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za nami rok 2017, rok który przyniósł no-

we doświadczenia. 

Szczególnie data 7 lipca 2017 roku, na dłu-

go pozostanie w naszej pamięci. To wła-

śnie w tym czasie trzeba było zmierzyć się 

ze skutkami zniszczeń jakie spowodował 

żywioł. Nawałnice, które przeszły przez 

naszą gminę wyrządziły wiele strat powo-

dując ogromne szkody u części naszych 

mieszkańców. Jednak nasza społeczność 

wykazała się hartem ducha, pomocą i mo-

bilizacją mieszkańców gminy, sąsiadów, 

strażaków, przedsiębiorców i Wojewody 

Śląskiego, co w tym trudnym okresie było 

nieocenione, i za co po raz kolejny bardzo 

dziękuję. 

Ubiegły rok to czas dalszego dynamicznego 

rozwoju naszych sołectw. Oprócz wybu-

dowanego ronda w centrum Gaszowic, 

dużą inwestycją była budowa boiska wielo-

funkcyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Szczerbicach. 

Wprowadzone zostały zmiany w organiza-

cji edukacji na terenie gminy. Reforma 

oświaty wymusiła przekształcenie Gimna-

zjum w Szkołę Podstawową w Piecach. 

Dzięki ukończonym projektom edukacyj-

nym placówki pozyskały wiele pomocy 

dydaktycznych. Również z budżetu gminy 

zrealizowano dofinansowania do zakupu 

nowoczesnych urządzeń edukacyjnych. 

Wybrano nowych dyrektorów placówek 

szkolnych w Gaszowicach i Piecach oraz 

przedszkola w Czernicy. 

Rok 2017 obfitował w wiele imprez kultu-

ralnych czy też sportowych organizowa-

nych przez Ośrodek Kultury Zameczek. 

Działalność tej instytucji, od czasu gdy za-

rządcą zostało Stowarzyszenie Działań 

Lokalnych Spichlerz, przyczyniła się do 

wyróżnienia przez władze województwa,  

a także stanowi wzór do naśladowania dla 

innych tego typu placówek, nie tylko z 

terenu Województwa Śląskiego.  

Zmiany wprowadzono także w Ośrodku 

Kultury i Sportu w Gaszowicach, gdzie od 

zeszłego roku działa mała siłownia ze 

„strefą kardio”, a dzięki nowemu instruk-

torowi jest możliwość skorzystania z cie-

kawych zajęć ruchowych. Jako uzupełnie-

nie oferty wprowadzono kurs tańca dla 

dzieci. 

Gmina Gaszowice jako jedna z niewielu w 

Polsce, kolejny raz otrzymała środki bez-

pośrednio z Komisji Europejskiej w ra-

mach programu „Europa dla obywateli” 

dzięki czemu będziemy mogli gościć na-

szych zagranicznych partnerów na przeło-

mie maja i czerwca br. Tym razem odwie-

dzi nas grupa młodzieży wraz z seniorami z 

niemieckiego Calau, słowackich Krompa-
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chów, czeskich Litultowic i Brunta-

la. Nasi goście wspólnie z naszą 

młodzieżą, pogłębiać będą relacje 

partnerskie, by przy okazji odkry-

wać tematykę tożsamości europej-

skiej. 

Sprawa, która jest szczególnie dla 

mnie satysfakcjonująca, to utrzy-

manie stawek podatku od nieru-

chomości na poziomie z roku po-

przedniego. Warto też wspomnieć 

o tym, że stawki opłat za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi  

w Gaszowicach, należą do jednych 

z najniższych w naszym regionie. 

W dalszym ciągu będziemy kon-

centrować nasze działania inwesty-

cyjne na zwiększeniu estetyki prze-

strzeni publicznej. Skwery, które 

powstały dzięki dofinansowaniu  

z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, doskonale wpisują się  

w tę politykę. 

Zapraszam do zapoznania się  

z pełną listą inwestycji roku 2017, 

która znajduje się stronie 3. 

 

Wójt Gminy Gaszowice, 

Paweł Bugdol 
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Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholo-

wych, że w dniu 31 stycznia 2018 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży po-

szczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 oraz wniesienia przez przedsiębiorców 

opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Dodatkowe informacje: 

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. pisemnego oświadczenia o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie 

wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 

dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem 

opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). 

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. opłaty w wysokości określonej 

w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-

wi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 

terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do do-

konania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% 

tej opłaty. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego ze-

zwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy: 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ OPŁATA ZA KORZYSTANIE  Z 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Zgłoś jubileusz 
Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2018 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie, 60-

lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia, w terminie do 15 marca br. przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego 

w Gaszowicach, pokój nr 11 ( I piętro), telefon: 32 43 27 140 lub 32 43 27 146.  

