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Profil zaufany to potwierdzony ze-

staw danych, które jednoznacznie 

identyfikują jego posiadacza w usłu-

gach podmiotów publicznych  

w internecie. Te dane to imię 

(imiona), nazwisko, data urodzenia 

oraz numer PESEL. Profil zaufany 

jest tak zabezpieczony, aby nikt –

 poza jego właścicielem – nie mógł 

go użyć. Dzięki temu każda osoba, 

która ma profil zaufany i użyje go  

w usłudze internetowej podmiotu 

publicznego, jest wiarygodna. 

Za pomocą profilu zaufanego sku-

tecznie potwierdzisz swoją tożsa-

mość w internecie oraz podpiszesz 

wniosek, jeśli jest to niezbędne do 

załatwienia sprawy. 

W portalu gov.pl korzystamy  

z profilu zaufanego. Za pomocą 

profilu zaufanego można sprawdzić: 

 swoje punkty karne, 

 swoje dane w Rejestrze Dowo-

dów Osobistych, 

 czy twój dowód jest unieważ-

niony, 

 swoje dane w rejestrze PESEL. 

 s w o j e  d a n e  m e d y c z n e 

w Internetowym Koncie Pacjen-

ta (IKP) na pacjent.gov.pl. 

UG 

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY  
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GASZOWICE NADAL W CZOŁÓWCE RANKINGU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”  

W ostatnich dniach listopada 2021 roku udostępniono ranking gmin w programie 

„Czyste powietrze” obejmujący 3 kwartał br.  Dynamika składania wniosków do 

programu w naszej gminie nieznacznie się obniżyła, ale wciąż zajmujemy bardzo 

wysokie 29 miejsce w Polsce. O pozycji w rankingu decyduje wskaźnik, którego 

wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 bu-

dynków jednorodzinnych. W naszej gminie w ostatnim okresie wpłynęło 66 wnio-

sków dotyczących przede wszystkim wymiany źródła ciepła.  

Punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Gaszowice działa już ponad 2 lata.  

W  całym okresie jego funkcjonowania, pomocą przy złożeniu wniosków objęto 

około 25% budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Za-

praszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy planują najbliższych latach przeprowadzenie prac termomdernizacyj-

nych uwzględniających wymianę źródła ciepła do skorzystania z usług naszego punktu. 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” działa w godzinach 8.00-10.00 od poniedziałku do 

piątku, w Urzędzie Gminy Gaszowice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 32/4327144 e-mail: eko@gaszowice.pl.  UG 

W ramach współpracy transgranicznej w Szkole Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki w Gaszowicach do grudnia 2021 roku trwa projekt 

„Spotkanie z górnictwem”. Jest to program UE wspierający czesko-polską 

współpracę transgraniczną, a koordynatorem jest Euroregion Silesia. 

Partnerem jest  Základni Škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45. 

Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy szkół poprzez 

przybliżenie historii górnictwa pogranicza polsko-czeskiego oraz przeła-

manie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości 

młodych Polaków i Czechów. Grupa uczniów z obu szkół brała udział w 

czterech działaniach: wyjazd do Landek Park w Ostrawie, wizyta w zabyt-

kowej kopalni Ignacy i Muzeum w Rybniku, gra terenowa na terenie 

Ostrawy i warsztaty plastyczne oraz biesiada górnicza w szkole w Gaszo-

wicach. Podczas każdego spotkania uczniowie otrzymali gadżety z logo Euroregionu.              SP Gaszowice 

WSPÓŁPRACA TRANSGRAN ICZNA SP GASZOWICE 

13 listopada 2021 roku wczesnym rankiem z Piec ruszyła wycieczka do Tyńca, zorganizowa-

na przez Sołtysa dla Koła Gospodyń Wiejskich i przyjaciół. Rozpoczęliśmy zwiedzanie od  

Opactwa Benedyktynów. Tyniecki Klasztor istnieje ponad 1000 lat i nadal wypełnia cele, dla 

których powstał. Jest miejscem gdzie ludzie przychodzą, aby 

odnaleźć podstawowe wartości i odkryć na nowo spotkanie 

z dziedzictwem historii, kulturą, pięknem krajobrazu, z dru-

gim człowiekiem i samym Bogiem. Następnie pojechaliśmy 

zwiedzać Kopalnię Soli w Bochni. Jest to niewątpliwie naj-

starsza Kopalnia Soli w Polsce - powstała w 1248 roku. 

