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Kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gaszowickim Ośrodku Kultury  
i Sportu przeszedł już do historii. W drugim tygodniu grudnia br. odby-

ła się kolejna edycja tej imprezy. Nastrojowo, świątecznie, kolorowo  
i głośno było na hali tutejszego OKiSu. Ponownie jarmark przyciągnął 

do Gaszowic prawdziwe tłumy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom,  
wystawcom, a przede wszyst-

kim występującym zespołom  
i ich opiekunom za wspaniałe 

występy. Poniżej oraz na stro-
nie 2, przedstawiamy Państwu 

fotorelację z tego wydarzenia. 
Pełna galeria zdjęć dostępna 

jest na stronie internetowej 
www.gaszowice.pl.  

UG 

GASZOWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY GRUDZIEŃ 2017, NR 12 (144) 

NAKŁAD - 1500 EGZEMPLARZY  

ISSN 2451-1366 



Str. 2 

GASZOWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY Zdjęcia autorstwa: E. Masarczyk 



Str. 3 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2018  
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 



Str. 4 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2018  
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 



Str. 5 

Od 1 stycznia 2018r.  na terenie Gminy Gaszowice 

wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Od-

padów (WSSO) obowiązujący na terenie całego 

kraju. 

Co do zasady system który do tej pory funkcjono-

wał na terenie naszej gminy nie różni się zasadniczo 

od tego który będzie obowiązywał od stycznia 

2018.  

Zmiany na które trzeba zwrócić szczególną 

uwagę dotyczą frakcji BIO. Od stycznia do od-

padów BIO (worek brązowy) zaliczamy także reszt-

ki jedzenia i odpadki warzyw i owoców, czyli odpa-

dy powstające w kuchni. Dotychczas odpady te tra-

fiały do kosza z odpadami zmieszanymi. Odpady 

BIO będą odbierane 2 razy w miesiącu przez 

wszystkie miesiące roku. 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na 

kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompo-

stownika, wyrzuć je do worka na odpady biodegra-

dowalne (BIO).  

Referat Ochrony Środowiska 

Należy wrzucać  Nie należy wrzucać  

odpadki warzywne i 

owocowe (w tym obierki 

itp.), 

gałęzie drzew i krzewów 

skoszoną trawę, liście, 

kwiaty, 

trociny i korę drzew, 

niezaimpregnowane, 

drewno, 

resztki jedzenia! 

kości zwierząt, 

oleju jadalnego, 

odchodów zwierząt, 

popiołu z węgla kamien-

nego, 

leków, 

drewna impregnowanego 

płyt wiórowych i pilśnio-

wych MDF, 

ziemi i kamieni, 

innych odpadów komu-

nalnych (w tym niebez-

piecznych). 

UWAGA! RESZTKI KUCHENNE ZBIERANE RAZEM Z ODPADAMI ZIELONYMI 

Prawidłowa segregacja  

ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

(worek/pojemnik brązowy) 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2018  
HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELOMIESZKANIOWEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM DWUKROTNYM WYWOZEM 

Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomi-

namy, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 
dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Moż-

na ją pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Win-
dows Phone Store.  

Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim 
urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android 

lub Windows Phone.             UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 
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W roku 2017 cały świat obchodzi  dwusetną rocznicę 

śmierci Tadeusza Kościuszki. W związku z tym, w naszej 

placówce oświatowej noszącej Jego imię, powstał skwer 

upamiętniający to ważne wydarzenie. Uroczystość otwarcia  

obiektu zgromadziła wielu gości. Byli nimi: Wójt Gminy 

Gaszowice Pan Paweł Bugdol, Zastępca Wójta Pan Zbi-

gniew Goworowski, Przewodniczący gminnej komisji 

oświaty Pan Jerzy Kawulok, Ksiądz dziekan Leszek Swobo-

da oraz Panie: Agnieszka Brachman, Adelajda Zapała i Kata-

rzyna Mańka reprezentujące Radę Rodziców. Skwer Tade-

usza Kościuszki  powstał dzięki wsparciu finansowemu  

sponsorów. Byli nimi Panowie: Jacek Czogalla i Henryk 

Bugdol.  Uroczystość zgromadziła uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły.  

Skwer upamiętnia osiem ważnych etapów życia Tadeusza 

Kościuszki, które symbolizuje osiem rosnących na nim 

drzewek. W miejscu tym umieszczono także tablicę pa-

miątkową ukazującą wspomniane miejsca. Druga tablica, 

umieszczona na wielkim kamieniu mieści napis: „W 200-

setną rocznicę śmierci  Tadeusza Kościuszki wielkiego Po-

laka i patrioty. Społeczność Szkoły. Gaszowice 2017.”  