17 stycznia 2018 roku w budynku OSP Szczerbice, wzo-

rem lat ubiegłych po raz 11-sty odbył się Dzień Seniora. 

Zaproszono mieszkańców Szczerbic, którzy ukończyli 75 

rok życia. Była to wyjątkowa uroczystość. Poza licznie 

przybyłymi seniorami w uroczystości wzięli udział: Wójt 

Gminy Gaszowice – Paweł Bugdol, Starosta Rybnicki – 

Damian Mrowiec, Zastępca Wójta Gminy – Zbigniew 

Goworowski, Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego – Edyta Knapik, Prezes OSP – Witold 

Ryszka oraz Przewodniczący Rady Gminy – Marek Ma-

sarczyk. 

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością proboszcz  

Ks. Henryk Kieras, który udzielił wszystkim zebranym 

błogosławieństwa. Uroczystość umilił zespół 

„Szczerbicko Czelodka”, który kolędami i piosenkami 

biesiadnymi zachęcił do wspólnego śpiewania. W takiej 

atmosferze przy kawie i śląskim kołoczu szybko minął 

czas tego spotkania. Na zakończenie wszyscy seniorzy 

otrzymali paczki ze słodyczami, a nieobecnym organiza-

torzy dostarczyli je do domu. 

Organizatorami i sponsorami tego spotkania byli: Rada 

sołecka, Radni ze Szczerbic, Radny Powiatowy ze Szczer-

bic, zespół „Szczerbicka Czelotka” oraz OSP Szczerbice. 

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, a na-

szym seniorom długich lat w zdrowiu i radości.  

 

Mieczysław Szymik 

DZIEŃ SENIORA W SZCZERBICACH 
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Poniżej przedstawiamy działania zrealizowane przez Urząd Gmi-

ny Gaszowice w roku 2017. 
Największa zakończona inwestycja 2017 roku to budowa ronda 

w centrum Gaszowic (wspólnie z Powiatem Rybnickim). Koszt 

inwestycji 1.572.983,67 zł, w tym 1.129.559,57 zł - powiat,  

443.424,10 zł - gmina. 
Lista wykonanych inwestycji: 

1. Dokończono remont części pomieszczeń ośrodka zdrowia w 

Gaszowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

wykonano prace mające na celu utworzenie sali konferencyjnej. 

Wkrótce w ośrodku uruchomione zostanie biuro poselsko-

senatorskie. 

2. Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach z bieżnią do skoku w dal 
(koszt inwestycji 356.809,91 zł, w tym otrzymana dotacja w  

kwocie 227.038,00 zł ) wraz z oświetleniem. 

3. Opracowano dokumentację projektową remontu parkingu i 

nawierzchni drogi w rejonie Ośrodka Kultury i Sportu. Obecnie 
zakończony został I etap prac związany z wykonaniem odwod-

nienia w/w drogi. 

4. Rozpoczęto prace związane z budową szatni sportowej dla KS 

Szczerbice. Koszt inwestycji 875.544,00 zł, w tym przyznana 
dotacja w kwocie 437.772,00 zł. 

5. Wykonano remont drogi gminnej – ul. Ks. Alberta Büchlera w 

Szczerbicach (tłuczeń). 

6. Wykonano remont placu zabaw przy OSP w Łukowie Śl. 
(wymiana urządzeń). 

7. Wykonano II etap przebudowy drogi gminnej ul. Potokowej w 

Łukowie Śląskim. 

8. Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Wolności (boczna) oraz 
ul. Sobieskiego w Czernicy. 

9. Wykonano poziomą izolację ścian w budynku komunalnym w 

Czernicy. 
10. Wykonano remont nawierzchni ul. Sportowej (bocznej) w 

Piecach – tłuczeń. 

11. Zakupiono kontener gospodarczy, wiaty boiskowe oraz sie-

dziska dla GKS Dąb Gaszowice. Dodatkowo powstał na terenie 
obiektu plac zabaw dla najmłodszych. 

12. Przy Szkole Podstawowej w Piecach zabudowano urządzenia 

„siłowni terenowej”. 

13. W trakcie realizacji jest remont nawierzchni boiska Orlik 
przy SP w Piecach. 

14. Wykonano oczyszczalnie ścieków przy Szkole Podstawowej 

w Czernicy oraz przy Ośrodku Kultury „Zameczek”. 

15. Zakończono budowę chodnika przy ul. Piaskowej w Szczer-
bicach (od ul. Rybnickiej do parkingu przy kościele). 

16. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa budo-

wy kanalizacji sanitarnej w centrum Gaszowic oraz przy ul. Wiej-
skiej. 

