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Spotkanie z Jubilatami 

28 października 2015 r. w Domu Przyjęć „Ewa” w Pie-
cach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia 
małżeńskiego z udziałem par obchodzących Żelazne, 
Diamentowe, Szmaragdowe i Złote Gody. Zebranych 
powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gaszowi-
cach Halina Bobrzyk oraz Wójt Pan Paweł Bugdol.            
W uroczystości udział wziął również Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, 
Zdrowia i Młodzieży – radny Jerzy Kawulok, który w 
imieniu Rady Gminy Gaszowice złożył życzenia. Do ży-
czeń dołączyli się też proboszczowie parafii Gaszowice, 
Czernica i Szczerbice. Spotkanie odbyło się w sympatycz-
nej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Po 
wręczeniu odznaczeń Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, upominków oraz dyplomów jubilaci zjedli uroczysty 
obiad. Część artystyczną przygotowały dwa zespoły - 
„Lilijki” i „Majrs” z Koła Wokalnego, które działa przy 
Szkole Podstawowej w Czernicy z ramienia Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach, 
a którego opiekunką jest Pani Patrycja Żydek.  

 Halina Bobrzyk 

Na zdjęciach:  Pary obchodzące jubileusz. (fot. U. Mazurek) 

WÓJT GMINY GASZOWICE - PAWEŁ BUGDOL 

 serdecznie zaprasza  

na 
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Podziękowania 

Bardzo dziękujemy Panu Adamowi Mróz,  Sołtysowi Czerni-
cy za zorganizowanie oraz przeprowadzenie podcięcia 
drzew na terenie należącym do Przedszkola „Bajkowe 
Wzgórze” w Czernicy.       Dyrektor Przedszkola 

| Jarmark Bożonarodzeniowy w Gaszowicach | 

Rozpoczyna się okres adwentowy, w związku z tym już 
zapraszamy wszystkich, którzy chcą już poczuć świą-
teczną atmosferę na Jarmark Bożonarodzeniowy w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach w dniach 12 
grudnia od godz. 16.00 oraz 13 grudnia od godz. 15.00. 
Jarmark to doskonała okazja, by spotkać Świętego Miko-
łaja, a także znaleźć wymarzone prezenty dla rodziny         
i przyjaciół. Na stoiskach dostępne będą świąteczne 
ozdoby i akcesoria dekoracyjne, takie jak stroiki, lampki 
choinkowe, ręcznie zdobione bombki i żywe choinki. 
Wielbicieli rękodzieła ucieszą stoiska z biżuterią arty-
styczną oraz kartkami świątecznymi. Rodzice znajdą dla 
swoich pociech zabawki i słodycze. Nie zabraknie rów-
nież stoisk z wigilijnymi smakołykami. Będzie m.in. 
moczka, pierogi i swojskie wędliny oraz miody. Zmarzlu-
chom polecamy gorącą czekoladę i inne ciepłe napoje. 
Świąteczne ciasta i ciasteczka na pewno ucieszą niejed-
nego smakosza. Będzie można posilić się grochówką i 
pieczonymi kiełbaskami. Nie zabraknie atrakcji zarówno 
dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Dla dzieci prowa-
dzone będą animacje, a na scenie wystąpią przedszkola-
ki, uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjal-
ną oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczerbic, a gwiazdą 
wieczoru, z repertuarem świątecznym, będzie zespół 
Singers.  Wszystkich, którzy chcą poczuć magiczny klimat 
i smak Bożego Narodzenia, zapraszamy serdecznie na 
Jarmark Bożonarodzeniowy do Gaszowic!       UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

organizuje wycieczkę 

Na  Jarmark  Bożonarodzeniowy do Wrocławia  

w dniu 6 grudnia 2015 [niedziela]. 

Wyjazd o godz. 8.00. Koszt wyjazdu  50,00 zł.  

Zapisy w kawiarni ośrodka. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach 01.04.2016 r. – 06.04.2016 r. 

Wycieczkę do Londynu 

W programie wycieczki zwiedzanie Londynu, Windsoru, Can-
terbury. Koszt: 1750,00 zł od osoby. 

Zaliczka 500,00 zł do 31.12.2015. Pozostałą część w kwocie 
1250,00 zł do 28.02.2016. Zapisy w kawiarni ośrodka.  

Tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387. 

