
18 lutego 2016 roku 105 rocznicę uro-

dzin obchodziła Pani Józefa Pyszny 

z Gaszowic, najstarsza mieszkanka 

Gminy Gaszowice i Powiatu Rybnickie-

go. Z tej okazji Szanowną Jubilatkę od-

wiedzili Wójt Gminy Gaszowice Pan 

Paweł Bugdol oraz Kierownik USC 

Pani Halina Bobrzyk. Solenizantce ży-

czymy zdrowia, radości każdego dnia, 

pogody ducha oraz wszelkiej pomyśl-

ności.        UG 

W dniach 11, 12, 13  kwietnia 2016 r. 

odbędzie się zbiórka odpadów budowla-

nych. Do odpadów budowlanych zaliczamy 

pozostałości po drobnych remontach.  

Odpady budowlane należy dostarczyć do 

kontenerów które będą się znajdowały 

obok Zakładu Obsługi Komunalnej przy ul. 

Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach. 

 
DO ODPADÓW BUDOLANYCH ZBIERA-

NYCH W RAMACH SYSTEMU GMINNEGO 

ZALICZAMY: 

-deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, 

drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaleto-

we, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz cegla-

ny, tynkarski, betonowy, styropian,  drewno z 

rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło 

okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwio-

wa, odpady instalacyjne, wszystkie inne frakcje 

odpadowe powstałe w trakcie prac remonto-

wych, budowlanych czy rozbiórkowych które 

nie wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na 

budowę wymaganego ustawą Prawo Budowla-

ne. 

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH ZBIERA-

NYCH W RAMACH SYSTEMU GMINNEGO 

NIE ZALICZAMY 

-odpadów niebezpiecznych, odpadów zawiera-

jących odpady niebezpieczne, papy, eternitu, 

opakowań po środkach ochrony roślin, opako-

wań po farbach i rozpuszczalnikach czy olejach 

samochodowych.              Referat Ochrony Środ. 

W tym numerze: 

Świadczenia Rodzicielskie 2 

Pożegnanie Basa 3 

Spotkanie w Litultovicach 3 

To Był Dzień 4 

Remont Świetlicy w Piecach 5 

Mistrzostwa w Mini  

Siatkówce 

6 

Koszykówka Powiatowa 7 

Microso ft  
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Kiermasz Wielkanocny 

19 marca, godz. 14:00-19:00 

OKiS Gaszowice 2016 
 

W programie: 

-występy dzieci, młodzieży, 

KGW, chóru Bel Canto, 

-tradycyjne dania regionalne, 

oscypki, 

- sprzedaż ozdób wielkanoc-

nych i wiosennych, 

-sprzedaż palm, ciasteczek,                                                                                                       

baranków, babek, 

-sprzedaż prezentów wielka-

nocnych, kwiatów, kosmety-

ków, 

-wyroby rękodzieła, 

-foto-budka. 

ZAPRASZAMY ! 

105 URODZINY PANI JÓ ZEFY 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Rybniku w porozumieniu z Wój-

t e m  G m i n y  G a s z o w i c e                                  

organizuje punkt przyjmowania 

zeznań podatkowych.   

Dyżur pracowników Urzędu 

Skarbowego będzie miał miejsce 

1 marca 2016 r. (wtorek)  

w kawiarni OKiS Gaszowice  

w godz. 9.00 -13.00. ZBIÓRKA ODPADÓW 

BUDOWLANYCH 

ZŁÓŻ PIT  

W GASZOWICACH 



KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 
Pierwszą ratę podatku od 

nieruchomości i podatku 

rolnego będzie można 

wpłacać u sołtysów w na-

stępujących terminach i 

miejscach: 

Piece - 14 i 15 marzec br. 

w godzinach 9.00 - 11.00 i 

15.00 - 17.00, Świetlica 

Środowiskowa ul. Ryduł-

towska; 