17. Wykonano przyłączenie budynku Urzędu Gminy do sieci 

ciepłowniczej tym samym pozbyliśmy się z centrum sołectwa 

kolejnego kotła starego typu tzw. „kopciucha”. 
18. Wykonano poszerzenie jezdni na odcinku ul. Radoszowskiej 

w Szczerbicach. 

19. Wykonano odwodnienie odcinka ul. Radoszowskiej 

(bocznej) w Szczerbicach. 
20. Uruchomiono „strefę kardio” w OKiS, wprowadzono zajęcia 

ruchowe dla mieszkańców, a także zrealizowano program „Ruch 

i zdrowe odżywianie to nasze zadanie”. 

21. Zakończyły się prace związane z uruchomieniem punktu ob-

sługi klienta w Urzędzie Gminy, a także przeniesiony został od-

dział Banku Spółdzielczego w Rybniku na parter Urzędu. 

22. Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Jana 

w Czernicy. 
23. Wykonano renowację nawierzchni boiska szkolnego oraz 

bieżni przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Dodatkowo zabu-

dowano piłkochwyt oraz zakupiono nowe bramki. 

24. Zakupiono wiaty boiskowe, bramki i trybuny dla LKS Zame-
czek Czernica. 

25. Wykonano remont nawierzchni ul. Sobieskiego w Czernicy 

oraz ul. Młyńskiej (tłuczeń). 
26. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rydułtowskiej od ul. 

Krzywej do ul. Szybowej w Piecach. 

27. Wykonano remont schodów zewnętrznych przy wejściu do 

budynku komunalnego w Piecach, zamontowano również nowe 
zadaszenie i balustradę. 

28. Opracowana została dokumentacja projektowa rozbudowy i 

przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Piecach dla 

potrzeb przedszkola dwuoddziałowego. 
29. Remont chodnika przy ul. Podleśnej w Czernicy (rejon ka-

pliczki). 

30. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu 

przy budynku Urzędu Gminy. 
31. Rozbudowa „skate parku” w Gaszowicach. 

32. Zrealizowano dostawę elementów wyposażenia kuchni w 

budynku OSP w Łukowie Śl. 

33. Wykonano i zamontowano 4 szt. drzwi wewnętrznych w 
budynku OSP w Łukowie Śl. 

34. Przeprowadzono częściową modernizację systemu monito-

ringu w centrum Gaszowic.  

35. Wykonano remont drogi gminnej ul. Wiejskiej (bocznej) w 
Gaszowicach – tłuczeń. 

W każdym z sołectw wykonano zagospodarowanie skwerów, 

zamontowano m.in. rzadko spotykane stacje naprawy rowerów. 

Kwota całkowita realizacji projektu 47.733,84 zł,  
w tym otrzymana dotacja w kwocie 30.373,00 zł. 

Oprócz w/w inwestycji i remontów opracowano dokumentacje 

projektowe oraz zrealizowano roboty budowlane dotyczące 
kompleksowego usunięcia materiałów azbestowych z terenu 

Gminy Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota całko-

wita inwestycji 280.277,44 zł, w tym otrzymana kwota dofinan-
sowania w wysokości 238.235,83 zł. 

Udzielono 44 dotacje na wymianę starych kotłów na ekologiczne 

źródła ciepła w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

na terenie Gminy Gaszowice na lata 2017-2019”. Koszt całkowi-
ty 220.000,00 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 

88.000,00 zł. 

Udzielono dofinansowania na montaż 7 przydomowych oczysz-

czalni ścieków na terenach gdzie brak jest możliwości do przyłą-
czenia kanalizacji w wysokości 17.500,00 zł.   

                UG 

INWESTYCJE I REMONTY 2017 
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Od 1 stycznia 2018r.  na terenie Gminy Gaszowice zo-

stała wprowadzona zmiana która dotyczy frakcji 

odpadów biodegradawalnych/zielonych. Od stycz-

nia do odpadów BIO (worek brązowy) zaliczamy także 

resztki jedzenia i odpadki warzyw i owoców, czyli odpa-

dy powstające w kuchni. Aktualnie, odpady biodegrada-

walne są odbierane 2 razy w miesiącu przez wszystkie 

miesiące roku. 

Przypominamy, że obierki warzyw i owoców najlepiej 

przeznaczyć na kompost. Jeśli nie posiadacie Państwo 

przydomowego kompostownika, należy wyrzucić je do 

worka na odpady biodegradowalne (BIO).  

Referat Ochrony Środowiska 

RESZTK I KUCHENNE W BRĄZOWYM WORKU  

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 12 posie-

dzeń, na których omawiane były zagadnienia o tematyce 

oświatowej, kulturalnej, sportowej i socjalnej. 

Komisja zajmowała się analizą problemów społecznych 

w gminie na podstawie sprawozdania z Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, jak również Punktu Konsultacyjne-

go. 

