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NOWE RADY SOŁECKIE
W ostatnim tygodniu stycznia oraz w pierwszych dniach lutego
w każdym z pięciu sołectw naszej Gminy odbyły się zebrania
wiejskie, w trakcie których wybrano zarówno sołtysów, jak i
przedstawicieli rad sołeckich. Nowo wybrane władze będą
sprawowały swoje funkcje w latach 2015-2019.
Łuków Śląski: Czerny Witold - sołtys, Procek Jan, Appel Joanna,
Kolosko Antoni, Kostka Andrzej.
Czernica: Mróz Adam - sołtys, Paulus Danuta, Mrozek Zenobia,
Porwoł Monika, Pytlik Mirosław, Warło Marek, Milion Janusz.

Na zdjęciu: Sołtys i Rada Sołecka Łukowa Śląskiego (zdj. M. Nadarzy)

Gaszowice: Kasperzec Czesław - sołtys, Słoboda Józef, Mrozek
Paweł, Jezusek Joachim, Białek Jerzy, Cichos Krystian, Lazar
Adam.
Szczerbice: Szymik Mieczysław - sołtys, Bienek Renata, Czyżyk
Agnieszka, Hałas Henryk, Kowalski Piotr, Ochojska Gabriela,
Szymik Weronika.
Piece: Oślizło Gabriela - sołtys, Salwiczek Jadwiga, Dobrzyńska
Justyna, Nogły Leszek, Neuman Anna.
 UG

Istotne zmiany zasad odbioru odpadów komunalnych

Na zdjęciu: Wójt Gminy Gaszowice i ustępujący sołtys Czernicy wraz z nową Radą Sołecką z Czernicy (zdj. J. Kawulok)

W styczniu i lutym br. Rada Gminy Gaszowice przyjęła uchwały, które zasadniczo zmieniają funkcjonowanie systemu odbioru odpadów. Celem zmian jest optymalizacja kosztów odbioru
odpadów, co docelowo powinno pozwolić na niezbyt wysoką
podwyżkę cen odbioru odpadów.
Zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia br.
Najważniejszą wprowadzaną zmianą jest wydzielenie popiołów
jako grupy odpadów zbieranych selektywnie. Od kwietnia popioły będą zbierane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, które muszą być oznaczone literą „P”. Pojemnik na
popioły będzie dostarczony przez firmę prowadzącą zbiórkę
odpadów. Popioły będą selektywnie zbierane w miesiącach
grzewczych tj. od września do maja.

Na zdjęciu: Sołtys i Rada Sołecka Gaszowic (zdj. UG)

Kolejna wprowadzona zmiana dotyczy odpadów zielonych. Od
bieżącego sezonu wegetacyjnego, pojemniki/worki do zbierania odpadów biodegradawalnych (np. trawy) pochodzących z
ogrodów nie będą dostarczane bezpłatnie. Zakup worków w
kolorystyce brązowej będzie należał do właściciela nieruchomości, jednocześnie zniesiono uprzednie limity na odbiór konkretnej ilości worków na odpady zielone.
 UG
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

ZGŁOŚ JUBILEUSZ

Urząd Gminy Gaszowice wraz z Fundacją Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” zaprasza mieszkańców Gminy Gaszowice do korzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy Fundacji. Porady prawne udzielane
będą w każdy piątek (począwszy od 13 lutego 2015 roku) w
godzinach od 12.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Gaszowice,
pokój nr 32 (II piętro). Ze szczegółami dotyczącymi porad
prawnych i działalności Fundacji Obrony Praw Człowieka można zapoznać się pod adresem strony internetowej:
www.fopc.org.pl. Kontakt z Fundacją pod nr tel. 881 785 340.

Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich,
które w 2015 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie a
także 65-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia, w terminie
do 31 marca br., przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach, pokój nr 11 (I piętro). Telefon 32 4327140 lub 32 4327146.
 UG

OGŁOSZENIA SOŁTYSÓW
Podatek rolny i od nieruchomości za I kwartał 2015 r. oraz
opłatę za psa za 2015 r. mieszkańcy Czernicy mogą wpłacać
sołtysowi w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy w dniach
od 10 do 13 marca 2015 r. (wtorek – piątek) w godzinach od
10.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 19.00.
Podatek rolny i od nieruchomości za I kwartał 2015 r. oraz
opłatę za psa za 2015r. mieszkańcy Szczerbic mogą wpłacać
sołtysowi w budynku OSP Szczerbice przy ul. Rydułtowskiej w
dniach od 12 - 13 marca 2015 r. (czwartek – piątek) oraz w 16
marca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.00, a
także 14 marca 2015 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00.
Podatek rolny i od nieruchomości za I kwartał 2015 r. oraz
opłatę za psa za 2015 r. mieszkańcy Piec mogą wpłacać sołtysowi w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Rydułtowskiej w Piecach w dniach od 12 do 13 marca 2015 r. (czwartek – piątek)
oraz 16 marca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do
11.00 oraz od 15.00 do 17.00.

PREFERENCJE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Założeniem ustawy jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, a także umacnianie i
wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych
dzieci wychowujących się w takich rodzinach.
Ministerstwo Finansów w ramach uczestnictwa w rządowym
programie dla rodzin wielodzietnych zobowiązało się do zwrotu przez organy podatkowe – w ciągu 30 dni od dnia złożenia
zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z zeznania podatkowego rodzicowi/rodzicowi
zastępczemu korzystającemu z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania co najmniej trojga dzieci. Preferencja ta obowiązuje
pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
 OPS

Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy Gaszowice

zapraszają

NA KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
w dniu 7.03.2015 r. [sobota] o godzinie 16.00.
W koncercie wystąpi Czesław Jakubiec
z zespołem w programie muzyczno-kabaretowym.
Wstęp wolny.

UWAGA ROLNICY
Nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich!
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie
z zakresu nowych płatności bezpośrednich w 2015 roku.
Szkolenie odbędzie się 12 marca 2015 roku o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Jest to okazja do
wyjaśnienia wielu wątpliwości związanych z tegorocznym
naborem wniosków. Tel. 509675622
Monika Bednarek

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE PRZEZ INTERNET
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku uprzejmie informuje o możliwości składania w formie elektronicznej formularzy
(interaktywnych) zeznań podatkowych w zakresie: PIT-28, PIT
-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014
rok bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.
Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.
Mogą Państwo to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Was miejsca, jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu.
W celu przesłania formularzy interaktywnych należy wejść na
stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobrać z zakładki „Do pobrania" aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobrać właściwy formularz z zakładki „Formularze" i postępować zgodnie
z instrukcjami wypełniania znajdującymi się na stronie,
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy,
a Państwa zeznania zostaną przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.
Ważne! Strona www.e-deklaracje.gov.pl to jedyny sposób na
przesłanie PIT przez Internet do urzędu skarbowego. Do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO). Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysk w trakcie jego składania.  US

ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
W lutym br. Rada Gminy ustaliła stawkę za obiór odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie na jednolitym poziomie
w wysokości 10 zł od osoby, bez podziału na progi w zależności od ilości osób zamieszkujących na nieruchomości. Zmieniły się również stawki za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich na których prowadzona jest np. działalność gospodarcza. W miesiącu marcu wszyscy właściciele
nieruchomości, dla których wprowadzona stawka powoduje
zmianę opłaty, otrzymają zawiadomienie o zaktualizowanej
wysokości opłaty, którą należy wnosić począwszy od miesiąca
kwietnia br. Nowe naliczenia będzie można odebrać u sołtysów w terminach zbierania podatków.
 UG
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SZKOŁA WIELKIEGO PATRONA