SP Gaszowice 

Podziękowanie dla sponsora 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach składa 

podziękowanie Panu Jackowi Czogalla  za ufundowanie tablic pa-

miątkowych, które zostały umieszczone na skwerze poświęconemu 

patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce. 

OTWARCIE  SKWERU  TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  

No i było, udało się! 

24 listopada w bu-

dynku dawnego 

gimnazjum,  a obecnie 

Szkoły Podstawowej im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach 

odbyła się impreza środo-

wiskowa, adresowana do 

całej społeczności Gminy 

Gaszowice. 

Na początek wystarczyła 

garść pomysłów, dwie 

uncje szczerych chęci  i całkiem spora szczypta zaangażowania. 

Tak właśnie powstał przepis na szkolną imprezę, którą nazwali-

śmy Dniem Przyjaciół Szkoły. 

Bardzo ucieszyliśmy się z obecności tak wielu osób, a w szcze-

gólności miło nam było, gdy na nasze zaproszenie odpowiedzieli 

m.in. Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol, Zastępca Wójta  

i Dyrektor gminnego zespołu obsługi placówek oświatowych w 

Gaszowicach Zbigniew Goworowski, Przewodniczący gminnej 

komisji oświaty Jerzy Kawulok, wizytator Delegatury w Rybni-

ku Aleksandra Derska, Dyrektor POPP w Leszczynach - Czer-

wionce Joanna Rzymanek, dyrektorzy placówek oświatowych 

Gminy Gaszowice, radni sołectwa Piece, współpracujący z nami 

strażacy OSP Gaszowice z prezesem Szymonem Korblem oraz 

Komendanci Komisariatu Policji w Gaszowicach: Zbigniew 

Oślislok oraz Zbigniew Ciałoń, sponsorzy, rodzice, uczniowie. 

Tym razem doszliśmy do wniosku, że pochwalimy się po prostu 

talentami naszych uczniów. Okazało się, że tych utalentowa-

nych jest dosyć sporo, a czasu na prezentację ich różnorodnych 

zainteresowań niewspółmiernie mało. 

Po przywitaniu Gości głos zabrał dyrektor szkoły Mariusz Gaw-

liczek, następnie przemawiał Wójt Paweł Bugdol oraz przewod-

niczący Komisji Oświaty Jerzy Kawulok. Potem przyszła pora 

na występy naszych uczniów.  

Niezawodna pani Katarzyna Brachaczek wraz z solistami naszej 

szkoły zajęła się oprawą muzyczną imprezy. Ponadto na żywo 

mieliśmy okazję posłuchać duetów: gitarowego - Daniel Bar-

czak, Wiktor Wajs, gitarowo 

- perkusyjnego - Rafał Mro-

zek, Pascal Kosteczko.  

Z kolei Marta Gawliczek 

oczarowała nas grą na flecie 

poprzecznym. 

Grę aktorską zaprezentowali 

uczestnicy dodatkowych 

zajęć z języka niemieckiego, 

przedstawiając bajkę o Kopciuszku w wersji niemieckojęzycz-

nej. Wśród aktorów byli: Emilia Baron, Julia Bogocz, Mateusz 

Czogała, Natalia Czyż, Maciej Dudzik, Emilia Dziuba, Seweryn 

Filipiak, Karolina Malczok, Paulina Mularczyk, Tomasz Niem-

czyk, Sonia Święty. Wszystko to odbyło się pod czujnym okiem 

pani Barbary Widawskiej. 

Ponadto miło było posłuchać Karoliny Jaworskiej, która opo-

wiadała o swojej pasji związanej z jeździectwem. Mieliśmy rów-

nież możliwość zobaczenia nagród, które zdobyła podczas róż-

nego typu zawodów sportowych. Krótki pokaz szermierki był 

zasługą Karoliny Malczok, która wraz z koleżanką klubową 

przybliżyła nam tę dyscyplinę sportu. 

Potem zaprosiliśmy wszystkich obecnych do spaceru po szkole, 

m.in. do Izby Regionalnej oraz do udziału w różnego typu zaję-

ciach otwartych, prowadzonych przez nauczycieli szkoły.  

Nie zabrakło również prezentacji zainteresowań uczniów, któ-

rzy mieli okazję pochwalić się swoimi pasjami, m.in. modelar-

stwem, rysunkiem, hodowlą zwierząt. 