Omawiano i analizowano działalność placówek kultural-

nych, oświatowych, klubów sportowych wraz z ich wizy-

tacją. Stwierdzono, że gmina dysponuje dobrze rozwinię-

tą bazą zarówno kulturalną, sportową jak i oświatową. 

We wszystkich placówkach organizowane są różnego 

rodzaje spotkania, wydarzenia. W związku z czym nastą-

pił znaczny wzrost zaangażowania mieszkańców jak i pra-

cowników jednostek w działania na rzecz społeczności 

lokalnej. Wspólnie z przedstawicielami poszczególnych 

stowarzyszeń dyskutowano podczas posiedzenia na te-

mat działalności organizacji pozarządowych i grup niefor-

malnych w roku bieżącym na terenie naszej gminy, która 

jest bardzo szeroko rozwinięta.  

Szeroko analizowano funkcjonowanie oświaty w Gminie 

Gaszowice na podstawie informacji z działalności Gmin-

nego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz spra-

wozdań dyrektorów podsumowujących przebieg roku 

szkolnego. Wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli 

podczas posiedzenia Komisji zwracano uwagę na sprawy 

dydaktyczne i wychowawcze, na bezpieczeństwo w szko-

łach i przedszkolach oraz na osiągnięcia uczniów, a także 

na organizowany wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i 

młodzieży. Omawiano bieżące sprawy w zakresie funk-

cjonowania szkół, a także dyskutowano w zakresie pro-

jektów organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Komi-

sja zajmowała się również analizą zdrowotności uczniów 

w poszczególnych placówkach oświatowych na podsta-

wie sprawozdań przedstawionych przez pielęgniarki 

szkolne. Bardzo ważnym zadaniem było wdrożenie 

w życie reformy oświatowej, w wyniku czego powstała w 

Piecach - Szkoła Podstawowa. W związku 

z „wygaszaniem gimnazjum” oraz dotychczasowe sze-

ścioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w 

ośmioletnie szkoły podstawowe. Wspólnie 

z przedstawicielami Urzędu Gminy, jak również Komisją 

Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska 

i Finansów dokonano objazdu szkół i przedszkoli celem 

sprawdzenia przygotowania do podjęcia zajęć i nauki po 

wakacyjnych remontach. 

Podsumowano również przebieg roku szkolnego 201-

6/2017 w poszczególnych placówkach oświatowych oraz 

pozytywnie oceniono realizację wypoczynku zarówno 

zimowego jak i letniego zorganizowanego przez szkoły. 

Komisja spotkała się również, celem przeanalizowania 

wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów i stu-

dentów z terenu Gminy Gaszowice, które wpłynęły do 

Urzędu Gminy Gaszowice, a zostały zaadresowane do 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, 

Zdrowia i Młodzieży. Omawiano  wykonanie budżetu 

gminy za rok 2016 i jednogłośnie opowiedziano się za 

udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice. 

Zajmowano się analizą stawek podatkowych, opłat lokal-

nych na 2018 rok, a także omawiano projekt budżetu na 

2018 rok, który zaopiniowano pozytywnie. Komisja przy-

gotowała również plan pracy komisji na  rok 2018.  Na 

każdym posiedzeniu opiniowano projekty uchwał oraz 

omawiano materiały na sesję Rady Gminy. Członkowie 

Komisji aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, naradach, 

imprezach szkolnych a także w innych uroczystościach 

sołeckich i gminnych. 

Komisja pracowała w składzie: Jerzy Kawulok - Przewod-

niczący Komisji, Agnieszka Pytlik, Ilona Sklarek, Barbara 

Watoła, Rafał Zdziebczok. Wszystkie zaplanowane zało-

żenia na 2017 rok w pełni zostały zrealizowane.           JK 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMIS J I OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, SPRAW 

SOCJALNYCH, ZDROWIA I  MŁODZIEŻY RADY GMINY GASZOWICE ZA ROK 2017R. 

Podziękowania  

dla Fundacji PKO BP 
 

Towarzystwo Śpiewacze ,, Bel Canto ” z siedzibą w 

Gaszowicach pragnie podziękować Fundacji PKO 

BP za otrzymaną pomoc i wsparcie finansowe 

otrzymane w kwocie 3.000 złotych na zakup prze-

nośnych organów.  

