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Szanowni Mieszkańcy,  

Koniec roku skłania zwykle do podsumowania minionych 12 miesięcy.  Bez wątpienia możemy powiedzieć, że ten rok był dla nas ro-
kiem udanym - obfitował przede wszystkim w szereg wydarzeń mających na celu nie tylko rozwój Naszej Gminy, ale również  poprawę 
stanu środowiska naturalnego. 

W ciągu całego roku 2012 do kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostało kolejnych 150 posesji. W ramach programu budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanemu z pomocą finansową Gminy, zbudowano 17 nowych przydomowych oczyszczalni ście-
ków (co w okresie 2010-2012 daje łączną liczbę 55 przydomowych oczyszczalni). W związku z tym zachęcam mieszkańców Naszej 
Gminy do dalszych inwestycji w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie na tych terenach, do których dotarcie z ka-
nalizacją sieciową jest niestety niemożliwe. 

W bieżącym roku, dokonano również montażu kolejnych ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania oraz „solarów”, co także stanowi 
krok w kierunku ograniczenia niskiej emisji. Podsumowując - korzystając z dofinansowania Gminy w ciągu trzech lat zabudowano 40 
kotłów ekologicznych oraz 55 zestawów solarnych. Tę działkę ochrony środowiska z pewnością trzeba będzie realizować nadal, gdyż 
stan powietrza w naszym rejonie (szczególnie w okresie jesienno – zimowym) jest wysoce niezadowalający. Pomiary wykonywane w 
rejonie Rybnika pokazują zatrważające przekroczenie norm w okresie grudniowym, sięgające niemalże 1000%. Spacerując po naszej 
gminie, niestety możemy się przekonać, że jest jeszcze taka grupa mieszkańców, która spala śmieci w swoich piecach. Dlatego też myślę, 
że wprowadzenie nowych zasad gospodarowania odpadami, polegających m.in. na odbiorze dowolnej ilości śmieci za jednakową stawkę, 
oraz obniżenie stawki dla osób segregujących odpady, przyczyni się do zwiększenia segregacji, a co za tym idzie – wszystkie śmieci będą 
trafiały do pojemników. Zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla przyczyniły się również prace związane z termomodernizacją przedszkola 
w Czernicy, szkoły podstawowej w Szczerbicach oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, których celem była także większa 
oszczędność wydatków związanych z ogrzewaniem. 

Dbając natomiast o poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, na drogach wykonano nowe odcinki chodników w Czernicy i Gaszo-
wicach. Dodatkowo, w porozumieniu z Powiatem Rybnickim, wykonano nową nawierzchnię na części ul. Powstańców w Czernicy oraz 
części ul. Rybnickiej w Gaszowicach wraz z wymianą krawężnika i przebudową chodnika. Rozpoczęto także budowę dróg wewnętrz-
nych w rejonie ul. Powstańców w Czernicy. Pozostałe drogi Gminy zostały wyremontowane przez pracowników Zakładu Obsługi Komu-
nalnej. W ramach zabezpieczenia powodziowego, na granicy z Rydułtowami w rejonie ul. Barcioka, został wybudowany zbiornik reten-
cyjny regulujący spływ wód deszczowych z rejonu miasta Rydułtowy. W celu ułatwienia mieszkańcom Czernicy, Łukowa Śl. i Lysek, 
Powiat Rybnicki partycypuje w kosztach przebudowy skrzyżowania ul. Wolności z ul. Raciborską. Ponadto na terenie Gminy wykonano 
wiele prac remontowo-modernizacyjnych, które wynikały z wniosków i próśb naszych mieszkańców. Wiele drobnych, aczkolwiek nie-

rzadko uciążliwych dla mieszkań-
ców problemów, rozwiązujemy      
w trakcie spotkań z sołtysami. 

W nadchodzącym Nowym Roku 
planujemy dalsze działania mające 
na celu poprawę, infrastruktury 
drogowej i stanu naszego środowi-
ska. Jednak powodzenie tych 
wszystkich przedsięwzięć możliwe 
będzie tylko dzięki zaangażowaniu 
i pracy szeregu osób. Dlatego też 
w miesiącu lutym zorganizujemy 
spotkania we wszystkich sołec-
twach, na których przedstawimy 
mieszkańcom dokładne sprawoz-
dania z wykonanych dotychczas 
prac, jak również plany działań na 
rok 2013. 