Wiele atrakcji i możliwości czeka na każdego odwiedzające-

go. Niebywałe przeżycie to przejazd autentyczną kolejką, 

zjazd windą, wyjątkowy mikroklimat oraz trasa turystyczna, 

która wzbogacona jest ekspozycją multimedialną prezentują-

cą rozwój górnictwa. zagrożenia, walkę z żywiołami oraz 

piękno podziemnej natury. Cały dzień był niewątpliwie pełen 

wrażeń, zakończony przepyszną kolacją gdzie wszyscy 

uczestnicy wymieniali się swymi doznaniami i przemyślenia-

mi. Wieczorem wróciliśmy do domu w wyjątkowo dobrych 

humorach.  Dziękuję Paniom z KGW i wszystkim uczestni-

kom za udział w wycieczce, jesteście wyjątkowi i właśnie 

dzięki temu długo będziemy wspominać ten wyjazd.  Gabriela Oślizło 

WYCIECZKA DO TYŃCA 
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Z PAŁACOWEGO ŻYCIA , CO SŁYCHAĆ NA CZERNICKIM ZAMECZKU. . .  

Stowarzyszenie „Spichlerz” z Czernicy 

24 października, Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, obchodziło swoje 9. urodziny. Człon-

kowie organizują wiele ciekawych wydarzeń, skupionych wokół lokalnych historii oraz dziedzictwa. 

Stowarzyszenie wydaje książki, organizuje Piknik Historyczny, Bieg Uliczny, Noc Muzeów. Czasem 

pałacowy park staje się sceną teatralną, na której grane są widowiska historyczne w wykonaniu zaprzy-

jaźnionego od lat Teatru Safo z Rydułtów. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do podglądania działań Stowarzyszenia na stronie 

www.sdlspichlerz.pl lub na Facebooku. 
 

Pierwsza na Śląsku – Wioska Tematyczna 

„Spichlerz tajemnic” powstał na bazie  materiałów zbieranych przez lokalną społeczność pod opieką 

Stowarzyszenia Spichlerz systematycznie od 2011 roku. Zdjęcia, dokumenty, historie, zwyczaje, stały 

się dla czernickiej społeczności jedynym w swoim rodzaju zasobem, unikatową wartością odróżniającą 

Czernicę na tle okolicznych miejscowości. Wszystko, co wspólnie z najstarszymi mieszkańcami zebrali-

śmy na przestrzeni tych ostatnich lat, stało się doskonałym materiałem do interpretacji dziedzictwa 

lokalnego. Na tej właśnie bazie powstała wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic”. Wioska tematyczna 

to kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej 

społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu. 

Od dziewięciu lat grupa społeczników, która obecnie tworzy Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spi-

chlerz pracuje razem ze społecznością lokalną odkrywając i interpretując dziedzictwo historyczne i 

lokalną tradycję. Dzięki tej pracy czernicka społeczność lokalna jest świadoma, w jakim miejscu żyje, 

jaka jest jego historia i co wyróżnia Czernicę na tle okolicznych miejscowości. Wraz z rosnącą świado-

mością bogactwa lokalnego dziedzictwa wśród społeczności pojawia się chęć nie tylko dalszego pozna-

wania swojej historii i tradycji, jak również chęć przekazywania tej wiedzy i upowszechniania jej w spo-

łeczeństwie. Dzięki świadomości, że wspólnym wysiłkiem udało się uratować od zapomnienia historie z 

przeszłości, w głównej mierze dotyczące XIX wiecznego pałacu, jego właścicieli, zarządców i tajemnic, 

obraliśmy za kierunek rozwoju lokalną turystykę. 
 

W spiżarni barona von Roth 

Na terenie parku przy czernickim pałacu powstała „Spiżarnia barona von Roth”. Można w niej zakupić 

pamiątki, książki oraz przetwory idealne na długie, jesienne i zimowe wieczory. 
 