Szczerbice - 10, 11 ma-

rzec br. w godzinach 9.00

- 15.00, 12 marzec br. w 

godzinach 9.00 - 13.00 

oraz 14, 15 marzec br. w 

godzinach 9.00 - 15.00, 

Remiza OSP Szczerbice 

ul. Radoszowska, 

Czernica - 10, 11, 14 i 

15 marzec br. w godzi-

nach 9.00 - 12.00 i 15.00 - 

19.00, Ośrodek Kultury 

Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 11, 14, 

15 marzec br. w godzi-

nach  16.00 - 19.00, Dom 

Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 10, 11, 14, 

15 marzec br. w godzi-

nach 8.00 - 18.00, Kawiar-

nia Ośrodka Kultury ul. 

Rydułtowska. 

Przypominamy również 

o obowiązku wnoszeniu 

opłat za posiadanie psa. 

Wysokość opłaty za psa w 

roku 2016 wynosi 30 zł. 

Od 2016 roku rodzice, któ-

rzy z powodu swojej sytuacji 

zawodowej nie mogą skorzy-

stać z urlopu rodzicielskiego 

co miesiąc, przez rok po uro-

dzeniu dziecka otrzymają 

1000 zł miesięcznie świadcze-

nia rodzicielskiego. W przy-

padku urodzenia więcej niż 

jednego dziecka świadczenie 

przysługuje odpowiednio 

dłużej: 65 tygodni w przypad-

ku porodu bliźniąt, 67 tygo-

dni w przypadku porodu tro-

jaczków, 69 tygodni w przy-

padku porodu czworaczków 

i maksymalnie 71 tygodni w 

przypadku porodu pięcio-

raczków i większej liczby 

dzieci. Świadczenie rodziciel-

skie przysłu-

guje osobom, 

które urodzi-

ły dziecko, a 

które nie 

o t r z y m u j ą 

zasiłku ma-

cierzyńskiego 

lub uposaże-

nia macie-

rzyńskiego. Uprawnieni do 

pobierania tego świadczenia 

są więc m.in. bezrobotni 

(niezależnie od tego, czy są 

zarejestrowani w urzędzie 

pracy), studenci, rolnicy, a 

także wykonujący pracę na 

podstawie umów cywilno-

prawnych. Także osoby za-

trudnione lub prowadzące 

pozarolniczą działalność go-

spodarczą, jeśli nie są upraw-

nione do zasiłku macierzyń-

skiego. Świadczenie to, mogą 

otrzymać także rodzice dzieci 

urodzonych przed 1 stycznia 

2016 r., którzy nie mają pra-

wa do zasiłku macierzyńskie-

go lub uposażenia macierzyń-

skiego. W takim przypadku 

ŚWIADCZENIE RODZICIE LSKIE 

wypełniać go odręcznie 

czy kupować znaczka 

pocztowego. 

W ramach tegorocznej 

akcji resort finansów przy-

gotował dla podatników 

wiele udogodnień oraz 

narzędzi ułatwiających 

rozliczenia. Kampanii 

Szybki PIT towarzyszy 

s t rona  internetowa 

www.szybkipit.pl. Zawiera 

ona aktualności, broszury 

informacyjne Ministerstwa 

Finansów, informacje o 

sposobach rozliczeń rocz-

AKCJA „SZYBKI PIT”  

Szybki PIT to kampania in-

formacyjna Ministerstwa 

Finansów, która wspiera 

podatników przy rozlicze-

niu rocznego zeznania po-

datkowego (PIT). 

Szybki PIT w swojej nazwie 

nawiązuje do faktu, że skła-

dając PIT przez Internet, 

można zrobić to naprawdę 

szybko. Dodatkowo jest to 

proste i bezpieczne, a jed-

nocześnie oszczędza czas i 

pieniądze. Nie trzeba przy 

tym drukować formularza, 
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świadczenie rodzicielskie 

przysługuje od 1 stycznia 

2016 r. do dnia ukończenia 

przez dziecko 52 tygodnia 

życia (odpowiednio dłużej dla 

wieloraczków), jeżeli złożą 

wniosek do 31.03.2016r.  