NIEZWYKŁE CHWILE ZA NAMI

Każda szkoła to miejsce, gdzie pielęgnuje się wartości. To
wreszcie instytucja mająca swój wymiar państwowy, gdyż
stoi ona na straży wolności słowa i służy krzewieniu wiedzy
o przeszłości narodu. Prawda ta ma szczególne znaczenie jeśli
odniesiemy ją do faktu, iż wiele szkół nosi imiona sławnych
Polaków. Ten wyraz szacunku wobec ważnych postaci, które
w przeszłości odegrały znaczącą rolę dla narodu, to także
próba pokazania młodym pokoleniom wzorów do naśladowania. Dziś, gdy często rolę wzorców osobowych przejmują idole kreowani w świecie mediów, może warto zastanowić się
nad bohaterami narodowymi, którzy nie bez powodu znaleźli
swoje miejsce w panteonie historii.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
to pełna nazwa naszej instytucji. Instytucji, której patronuje
osobowość nietuzinkowa, a mianowicie generał Tadeusz Kościuszko. Decyzja o uhonorowaniu szkoły osobą patrona zapadła na konferencji Grona Pedagogicznego 28 maja 1925
roku. Wydarzenie to miało miejsce pod przewodnictwem
ówczesnego kierownika szkoły Eugeniusza Rohrbacha. Warto
nadmienić, iż uchwała wymagała zatwierdzenia przez władze
gminy, co stało się 28 czerwca tego samego roku. Z kolei dwa
lata później, bo 11 czerwca 1927 roku znalazła swój wyraz w
postaci umieszczenia na budynku szkolnym tablicy z herbem
państwowym i pełną nazwą instytucji. Fakt nadania szkole
imienia Tadeusza Kościuszki pociągnął za sobą także pewien
ceremoniał, który wiąże się z obchodzeniem Święta Szkoły
i prowadzeniem przez nią swojej działalności, opartej na szacunku wobec tradycji i w duchu patriotyzmu. Przywołany
ceremoniał Święta Szkoły od lat niezmiennie towarzyszy pokoleniom naszych uczniów. Upamiętniając bitwę pod Racławicami spotykają się pod portretem patrona szkoły, gdzie
śpiewają hymn i składają symboliczną wiązankę kwiatów.
Poznają też życiorys Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej
Narodowej, którego bohaterstwo wyraziło się w powstaniu
przeciw zaborcom. Wiedza historyczna o bohaterze narodowym przekazywana jest uczniom od początku nadania szkole
imienia, ale przecież nie tylko o wiedzę faktograficzną tu chodzi. Szkoła w Gaszowicach służy przecież kształtowaniu postawy obywatelskiej i to ten cel jest naszym celem nadrzędnym.
Uczniowie i absolwenci naszej szkoły poznają zatem nie tylko
prawdę o jej patronie, ale przede wszystkim uczą się szacunku wobec przeszłości i ludzi, którzy tę przeszłość tworzyli.
Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nauka ta ma wymiar narodowy, bo służy budowaniu poczucia wzajemnej
solidarności. Społeczność szkolna wyraża ową solidarność
także w okazjonalnych inicjatywach szkolnych, takich jak tworzenie poezji patriotycznej, czy w pracach plastycznych odwołujących się do historii szkoły. Działania te rozbudzają
w uczniach ciekawość, co do przeszłości, a nade wszystko
pozwalają kształtować postawy obywatelskie, gdzie dominuje
poczucie wiary, iż moje działanie może przynieść pozytywną
zmianę.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
to brzmi dumnie! Niech zdanie to, a raczej stwierdzenie,
z którym trudno polemizować posłuży za puentę niniejszego
artykułu. Artykułu, którego treść powinna nas odbiorców
skłonić do refleksji nad znaczeniem bycia absolwentem tej