W cenie wycieczki: opieka pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 śnia-
dania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem. 
Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i bile-
tów metro [140 funtów]. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Harmonogram wywozu odpadów także w smartfonach 

Od listopada br. harmonogram wywozu odpadów komu-
nalnych dla Gminy Gaszowice dostępny jest także za po-
średnictwem aplikacji na smartfony —"EcoHarmonogram". 

EcoHarmonogram można pobrać za darmo, ze sklepów 
AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy 
użytkownik tabletu lub smartfona może w prosty sposób 
zainstalować go na swoim urządzeniu działającym w opar-
ciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8. 

Aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych 
harmonogramów, przedstawionych w przejrzysty i czytelny 
sposób. Program umożliwia uruchomienie automatycznych 
przypomnień o nadchodzących terminach wywozu odpa-
dów, a także otrzymywania informacji przesłanych przez 
gminę np. o zbliżających się terminach płatności za śmieci. 

UG 

Spotkanie integracyjne rękodzielników 

W dniu 19 listopada sala Domu Kultury w Kobyli stała się miej-
scem integracji, a to za sprawą spotkania rękodzielników z 
terenu działania LGD „Morawskie Wrota” z twórcami i miesz-
kańcami obszaru LGD LYSKOR. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 przywitaniem uczestni-
ków przez Prezes Stowarzyszenia LYSKOR panią Helenę Sera-
fin oraz pracownika panią Mirosławę Woźnica. Po krótkim 
powitaniu głos oddano paniom Dorocie Welcel oraz Bogumile 
Caniboł, które w Godowie i Skrybeńsku prowadzą  pracownie 
kreatywne ART Pompownię i ART Pasje.  Panie przedstawiły 
pokrótce historię powstania oraz przybliżyły działalność ww. 
pracowni. Przekazały również informację nt. możliwości  po-
darowania rękodzieła na akcję „Świąteczne strojenie choin-
ki” (dochód z tej akcji zostanie przeznaczony przez Fundację 
„Pomaluj nasz świat” na rehabilitację dwóch ciężko chorych 
chłopców). Następnie  zaprosiły do zwiedzania wystawy twór-
czości uczestników. Przy kawie i pysznych pączkach, które na 
ten dzień usmażyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kobyli 
podziwiano piękne wyroby, wymieniano się doświadczeniami 
na temat technik ich wykonania oraz nawiązywało nowe kon-
takty. Grupa rękodzielników, odwiedzająca nasz teren przy-
wiozła również ze sobą kulinarne rękodzieło w postaci domo-
wych ciasteczek. Po wstępnym poznaniu się i posileniu przy-
stąpiono do wytwarzania rękodzieła. Uczestników podzielono 
na dwie grupy. Jedna zajęła się tworzeniem „postaci” z wełny 
czesankowej, druga z kolei wykonywała kartki okolicznościo-
we. Uczestnicy swoje wyroby mogli zabrać do domu, lecz 
większość przekazała je na wspomnianą wyżej akcję. 

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy 
nadzieję, że podobne inicjatywy będą kontynuowane w przy-
szłości. 

Lyskor 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016 

DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

UWAGA!  Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00. W razie wystąpienia dużych ilości odpa-
dów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Powyższe harmonogramy dotyczą także przedsiębiorców, którzy zadeklarowali opróżnianie jednego pojemnika w miesiącu. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016 

DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z ZADEKLAROWANYM 2 KROTNYM WYWOZEM ODPADÓW 

* - odbiór odpadów biodegradowalnych nie dotyczy przedsiębiorców. 
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Pchli targ - podsumowanie 

Kolejna akcja "Pchli Targ" już za nami, także i tym razem dopi-
sali zarówno sprzedający jak i kupujący. Jak w poprzednich 
edycjach można było kupić wiele ciekawych fajnych rzeczy a 
tak po krótce to przysłowiowe "mydło i powidło". 

Byliśmy dla Państwa przez dwa dni i mam nadzieję, że Ci któ-
rzy chcieli przyjść znaleźli chwilkę, a tych którzy nie zdążyli 
zapraszam już w kwietniu na kolejną edycję. Jako organizato-
rowi akcji marzy mi się jeszcze większa frekwencja i o dziwo 
to o młodzież chodzi a w szczególności o mieszkańców Gaszo-
wic bo w porównaniu z innymi latami tym razem nie było ich 
wielu. 