Urodzinki dla dzieci w Zameczku 

Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury” organizuje tematyczne urodzinki dla dzieci. Wszystkie szcze-

gółowe  informacje można znaleźć na Facebooku Urodzinki w Zameczku. Zachęcamy również do kon-

taktu z animatorem: tel. 694 940 511 
 

Zbieramy historie 

Stowarzyszenie „Spichlerz” nie przestaje poszukiwać historii z naszego regionu. Jeśli i Ty jakąś masz – opowiedz nam ją! Wszystkie 

zebrane do tej pory opowieści zostały opublikowane w książce „Wspomnienia mieszkańców Czernicy, Łukowa Śl. i okolic”. Książki  

można zakupić w pałacowym biurze. 
 

Kawiarnia Rothówka 

Zapach aromatycznej, świeżo zmielonej kawy da się poczuć już od wejścia. Desery w słoikach zachęcają do degustacji. Różnorodne 

smaki herbat pozwalają na podróż w najróżniejsze zakątki świata. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Idealne na odda-

nie się lekturze, grze w planszówki, czy miłe spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Rozko-

szując się smakiem kaw, herbat, napojów, deserów i licznych przekąsek można oderwać się 

od codzienności, a dodatkowo jeszcze poczuć oddech historii. Serdecznie zapraszamy do 

lokalnej kawiarni na kawy i desery oraz lody! Kawiarnia jest czynna codziennie od 16:00 do 

20:00, w soboty od 10:00 do 18:00, a w niedzielę od 15:00.            SDL Spichlerz 
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W dniu 05.10.2021r. w sali OSP Lyski zorganizowana została debata 

otwarta służb mundurowych. Temat przewodni spotkania dotyczył współ-

pracy służb mundurowych z urzędami gmin, instytucjami oraz organizacja-

mi działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w środo-

wisku lokalnym. W wydarzeniu udział wzięli Wójtowie oraz Radni Gmin 

Lyski, Gaszowice, Jejkowice. Podczas debaty obecni byli także funkcjona-

riusze służb mundurowych - Straży Gminnej Lyski, Komisariatu Policji 

Gaszowice, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Rydułto-

wach – a także pracownicy urzędu gminy i gminnych jednostek i zakładów. 

Wydarzenie składało się zarówno z części referencyjnej oraz debaty 

otwartej. 

 

W części referencyjnej, swoje wystąpienia wygłosili zarówno funkcjonariusze Straży Gminnej – Komendant Adam Mandera 

oraz Inspektor Kamil Hołek, a także funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Sebastian Dziedzioch oraz wykła-

dowca akademicki i wieloletni przedstawiciel WKU w Rybniku – mjr Wacław Wojaczek. 

Część referencyjna składała się z następujących tematów i zagadnień: 

- Działalność Straży Gminnej w Lyskach, jako przykład funkcjonowania straży na terenach wiejskich 

- Współpraca i działania służb mundurowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego oraz eliminowania poszczegól-

nych miejscowych zagrożeń. 

- Działalność prewencyjna Straży Gminnych i Miejskich w zakresie porządku publicznego. 

- Sposób funkcjonowania i współpracy służb mundurowych -Straży Gminnej, Policji, Straży Pożarnej oraz Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Rybniku. 

 

Jedna z głównych kwestii poruszonych podczas debaty dotyczyła funkcjonowania Straży Gminnej w Lyskach oraz współpracy  

z innymi służbami działającymi na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa lokalnego. W pierwszej części wydarzenia, 

przedstawiono zakres obowiązków i zadań wykonywanych podczas codziennej służby Straży Gminnej na przestrzeni ostatnich 

kilku lat. Podkreślono także, jak niebagatelne znaczenie mają działania lyseckiej straży w aspekcie przestrzegania przepisów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

 

Po zakończeniu części referencyjnej, swoje przemówienia wygłosili m.in. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt oraz Zastępca Wój-

ta – Grzegorz Dudek, a także Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol i Wójt Gminy Jejkowice - Marek Bąk. Głos w debacie 

zabrali przede wszystkim przedstawiciele służb - Komendant Straży Miejskiej w Rydułtowach - Krzysztof Mocarski, 

a także Komendant Komisariatu Policji w Gaszowicach - podinsp. Mariusz Wowra. Na uwagę zasługuje również obecność byłe-

go Komendanta KP Gaszowice, a obecnie inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Gaszowi-

ce Zbigniewa Ciałonia, który podzielił się swoim doświadczeniem z pełnienia wieloletniej służby i współpracy funkcjonariuszy 