W przypadku złożenia wnio-

sku po 31.03.2016r. prawo do 

świadczenia rodzicielskiego 

ustala się od miesiąca w któ-

rym wpłynął wniosek. 

Świadczenie rodzicielskie 

przysługuje bez względu na 

osiągany dochód. 

Realizację tego zadania pro-

wadzi Dział Świadczeń Ro-

dzinnych i Funduszu Alimenta-

cjnego w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gaszowicach. 

   OPS 

Psy czekają na adopcję! 

Zachęcamy mieszkańców Gminy 
Gaszowice do adopcji zwierząt 

znajdujących się w rybnickim 
schronisku dla zwierząt. Placówka 

mieści się w Rybniku – Wielopolu 
przy ul. Majątkowej 42. Adopcja 

zwierząt możliwa jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 

8.00-14.00, a także w weekendy i 
święta w godzi-

nach 8.00-11.00. 
Kontakt telefonicz-

n y  n r  (32 )

4246299. 

nych przez Internet oraz 

wyszukiwarkę urzędów 

skarbowych. Na stronie bę-

dzie też dostępna aplikacja  

zadawanie pytań - Szybki 

PIT. 

Akcja Szybki PIT jest też 

obecna na Facebooku 

https://www.facebook.com/

Szybki.PIT. 

Przypominamy, że w 2016 r. 

30 kwietnia jest dniem wol-

nym od pracy (sobota), dla-

tego też ostatni dzień skła-

dania zeznań przypada na 2 

maja.     US 



nych imprez kulturalnych, 

sportowych, szkolnych, za-
wodów strażackich i nie tyl-

ko. Uzgodniono terminy 
wspólnych imprez po stronie 

czeskiej jak i polskiej oraz 
wstępny wspólny projekt na 

rok 2016. Reprezentanci 
Gminy Gaszowice zostali 

Nowo powstała grupa  w 

ramach programu Senior z 

Wigorem +60 z Czernicy  

zorganizowała w ośrodku 

kultury "Zameczek" zabawę 

połączoną  ze staropolskim 

obrzędem pochowania basa. 

Przed nastaniem północy 

ucichł gwar, a spojrzenia 

wszystkich obecnych pobie-

gły w stronę żałobnego or-

szaku, na czele którego kro-

czył Dyrektor Zakładu Po-

grzebowego. Następnie szli: 