Wójt Gminy Gaszowice  

Andrzej Kowalczyk 
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ODŚNIEŻ CHODNIK 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu     
i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieru-
chomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z 
bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i 
zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych 
znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty 
śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodo-
wałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli na 
nieodśnieżonym chodniku przylegającym do nieruchomości 
poślizgnie się pieszy i np. złamie nogę, może żądać odszko-
dowania od właściciela nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obo-
wiązku odśnieżenia chodnika, może również zostać ukara-
ny grzywną do 1500 zł albo naganą, zgodnie z art. 117 ko-
deksu wykroczeń. GCI 

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE 

Okres zimowy to czas, w którym częściej niż w innych porach 
roku może dochodzić do wypadków z udziałem pieszych i 
rowerzystów. Powodem tych zdarzeń jest nie tylko pogorsze-
nie się pogody czy faktu, iż dzień jest krótszy, ale przede 
wszystkim słaba widoczność pieszych na drogach. Mając na 
względzie brak rozwiązań systemowych i troskę o bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gminy Gaszowice pragniemy zachęcić 
wszystkich Państwa do noszenia elementów odblaskowych. 

Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej w Szczerbicach 

zaprasza na 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 
26 stycznia 2013r. o godzinie 19.00. 

w sali gimnastycznej SP Szczerbice 

Cena biletu: 100zł od pary 

W cenie konsumpcja i dobra zabawa. 

Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły.     

     Zapraszamy! 

PRZYPOMINAMY 

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia nowe-
go systemu gospodarki odpadami komunalnymi, każdy wła-
ściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany będzie do 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty. Deklaracje będą roz-
prowadzane 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 nie zamieszkują na terenie naszej gminy. Aby uniknąć kon-
troli oraz niepotrzebnych wyjaśnień dotyczących osób nieza-
mieszkałych w naszych domostwach proponujemy, aby osoby 
te wymeldowały się. Wszelkich informacji dotyczących moż-
liwości wymeldowania udziela Referat Meldunkowy, także 
telefonicznie - (32) 4327147.  Referat Ochrony Środowiska 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

WIELE GŁĘBOKICH PRZEŻYĆ, 

WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU 

WYTRWAŁOŚCI, RADOŚCI I MIŁOŚCI 

ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO 

W KAŻDYM DNIU NADCHODZĄCEGO 2013 ROKU  

ŻYCZĄ 

Komendant Gminny ZOSP RP     Prezes Gminny ZOSP RP 

dh. Czesław Kasperzec                  dh. Jerzy Kawulok 

KOLĘDY NADSZEDŁ CZAS 

„Przynoście teraz kolędy” – te słowa pana dyrygenta uświadamiają 
chórzystom, że coś się kończy, a coś zaczyna. Rok pracy w chórze 
można porównać do roku kościelnego. Listopadowy konkurs o Pu-
char Przechodni im. R. Tronta kończy całoroczną działalność chóru     
i jest jej podsumowaniem. Adwent natomiast to czas, kiedy poprzez 
intensywne ćwiczenie kolęd, rozpoczynamy pracę na nowo. A wystę-
pów mamy naprawdę sporo. Już 6 stycznia kolędujemy w kościele    
w Chwałowicach, 12 stycznia w kościele w Krzyżkowicach, a 13 
stycznia organizujemy koncert kolęd w gaszowickim kościele. Wy-
stąpi nie tylko nasz chór „Bel Canto”, ale również chóry przyjezdne. 
W związku z czym serdecznie wszystkich zapraszamy. 17 stycznia 
zaśpiewamy w Domu Opieki w Lyskach, 20 stycznia śpiewamy dwa 
razy - rano krótki koncert i msza św. w kościele w Górkach Śl.,           
a popołudniu w rybnickim kościele oo Misjonarzy. 27 stycznia rów-
nież występujemy dwa razy - do południa w przyszpitalnej kaplicy     
w Rybniku, a w godzinach popołudniowych w kościele w Golejowie. 