Uzyskana pomoc pozwoliła na zakup nowego sprzę-

tu, który  posłuży na kolejne lata działalności chóru, 

oraz uświetni występy na koncertach i rożnego ro-

dzaju jubileuszach. 
Zarząd i członkowie Towarzystwa Śpiewaczego Bel Canto 
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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 

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Domu Kultury Niedobczyce 

odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecz-

nych MAGIA TAŃCA.  W kategorii 6-9 lat, show dance 

zaprezentował się w choreografii ,, Ruchome piaski,, ze-

spół taneczny Realis, który pokonał 15 innych grup i 

ostatecznie zajął III miejsce. Grupa działa w ramach Po-

wiatowego Ogniska Pracy przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Szczerbicach. Choreografem zespołu 

jest pani Marzena Butyłkin. Gratulujemy i cieszymy się z 

s u k c e -

sów na-

s z y c h 

uczniów, 

którzy w 

tak krót-

kim cza-

sie prób i 

ćwiczeń 

zdobyli III miejsce w tak prestiżowym konkursie.  

Edyta Knapik 

STOWARZYSZENIE „OLIMP” działające przy Szkole 

Podstawowej im. H. M. Góreckiego w Czernicy ukończy-

ło swoje zadania zamierzone na realizację projektu  

w 2017 r. 

„SPORT TO NAJLEPSZA CHOROBA I NAJZDROW-

SZE UZALEŻNIENIE”/ixpedia.pl 

Powstaliśmy w listopadzie 2016 r. Jesteśmy nauczyciela-

mi, rodzicami oraz mieszkańcami naszej wioski. Pragnie-

my wspierać działania szkoły i przyczyniać się do lepsze-

go wzrastania naszych uczniów. Wyznaczyliśmy sobie 

zadania związane z organizacją czasu wolnego wpływając 

na podniesienie stanu zdrowia, rozwijając zainteresowa-

nia i umiejętności. Umożliwialiśmy naszym uczniom  

w ciekawy i pożyteczny sposób spędzać czas wspólnie  

z rówieśnikami. Napisaliśmy projekt na kwotę 3000 zł  

i zrealizowaliśmy go organizując sportowo-edukacyjne 

wycieczki. 

Na żadną z nich nie brakowało chętnych. Dzieci młodsze 

wyjeżdżały na basen do Gorzyc gdzie mogły wyszaleć się 

w wodzie. Dzieci starsze wybrały atrakcje na basenie 

„H2 Ostórg” w Raciborzu. Niewątpliwie dzięki temu 

nabyły umiejętności pływania, a wspólne zabawy wpłynęły 

na koleżeńskość i współpracę między sobą. Wyjazdy te 

pozwalały zapomnieć o towarzyszącym nauce stresie i 

rozładowały napięcia co oczywiście przyczynia się do 

lepszej i efektywniejszej nauki. Organizacja wyjazdów na 

basen znacznie poprawia stan zdrowia hartując ciało i 

umysł. Dzieci stawały się samodzielne i odważne, a więc 

wzbogacały się o wartościowe cechy charakteru niezbęd-

ne do radzenia sobie w życiu. 

W okresie zimowym odbyły się trzy wyjazdy na lodowi-

sko do Pszowa. Na początku było trudno lecz z każdym 

kroczkiem stawianym na lodzie dało się zauważyć radość 

i zadowolenie na buziach uczestników. Jazda na łyżwach 

bardzo dobrze wpływa na rozwój koordynacji, równo-

wagi, uczy pokonywania lęków i nieśmiałości. Po takich 

wyjazdach z rozżaleniem łyżwiarze przyjmowali wiado-

mość, że muszą czekać do następnej zimy. 

Kolejną atrakcyjną wycieczkę zorganizowano do Parku 

Linowego „Leśna Przygoda” w Radlinie. Wszyscy uczest-

nicy bardzo chętnie pokonywali zawieszone na drzewach 

przeszkody. Dla niektórych przejście było wyzwaniem i 

właśnie tu mogli odnieść swój wielki sukces. 

Klub Wrotka w Radlinie również rozwija psychomoto-

rycznie nie tylko dzieci ale nawet dorosłych. Jazda na 

wrotkach rozwija ciało wzmacnia wszystkie mięśnie oraz 

umysł, wpływa również na równowagę i koordynację. 

Podczas gry w kręgle w Klubie Platinium w Rydułtowach 

dzieci sprawdzały się w rzutach do celu. Większość z 

nich po raz pierwszy grała w prawdziwe kręgle. Począt-

kowe rzuty kulą były trochę niezdarne, lecz z każdym 

kolejnym rzutem przewracało się coraz więcej kręgli. a 

na tablicy przy imionach dzieci pojawiały się punkty. 

Współzawodnictwo na torze wiązało się ze świetną za-

bawą. Uczniowie mieli możliwość poznawania sporo spo-

sobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczyli się 

kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. 

W każdej z wycieczek uczestniczyło około 40 uczestni-

ków. 