Skończył się czas kolędowania, który dla nas trwał już od… wakacji. To wtedy zaczęły się pierwsze próby przygotowujące do nagrania płyty z kolędami. Z końcem października materiał był gotowy.
Właśnie wtedy nadszedł odpowiedni czas na przygotowania do
festiwalu. I znów…. kolędy, kolędy, kolędy… Niezastąpiony dyrygent CHÓRU BEL CANTO, Janusz Budak, pomógł nam dotrzeć do
Jacka Glenca – rybnickiego kompozytora i aranżera. Dzięki jego
życzliwości zdobyliśmy część repertuaru („Północ już była” - aranżacja J. Glenc). Drugą kolędę – wenecką – znaleźliśmy w zbiorze
opracowań międzynarodowych kolęd. W końcu wybraliśmy trzecią – „Z narodzenia Pana”. I tu kłopot… Trzeba było zrobić odpowiedni aranż, który zadowoliłby… wybrednego opiekuna zespołu.
Wiadomo było od samego początku, że nikt nie zrobi tego lepiej
niż Mateusz Piecowski. Po wielu trudnych i „pełnych emocji” rozmowach powstało… DZIEŁO! Doceniło je wielu znawców i amatorów muzyki. Niebanalna aranżacja, profesjonalny gitarowy akompaniament Leszka Grzeni i efektowne wykonanie przyniosły (nie
ukrywamy, że oczekiwane przez nas) rezultaty: I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd „Bóg się rodzi” w Żorach
i III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
Będzinie. Ale tak naprawdę najważniejsze było to, że spełniliśmy
marzenie – zaśpiewaliśmy wraz z najlepszymi międzynarodowymi
wykonawcami na koncercie laureatów w Sanktuarium Polskiej
Golgoty Wschodu w Będzinie! Niezwykłe miejsce, niezwykłe emocje… .
A pomiędzy festiwalami - koncerty w kościele w Gaszowicach,
Lyskach i Czernicy, dzięki którym mogliśmy dać coś z siebie innym. Wszelkie środki pieniężne uzyskane z dystrybucji płyty zostały przekazane na cele charytatywne.
Dziękujemy Adamowi Wawocznemu – prezesowi Stowarzyszenia
SUMINA za płytę i to całe fantastyczne „zamieszanie”, Rafałowi
Wojaczkowi - za chwile spędzone w studiu nagrań i „efekt końcowy”, Leszkowi Grzeni - za profesjonalizm i za to, że dzielił z nami
festiwalowe emocje, Januszowi Budakowi - za „ojcowskie” dobre
rady i życzliwość, Joannie Rzymanek (dyrektor POPP) - za pomoc
finansową i wiarę w sukces, proboszczom parafii Gaszowice, Lyski
i Czernica - za gościnność, organizatorom koncertu „ZNAK POKOJU
I PRZYJACIELE” - za zaproszenie i umożliwienie nam niesienia
pomocy potrzebującym, Jackowi Pytlikowi (firma UNISTER SOUND) - za niezawodność, Jerzemu Białkowi - za udostępnienie sali
na próby, Jankowi Grzeni, który towarzyszył nam w podróżach - za
to, że uwiecznił nasze wielkie emocje i wariactwa na fotkach.
Poza tym dziękujemy WSZYSTKIM, którzy okazują nam życzliwość i
wsparcie.
Zapraszamy na www.facebook.com/singers.eu

 Katarzyna Brachaczek & SINGERS
jakże bogatej w tradycję placówki edukacyjnej. Wszak patronat Tadeusza Kościuszki zobowiązuje, o czym trzeba pamiętać
nie tylko przy okazji Święta Szkoły. I chociaż dziś nie toczymy
walki z zaborcą i nie musimy przelewać krwi za ojczyznę, to
możemy ową waleczność naśladować w postawach aktywności
społecznej. Możemy wreszcie przeciwdziałać poczuciu obywatelskiej obojętności, bo jak mawiał sam patron szkoły:
„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami
samymi.”
 Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice
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SZCZERBICKIE SPOTKANIE SENIORÓW

Szóstoklasiści, a wkrótce absolwenci szkół podstawowych naszej gminy, gościli w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 21 stycznia br.
w czasie „DNIA OTWARTEGO” uczniowie klas szóstych zapoznali się
z ofertą edukacyjną w gimnazjum.