Komisariatu Policji w Gaszowicach wraz z lyseckimi strażnikami. W trwającym ponad 3 godziny wydarzeniu uczestniczyli rów-

nież Radni Gmin Lyski, Gaszowice oraz Jejkowice. Czynny udział w debacie wzięli również: Zastępca Przewodniczącego Rady 

Gminy Lyski – Józef Korbel, kierownik OPS Lyski – Władysław Szwed, kierownik oczyszczalni ścieków w Suminie – Katarzyna 

Będkowska oraz Sekrzetarz Urzędu Gminy Lyski – Katarzyna Czogała. Podczas spotkania zarówno Wójtowie jak również Ko-

mendant Komisariatu Policji w Gaszowicach podkreślili, jak znaczące i istotne dla kształtowania i zapewnienia bezpieczeństwa 

wśród lokalnej społeczności jest funkcjonowanie Straży Gminnej Lyski we wzajemnej współpracy i pomocy z Policją oraz inny-

mi służbami – w myśl przyświecającego funkcjonariuszom motto „pomagać, służyć, egzekwować”.    SG 

DEBATA SŁUŻB MUNDUROWYCH 

Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe przedstawiają się następująco: 

- do końca 2021 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał powy-

żej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej, czyli wyprodukowane w dniu 1.09.2007 i 

starsze 

- do końca 2023 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał od 5 

do 10 lat od daty produkcji, czyli wyprodukowane w dniu 2.09.2007 do 1.09.2012 

- do końca 2025 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał poniżej 5 lat od daty 

produkcji, czyli wyprodukowane w dniu 2.09.2012 do 1.09.2017 

- do końca 2027 roku należy wymienić kocioł spełniający wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 

lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.                     SG 

W  rocznicę śmierci Sołtys  i Rada Sołecka Czernicy złożyli wieniec na grobie urodzonego 

w Czernicy wielkiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego.              AM 

STRAŻ GMINNA PRZYPOMINA O TERMINACH WYMIANY KOTŁÓW  

HOŁD DLA SŁYNNEGO KOMPOZYTORA 
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Kto lubi czytać lektury szkolne, ręka do góry! Patrzę, patrzę i ...nic nie widzę? Ach, 

jednak ktoś się znalazł i to całkiem sporo uczniów. To uczniowie klas siódmych ze 

szkoły w Czernicy. Co się takiego stało, że niechęć wobec często przykrego obo-

wiązku, ustąpiła ciekawości i zaangażowaniu? Otóż na wspólne czytanie II części 

„Dziadów” uczniowie przybyli wieczorem (29.10. i 2.11.2021 r.) do budynku szkol-

nego. Było ciemno, mrok sali rozświetlały tylko lampiony ze świeczkami 

(zabezpieczone, by nie stwarzać zagrożenia). W środku kręgu, który udawał wnę-

trze cmentarnej kapliczki, przygotowano rekwizyty znane z dramatu Mickiewicza: 

prześcieradło, pod którym spoczął manekin udający trupa, miseczki z pokarmami i 

napojami (chlebem, gorczycą, pszenicą, owocami, kukurydzą, wodą, mlekiem itp.) 

oraz kropidło z wodą udającą święconą. Uczniowie przebrali się za wieśniaków, a 

kilkoro z nich otrzymało role duchów przywołanych na obrzęd dziadów. 

Atmosfera była magiczna i mroczna. Cmentarny klimat, ciemności, posępna muzyka 

i słowa wieszcza stworzyły taką magię spotkania, że wszyscy uczestnicy tej lekcji 

mocno wczuli się w sytuację z dramatu. Każdy z uczniów miał swoją kwestię do 

odczytania, niektórzy występowali indywidualnie, inni tworzyli chór. Po przeczyta-

niu całej lektury wszyscy uczestnicy doskonale potrafili opowiedzieć, kim byli boha-

terowie i co ich sprowadziło do kapliczki w noc przed Zaduszkami. Treść lektury 

została przyswojona z łatwością i na pewno na długo, o ile nie na zawsze, pozosta-

nie w pamięci uczniów klas siódmych. Każda klasa miała osobno swój obrzęd, więc zadbaliśmy także o zachowanie dystansu. 