kościelny z koszyczkiem na 

zbieranie datków, ministrant 

z kadzidłem i wodą do kro-

pienia oraz wikary i pro-

boszcz, wcie-

lających się w 

rolę głów-

nych cele-

b r a n s ó w , 

których apa-

rycja, zaanga-

żowanie i 

z r ę c z n o ś ć 

p rz ykuwa ły 

w z r o k 

uczestników 

zabawy i całej ceremonii. To-

warzyszyli im ci, którzy za-

opatrzeni w adekwatne do 

wydarzenia rekwizyty dźwigali 

na swych barkach przezna-

czony do „pochowania” in-

strument. Były i odziane w 

czerń płaczki, a ich głośne 

zawodzenie pokazało nostal-

gię wynikającą z konieczności 

pożegnania mijającego właśnie 

karnawału. Ten wieczór na 

długo pozostanie we wspo-

mnieniach,  pamiętając jedno-

cześnie o podjętych postano-

wieniach gdzie w zadumie 

wkraczamy w liturgiczny czas 

Wielkiego Postu.   JK 

4 lutego br. panie zrzeszone w 

Kołach Gospodyń Wiejskich z 

Gaszowic, Piec, Szczerbic, 

Czernicy, Łukowa Śląskiego 
oraz Jejkowic, a także niezrze-

szone sympatyczki, spotkały się 

na drugim tłustoczwartkowym 
balu przebierańców. Tak jak w 

ubiegłym roku, tak i teraz po-

mysłów na przebranie było całe 

mnóstwo. W głosowaniu pań 
zadecydowano, że I miejsce za 

najlepszy strój, który został 

uszyty własnoręcznie, zdobyła 
pani – „choinka”, II miejsce 

zajęła „ruda czarownica”, a III 

miejsce przypadło „tłustemu 

POŻEGNANIE BASA W CZERNICY 

Kawuloka oraz przedstawi-

ciele Euroregionu Silesia – 
Iwona Paprotny i Karolina 

Maksymowicz. Stronę cze-
ską reprezentowali przed-

stawiciele miasta Litultovice, 
czyli Starosta – Jan Birgus, 

przedstawiciel Rady 
Miasta - Jiri Drapal, 
zastępca starosty, 

księgowa, przedsta-
wiciel straży pożar-

nej oraz przedstawi-
ciel Euroregionu 

Silesia strona czeska 

– Roman Tomalek. 

Spotkanie było oka-

zją do zapoznania się 
z osobami działający-

mi na terenie Litul-
tovic i wymiany do-
świadczeń w zakre-

sie organizacji róż-

SPOTKANIE W LITULTOV ICACH 
11 stycznia 2016r. w Mestys 

Litultovice w Czechach od-
było się drugie spotkanie w 

sprawie nawiązania współ-
pracy oraz przystąpienia do 

wspólnego projektu w ra-
mach Funduszu Mikropro-

jektów w Euroregionie Sile-

sia. 

W spotkaniu ze strony pol-
skiej udział brali przedstawi-

ciele Gminy Gaszowice w 
osobach Wójta Gminy – 

Pawła Bugdola, Sekretarza 
Gminy – Sabiny Mańczyk, 

Kierownika Ochrony Śro-
dowiska i Rozwoju Gminy – 

Kariny Stępień, przedstawi-
ciela Stowarzyszenia Spi-

chlerz i radnej – Agnieszki 
Pytlik oraz przedstawiciela 
Rady Gminy i Ochotniczych 

Straży Pożarnych – Jerzego 
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zapoznani z miejscową kultu-

rą i zabytkami m.in. z zam-
kiem w którym mieści się 

Urząd Miasta, Urząd Stanu 
Cywilnego, muzeum histo-

ryczne Litultovic oraz sale do 
wspólnych zabaw i biesiad 

dla mieszkańców Litultovic. 

   UG 

czwartkowi”. 
Panie doskonale się bawiły, 

zorganizowano konkursy z 

nagrodami, przygotowanymi 

przez panie z poszczególnych 
kół. Losy z nagrodami znajdo-

wały się również w pączkach. 

Do tańca przygrywał DJ Grze-
gorz. Wspólne spędzanie czasu 

na pozytywnych „wygłupach” 

to okazja do integracji i chwila 
oddechu od codziennych kło-

potów. Dobre nastawienie do 

życia, jest potrzebne w każdym 

wieku. Serdecznie zapraszamy 
chętne panie do wstąpienia w 

szeregi naszych kół, i już zachę-

camy do udziału w przyszło-
rocznym „krepel-balu”.  

Irena Adamczyk  

KGW KARNAWAŁOWO 



PROJEKT EDUKACYJNY 

Urząd Gminy Gaszowice we współpracy z firmą CNJA Edukacja 

sp. j. przystępuje do realizacji kolejnego projektu edukacyjnego. 

Projekt pod nazwą „Zanim wyjdę w świat” będzie realizowany 

przez wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum. Celem projek-

tu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umie-

jętności  w zakres ie  kompetencj i  k luczowych,  

a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkół Gminy 

Gaszowice. Projekt będzie realizowany w trzech etapach:  

1/ zajęcia „Przed egzaminem” dla uczniów kończących naukę na 

bieżącym etapie kształcenia; 

2/ zajęcia dla uczniów kończących naukę w  roku szkolnym 

2016/17 oraz dla uczniów klas młodszych; 

3/ zajęcia rozwijające i wyrównujące dla uczniów klas młodszych 

roczników. 