Odwiedziło nas mnóstwo ludzi tyle, że gościnnie i to napraw-
dę jest bardzo miłe, mówią że u siebie nie mają takich akcji        
a chętnie by skorzystali. Mam nadzieję, że kolejny już czyli       
5 Pchli Targ odwiedzą zarówno przyjezdni jak i nasi miejscowi 
"szperacze i poszukiwacze skarbów" już dziś serdecznie za-
praszam. 

Postaram się by akcja miała miejsce przynajmniej dwa razy w 
roku może stanie się naszą cykliczną imprezą, do której każdy 
kto będzie miał ochotę skorzystać zdąży się przygotować. 

I jak zawsze na koniec podziękowania ale nie będę wymienia-
ła wszystkich bo oni wiedzą, że jestem wdzięczna za każdą 
pomoc, dziękuję Wam bardzo i liczę na jeszcze już w kwiet-
niu.       Sonia Kocjan 

Sumienna praca, zawsze popłaca 

Takim stwierdzeniem można zobrazować pracę chóru „Bel 
Canto” i efekty tej pracy. Mamy rok kalendarzowy, rok kościel-
ny i rok chóralny, który trwa od listopada do listopada. Wła-
śnie w listopadzie przypada wielki finał konkursu okręgu ryb-
nickiego im. Reinholda Tronta, który podsumowuje całoroczną 
pracę chórów należących do tego okręgu. 

Nasz „młody” 22–letni chór „Bel Canto” wśród takich gigantów 
z 90-cio lub 95-cio i stuletnią tradycją, wygląda jak Dawid przy 
Goliacie. To porównanie jest uzasadnione, gdyż w koncercie 
podsumowującym, po raz szesnasty zajęliśmy 1-wsze miejsce. 
Wielki sukces, jak zawsze musi być poparty ciężką pracą oraz 
dobrą organizacją pracy. Za to pierwsze odpowiedzialny jest 
nasz nieoceniony pan dyrygent – Janusz Budak wraz z chórzy-
stami, a świetną organizację zawdzięczamy pani prezes - Da-
nieli Merkel. 

Miniony rok był czasem wielości występów, intensywnych 
prób ambitnych i trudnych utworów. Na czerwcowy wyjazd do 
czeskiego Bruntala wyćwiczyliśmy szereg pieśni takich jak 
„Alma Dei Creatoris” – Mozarta, „Ave Maria” – Liszta oraz 
„Salve Regina” – czeskiego kompozytora Jana Zacha. 

Niezapomniane wrażenia. Na Urlickim Vrchu wraz z orkiestrą 
wybrzmiały połączone chóry, nasz polski i dwa z Czech. Połą-
czonymi chórami dyrygowały dwie panie z Czech oraz nasz p. 
Janusz Budak. Wielki aplauz otrzymali nasi soliści: Justyna Pa-
larz, p. Katarzyna Brachaczek, dh. Bożena Kalisz i dh. Mateusz 
Piecowski. 

Krótkie wakacje i wielkie przygotowania do konkursu 
„Magnifikat” organizowany przez Śląski Oddział Chórów i Or-
kiestr w Piekarach Śląskich – Kamieniu Brzozowicach. Tu zmie-
rzyliśmy się z chórami nie tylko z okręgu rybnickiego, ale z chó-
rami z Katowic i okolic. Nasz chór otrzymał wyróżnienie. 

Trudno w jednym artykule opisać wszystkie występy i konkur-
sy. Wspomnę, że byliśmy organizatorami konkursu kolęd, kon-
kursu pieśni sakralnej i liturgicznej. Wzięliśmy udział w drugiej 
edycji konkursu im. Czesława Prudla w Lyskach. Chór „Bel Can-
to” wystąpił gościnnie jako ubiegłoroczny laureat głównej na-
grody Grand Prix. Razem z chwałęcickim chórem „Cantate  
Deo” i rybnickim „Regina Apostolorum” wystąpiliśmy na tzw. 
„Mszy na Wodzie”. Uświetniliśmy wiele Mszy Św. jubileuszo-
wych, ślubów i nabożeństw. 

