B IULETYN U RZĘDU G MINY G ASZOWICE
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Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców
za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ system gminny:
•

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;

•

Gmina poinformuje o sposobie liczenia opłaty;

•

Opłata za odpady posegregowane będzie niższa,
opłaca się więc segregować odpady;

•

Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze
odpady zmieszane i selektywnie zebrane od
mieszkańców;

•

Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;

•

Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli
oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o
miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich
działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu w zakładce –
Ref. Ochrony Środowiska
Utrzymanie czystości.

Na zdjęciach od góry: 1, 2 - Spotkanie noworoczne w Czernicy;
3 – Występ Chóru Bel Canto w kościele w Gaszowicach; po prawej stronie: 4 - Zespół „Singers” na festiwalu kolęd.
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Serdeczne podziękowania
dla

Wykonawców: Znak Pokoju, Znaczki, Stokrotki, Czelodka,
Singers, Katarzyny Grzeszczak i Hani Hołek
I wszystkich DARCZYŃCÓW
A także: Małgorzaty i Mirosława Wita, Małgorzaty Nadarzy, Hanny Perenc, ks. Prob. Eugeniusza Twardocha, KGW
w Czernicy i w Łukowie, firm „Unister Sound” Jacek Pytlik
i Foto SYCHA,
Fundacji „Miej Serce” i wszystkim zaangażowanym
za okazaną bezinteresowną pomoc, serce i życzliwość
podczas organizacji koncertu charytatywnego
„ZNAK POKOJU I PRZYJACIELE”
zorganizowanego na rzecz dzieci niepełnosprawnych
z Czernicy i Łukowa Śl. - gdzie udało się zebrać 4011,50zł
Państwa postawa jest dla nas nieocenioną inspiracją do dalszej pracy oraz świadectwem, że są ludzie dobrej woli, wielkiego serca, dla których dobro dziecka jest wartością nadrzędną.
Ośrodek Kultury w Czernicy, Barbara Wołczyk
Czernica 15.01.2012
INFORMACJA - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W związku ze zbliżającym się terminem płatności I raty
podatku (tj. 15 marzec 2012 r.), Wójt Gminy Gaszowice
przypomina, iż właściciele nowo wybudowanych budynków
(np. domów czy garaży) są zobowiązani do złożenia informacji na podatek od nieruchomości do tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności (np. zakończenie budowy budynku lub rozpoczęcie jego użytkowania przed ostatecznym wykończeniem). W takiej sytuacji
opodatkowanie następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały powyższe okoliczności.

PLANOWANY WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOŁACH GMINY GASZOWICE
Wypoczynek zimowy 2012, w formie półkolonii, planują zorganizować
3 placówki w gminie: 2 szkoły podstawowe oraz gimnazjum. W każdej
ze szkół, w formach wypoczynku, będzie uczestniczyć codziennie do
45 uczniów. Są to wyjazdowe formy wg poniższego zestawienia:
1.Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy: 06 – 10.02.2012
06.02.2012, godz. 10.00-13.00 Zajęcia rekreacyjno - sportowe na basenie w Gorzycach - wyjazd;
07.02.2012, godz. 9.00-13.00 Zajęcia ruchowe, zabawa w Figloraju w
Rybniku - wyjazd;
08.02.2012 godz. 10.00-13.00 Zajęcia sportowe na lodowisku w Pszowie - wyjazd;
09.02.2012, godz. 9.00- 13.00 Zajęcia regionalne, plastyczne, muzyczne w Żorskim Centrum Regionalnym w Żorach - wyjazd;
10.02.2012, godz.9.00-12.00 Zajęcia kulturalno - medialne – pobyt
w kinie Cinema City w Rybniku -wyjazd.
2. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach:
30.01 – 03.02.2012;
30.01.2012 godz. 11.00- 14.00 Wyjazd na basen - Rybnik MOSiR zajęcia rekreacyjno – sportowe;
31.01.2012 godz.9.00-14.00 Wyjazd do kina w Rybniku;
01.02.2012 godz.10.00-14.00 Wyjazd do Muzeum w Rybniku;
02.02. 2012 godz. 9.00- 13.00 Wyjazd na basen - Rybnik MOSiR zajęcia rekreacyjno – sportowe;
03.02. 2012 godz. 8.00-16.00 Wyjazd do kina w Rybniku.
3. Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach: 30.01 – 03.02.2012;
30.01.2012 godz. 9.00 - 12.30 Wyjazd na lodowisko – Pszów;
31.01.2012 godz. 9.30 - 12.30 Wyjazd do Rybnika /Plaza/ - kręgielnia;
01.02.2012 godz. 9.30 - 12.30 Wyjazd do Rydułtów, zwiedzanie kopalni Ignacy;
02.02.2012 godz. 9.00 - 12.30 Wyjazd do Muzeum w Raciborzu;
03.02.2012 godz. 9.00 - 12.30 Wyjazd na lodowisko – Pszów.

