-

riar” w Czernicy 

19 listopad - spotkanie Gmin Górniczych w Jastrzębiu-Zdroju; 

20 listopad - narada robocza z sołtysami; 

22 listopad - spotkanie w sprawie budowy drogi pszczyna –

racibórz w Raciborzu; 

23 listopad - podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu E-

administracji w Urzędzie Gminy; 

24 listopad - udział w festiwalu piosenki harcerskiej w Suminie; 

25 listopad - udział w dniach Cecyliańskich w Rybniku; 

27 listopad - konferencja dotycząca zatrudnienia w Urzędzie 

Pracy w Rybniku; 

29 listopad - konferencja w Katowicach nt. utylizacji odpadów. 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W sobotę 17.11.2012r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach 

odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar 

Wójta Gminy Gaszowice. Turniej został rozegrany w dwóch grupach 

wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Mecze rozgrywane były w składach 

czteroosobowych (bramkarz + 3 zawodników). Dla zwycięskiej druży-

ny w danej kategorii wiekowej czekał puchar, a dla wszystkich zawod-

ników medal. Zawody trwały ponad trzy godziny, dlatego też młodzi 

piłkarze otrzymali posiłek i napoje. Organizatorem całej imprezy był 

pan Andrzej Kowalczyk, OKiS oraz Klub GKS Dąb Gaszowice. Po 

zaciętej walce, ale w duchu fair-play wyłoniono zwycięzców halowe-

go turnieju w grupie młodszej i starszej. Klasyfikacja końcowa wyglą-

dała następująco: 

Grupa młodsza – I miejsce-SP Czernica, II miejsce-SP Szczerbice,     

III miejsce-SP Gaszowice; 

Grupa starsza –  I miejsce SP-Czernica, II miejsce-SP Gaszowice,     

III miejsce-SP Szczerbice. 

Najlepszymi strzelcami turnieju zostali uczniowie z SP Czernica: To-

masz Śmietanka w grupie młodszej oraz Konrad Warmiński w grupie 

starszej. Wyróżnionym zawodnikom Wójt Andrzej Kowalczyk wrę-

czył pamiątkowe statuetki.                IW 

KOMUNIKAT 

W okresie od grudnia do końca lutego „Orlik 2012” będzie czynny od 

poniedziałku do piątku tylko dla grup zorganizowanych (min.10 osób) 

dokonujących wcześniej rezerwacji u animatora orlika. W przypadku 

złych warunków pogodowych młodzież szkolna może korzystać z sali 

gimnastycznej gimnazjum w następujących godzinach: poniedziałek 

18.00 – 19.30, środa 17.00 – 18.30, czwartek 18.00 – 19.30,  piątek 

17.30 – 19.00.   animator, Iwona Wolnik, tel.603576733 

ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA 

Mamy przyjemność przekazać Państwu informacje na temat ostat-

nich wydarzeń w Parlamencie Europejskim, niezwykle ważnych 

dla naszego regionu, gdyż pośrednio dotyczą każdego mieszkańca 

Śląska. Europejskie Dni Węgla, bo o nich mowa, gościły grono 

specjalistów z całego świata. W tym roku tematyka energii z węgla 

nabrała szczególnego znaczenia, bo światowe programy redukcji 

dwutlenku węgla dla Polski i Unii Europejskiej są poważnym za-

grożeniem.  

Apel o równe traktowanie wszystkich źródeł energii w Unii Euro-

pejskiej, a także na całym świecie był głównym przesłaniem Trze-

cich Europejskich Dni Węgla w Parlamencie Europejskim            

w dniach od 13 do 15 listopada 2012 r. 

Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z których 

wynika, iż dalsze forsowanie pakietu klimatycznego w obecnej 

formie doprowadzi do wzrostu ubóstwa w wielu regionach, gdyż 

taki los czeka wszystkie regiony górnicze w Europie. Zapropono-

wane rozwiązania nie spełnią oczekiwań milionów Europejczyków 

finansowo związanych z branżą węglową. Dlatego mówimy „Tak 

dla zielonego węgla, nie dla dekarbonizacji, która niszczy łańcu-

chy dostaw” – skomentował Europoseł Bogdan Marcinkiewicz, 

który wraz z niemieckim deputowanym dr Christianem Ehlerem 

był organizatorem Dni Węgla. Śląski Poseł z uznaniem wypowia-

dał się o uczestnikach konferencji, którzy jednym głosem mówili    

o możliwościach redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez realizo-

wanie projektów poprawiających sprawność instalacji. 

Unia Europejska na obecnym etapie domaga się rewizji wpływu 

gospodarki węglowej na środowisko. Takie działanie będzie wy-

magać próby odpowiedzi, nie tylko, co do kosztów, ale realnego 

oddziaływania na ekonomię całej Unii Europejskiej. W obecnej 

sytuacji gospodarczej działania zmierzające do dekarbonizacji 

Europy wydają się być pozbawionego jakiegokolwiek realizmu 

- powiedział Marcinkiewicz. 

Europejskie Dni Węgla można jednak uznać za bardzo duży 

sukces. Wspólne stanowisko przedstawicieli branży z całego 

świata musi dać wyraźny sygnał Komisji Europejskiej. Niepo-

ważne traktowanie całej branży w Unii Europejskiej oraz brak 

dotacji w odtworzenie mocy produkcyjnych spycha Europę     

w stronę poważnego kryzysu energetycznego i zapaści gospo-

darczej.               Biuro Poselskie B.M. 
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Na zdjęciach od góry, 

lewa strona: 1 - koncert 

„Non Omnis Moriar” w 

Czernicy, 2 - Turniej pił-

karski w Gaszowicach, 3 - 

Europejskie dni węgla, 4 - 

Prezes i dyrygent chóru 

Bel Canto z pucharem,  

prawa strona: 5,6 –

podsumowanie projektu w  

czernickim „Zameczku”, 

7- strażacy podczas zajęć 

z pomocy przedmedycz-

nej. 

Młodzież Gimnazjum w Piecach organizuje kier-

masz bożonarodzeniowy w salce gaszowickiego 

kościoła w dniu 16.12.2012r. po Mszach św. Do-

chód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup 

paczek dla najuboższych uczniów. Zapraszamy! 