To nic, że próby i występy, ale kiedy za oknem śnieg, miło ogrzać 
Nowonarodzonego ciepłą, z serca płynącą rzewną kolędą. Chórzystka 
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MIKOŁAJ ZNÓW NIE ZAWIÓDŁ 
2 renifery (bardzo wiernie ucharakteryzowane konie!), 
Elf, 4 Aniołki i 2 Diabły – to drużyna Świętego Miko-
łaja, która już po raz czwarty spotkała się z dziećmi      
z Gminy Gaszowice, rozdając im słodkości. 

Święty nie zapomniał i po raz kolejny odwiedził 
wszystkie sołectwa obdarowując dzieci słodyczami. 
Zaprosili go członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspie-
rania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS oraz Urząd 
Gminy Gaszowice.  

Mikołaj wraz ze swoim orszakiem spotykał się w każ-
dym sołectwie z dziećmi o umówionych godzinach. 
Święty rozmawiał z dziećmi, słuchał piosenek i wier-
szyków oraz, co najważniejsze, rozdawał paczki ze 
słodyczami. Każde dziecko, które przyszło na spotka-
nie otrzymało taki mały podarunek.  

Aniołki częstowały piernikami i ciasteczkami, upie-
czonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich, zaś przy-
jazne diabły pytały dzieci (i upewniały się u Rodzi-
ców!) czy na pewno były grzeczne.  

Gościem specjalnym akcji był zespół „Singers”, który 
zadbał o oprawę muzyczną. Oczekiwanie na Drużynę 
Świętego było dużo przyjemniejsze jeśli można było 
poruszać się w rytm kolęd czy najbardziej znanych 
świątecznych piosenek. 

Po odwiedzeniu wszystkich sołectw, orszak Świętego 
Mikołaja odwiedził najmłodszych w szpitalu w Ry-
dułtowach. Święty spotkał się z pacjentami oddziału 
dziecięcego, życząc im szybkiego powrotu do zdrowia 
i rozdając paczki ze słodkościami, które chociaż         
w niewielkim stopniu umilą im pobyt w szpitalu. Mi-
kołaj odwiedził każdą salę i każdego pacjenta.   

Projekt „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem” 
został współfinansowany ze środków Urzędu Gminy 
Gaszowice. 

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych – U’RWIS serdecznie dziękuje wszystkim spon-
sorom oraz osobom, które pomogły nam w realizacji 
akcji – „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem”         
i walnie przyczyniły się do jej sukcesu.        Urwis 

Pierwsze kino cyfrowe w powiecie wodzisławskim!!! 

Już w grudniu zakończy się realizacja zadania 
„Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury 
„FENIKS” realizowanego przez RCK „FENIKS”          
w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój kin -
Cyfryzacja współfinansowanego przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej oraz Urząd Miasta Rydułtowy. Stara-
nia o dofinansowanie rozpoczęły się w grudniu 2011 
roku, kiedy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zo-
stał złożony wniosek. Dofinansowanie zostało przyzna-
ne w lipcu 2012 roku, po złożeniu aktualizacji z działal-
ności kina i raportu z podniesienia wskaźników, w tym 
liczby zorganizowanych seansów, frekwencji w kinie, 
rozszerzenia  działalności edukacyjnej na rzecz młodej 
widowni i zwiększenia procentu wyświetlanych filmów 
polskich i europejskich. Kolejnym etapem realizacji 
zadania było ogłoszenie przetargu na dostarczenie kino-
wego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, 
który wygrała firma Kinekspert z Łodzi. Następnie pod-
pisano umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej      
i z wykonawcą. Pod koniec listopada dostarczono, za-
montowano i zestrojono sprzęt do projekcji cyfrowej w 
sali kinowej Rydułtowskiego Centrum Kultury 
„FENIKS”. Kinooperatorzy czekają na szkolenie, po 
którym kino będzie mogło już w pełni korzystać z no-
wej technologii. Cyfryzacja wpłynie nie tylko na jakość 
obrazu i dźwięku, ale przede wszystkim pozwoli posze-
rzyć ofertę repertuarową i wzbogacić ją o filmy premie-
rowe i filmy wyświetlane w technologii 3D. Aktualnie 
trwa ustalanie daty pierwszej projekcji kina cyfrowego 
w Rydułtowach, pierwszego w powiecie wodzisław-
skim. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia kina i 
zapoznawania się z repertuarem dostępnym na stronie 
internetowej: www.rck.rydultowy.pl 