Podczas drugiego nocnego czytania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Iwona Witek. Miała wpaść na chwilkę, a 

została na całej imprezie. Nic dziwnego, trudno było się oderwać od niesamowitego widowiska w wykonaniu siódmoklasistów. 

Choć było to ich zapoznanie się z lekturą, niezwykle sprawnie wypadło czytanie wcale nie łatwego XIX-wiecznego języka. 

Podczas następnej lekcji (już w klasie) wszyscy uczniowie powtarzali co chwila: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to bę-

dzie, co to będzie?". Tekst został utrwalony, a ciemność na pewno nie będzie wypełniała ich pamięci. Wprost przeciwnie – 

trudna lektura będzie się kojarzyła z niezwykłym przeżyciem i zostanie zapamiętana.    Aleksandra Tkocz 

NOCNE CZYTANIE „DZIADÓW” W CZERNICKIE J SZKOLE  

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i 

realizowany od 2016 r. przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. 

Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychiczne-

go dzieci i młodzieży oraz nauka, jak dbać o dobrostan psychiczny, co na 

niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Po-

zytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy 

nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W 

czasie trwania Programu wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty 

wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży jak i  osób 

dorosłych z ich otoczenia. W każdym miesiącu szkoła realizuje jedno spo-

śród dwóch, trzech zadań proponowanych przez organizatorów. Koordyna-

tor dodatkowo uczestniczy i realizuje zadanie e-learningowe. W październi-

ku uczniowie skoncentrowali się na poszukiwaniu swoich mocnych 

stron. Nauczyciele zaproponowali uczniom opracowanie sylwetek znanych 

(aktualnie i historycznie) Polek i Polaków. Zadaniem uczniów było między 

innymi wypisanie mocnych stron sławnych bohaterów narodowych (również 

w oparciu o źródła historyczne), a następnie określenie, jakie oni sami mają 

mocne strony, co ich wyróżnia i co może sprawić, że w przyszłości, to oni 

będą mieli poczucie osiągniętego sukcesu. Zadanie październikowe zostało 

zrealizowane dzięki zaangażowaniu nauczycieli Moniki Dudzik, Joanny Biskup 

i Kamili Dobrowolskiej. Chętni uczniowie przygotowali prezentacje, albumy, 

plakaty i referaty. W klasie II a uczniowie zaangażowali się w stworzenie 

mapy wizyjnej „Być jak…”, gdzie prezentowali swoje wyobrażenia na temat 

wykonywanego zawodu w przyszłości. Wybór potrafili z łatwością uargu-

mentować, kierując się tym, co lubią robić.  Można przyznać, że zada-

nia  wpłynęły pozytywnie na integrację grupy.  Teraz pora na zadanie listopa-

dowe, którego tematem przewodnim jest „Samorozwój przez sztukę”. W 

tym miesiącu skoncentrujemy się na tym, jakie znaczenie mają dla naszej kon-

dycji psychicznej wszelkie działania o charakterze artystycznym. Zajęcia w 

wybranych klasach będą prowadzone przez nauczycielki: Iwonę Kwiatoń, 

Monikę Karecką i Ewę Gembalczyk, które zaproszą uczniów do wspólnego 

działania i samorozwoju!           Koordynatorka, Kamila Dobrowolska  

SZKOŁA MYŚLENIA POZY TYWNEGO CZYLI POWAŻNE ZMIANY W CZERNICKIEJ SZKOLE!  



Str. 6 

W dniach 13 i 14 listopada 2021r. na hali OKiS-u  

w Gaszowicach, po dłuższej przerwie, odbyła się kolej-

na odsłona akcji "SZOP - Sprzedaj, Zamień, Oddaj Po-

trzebującym". Tak jak w latach poprzednich, miała cha-

rakter Pchlego Targu z akcentem charytatywnym.                      