15 stycznia 2015 r. na sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczerbicach odbyło się ósme spotkanie seniorów „75 lat+”
sołectwa Szczerbice. Jest na terenie sołectwa 138 osób
w takim wieku, a najstarszą mieszkanką jest pani Maria KorPodczas spotkania w sali gimnastycznej dyrektor szkoły, pan Andrzej bel.
Mrozek powitał kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach, pana Eugeniusza Brodniaka oraz nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych. Następnie przedstawił najistotniejsze
informacje na temat nauki w gimnazjum. Uczniowie obejrzeli przedstawienie bożonarodzeniowe, a następnie film animowany
„Szczęśliwej szychty!” zrealizowany przez gimnazjalistów. Podczas
prezentacji multimedialnej szóstoklasiści dowiedzieli się o czekających
ich atrakcjach, takich jak: wycieczki, rajdy, konkursy, zawody sportowe, wyjazdy na pływalnię lub na lodowisko. W gimnazjum działa zespół muzyczny SINGERS, który odnosi znaczące sukcesy. Młodzież
chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, projektach profilaktycznych i edukacyjnych. Następnie szóstoklasiści zwiedzili szkołę
i udali się do klas na przygotowane specjalnie dla nich zajęcia chemiczne oraz geograficzne. Obejrzeli prezentację multimedialną z biologii i języka angielskiego, a także wystawę „Biblioteka to nie tylko
książki”. Uczniowie otrzymali foldery informacyjne z ofertą edukacyjną gimnazjum.
 Beata Małek

Na spotkanie przybyło około 60-ciu zaproszonych seniorów
oraz kilku opiekunów. Zaproszonymi gośćmi byli starosta powiatu rybnickiego pan Damian Mrowiec, oraz Wójt Gminy
Paweł Bugdol. Wszyscy zostali poczęstowani ciastkami upieczonymi przez panie z KGW. Panie wystąpiły także w programie artystycznym, zaprezentowały skecz, zaśpiewały kolędy
i przyśpiewki śląskie a przygrywał im na akordeonie pan Antoni Kremzer.
Jedna z obecnych seniorek obchodziła urodziny, więc otrzymała różę, a cała sala zaśpiewała jej sto lat. Wszystkim seniorom wręczono skromne paczuszki, a pozostałym doręczono je
do domu. Chciałbym podziękować: paniom z KGW, Radnym,
Radnemu Powiatu, członkom Rady Sołeckiej za zorganizowanie spotkania seniorów i zapraszam za rok.  Szymik Mieczysław

ODKRYWAMY SKARBY

BIESIADA KGW

Grudzień był miesiącem nieustannych poszukiwań „Skarbów ukrytych
w ziemi”, które odkrywamy, uczestnicząc w ogólnopolskim programie
CEO „KULTHURRA ! Zajęcia artystyczne w szkole”.

12 lutego br. w tłusty czwartek, Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Gaszowice i Jejkowice spotkały się na wspólnym biesiadowaniu.

Z okazji „Dnia Górnika” pani Alicja Górecka z grupą uczniów przygotowała inscenizację. Podczas wizyty w przedszkolach i szkołach podstawowych naszej gminy najmłodsi poznali legendę o Skarbniku odwiedzającym górników pod ziemią. Grupa jedenastu gimnazjalistów
uczestniczących w projekcie „KULTHURRA!” podczas warsztatów animacji poklatkowej z panem Tomaszem Solichem z Fundacji Osiem
Życzeń nakręciła film „Szczęśliwej szychty!”. Został zaprezentowany
przedszkolakom i uczniom klas I-III z okazji górniczego święta. Podczas
spotkań dzieci wysłuchały opowieści pani Alicji Góreckiej o Skarbniku
i górnikach, zaś pani Beata Małek wprowadziła najmłodszych w zagadnienia powstawania filmu animowanego.

Panie przebrały się w różnorodne stroje. Były czerwone kapturki, diabełek, starki i starzyki z wnuczkami, Kubuś Puchatek,
kaczuszka, cyganka, księżniczki, murzynka, pielęgniarki, lekarz, baronowa, policjantki, damy, szejk i wiele innych przepięknych stroi i maseczek.