Pragniemy podkreślić, że podczas wycieczek opiekę nie-

odpłatnie sprawowali nasi nauczyciele. Serdecznie w 

imieniu dzieci dziękujemy paniom : Zenobii Mrozek, Ber-

nadecie Starzyńskiej, Grażynie Musiolik, Bożenie Papie-

rok, Kamili Dobrowolskiej, Iwonie Kwiatoń, Katarzynie 

Mandrysz, Joannie Olszyna, Aleksandrze Niesobskiej, 

Aleksandrze Tkocz. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 

projektu. Przede wszystkim: Urzędowi Gminy Gaszowi-

ce, Radzie Rodziców przy  Szkole Podstawowej w Czer-

nicy oraz pani Dyrektor Iwonie Witek.  

 

Stowarzyszenie „Olimp” 

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA OLIMP 

SUKCES SZCZERBICKICH TANCEREK  
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Wszystko zaczęło się w połowie sierpnia 2017r. Zdecydo-

waliśmy się spróbować swoich sił jako "duet trenerski" 
dzieci GKS Dąb Gaszowice, rocznik 2007 i młodsi. Pierwszy 

trening był bardzo skromny, przyszło zaledwie 8 chłopców. 
Mimo wszystko z treningu na trening zarażali nas pozytyw-

ną energią, a my ich. Po 2 tygodniach wspólnej gry i zabawy, 
na treningu pojawiło sie 12 osób. To był nasz pierwszy suk-

ces. Wszystko zmierzało w dobrą stronę. Wspólnie z chło-
pakami podjęliśmy decyzję, że od września spróbujemy po-

walczyć w meczach. Było bardzo ciężko. Każde spotkanie 
kończyło się dla nas wysoką porażką w granicach 20/30:0 

Wyniki dwucyfrowe załamywały młodych piłkarzy. W szatni 
panował smutek, rozpacz, niektórzy się poddali i zrezygno-

wali z dalszego trenowania. Baliśmy się jako trenerzy, że 
wszystko runie. Do czasu, kiedy udało nam się zdobyć 
pierwszą bramkę. Chłopcy z radości kładli się na ziemię, 

robili przewortki, zachowywali się jakby zdobyli Mistrzo-
stwo Świata. Na każdym kolejnym treningu długo razem 

rozmawialiśmy. Wszyscy bardzo zmotywowani postanowili-
śmy, że będziemy ciężko trenować, nie poddawać się. Prze-

cież to dopiero początek, na pewno jeszcze wygramy. Co 
prawda musieliśmy na to trochę poczekać, ale widać było w 

chłopcach ogromną chęć i zaangażowanie. Z czasem na tre-
ningi regularnie uczęszczało okolo 14 zawodników. Dosta-

waliśmy mnóstwo pytań od rodziców i znajomych, czy mo-
gą przyprowadzić młodsze rodzeństwo. Wtedy narodził sie 

kolejny pomysł. Stwórzmy jeszcze jedną grupę dla tych naj-
młodszych! Zarząd klubu bardzo ucieszył sie z takiej propo-

zycji. Otrzymaliśmy zgodę. Postanowiliśmy zaryzykować. 
Następnego dnia szybkie tworzenie i rozwieszanie plaka-

tów. 11 października miało miejsce pierwsze spotkanie, 
pierwszy trening i znów ten ogromny stres. Na Hali w 
Szkole Podstawowej w Piecach zjawiło się wraz z rodzicami 

12 nowych zawodników. 9 chłopców i 3 dziewczynki. Z 
nimi również zaczęliśmy regularne treningi. Jest to grupa 

rocznika 2011 oraz młodsi. Nasz najmłodszy zawodnik ma 
zaledwie 4 latka. Wspólnie stworzyliśmy wspaniałą grupę 

dziecięcej piłki nożnej w Gaszowicach. Po pierwszych zwy-

cięstwach starszej grupy w Lidze Orlików przestaliśmy być 
obrażani i wyśmiewani przez inne drużyny. Niejednokrotnie 

przed meczem słyszeliśmy: "z tymi wieśniakami z łatwością 
wygramy", "oni nawet nie potrafią w piłkę kopnąć" itd.. Na 

szczęście mamy to już za sobą. Teraz jesteśmy szanowani. 
W sobotę 13.01.18r wczesnym rankiem udaliśmy się na 

turniej "CKS Piast Cup" rocznika 2007 oraz młodsi do Cie-
szyna. Po 8 godzinach walki o medale zdobyliśmy pierwsze 

miejsce. Pokonując kolejno: Kończyce Małe, Dębowiec, 
Spójnię Zebrzydowice, a także gospodarza Piast Cieszyn. 