W sytuacjach budzących wątpliwości, organ podatkowy
PIT ZA 2011 PRZEZ INTERNET
może przeprowadzić kontrolę podatkową, której celem jest
sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wy- Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym
i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to
nikających z przepisów prawa podatkowego.
Zmiana terminów składania wniosków o zwrot akcyzy
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nastąpiła zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Zgodnie z nowymi przepisami w 2012 roku producenci rolni
będą mogli składać wnioski:
- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami
VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z frakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Nastąpiła również zmiana wysokości stawki zwrotu podatku
akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do
produkcji rolnej i wynosi obecnie 0,95 zł od 1 litra oleju.

zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT16, PIT-16A, PIT-19A za 2011r. Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 musisz:
posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować dane takie jak:
identyfikator podatkowy (NIP albo pesel), imię i nazwisko, data
urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za
2010r. — zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.
Dalej wystarczy 5 kroków: 1) wejdź na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki Do pobrania aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z
zakładki Formularze, 2) wypełnij formularz, 3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010r., 4)
wyślij dokument, 5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania
listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie
skarbowym.
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CHÓRU KROK W NOWY ROK

Ogólnopolski sukces SINGERSów

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” – oznajmił wszystkim chór
Bel Canto w kościele w Górkach, w dzień objawienia Pańskiego
tj. w święto Trzech Króli. Tego dnia chór występował również na
koncercie w Krzyżkowicach. Słuchacze byli oczarowani śpiewem
chóru i pełni uznania dla solistów: Mateusza i Bożeny. Burmistrz
Pszowa w dowód uznania ofiarował dh Kalisz piękne kwiaty.

Dnia 6 stycznia braliśmy udział w finale XVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Po wcześniej wygranych
eliminacjach w RCK w Raciborzu, mieliśmy szansę zaistnieć na
będzińskiej scenie. W eliminacjach rejonowych, które odbyły się w
32 miastach Polski i 3 ośrodkach za granicą udział wzięło ponad
15000 osób, których oceniało 115 jurorów.

8 stycznia br. chór kolędował w kościele św. Jerzego w Rydułtowach. 14 stycznia ucieszył śpiewem pięknych kolęd, pensjonariuszy Domu Opieki w Lyskach.
Wielkim wydarzeniem był zorganizowany przez chór 18-ty koncert kolęd w Gaszowicach. Była to prawdziwa uczta duchowa.
Wszystkich cieszył śpiew zaproszonych chórów, a przy występie
folklorystycznego „Olzianki” popłynęła niejedna łza wzruszenia.
Następnego dnia odbyło się walne zebranie chóru – podsumowujące pracę zespołu w roku ubiegłym oraz plan pracy na rok bieżący.
22 stycznia br. chór uświetnił Mszę Św. dla chorych i personelu
medycznego w kaplicy przyszpitalnej w Rybniku-Orzepowicach,
a w godzinach popołudniowych zakończył kolędowanie na koncercie w Niedobczycach.
Drodzy słuchacze i sympatycy naszego chóru, dziękujemy za
obecność na naszych koncertach i występach. Baczmy jednak na
Tego, dzięki któremu mamy tyle radości i wzruszeń – na Jezusa
w ubogim żłóbeczku.
Chórzystka
POWIATOWA LIGA TENISA STOŁOWEGO
Na sali gimnastycznej Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach rozgrywane były turnieje w ramach Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego dziewczyn
i chłopców. Rozegrano 3 turnieje dziewcząt i chłopców.
Klasyfikacja I turnieju - 30.09.2011r.
Dziewczyny: I m. - Gimnazjum Lyski 80 pkt.; III m. – Gimnazjum Piece 66 pkt.