JEST TAKI DZIEŃ… 
W minioną niedzielę, 16 grudnia br., w salce przy ga-
szowickim kościele odbył się kiermasz bożonarodzenio-
wy, przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach w ramach realizacji projektu eduka-
cyjnego Jest taki dzień… Największym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających cieszyły się stroiki 
oraz pierniczki świąteczne.  

Dziękujemy rodzicom gimnazjalistów, którzy pomogli 
zorganizować kiermasz i podarowali przygotowane 
przez siebie ozdoby i wypieki. A było tego sporo! Po-
dziękowania kierujemy również do kupujących– mamy 
nadzieję, że nabyte na kiermaszu dekoracje umilą Pań-
stwu świąteczne dni, a ciasteczka będą smakowały. 
Dziękujemy darczyńcom, którzy finansowo wsparli 
nasz projekt. Dochód z kiermaszu przeznaczymy na 
paczki świąteczne dla gimnazjalistów z rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej oraz na dofinansowanie 
programowych wyjazdów tych uczniów do kina i teatru. 

Organizatorzy: Danuta Dworaczek, Sylwia Malczok 

TRZECI WYJAZD DO ŻORSKIEGO AQUARIONA 

15 grudnia po raz kolejny 45 uczestników zajęć świe-
tlicowych udało się na wycieczkę do Parku Wodnego 
Aquarion w Żorach, gdzie jak zwykle czekało wiele 
wodnych atrakcji. Dwie godziny mokrego szaleństwa, 
a następnie smaczny posiłek sprawiły wiele radości 
gromadce „świetliczaków”. Seria trzech wyjazdów na 
basen cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tych 
młodszych i starszych, którzy uczęszczając coraz re-
gularniej na zajęcia świetlicowe mają okazję brania 
udziału w ciekawych imprezach.     GKRPA 
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MIĘDZYGIMNAZJALNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY 
W listopadzie 2012 w ramach współpracy trzech gmin: Jejkowic, Gaszowic i Świerklan po raz trzeci został 
zorganizowany Międzygimnazjalny Projekt Profilaktyczny: „Narkotyki? Nie, dziękuję, ja chcę żyć!”. Pomy-
słodawcami byli pedagodzy w/w gimnazjów. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości mło-
dzieży na temat szkodliwego wpływu substancji 
psychoaktywnych oraz umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. Młodzież mogła 
sprawdzić się w zdrowej rywalizacji i poznać 
alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. 
W ramach projektu uczniowie skorzystali z róż-
norodnych form zajęć profilaktycznych. Naj-
pierw, 8 listopada 2012r. w Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Jejkowicach odbył się kon-
kurs wiedzy o uzależnieniach oraz spotkanie pro-
filaktyczne z pracownikiem Centrum Kształcenia 
Kadr i Doradztwa w Rybniku, mgr Justyną Ko-
kot. Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką 
wiedzą dotyczącą profilaktyki z zakresu uzależ-
nień od środków psychoaktywnych. Wysokie 
miejsca zajęli uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. Laureatem konkursu została uczennica 
klasy IIIC - Joanna Raszczyk, II miejsce zajął Sławomir Milert z IIID, a IV- Nikola Łopatka z IIIC. 

Parę dni później, 12 listopada 2012r. w Gimnazjum im. 
Ks. Walentego w Jankowicach przeprowadzono rozgryw-
ki sportowo–profilaktyczne: 10-osobowe zespoły z każdej 
szkoły rywalizowały ze sobą, biorąc udział w konkuren-
cjach sprawnościowych oraz quizie poświęconym profi-
laktyce uzależnień. Uczniowie z Piec zajęli II miejsce. 