Było naprawdę miło, ciekawie, a za sprawą naszych nieocenio-

nych Rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną 

Korbel na czele - również słodko. Dziękujemy im za zorganizo-

wanie kawiarenki z przepysznymi ciastami. 

Mamy nadzieję, że to spotkanie w naszej szkole było inspirujące 

i pokazało jak wiele  rzeczy dzieje się w murach tej placówki 

oraz jak fantastyczni ludzie należą do społeczności tej szkoły.  

Zapraszamy za rok.          Organizatorzy 

 

PS. Relacja z imprezy pojawiła się w TVT, w raporcie z 27 listo-

pada oraz w Dzienniku Zachodnim z dnia 28 listopada. 

DZIEŃ PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 
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24 listopada br. niezwykłym gościem w Szkole Podstawo-

wej w Czernicy była jej absolwentka Magdalena Kostka. 

Magdalena pochodzi w Łukowa Śląskiego gdzie się wy-

chowała, a następnie podjęła studia na kierunku chemii  

w Gliwicach. Tam właśnie podczas zajęć w-f zostały za-

uważone jej możliwości siłowe i zaproponowano jej tre-

ningi w klubie. Uprawianą dyscypliną jest podnoszenie 

ciężarów (wyciskanie) klasyczne leżąc. Magda jest osobą 

niepełnosprawną lecz od dzieciństwa kochającą sport 

dlatego z radością podjęła się trudnych treningów. 

Wkrótce zaczęła odnosić sukcesy. W ciągu czterech lat 

swojej sportowej kariery zdobyła wiele pucharów i me-

dali, które przyniosła z sobą i pozwoliła obejrzeć bardzo 

zainteresowanym dzieciakom. Mistrzyni z radością opo-

wiadała naszym uczniom o treningach, właściwym odży-

wianiu się sportowca oraz zaprezentowała przygotowany 

filmik ukazujący uprawianą przez nią dyscyplinę. Wszyscy 

byli pod ogromnym wrażeniem. Chętnie odpowiadała na 

wszystkie pytania. 

Pani Magda startuje w zawodach z niepełnosprawnymi i 

pełnosprawnymi kobietami. Jej największe sukcesy to:  

I miejsce na Mistrzostwach Polski, I miejsce na Mistrzo-

stwach Akademickich, I miejsce na Mistrzostwach Śląska. 

Jej największym marzeniem jest udział w Igrzyskach 

Olimpijskich czego jej wszyscy z serca życzymy. Obiecu-

jemy, że będziemy trzymać za nią kciuki.                  Z.M. 

SPOTKANIE Z MISTRZYNIĄ WYCISKANIA SZTANGI  

SUKCES UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY  

29 listopada 2017 r. w Raciborzu odbyły się Halowe Mi-

strzostwa w LA, w których na zaproszenie SMS wzięła 

udział nasza reprezentacja. Zawody zostały zainauguro-

wane przez Prezydenta Miasta, Rektora Katedry W-F w 

PWSZ w Raciborzu, Panią Dyrektor SMS. Powitano re-

prezentantkę Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 

wychowankę klubu Viktoria Racibórz - Justynę Święty. 

To ona poprowadziła rozgrzewkę i wprowadziła zawod-

ników w to niezwykłe sportowe wydarzenie. 

Nasze zawodniczki wystartowały w dwóch konkuren-

cjach tj. biegach na 60m i 300m. 

Roksana Szweda uczennica kl. VI wywalczyła w finale I 

miejsce i bardzo szczęśliwa stanęła na najwyższym stop-

niu podium. Dominika Łukaszewska z kl. VI również udo-

wodniła znakomitą formę i wywalczyła złoty medal. Po-

zostałe biegaczki także wypadły bardzo dobrze. Karolina 

Gryt zajęła wysokie V miejsce, Julia Worek zajęła VIII 

miejsce, a Agnieszka Strupowska XI miejsce. Uczennice 

przygotowała Zenobia Mrozek. 

Udział w tych zawodach był dla nich kolejnym nowym 

doświadczeniem. Bardzo zadowolone wróciły do szkoły 

ciesząc się, że nie zawiodły swoich kibiców i godnie re-

prezentowały naszą szkołę podczas tych prestiżowych 

zawodów.          Z. M. 

W związku z zakończonymi procedurami przetargowymi infor-

mujemy mieszkańców gminy, że od stycznia 2018 roku zmie-

niają się stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych. 