Rok pracy nie byłyby w pełni efektywny bez odpoczynku. Mieli-
śmy wspólne biesiady i spotkania przy kawie. Biesiada z okazji 
św. Cecylii, tzw. „śledzia”, biesiada na warsztatach muzycznych 
w Bukowinie Tatrzańskiej, i w czeskim hotelu „Kamzik”, w 
przepięknej scenerii Jesenniku. Warsztaty muzyczne  we wspo-
mnianej Bukowinie Tatrzańskiej jeszcze bardziej zintegrowały 
naszych chórzystów z chórzystami z partnerskiego 
„Cecilianum” z Krzyżkowic. Tam też była okazja podziękować p. 
dyrygentowi Januszowi Budakowi i jego żonie Barbarze, za 15 
lat pracy z naszym chórem. Skoro jestem przy podsumowaniu 
„roku chóralnego” chcę złożyć podziękowania w imieniu Zarzą-
du chóru wszystkim, którzy przyczynili się do nieustannego 
wzrostu naszego zespołu. Panu wójtowi Pawłowi Bugdolowi, 
całej Radzie Gminy Gaszowice, ks. Proboszczowi Leszkowi Swo-

bodzie, sponsorom, członkom wspierającym i honorowym, 
wszystkim sympatykom śpiewu chóralnego. 

Serdecznie też zapraszam do naszej śpiewaczej rodziny „Bel 
Canto”, bo lat przybywa, a sił ubywa z nowych pełnych zapału 
śpiewaków. 

Słyszymy w gaszowickim kościele, szczególnie podczas uroczy-
stego śpiewania „Te Deum”, jak pięknie brzmią męskie głosy. 
Zgłaszajcie się Państwo! 

Pani prezes Daniela Merkel, osobiście i pod nr Tel 32/  43 
06 195 przyjmuje zamówienia na rok 2016 na oprawę Mszy 
Św. jubileuszowych i ślubów. Cześć pieśni.  

 Chórzystka 

„Kosmiczna wyprawa” przedszkolaków 

Wychowankowie Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” z Czernicy 
składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu 
„Spichlerz”  za możliwość  wzięcia udziału w kosmicznej po-
dróży po najdalszych zakamarkach Układu Słonecznego.  Nasi 
milusińscy  dzięki projektowi stowarzyszenia uczestniczyli w 
zajęciach  pt.  „Niebo do wynajęcia”. Projekt ten jest realizo-
wany  w ramach programu Działaj Lokalnie PAWF i ARFP. 
Największą radość sprawiły dzieciakom  obserwacje przez 
teleskop oraz  opowieści o astronomii. Zajęcia poprowadzili 
astronomowie Dawid i Michał z zespołu „Astrohunters.pl”, 
zajmujący się popularyzacją wiedzy o kosmosie wśród lokal-
nej społeczności.  Bardzo dziękujemy za spotkanie i czekamy 
na kolejne.      Przedszkole 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 
Gaszowice tel.: (32)  43 27 144,   
e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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DZIEŃ OTWARTY  
W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ 

W PIECACH: 

spacer po szkole, wystawy, lekcje – niespo-

dzianki, prezentacja talentów naszych uczniów, 

przedstawienie oferty gimnazjum, kawiarenka. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z 

RODZICAMI 

oraz wszystkich zainteresowanych. 

Organizatorzy 

ZAPROSZENIE  

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbi-

cach  

      serdecznie zapraszają Rodziców dzieci 
przedszkolnych  oraz uczniów naszej szkoły na 

 DZIEŃ OTWARTY 

W ZESPOLE SZKOLNO PRZED-

SZKOLNYM W SZCZERBICACH, 

który odbędzie się 1 grudnia 2015 r. na tere-
nie zespołu 

  w godzinach od 14
30

 do 17
30

  

 W programie: 

 występy dzieci przedszkolnych „ W KLIMACIE 
ZIMOWYM” 

 zwiedzenie przedszkola i obserwacja zajęć 

 występy uczniów szkolnych   „PO ŚLĄSKU” 

 zwiedzanie szkoły 

 prezentacja oferty edukacyjnej 

 zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły i przed-
szkola 

 kiermasz prac uczniów 

 kiermasz książki 

 poczęstunek w KAWIARENCE SZKOLNEJ 

Pragniemy wspólnie z Wami miło i przyjemnie 
spędzić czas. 

Na zdjęciu:  Gaszowicki Chór Bel Canto.  (fot. U. Mazurek) 

Na zdjęciu: Czernickie przedszkolaki podczas obserwacji kosmosu. 

Na zdjęciach:  Pchli targ w OKiS Gaszowice. (fot. A. Skibińska) 