Punktem kulminacyjnym projektu była debata w Gimna-
zjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którą prowadziła pani 
pedagog (19 listopada 2012r.). Uczniowie dyskutowali na 
tematy związane z profilaktyką uzależnień oraz zdrowym 
trybem życia, wymieniali się poglądami dotyczącymi 
przyczyn uzależnienia, asertywności, konsekwencji zaży-
wania narkotyków oraz zagrożenia ludzkiej wolności. 

Próbowali również szukać rozwiązań, które mogliby wykorzystać w swoich szkołach w najbliższej przyszło-
ści. Oprócz uczniów, w debacie wzięli udział pedagodzy i 
psycholog ze szkół biorących udział w przedsięwzięciu 
oraz zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji w 
Rybniku, którzy dzielili się z nami swą wiedzą i spostrze-
żeniami. 

Uczestnicy projektu wykazali się dużym zaangażowaniem, 
wiedzą oraz dojrzałym podejściem do podejmowanych te-
matów.  

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Sta-
roście Powiatu Rybnickiego Panu Damianowi Mrowcowi 
oraz Wójtom Gmin: Jejkowice - Panu Markowi Bąkowi, 
Gaszowice - Panu Andrzejowi Kowalczykowi i Świerklany
- Panu Antoniemu Mrowcowi za objęcie patronatem projektu oraz pomoc w jego realizacji, w tym także fi-
nansową. Dziękujemy również naszym uczniom za zaangażowanie i pomoc. 
Organizatorzy: Monika Bizgwa (gimnazjum Jejkowice), Katarzyna Skupień (gimnazjum Piece), Honorata Maciończyk (gimnazjum Jankowi-
ce). 



STR. 5 GRUDZIEŃ 2012, NUMER 12 (84) 

Z KALENDARZA WÓJTA 

W grudniu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk brał udział w następujących spotkaniach i uro-
czystościach: 

2 grudnia - w Łukowie Śląskim odbył się turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich pn. „Gwara na wesoło”, 

W turnieju brały udział koła z Jejkowic i Łukowa Śl. 

2 grudnia - w Czernicy, Stowarzyszenie „Konar” zorga-
nizowało wieczór słowno-muzyczny, kiermasz świą-
teczny oraz wystawę swoich prac; 

3 grudnia - akademia z okazji święta barbórkowego, na 
zaproszenie Dyrekcji KWK Rydułtowy–Anna; 

8 grudnia - koncert galowy na cześć H. M. Góreckiego 
zorganizowany przez RCK Rydułtowy; 

10 grudnia - zgromadzenie Gmin i Powiatów Subregio-
nu Zachodniego w Jastrzębiu Zdroju wraz ze szkole-
niem nt. bezpieczeństwa informatycznego w urzędach; 

11 grudnia - spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 
KGW Jejkowice; 

12 grudnia - posiedzenie Zarządu Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gaszowicach; 

13 grudnia - narada robocza z sołtysami; 

14 grudnia - uroczystości z okazji dnia patrona szkoły  
w SP Czernica; 

17 grudnia - spotkanie opłatkowe członków Chóru BEL 
CANTO; 

18 grudnia - spotkanie zorganizowane przez Bank Spół-
dzielczy w Jastrzębiu Zdroju; 

19 grudnia - spotkanie opłatkowe w SP Szczerbice; 

20 grudnia - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

TURNIEJ ŚWIETLIC  
ORAZ DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

29 listopada br. o godz. 16.00 dzieci i młodzież na co dzień 
uczestniczący w zajęciach w Świetlicy Profilaktyczno-
Integracyjnej w Gaszowicach z filiami w Piecach, Szczerbi-
cach, Czernicy i Łukowie Śląskim, spotkali się w świetlicy 
w Piecach na dyskotece andrzejkowej połączonej z turnie-
jem gry stołowej - „piłkarzyki”.  

Czwartkowa dyskoteka była inna niż wszystkie. Wieczór 
„przed andrzejkowy” był wspaniałą okazją, aby oddać się 
szaleństwu wróżb, które perfekcyjnie przygotowały wolon-
tariuszki Karolina i Dominika z piecowskiego Gimnazjum. 

Zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy 
wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka.      
Z niecierpliwością czekaliśmy na moment, w którym wyja-
śniło się, który chłopak pierwszy się ożeni, a która dziew-
czyna wyjdzie za mąż. Każdy wywróżył sobie też min. imię 
swojej drugiej połówki wbijając szpilkę w ogromne, papie-
rowe serce. Dzięki różnorakim wróżbom poznaliśmy an-
drzejkowe tradycje. Radości i śmiechu nie było końca. 
Wszyscy ochoczo brali udział w zabawie, którą umilił słodki 
poczęstunek i przepyszne zapiekanki. 

Godzina 18.30 przyniosła ogłoszenie wyników turnieju.       
W ostatecznej rywalizacji I miejsce i „Puchar Kierownika 
Świetlicy” zdobyła ekipa z Czernicy, II miejsce przypadło 
Szczerbicom. Puchar za III miejsce również powędrował do 
Szczerbic. Każda drużyna otrzymała też pamiątkowy dy-
plom. Turniej rozegrany został jak zwykle w duchu fair 
play. Wszystko za sprawą starszych wychowanków, którzy 
dali swym młodszym kolegom doskonały przykład sporto-
wego zachowania. Zmęczeni, ale podekscytowani i zadowo-
leni wróciliśmy wieczorem do swoich domów. 
Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach 
realizacji projektu pod nazwą „NASZA ŚWIETLICA TO NASZA 
DUMA" CZYLI POŻYTECZNIE I Z PASJĄ W GMINIE GASZO-
WICE. 

wszystkie Jego zadania w drzwiach pojawiła się postać 
św. Mikołaja w towarzystwie aniołków i diabełka. Jakaż 
była radość na twarzach 85 dzieciaków, którzy z ogrom-
nym zaangażowaniem wypełniali polecenia św.Mikołaja 
w nadziei na obiecany podarek. Całość spotkania to oczy-
wiście artystyczna improwizacja przygotowana przez 
podopiecznych oraz wychowawcę szczerbickiej świetli-
cy. Reasumując, dzieci musiały być w tym roku wyjątko-
wo grzeczne, skoro Mikołaj miał dla każdego z nich 
paczkę ze słodyczami. Wychodzącego Mikołaja dzieci z 
żalem żegnały i zaprosiły go ponownie do odwiedzin w 
przyszłym roku. Po tym emocjonującym spotkaniu zaczę-
liśmy rozkładać na sali karimaty i śpiwory, rozpoczyna-
jąc długą noc z filmami i bajkami. 
Zadanie współfinansowane przez Województwo Śląskie w ra-
mach realizacji projektu pod nazwą „NASZA ŚWIETLICA TO 
NASZA DUMA" CZYLI POŻYTECZNIE I Z PASJĄ W GMINIE 
GASZOWICE. 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM ORAZ NOC FILMOWA W NA-
SZEJ ŚWIETLICY 

6 grudnia to dzień, w którym Święty Mikołaj odwiedza 
wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty. W na-
szych domach zdążyliśmy już rozpakować swoje podarki      
i nacieszyć się nimi, lecz pamiętajmy, że  Mikołaj przycho-
dzi nie tylko do prywatnych domów, odwiedza również 
szpitale, przedszkola, domy dziecka i szkoły. Niesie wszyst-
kim dzieciom uśmiech i radość. 7 grudnia 2012 roku zebrani 
wychowankowie Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej z 
niecierpliwością czekali, aby spotkać się z Mikołajem, który 
tym razem został zaproszony do szczerbickiej świetlicy. 
Lecz stała się rzecz niespodziewana - św. Mikołaj miał małą 
awarię sań. Musiał jechać do serwisu. Ale powiedział, że na 
pewno nas odwiedzi, jeżeli tylko postępować będziemy 
zgodnie z instrukcjami, które podał nam przez telefon i 
ukrył dla nas swoją wiadomość, którą odczytała jedna z wy-
chowanek szczerbickiej świetlicy. Kiedy już wykonaliśmy 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1,2,3,4 - „Urwisowy” Mikołaj, 
5,6,7 - Kiermasz Bożonarodzeniowy w Gaszowickiej Parafii. 