Radość, łzy szczęścia, świadomość, że w końcu nam się uda-
ło. Tego wszystkiego nie da się opisać. Oczywiście w dro-

dze powrotnej udaliśmy się do zasłużonego Mc Donalda. 
Wykończeni, ale szczęśliwi bezpiecznie wróciliśmy do do-

mów. Warto dodać, że do Cieszyna mogliśmy zabrać tylko 
dziesięciu zawodników. Jednym z nich była Milena Dyrszka 
z rocznika 2010, która swoją ambicją i zaangażowaniem, 

"wygryzła" innych chłopaków i pokazała wszystkim, że 
dziewczyna też może! Chcielibyśmy również zorganizować 

u nas 25 lutego (niedziela), na hali w Gaszowicach, turniej 
dla dzieci z rocznika 2007-2014. Na dzień dzisiejszy próbu-

jemy znaleźć kogoś, kto pomoże nam w tym organizacyjnie 
oraz finansowo. Treningi odbywają się bez przerwy cały 

rok. Grupa młodsza (2011-2014) w każdą środę i piątek o 
godzinie 16.00 Grupa starsza (2007-2010) w poniedziałek o 

16.00, oraz w środę i piątek o 17.00. Wszystkie treningi 
odbywają sie na Hali w Piecach. Na dzień dzisiejszy W gru-

pie starszej regularnie na treningi uczęszcza 22 zawodni-
ków, co z trudnością pozwala nam się mieścić na hali. Nato-

miast w grupie młodszej jest 14 osób. Wszystkie dzieci to 
wyłącznie mieszkańcy naszej gminy. Nabór ciągle trwa, za-

praszamy wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki! My 
jako początkujący trenerzy pragniemy szczególnie podzię-
kować Rodzicom, którzy we wszystkim bardzo nam poma-

gają. Zarządowi klubu GKS Dąb Gaszowice za możliwość 
utworzenia grup i ciągłemu rozwijaniu się. Dzieciom, za to, 

że nam zaufali i uwierzyli, że poprzez ciężką pracę można 
zwyciężać! Oraz wszystkim tym, którzy nas doceniają i do-

kładają swoją małą cegiełkę 
do każdego sukcesu.  

Dominika Gołofit, 
Dawid Starzec 

PIŁKARZE Z GASZOWIC 

OKiS Gaszowice 

zaprasza 

dzieci na 

ZAJĘCIA 

SPORTOWO -  

REKREACYJNE  

 

podczas ferii 

od 29 stycznia 2018  

do 9 lutego 2018 

w godzinach 9.00 - 12.00 
 

ZAJĘCIA SĄ  

BEZPŁATNE. 

ZAPRASZAMY! 
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FINAŁ X EDYCJ I POWIATOWEJ LIG I PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

O PUCHAR STAROSTY RYBNICKIEGO 

W dniach 20.11.2017r. oraz 13.12.2017r. w hali 

sportowej byłego Gimnazjum, obecnie Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach ro-

zegrano zawody finałowe Powiatowej Ligi Piłki 

Siatkowej Chłopców i Dziewcząt. W obecności 

licznej grupy kibiców i gości, którą stanowili 

uczniowie szkół startujących w lidze, rodzice, 

dyrektor szkoły w Piecach  – Mariusz Gawli-

czek, przedstawiciel władz gminnych – Zbi-

gniew Goworowski  oraz przedstawiciel władz 

powiatowych – Grzegorz Potysz,  rozegrano 

finały ligi. 

Spotkania finałowe dostarczyły wielu emocji 

zarówno kibicom jak i  samym zawodnikom, 

które w zgodnej opinii obserwatorów stały na 

bardzo wysokim poziomie. 

Po zakończeniu rozgrywek odbyło się uroczy-

ste wręczenie nagród dla najlepszych drużyn siatkarzy i siatka-

rek startujących w lidze. 

Wręczono pamiątkowe medale i puchary, które ufundowało 

Starostwo Powiatowe w Rybniku. Starostwo sfinansowało 

także posiłki regeneracyjne w postaci  niezwykle smacznych 

kołaczyków i wód, a także zadbało o niezbędny sprzęt sporto-

wy do przeprowadzenia zawodów. 

W rozgrywkach Powiatowej Ligi Siatkówki wzięło udział pięć  

zespołów z terenu Powiatu Rybnickiego – uczniowie ze szkół z 

Piec, Jejkowic, Jankowic, Świerklan i Lysek. Rozegrano 8 spo-

tkań w których zaprezentowało się ok. stu siatkarek i siatkarzy 

reprezentujących zgłoszone do ligi zespoły. 

Organizatorami tego sportowego przedsięwzięcia były: Staro-

stwo Powiatowe w Rybniku, oraz  Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy „LIDER” mieszczący się obecnie w Szkole Podsta-

wowej im. „Ziemi Śląskiej” w Piecach. 

Na koniec rozgrywek, w uroczystości podsumowania - głos 

zabrali zaproszeni goście, którzy pochwalili młodzież za zaan-

gażowanie i sportową postawę. Podziękowano również orga-

nizatorom tj. Gminnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowe-

mu „LIDER”  za inicjatywę zorganizowania Ligi Piłki Siatkowej. 