Naszą szkołę reprezentowały: Gołofit Dominika, Salwiczek Sandra, Ludynia Olga, Tomaszek Dominika, Łata Joanna, Bizoń Patrycja.
Chłopcy: I m – Gimnazjum Piece 86 pkt

Indywidualnie: I m Gwoźdź Remigiusz – Gimnazjum Piece, II m Grabiec
Dawid – Gimnazjum Piece
Naszą szkołę reprezentowali: Gwoźdź Remigiusz, Grabiec Dawid, Szymura Sebastian, Bugdoł Mateusz, Jarząbek Przemysław, Witek Bartosz.
Klasyfikacja II turnieju -21.10.2011r.
Dziewczyny: I m – Gimnazjum Lyski 80 pkt; III m – Gimnazjum Piece 67 pkt
Chłopcy: I miejsce – Gimnazjum Piece 87 pkt

Klasyfikacja III turnieju -14.11.2011r.
Dziewczyny: I m – Gimnazjum Jankowice 81 pkt; III m – Gimnazjum Piece 68 pkt
Chłopcy: I miejsce – Gimnazjum Piece 83 pkt

W poniedziałek 12.12.2011r. odbył się turniej finałowy, na którym wręczono medale, puchary, dyplomy oraz statuetki dla najlepszej zawodniczki
i najlepszego zawodnika. Na turnieju finałowym obecny był Wójt Gminy
p. Andrzej Kowalczyk oraz Radny Powiatu p. Zbigniew Goworowski.
Klasyfikacja końcowa Ligi Powiatowej Tenisa Stołowego 2011r.
Dziewczyny: I miejsce – Gimnazjum Jankowice 316 pkt, III miejsce –
Gimnazjum Piece 261 pkt
Chłopcy: I miejsce – Gimnazjum Piece
Remigiusz Gwoźdź, Gimnazjum Piece.

W Będzinie komisja oceniająca wysłuchała 127 uczestników festiwalu, co przekłada się na liczbę 1680 osób biorących udział w finale. My zdobyliśmy II miejsce, co jest niewątpliwie naszym ogromnym sukcesem, gdyż będziński festiwal jest najbardziej prestiżowym festiwalem kolęd w Polsce.
Wykonaliśmy trzy utwory: „Przybieżeli do Betlejem” – tradycyjną
kolędę we własnej aranżacji, z akompaniamentem gitarowym Mateusza; „Będzie kolęda” w opracowaniu własnym, z akompaniamentem gitary i fortepianu (Katarzyna Brachaczek) oraz amerykański utwór znany jako „When I Fall in Love”, z polskim tekstem
„Gdy zapadnie zmrok”. Utwór ten opracował muzycznie Janusz
Budak - dyrygent chóru Bel Canto, a słowa polskie napisała nasza
chórzystka Daniela Wojaczek oraz Mieczysław Błaszczyk – tenor
polskich scen operowych.
Z ogromną radością dziękujemy wszystkim, którzy bezpośrednio
przyczynili się do naszego sukcesu oraz tym, którzy trzymali kciuki
i wznosili za nas modły:).
Zespół SINGERS
Zapraszamy na naszą stronę: www.singers-voc.eu
POMOC DLA BARTKA
Witam, nazywam się Bartosz Kuźnik. W listopadzie 2010 r. uległem wypadkowi, w wyniku którego straciłem obie nogi powyżej
kolan. Dzięki pomocy wielu osób, udało mi się zakupić kolana typu
C-Leg. Chodzenie u osoby po podwójnej amputacji pochłania trzy
razy więcej energii niż u pełnosprawnej osoby. By móc w pełni
dojść do samodzielnego życia muszę
przejść przez kosztowną rehabilitację, w
trakcie której będę zmuszony ponieść dalsze
koszty protezowania. Szczerze liczę, że w
tym roku uda mi się powrócić na studia o
własnych siłach. Zwracam się zatem jeszcze
raz z prośbą o pomoc w postaci przekazania
mi 1% z podatku. W zeznaniu podatkowym
za rok 2011 wystarczy wpisać w rubrykach
„przekazanie 1% podatku numer KRS 000000257288 z dopiskiem „Pomoc dla Bartka”.
Istnieje również możliwość przekazania
darowizny na konto o numerze 40 2030 00451110 0000 0218 9160
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Rybniku,
należące do Stowarzyszenia „SUMINA” Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, numer KRS 0000257288 koniecznie z dopiskiem „Pomoc dla Bartka”. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego co daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny. Moje dotychczasowe zmagania można zobaczyć na stronie internetowej : www.bartoszkuznik.pl
Serdecznie dziękuję, Bartosz