Nowa stawka wynosi 11,00 zł od osoby. Zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Środowiska od nowego roku na terenie całe-

go kraju obowiązuje również segregacja odpadów kuchennych. 

Firma odbierająca odpady podczas pierwszego odbioru w 

styczniu 2018 wyposaży wszystkie nieruchomości w 1 worek 

na odpady biodegradowalne. Worek będzie wymieniany co 2 

tygodnie przez cały rok. Worek można umieścić w pojemniku 

i w dzień odbioru wystawiać przed nieruchomość. Zdajemy 

sobie sprawę z uciążliwości jakie mogą wyniknąć w sezonie 

letnim, dlatego dopuszcza się przesypanie odpadów kuchen-

nych trawą. W przypadku wyrzucania odpadów kuchennych 

do odpadów zmieszanych (czyli kosza) firma odbierająca odpa-

dy może nie odebrać kosza z odpadami zmieszanymi. Szczegó-

łowe zasady segregacji znajdują się na stronie 5.       UG 

PO PRZETARGU 
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Opłata za „śmieci” 
Przypominamy, że 20 grudnia br. minął kolejny kwartalny ter-

min wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Dzieli nas tylko kilka dni od magicznej nocy, która ma moc 

jednoczenia wszystkich w jedną rodzinę. Jak Ziemia długa i 
szeroka, ludzie posługujący się różnymi językami zasiądą 

razem z bliskimi, przyjaciółmi, czy znajomymi przy świątecz-
nym stole i rozpoczną wspólne kolędowanie. Dla naszej 

społeczności szkolnej to też chwila radości, dlatego, jak 

to w zwyczaju 
jest, chcemy tę 

radość dzielić z 

innymi, szcze-

gólnie z naszymi  
najbliższymi ro-

dzicami, dziad-
kami, przyjaciół-

mi.  Taką możli-
wość dał nam 

zorganizowany 8 
grudnia kolejny 

Dzień Otwarty. 
Szczególnie, że 

w tym roku na-
szym hasłem 

p r z e w o d n i m 
były zimowe, 

świąteczne po-
dróże po Polsce 

i  E u r o -
pie. Tradycyjnie 

zaprezentowała 
się cała społecz-

ność szkolna i przedszkolna. Szkolne występy artystyczne 
rozpoczął pokaz tańca przygotowany przez grupę taneczną 

działającą w naszej placówce w ramach Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej.  Następnie na scenie zobaczyć moż-

na było przedstawienie „Co kraj to obyczaj” opowiadające 
o tradycjach i zwyczajach świątecznych pochodzących z róż-

nych zakątków Europy. Jego dopełnieniem były przygotowa-
ne pod czujnym okiem Rodziców klasowe stoiska tematycz-

ne.  Dziękujemy za ogromny wkład i zaangażowanie, prezen-
tację i przygotowanie degustacji świątecznych, kulinarnych 

specjałów.  Tuż po przedstawieniu odbył się koncert świą-
tecznych piosenek w różnych językach. Poszczególne klasy 

zaśpiewały w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, 
czeskim, szwedzkim i po łacinie. Tradycyjnie odbył się kier-

masz świątecznych wyrobów. Można też było spróbować 
przepysznych domowych wypieków w naszej szkolnej ka-

wiarence.  
ZSP Szczerbice 

DZIEŃ OTWARTY W ZSP SZCZERBICE  

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że nasza gmina rządzi! 

Podczas rejonowego konkursu literackiego pt. „Dziecięcy 

świat Moich marzeń oraz praw” uczniowie szkoły podstawo-

wej w Czernicy zdobyli aż trzy nagrody. Nagrodzono 7 

uczniów z 14 miast i gmin. Na konkurs nadesłano ponad 80 

prac, a nasze uczennice zdobyły aż trzy czołowe miejsca. 

I miejsce w kategorii klas IV – V otrzymała Marta Białek z klasy 

IV, III miejsce Milena Pasierbska z klasy V, a II miejsce w kate-

gorii klas VI – VII zajęła Amelia Kukuczka z klasy VI. Wszystkie 

dziewczynki pisały opowiadania o prawach dzieci i ich respek-

towaniu w świecie dorosłych. Jury stanowili wykładowcy z 

Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem konkursu była Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Pszowie. Wręczenie nagród odbyło się  

11 grudnia br. Opiekunkami nagrodzonych dziewczynek są 

panie Monika Drąg i Aleksandra Tkocz.          A. T. 

KONKURS LITERACKI  