Pchli Targ umożliwiał osobom prywatnym wystawienie 

swoich nowych bądź używanych przedmiotów i przez 

to nadawanie im "drugiego życia". Na stanowiskach/ 

stolikach można było znaleźć i zakupić nie tylko atrak-

cyjne ubrania, torebki, książki, zabawki, biżuterię, płyty 

ale była także okazja, by wymienić się spostrzeżeniami 

z pasjonatami rękodzieła czy filatelistyki. Druga część 

akcji dawała możliwość wspierania finansowego bądź 

rzeczowego dla potrzebujących. Tym razem można 

było wesprzeć rybnicką fundację " Jestem Głosem 

Tych, Co Nie Mówią". Można było poznać wolontariu-

szy i porozmawiać czym się zajmują oraz wymienić się 

doświadczeniami. Oprócz darów rzeczowych zebrano 

do puszek kwotę 1080 zł. To dla podopiecznych Fun-

dacji duże wsparcie – dziękujemy! 

Tak jak w poprzednich latach, Małgorzata Stryczek 

przygotowała duże serce składające się z puzzli, w któ-

re wpisywane były osoby wspierające akcję i przyczy-

niające się do jej sukcesu.  Zdjęcia na tle tego serca 

stały się też jedną z atrakcji. 

Osobami wspierającymi akcję, którym serdecznie dzię-

kujemy, są: Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol 

oraz pracownicy Urzędu Gminy, kierownik OKiS-u - 

Jerzy Białek wraz z pracownikami, ciastkarnia 

"KOMOR" z Gaszowic, cukiernia "Emilia Kristof" z 

Rybnika, pizzeria "Grzechu Warte" z Lysek, Andrzej 

Makarski, Adam Stryczek, Kacper Wójcik, Jakub Mań-

ka, proboszczowie parafii z Gaszowic, Czernicy i 

Szczerbic, "Foto - Studio" Urszuli Mazurek, 

"UNIMARKET" z Gaszowic. Ze strony medialnej 

wspierali nas: Radio90, telewizja TVT oraz Nowiny.pl, za co również 

bardzo dziękujemy.   Swoje serdeczne podziękowania przekazuje rów-

nież Fundacja „Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią” za wyjątkowo ser-

deczną atmosferę podczas udziału oraz za hojność dla ich podopiecz-

nych. 

Akcja, mimo trwającej pandemii, cieszyła się zainteresowaniem i spotkała 

się z ciepłym przyjęciem, za co organizatorzy dziękują wszystkim uczest-

nikom. Liczymy na to, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnym 

"SZOP"-ie.        

Organizatorzy 

AKCJA  "SZOP - SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, ODDAJ POTRZEBUJĄCYM"  

Składam podziękowania tym, którzy przyłączyli się do naszej 

zbiórki i wsparli Rybnickie Schronisko! Myślę, że akcja ta będzie 

cykliczna i za rok znów okażemy jeszcze więcej serca potrzebują-

cym zwierzakom. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy okazali 

swoją dobroć w postaci darów, które przekazane zostaną na-

szym braciom mniejszym.  
Gabriela Oślizło 

OWOCNA ZBIÓRKA NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  
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WYCIECZKA KLASOWA 
3 listopada br. uczniowie klas siódmych pojechali na długo 

wyczekiwaną wycieczkę. Tym razem wspólnie z wychowaw-

cami wybrali Muzeum Śląskie w Katowicach i cudowny no-

woczesny AQUA Park w Tychach. Po przyjeździe Pan prze-

wodnik zabrał nas na spacer po mieście, które obecnie 

zmienia się nie do poznania. Poszliśmy więc do zabytkowe-

go Kościoła Mariackiego, gdzie podziwialiśmy sztukę autor-

stwa Józefa Unierzyskiego, zięcia Jana Matejki oraz piękne 

witraże znanych artystów. Następnie poszliśmy pod Pomnik 

Powstańców Śląskich i obejrzeliśmy pomnik Józefa Ziętka. 

Potem udaliśmy się pod Spodek, który przypomina latający 

talerz i podziwialiśmy nowoczesne Centrum biznesowe i NOSPR. Kolejnym punktem była wizyta w muzeum. Tam wraz z prze-

wodnikami podziwialiśmy piękno prac różnych artystów. Trasę, którą szliśmy nazwano „Szkolną rajzą” . Przedstawiała ona cza-

sy, w których żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie. To była prawdziwa „żywa” lekcja historii, która na długo zostanie nam w 

pamięci. Drugim punktem naszej wycieczki był relaks, którego doświadczaliśmy w nowo otwartym Parku Wodnym w Tychach. 

Zjeżdżalnie, rwąca rzeka, fale morskie, kąpiel wodna w ciepłej wodzie, jacuzzi dostarczyły wszystkim niezapomnianych chwil. 