343 pkt, Najlepszy zawodnik –

Organizatorzy turnieju : Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”.
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” składa serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu za sfinansowanie III Edycji Ligi Tenisa
Stołowego dla gimnazjów z terenu naszego powiatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach przypomina, że od
1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę
ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
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CZAS PREZENTÓW

PROGRAM COMENIUS - SPOTKANIE W NIEMCZECH
Na kolejne spotkanie projektu COMENIUS, które odbyło się w
miejscowości Betzdorf w Niemczech pojechały trzy nasze gimnazjalistki: Agata Woźnica, Magdalena Durczok oraz Katarzyna Sobik. Opiekę nad nimi sprawowały panie Dominika Czogała-Gaszka
oraz Barbara Widawska. Podróż do Niemiec odbyła się autokarem
z Rybnika do Köln, a następnie pociągiem do Betzdorf. Wszyscy
uczestnicy spotkania zakwaterowani zostali w pensjonacie
„Marienberge” w Elkhausen, gdzie zostali bardzo mile przyjęci
przez właściciela pensjonatu, a także uroczyście powitani przez
Dyrektora niemieckiej szkoły z Betzdorf, która jest partnerem naszego gimnazjum w ramach projektu. Tam nasze gimnazjalistki
spędziły sporo czasu, kontynuując, wraz z kolegami i koleżankami
z innych krajów pracę nad wspólnym projektem – prezentując tradycje związane z Bożym Narodzeniem i testując ćwiczenia dotyczące tej tematyki w języku niemieckim. Przy okazji wzajemnie poznawali się i nawiązywali znajomości i przyjaźnie. W związku z
tym, że spotkanie miało miejsce w czasie adwentu, nadarzyły się
okazje do odwiedzania jarmarków świątecznych, które odbywały
się prawie w każdej miejscowości – to jedna z niemieckich tradycji.
Ciekawym punktem programu było wspólne pieczenie ciasteczek
świątecznych (Weihnachtsplätzchen) a także śpiewanie kolęd niemieckich oraz kolęd typowych dla krajów partnerskich. Sprawiło to
sporo radości nie tylko uczniom ale również nauczycielom. Organizatorzy spotkania umożliwili również zwiedzenie dwóch dużych
miast: przede wszystkim Köln z przepiękną katedrą oraz muzeum
czekolady ale także zabytkowe miasto Koblenz, z uroczym starym
miastem oraz tzw. Deutsche Eckiem, miejscem, gdzie rzeka Mozela
wpływa do Renu. Poza tym uczestnicy projektu odwiedzili również
miasteczko Waldbreitbach, gdzie mieści się największa na świecie
szopka wykonana z korzeni drzew a także wiele innych świątecznych symboli jakchoćby olbrzymi kalendarz adwentowy, piramida
bożonarodzeniowa czy pływający po rzece wieniec adwentowy.
Czas przeznaczony na spotkanie jak zwykle szybko minął i w świątecznych nastrojach wszyscy rozjechali się do swych krajów. Niebawem, bo już w marcu kolejne spotkanie uczestników projektu.
Tym razem goście z Włoch, Niemiec, Turcji, Francji, Bułgarii,
Węgier i Łotwy zjadą do … naszego gimnazjum. Przygotowania do
przyjęcia europejskich gości trwają już od kilku tygodni. Miejmy
nadzieję, że pobyt w naszej szkole, gminie i innych miejscowościach naszego regionu, przyniesie im tyle przeżyć, wrażeń i korzyści edukacyjnych, ile naszej młodzieżywyjazdy do innych krajów.
Szkolny koordynator projektu
Barbara Widawska
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Grudzień to tradycyjnie czas radości, niespodzianek i prezentów.
W tym roku przedszkolacy z Czernicy otrzymali ich bardzo dużo
od św.Mikołaja i pod choinką. Jednak najlepszy nadszedł z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, który to przychylił się pozytywnie do naszego wniosku o przedłużenie projektu „Zapraszamy
do przedszkola”. Działanie to finansowane Przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki
9.1.1” przewidziano w naszej placówce od stycznia do grudnia
2011. Niewykorzystane dotąd środki zostaną przeznaczone na
dalsze działania do końca marca 2012 roku. Są to między innymi:

•

pokrycie wyżywienia dzieci z grupy „Biedronek”,

•

wynagrodzenia nauczyciela tejże grupy,

•

zatrudnienie logopedy, psychologa, nauczyciela rytmiki i
lektorek języka angielskiego dla wszystkich dzieci.

•

organizacja warsztatów radiowych dla wszystkich grup.

Zabrakło nam środków na podwieczorki i przedłużenie pracy
placówki, dlatego od stycznia przedszkole jest czynne od 7.00 do
16.00.
Przypomnę, że w naszej placówce w ostatnim czasie zrealizowaliśmy dwa inne projekty:
„Podróże w świat bajki i baśni” dofinansowanego w konkursie
grantowym Działaj Lokalnie VII w ramach programu Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS z Rybnika.
„Wakacje na Tropie” finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki 9.5.
Dzięki pozyskanym środkom, zaangażowaniu rodziców, pracowników oraz sponsorom nasza placówka bardzo się zmieniła. W tej
chwili przygotowujemy się do wielkiego remontu budynku w
ramach programu termomodernizacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową, gdzie prezentujemy ważniejsze wydarzenia w przedszkolu. Przeglądając zdjęcia można zobaczyć, na ile zmieniły się nasze
sale zabaw. Adres strony: czernicaprzedszkole.blogspot.com.
Pragnę podziękować za pomoc dla przedszkola:

- Panu Andrzejowi Porwołowi, Firma „Skanbis” w Łukowie Śl.
- Państwu Ewelinie i Adamowi Siodmok, Firma, „Sara w Rydułtowach,
- Panu Sewerynowi Tumułka, Firma ARTE w Czernicy.
Dyrektor Przedszkola w Czernicy

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU W CZERNICY

chwilę wszyscy przenieść się mogli ponad 2000 lat wstecz, by poczuć niezwykłą magię oczekiwania na zbliżające się Boże Narodzenie. Wspaniali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie wszyscy udali się na degustację świątecznych ciasteczek
upieczonych przez dzieci.

Dnia 20 i 22 grudnia 2011 r. w przedszkolu w Czernicy zapanowała
niezwykle radosna i świąteczna atmosfera. Wszystko to za sprawą 5
i 6 – latków z grupy ,,Kaczuszek” i ,,Skrzatów”, które pod opieką
wychowawców przygotowały jasełkowe inscenizacje dla swych
rodziców. Wśród aktorów można było zobaczyć anioły czuwające
nad świętą rodziną, pastuszków spieszących powitać narodzonego
Jezusa, a nawet Trzech Króli składających dary u stóp Dzieciątka.
Piękne stroje, śpiew kolęd i recytowane wiersze sprawiły, że choć na

Dodatkową atrakcją dla naszych przedszkolaków był tradycyjny
wyjazd na Jasełka do Gimnazjum w Piecach. Pragniemy serdecznie
podziękować młodym aktorom, pani Danucie Dworaczek
(wychowawcy klasy III b), Katarzynie Brachaczek (odpowiedzialnej
za oprawę muzyczną), Alicji Góreckiej i Ewie Bizoń
(odpowiedzialnych za scenografię) oraz katechetce Sylwii Malczok
– za możliwość uczestniczenia w tym niezwykłym przedstawieniu.
Izabela Szydłowska
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA „ORLIKU 2012”
W CZASIE FERII ZIMOWYCH.