Jej X edycja to kawał dobrze wykonanej roboty, podczas któ-

rej rozwinięto wiele talentów siatkarskich. Starostwo w Rybni-

ku wyraziło  chęć wsparcia działań na rzecz zorganizowania w 

przyszłym roku – 2018 – kolejnej  edycji Powiatowej Ligi Piłki 

Siatkowej. 

Organizatorzy dziękują ze swej strony Paniom i Panom: Danu-

cie Kaszycy, Hannie Ficek, Dawidowi Szymurze, Jarosławowi 

Musiołowi, Klaudiuszowi Mańce za przygotowanie młodzieży 

do rywalizacji sportowej, ich zapał bez którego Liga by nie 

istniała  oraz obiektywne i profesjonalne sędziowanie spotkań. 

Ze sportowym pozdrowieniem : Cezary Stachura 

Wyniki X edycji Powiatowej Ligi Siatkówki 

Dziewczyny: 

I miejsce – Jejkowice 

II miejsce – Piece 

III miejsce – Jankowice 

IV miejsce – Świerklany 

Chłopcy: 

I miejsce – Jankowice 

II miejsce – Piece 

III miejsce – Jejkowice 

IV miejsce – Świerklany 

V miejsce – Lyski 

Ośrodek Kultury i Sportu 

w Gaszowicach 

organizuje w dniach  

20.04.2018r. –  

25.04.2018r. 

wycieczkę 

na Białoruś 
 

W programie zwiedzanie: 

Grodno, Lidy, Nowogródek, 

Jezioro Świteź, Mir, Mińsk, 

Uroczysko Kuropaty, Nie-

świeża oraz Brzeście. 

 

Koszt: 1100 zł od osoby. 

 

Zapisy do 20.02.2018r. 

Zaliczka przy zapisie 300 zł, 

pozostałość 800 zł do 

31.03.2018r. 

Zapisy w Kawiarni Ośrodka. 

Tel. 32 4305485 lub  

608013387 

Zapraszamy. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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Opłata za „śmieci” 
Przypominamy, że 1 stycznia 2018 uległy zmianie stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami. Aktualna stawka wynosi 11 zł 

od osoby. 

Tuż przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia ub. r. ucznio-
wie gimnazjalnej klasy IIIc wystawili jasełka dla przedszkola-

ków z Gaszowic, Szczerbic i Czernicy, których do naszej 
szkoły bezinteresownie przywiózł P. Marian Procek. Mali 

goście z zainteresowaniem patrzyli na występy swoich star-
szych kolegów. Po przedstawieniu bożonarodzeniowym 

i wspólnym kolędowaniu do szkoły przybył Mikołaj, który 
rozdał  uczestnikom spotkania słodkie niespodzianki. Z ko-

lei w piątkowe przedpołudnie, 12 stycznia br., na scenę 
wkroczyła gimnazjalna klasa IIc  i przedstawiła jasełka na 

wesoło uczniom klas szóstych szkół podstawowych naszej 
gminy. Na widowni zasiadł również Wójt Gminy Gaszowice

- Paweł Bugdol. Wieczorem to samo przedstawienie wysta-
wione zostało dla społeczności lokalnej. W pięknej udeko-
rowanej sali gimnastycznej, wśród choinek i blasku świec 

młodzież z nutą  humoru odtworzyła wydarzenia sprzed 
ponad 2000 lat. Przedstawieniu towarzyszyły piękne kolędy 

i pastorałki. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: 
Dyrektor GZOPO, P. Zbigniew Goworowski, Przewodni-

czący Gminnej Komisji Oświaty, P. Jerzy Kawulok, 
Ks. Dziekan Leszek Swoboda, Prezes Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gaszowicach, P. Szymon Korbel, Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, P. Wojciech 

Kasperzec. Jasełka zgromadziły rodziców i dziadków na-

szych uczniów oraz przyjaciół szkoły. Kiedy artystyczna 
część dobiegła końca, wszyscy zostali zaproszeni na kawę 

i słodki poczęstunek.  
Nad przygotowaniem przedstawień czuwały panie: Sylwia 

Malczok, Katarzyna Brachaczek, Alicja Górecka, Iwona 
Wolnik oraz Hanna Goworowska. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami spędzić czas 
i zaszczycili nas swą obecnością. Spotkania takie pokazują, 

jak ważną rolę w życiu ludzi, zwłaszcza młodych, pełni ro-
dzina, tradycja oraz społeczność lokalna, w której młode 

pokolenie wzrasta i której może prezentować swoje talen-
ty.       SP Piece 

JASEŁKA W PIECACH  