Dosłownie i w przenośni przeżywaliśmy chwile radości i szczęścia. Podczas tych zabaw mogliśmy jeszcze lepiej się poznać i na-

cieszyć wspólnie wreszcie spędzanym czasem. Do domu wracaliśmy po całym dniu ciekawych doświadczeń, pełni przeżyć i fan-

tastycznych pozytywnych emocji. Dziękujemy naszym nauczycielom, paniom: Aleksandrze Niesobskiej, Martynie Skorupie, Be-

acie Wawoczny-Kloc, Dorocie Malon za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem i opieką w chwilach potrzeby.  
kierownik wycieczki, Zenobia Mrozek 

20 listopada 2021 roku w Ośrodku Kultury i 

Sportu, odbył się amatorski turniej siatkówki halo-

wej 3-osobowej. Do turnieju przystąpiło 7 drużyn, 

które zostały rozlosowane na dwie grupy. Druży-

ny rozgrywały mecze w trybie "każdy z każdym". 

Pojedynki toczyły się do dwóch wygranych setów, 

a awans do fazy półfinałowej otrzymały po dwie 

najlepsze drużyny z każdej grupy. 

Od pierwszego do ostatniego meczu emocje się-

gały zenitu, a pojedynki były bardzo ciekawe. 

Ostatecznie zwycięzcą turnieju okazała się druży-

na "OKIS Gaszowice MCJ", która w finale pokona-

ła drużynę "STUDENTÓW". W meczu o 3 miej-

sce zwyciężyła "DRUŻYNA A" która po zaciętym meczu pokonała drużynę „LEPIARCZYKÓW”. 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach odbywających się na terenie naszego ośrodka.   OKiS 

AMATORSKI TURNIEJ SIATKÓWKI 

W piątek 29.10. br. w Szkole Podstawowej w Jankowicach 

odbył się  turniej tenisa stołowego. O mistrzostwo powia-

tu zawalczyły szkoły reprezentujące trzy gminy. Były nimi 

SP Czernica (gmina Gaszowice), SP Adamowice (gmina 

Lyski), SP Jankowice (gmina Świerklany). Zacięte pojedynki 

stoczyły dziewczęta, w których efekcie Mistrzem Powiatu 

zostały uczennice SP Czernica: Żydek Paulina oraz Gleaser 

Oliwia, stając się jednocześnie reprezentantkami na etap 

rejonowy. 

Drużyna chłopców w składzie: Mandrysz Krzysztof, Kolar-

czyk Przemysław oraz Gebel Jakub wywalczyła II miejsce.  

Opiekun: Zenobia Mrozek 

Zawodnicy po skończonych zawodach otrzymali z rąk 

Dyrektora Szkoły piękne dyplomy oraz gratulacje i podzię-

kowanie za wspaniałą uczniowską postawę. Dyrektor Szkoły podziękował także nauczycielom za przygotowanie uczniów do 

turnieju.                       ZM 

SUKCES CZERNICKICH TENISISTÓW W TURNIE JU POWIATOWYM  
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Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych od dnia 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami mija 20 grudnia br. Str. 8 

Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5 miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypominającą dawkę 

szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą, po pół roku od 

pełnej dawki szczepionki.  

Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na 

COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. 

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje z 

czasem. To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych 

szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne. 

Na szczepienie zarejestrujesz się nie tylko w placówkach medycznych. Do akcji szczepień dołączyły apteki, galerie handlowe 

oraz pracodawcy. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.  

Cały czas można także klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i możliwa jest 

przez: 

 bezpłatną infolinię 989; 

 SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; 

 pobliski punkt szczepień; 

 stronę www.pacjent.gov.pl. 

Pamiętaj, że lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie 

wystawić e-skierowanie na szczepienie. Dzieje się tak w 

przypadku braku automatycznie wystawionego e-

skierowania. 

Każdorazowo lekarz ocenia odstęp od ostatniego szczepie-

nia – minimum 180 dni w przypadku dawki przypominają-

cej. 

Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) na rok od 

daty wykonanego szczepienia.            materiał pobrany ze strony internetowej: www.gov.pl 

TRZECIA DAWKA SZCZEP IONKI PRZECIW COVID -19 