Pon 30 stycznia: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 18.00- rezerwacja;
Wt 31 stycznia: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 19.00- rezerwacja;
Śr 1 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna;
Czw 2 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 18.00- rezerwacja;

Z K ALENDARZA W ÓJTA
W grudniu 2011r. i styczniu 2012r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
16 grudnia - spotkanie przedstawicieli Subregionu Zachodniego
w Rybniku w sprawie nowej ustawy o odpadach;
16 grudnia - spotkanie zainicjowane przez Przewodniczącego Rady
Powiatu Rybnickiego w sprawie wprowadzenia e-biletu;
17 grudnia - wystawa gołębi pocztowych w Radlinie;

Pt 3 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna;
Pon 6 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 18.00- rezerwacja;
Wt 7 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 19.00- rezerwacja;

19 grudnia - walne zgromadzenie Subregionu Zachodniego;
19 grudnia - spotkanie opłatkowe chóru BEL CANTO;
21 grudnia - jasełka przygotowane przez młodzież gimnazjalną dla
przedszkolaków oraz młodzież SP Szczerbice;

Śr 8 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna;
Czw 9 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna, 18.00- rezerwacja;
Pt 10 luty: 10.00 – 13.00 młodzież szkolna.
Animator: Iwona Wolnik

KOSZYKARSKIE SUKCESY SP CZERNICA
Gospodarzem pierwszego powiatowego turnieju koszykówki, który
odbył się 25 listopada 2011 była SP w Lyskach. Z ogromną radością
uczestniczyliśmy w zawodach organizowanych, przy współudziale
pana Andrzeja Zygmunta, przez nauczyciela w-f Bogdana Perenca.
Najmłodsi gracze liczyli 8 lat a najstarsi 10 lat. Turniej rozegrano
systemem „każdy z każdym” dzięki czemu wszyscy uczestnicy zaspokoili potrzebę zaprezentowania się w grze. Reprezentacja w składzie: Kl. II: Czarnecki Adam, Brzoska Paweł, Szczyrba Dawid,
Śmietanka Tomasz, Zientek Albert, Antoniak Paweł. Kl.III : Gembalczyk Łukasz, Opolony Kamil, Warło Kacper, Bombik Radek,
Kolarczyk Denis, Watoła Kamil, Kałusek Kacper. Kl.IV: Długosz
Kamil, Folmert Aleksander, Holona Wojciech, Warmiński Konrad,
Weczerek Marek, Weczerek Mateusz, Jonderko Igor, Nowak Grzegorz.

22 grudnia - walne zgromadzenie PWiK Rybnik;
28 grudnia - spotkanie opłatkowe w Świerklanach zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Rybniku;
12 stycznia – spotkanie noworoczne w Czernicy;
13 stycznia – spotkanie w Gaszowicach z przedstawicielami samorządu z Rydułtów, Lysek, Kornowaca, Raciborza w sprawie drogi
Pszczyna-Racibórz;
14 stycznia - powiatowy turniej Kół Gospodyń Wiejskich w rybnickim teatrze;
14 stycznia - koncert w Zabrzu z okazji wręczenia Laurów Umiejętności;
15 stycznia - koncert kolędowy chórów w kościele w Gaszowicach;
15 stycznia - koncert charytatywny w Czernicy;
17 stycznia - spotkanie robocze sołtysów;
19 stycznia - spotkanie w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu e-administracji;