Niezwykłym wydarzeniem okazała się wizyta w szkole pana Mariusza
Prudla. Sportowiec zdobył kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. i tym samym został pierwszym w historii reprezentantem Polski w siatkówce plażowej na olimpiadzie. Mariusz Prudel, który jest Ślązakiem, został zaproszony na jedno z cyklicznych „Spotkań z
ciekawymi ludźmi” przez panią Hannę Goworowską.
Gimnazjaliści zmierzyli się z ortografią w „DYKTANDZIE BARBÓRKOWYM”. To pierwszy etap XI Szkolnego Konkursu Ortograficznego
„ORTOGRAFICZNA CORRIDA, CZYLI WALKA Z BYKAMI”. W dyktandzie
uczestniczyło trzynastu uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowały
się następujące osoby: Dominika Bibiela, Paulina Wojaczek, Aleksandra Lazar, Karolina Cichy, Martyna Bannert, Bartosz Chwila i Paulina
Nitner. Organizatorem konkursu jest pani Beata Małek.
Kolejnym etapem prac w projekcie był konkurs plastyczny „Węglem
rysowane” zorganizowany przez panią Annę Babiak. Laureatką została Paulina Nitner, która narysowała śląski krajobraz.
Grupa gimnazjalistów realizująca projekt „Skarby ukryte w ziemi”:
Karolina Cichy, Sara Chrószcz, Natalia Fojcik, Julia Gębalczyk, Jakub
Grzenia, Natalia Iwańska, Daria Kasprzak, Patrycja Lesiuk, Dominika
Mandrysz, Adrianna Milert, Natalia Winiarska.
Zapraszam na stronę programu „Kulthurra!”: http://www.ceo.org.pl/
pl/kulthurra.
 Koordynator projektu, Beata Małek

Na bal przybył też orszak weselny z młodą panią i młodym
panem. Wszyscy świetnie się bawili. Panie brały udział w rożnych konkursach z nagrodami, został też wybrany najlepszy
strój. Głosami wszystkich uczestniczek najlepszym przebraniem została kaczuszka.
Celem tego integracyjnego spotkania było to aby panie w
innej atmosferze, bez stresu, mogły na chwilę zapomnieć o
codziennych trudnościach.
Mamy nadzieję, że te tłustoczwartkowe przebierane spotkania staną się taką naszą tradycją i młodsze pokolenie pań też
nabierze ochoty do przyłączenia się do działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy!
 Przewodnicząca GRK, Irena Adamczyk