Uczniowie kl. II i kl. III w efekcie zajęli III miejsce. Chłopcy kl. IV
byli niepokonani we wszystkich meczu i w efekcie zajęli I miejsce. 19 stycznia - spotkanie seniorów sołectwa Szczerbice;
Chłopcy kl.V ulegli Gaszowicom 1 pkt, lecz pozostałe mecze wygra20 stycznia - konferencja w Katowicach nt.planowania przestrzenli w doskonałym stylu i zajęli II miejsce.
nego;
Powód do radości miała nie tylko pani Zenobia Mrozek lecz przede
wszystkim kibicujący swoim pociechom obecni podczas rozgrywek 23 stycznia - spotkanie w Kaletach z minister Edukacji Narodowej;
rodzice a nawet dziadkowie. W zawodach startowały SP Lyski, SP 23 stycznia - konferencja w Katowicach nt. energii.
Jejkowice, SP Pstrążna, SP Zwonowice, SP Gaszowice.
Wszyscy młodzi zawodnicy wykazali się niesamowitą sportową
ambicją, dlatego też w tych zawodach nie wynik był najistotniejszy.
Tak naprawdę każdy zdobywany „kosz” był indywidualnym zwycięstwem początkującego koszykarza. Radośni i zadowoleni wrócili z
uśmiechami na twarzy do szkoły z nadzieją, że drugi turniej odbędzie się już niebawem.
II turniej powiatowej koszykówki odbył się 14 grudnia 2011 w SP
Jankowice. Tym razem grano o Puchar Starosty Rybnickiego.
W turnieju wzięły udział reprezentacje czterech gmin. Nasza gminę
reprezentowała SP CZERNICA w składzie: Długosz Kamil, Folmert Aleksander, Holona Wojciech, Weczerek Marek, Weczerek
Mateusz, Jonderko Igor, Nowak Grzegorz, Marcin i Szymon Abczak. Tym razem również nie zawiedli oni swoich kibiców i wywalczyli wysokie II miejsce. Nasi koszykarze wygrali drużynami z SP
Lyski i SP Jejkowice. Niestety nie pokonali gospodarzy, którzy w
końcowym rezultacie zostali zwycięzcami zawodów. Drobne upominki dla graczy i piękny puchar dla szkoły wręczył pan A. Zygmunt.
Reprezentacja SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY odniosła również zwycięstwo w Mistrzostwach Gminy w koszykówce.
Zawody odbyły się właśnie w Czernicy. Zarówno dziewczęta jak i
chłopcy okazali się być lepsi od swoich koleżanek i kolegów z SP

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje
w dniach 27.04.2012r. – 29.04.2012r.
Wycieczkę do Budapesztu

w programie wycieczki: zwiedzanie Budapesztu i Szentendre. Koszt: 500 zł/osoba. W cenie wycieczki opieka pilota,
2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem. Zapisy i informacje w kawiarni Ośrodka Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Gaszowice i to oni jako reprezentacja gminy wystąpią na zawodach powiatowych. Skład drużyny dziewcząt: Brzoska Monika,
Cichy Karolina, Cimienga Natalia, Gembalczyk Marzena, Pastusiak Patrycja, Stacha Elżbieta, Wieczorek Justyna, Choroba Sandra, Cojg Urszula, Łata Patrycja.
Drużyna chłopców: Folmert Adrian, Hadam Dawid, Kozłowski
Jakub, Kubica Tomasz, Lukoszek Krzysztof, Płaza Adrian, Tlon
Marcin, Wita Adam, Kamil Figura, Lara Mateusz.
Mamy nadzieję, że wszyscy życzliwi kibice będą trzymać za nas
kciuki podczas kolejnego etapu rozgrywek za co z góry dziękujemy.
SP Czernica

Na zdjęciu Uczestnicy projektu Comenius.

OŚRODEK KULTURY „ZAMECZEK”
W CZERNICY serdecznie zaprasza na:

Śledzia w Zamku
21 luty 2012 godz.18.00
…świetna zabawa z DJ-em Sebi,
wspaniałe jedzonko…cena biletu 40zł/os

Redakcja: Urząd Gminy Gaszowiceul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140 Faks: (32) 43 27 141 E-mail: gcigaszowice@wp.pl
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Na zdjęciach od góry: 1 - Turniej koszykówki w Czernicy, 2 - Powiatowa Liga
Tenisa Stołowego, 3,4 - Jasełka w Czernickim Przedszkolu.