ZAPŁAĆ ZA ŚMIECI!
Przypominamy, że 20 marca br. Upływa Kolejny
kwartalny termin dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami (Tzw.„OPŁATA ZA ŚMIECI”).
W związku z ujednoliceniem stawki opłaty do wysokości 10 zł od osoby, zawiadomienia o zmianie
stawki będą do odebrania u sołtysów w terminach
poboru podatków.
 UG
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Projekty unijne sposobem na wyrównanie szans dzieci w wieku przedszkolnym
Tradycją Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy stało się pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowanie zadań wychowawczo-dydaktycznych. Mija rok od rozpoczęcia kolejnego projektu
„Przedszkole Równych Szans” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2014
roku i stał się szansą dla 15 dzieci, dla których zabrakło miejsca w placówkach przedszkolnych naszej gminy we wrześniu 2013 r.
Dziećmi z nowej grupy opiekują się dwie wychowawczynie, które pracują od 6.30 do 16.30. Dzięki pracy tych nauczycielek dzieci z pozostałych grup mogą korzystać z opieki bez ponoszenia opłat dodatkowych
w godzinach od 6.30 do 7.00 i od 15.00 do 16.30.
Rodzice dzieci projektowej grupy nie ponoszą opłat za godziny dodatkowe, nie ponoszą kosztów zakupu materiałów papierniczych i przyborów: typu kredki, nożyczki. Utrzymanie grupy, czyli pensja wychowawczyń, zatrudnienie na 1 godz. intendentki i woźnej oddziałowej, na 2.5
godziny pomocy kuchennej pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz sfinansował także remont sali dla nowej
grupy, zakup pomocy, zabawek i wyposażenie w sprzęty (stoliki, krzesła, dywan, meble).
Dzięki pozyskanym środkom wyremontowano kolejną łazienkę. Zmodernizowano i doposażono pomieszczenie, gdzie pracują logopeda i
psycholog. Zakupiono wiele pomocy umożliwiających prowadzenie
terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej i zajęć rytmicznych.
Autorzy projektu pod pojęciem zrównania szans założyli pełny dostęp
dzieci do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
pomocy logopedycznej, psychologicznej i zajęć gimnastyki korekcyjnej
oraz bezpłatnego korzystania z zajęć dodatkowych: rytmiki i języka
angielskiego.
Projekt daje dzieciom równe
szanse w dostępie do kultury.
Zauważono, że dzieci wiejskie rzadziej wyjeżdżają do
kina, teatru, odwiedzają
muzea, wystawy. Pierwszy
wyjazd w ramach projektu
„Przedszkole
Równych
Szans” odbył się w kwietniu.
Wszystkie dzieci obejrzały
przedstawienie „Baśnie Braci
Grimm” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru
Edukacji im. A. Mickiewicza
we Wrocławiu. W czerwcu
dzieci starszych grup odwiedziły czeski Brutal. Jedną
z ważniejszych atrakcji tej
wycieczki było zwiedzanie
miejscowego
zamku.
W październiku i listopadzie
pojechaliśmy do teatru na
przedstawienia Kopciuszek,
Rumcajs. W grudniu grupy
starsze
zobaczyły
„Kota
w butach” w Gliwickim Teatrze Muzycznych, zaś maluchy obejrzały w kinie RCK
Rydułtowy dalsze losy bajkowego Pioruna.
Nowością projektu są zajęcia
z edukacji globalnej. Bawiąc
się dzieci dowiadują się: ile
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wody pitnej jest na naszej planecie, jak żyją dzieci w Indonezji, w Gwatemali, w Peru, Mongolii, Algierii. W przedszkolu bawimy się lalkami
podobnymi do dzieci z różnych zakątków świata. Doposażyliśmy przedszkole w szereg układanek, pomocy dydaktycznych, książek dla dzieci
i nauczycieli przybliżający życie ludzi, zwierząt, roślin na Ziemi.
Zainteresowanie życiem na innych kontynentach połączyliśmy z realizacją program UNICEF-u „Wszystkie kolory świata”. Celem przedsięwzięcia jest zbieranie środków na szczepionki dla dzieci z najbiedniejszych rejonów Afryki. Wszystkie nasze działania zmierzają do zaciekawienia dzieci i zainteresowania rodziców życiem w części świata określanego jako ubogie południe.
Projekt pomógł doposażyć plac zabaw o kolejne urządzenia. Dokupiono nową huśtawkę, sprężynowce. W salach Skrzatów i Smerfów ustawiono dwa duże plastikowe domki, które w lecie zostaną one zamontowane w ogrodzie.
W czasie ferii dzieci starsze mogły uczestniczyć w zajęciach budowania
z klocków lego. W sierpniu zabawy prowadzono w tygodniowych blokach tematycznych. Każdy blok zbogacono o bezpłatne wycieczki.
Dzieci pojechały do Parku Linowego „Leśna Przygoda” w Radlinie,
Parku Rozrywki Dream Parku w Ochabach, do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Elżbieta Tulec

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTRONICZNYCH
I BUDOWLANYCH

Poniżej przedstawiamy harmonogram dodatkowych zbiórek odpadów selektywnych, które będą realizowane w miesiącu marcu. Nowy
harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dystrybuowany w drugiej połowie marca br. po rozstrzygnięciu aktualnie trwającego postępowania przetargowego.
UG

Na zdjęciu: Sołtys i Rada Sołecka Szczerbic (zdj. UG)

Na zdjęciu: Sołtys i Rada Sołecka Piec (zdj. UG)

Na zdjęciu: Koncert Singers w Będzinie .

Na zdjęciach: Biesiada KGW w OKiS Gaszowice. (zdj. J. Kawulok)
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