Projekt obejmuje wsparcie skierowane zarówno do uczniów 

zdolnych oraz uczniów, u których narastają braki wiedzy. W 

różnego rodzaju formach wsparcia uczestniczyć będzie około 

250 uczniów szkół podstawowych i około 100 uczniów gimna-

zjum. Dodatkowo projekt obejmuje szkolenie nauczycieli szkół 

biorących w nim udział w celu lepszego przygotowania ich do 

realizacji zadań projektowych. Należy także dodać, że w wyniku 

realizacji w/w projektu wzbogacona zostanie baza dydaktyczna 

placówek oświatowych biorących w nim udział na kwotę ponad 

100 000 zł.              UG 
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KULIG MIESZKAŃCÓW PIEC DO WISŁY CZARNEJ 

Piecowianie, którzy w 2015 roku wzięli udział w Turnieju 

Sołectw i zdobyli pierwsze miejsce oraz ci najbardziej zaan-

gażowani w życie wsi w nagrodę ufundowaną przez Urząd 

Gminy Gaszowice wraz z radą sołecka 06.02.2016r. wyje-

chali na kulig do Wisły. Pomimo, iż u nas śniegu nie było, to 

Wisła przywitała nas śniegiem i kulig był naprawdę udany. 

Dorośli, jak i dzieci spędzili miły, pełen wrażeń dzień. Dodat-

kową atrakcją było zwiedzanie Rezydencji Prezydenckiej i 

podziwianie przepięknych zimowych widoków. Dziękuję 

wszystkim obecnym na tej wycieczce mieszkańcom, na któ-

rych życzliwość i pomoc zawsze mogę liczyć.   
                           Gabrysia Oślizło 

TO BYŁ DZIEŃ! 

W piątek, 29 stycznia br., w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej  

w Piecach po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty.  

W przygotowaniu spotkania uczestniczyli przedstawiciele 

szkolnej społeczności: uczniowie, nauczyciele i rodzice.  

W spotkaniu, oprócz przyszłych gimnazjalistów i ich rodzi-

ców, wzięli udział m.in. Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bug-

dol, Kierownik GZOSZiP - Zbigniew Goworowski oraz Prze-

wodniczący Komisji Oświaty - Jerzy Kawulok. Na początku 

gimnazjaliści zaprezentowali gościom swe talenty wokalne. 

Później przedstawiono ofertę szkoły. Po części artystycznej 

nasi goście udali się na spacer po gimnazjum. Mieli okazję zaj-

rzeć do sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia z języka 

angielskiego, biologii i geografii. Można było także zwiedzić 

Izbę tradycji, obejrzeć wystawy prac uczniowskich i pamiątek 

przywiezionych ze szkolnych wycieczek – krajowych 

i zagranicznych. 

W kawiarence 

przygotowanej 

przez rodziców 

czekały na gości 

pyszne ciasta, 

kawa i herbata. 

Mamy nadzieję, 

że goszczący w 

piecowskim gim-

nazjum szósto-

klasiści od września rozpoczną szkołę właśnie u nas. Napraw-

dę warto! Nasza szkoła jest mała i bezpieczna. Klasy są nielicz-

ne. Uczniowie nie są anonimowi. Pracujemy jednozmianowo. 

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmioto-

wych i innych. Wśród gimnazjalistów są też świetni sportow-

cy. Atutem placówki jest klasa z dodatkową godziną języka 

angielskiego. W klasach II wprowadzono dodatkową godzinę 

matematyki. Od września br. będą trzy dodatkowe godziny 

zajęć sportowych – dla uczniów chętnych, po lekcjach. W 

gimnazjum jest sklepik, który oferuje smakowite kanapki i 

zdrowe, pożywne sałatki. Niezdecydowanych zapraszamy do 

zapoznania się z ofertą szkoły na stronie internetowej: 

www.gimnazjumwpiecach.pl 

Gimnazjum 



Góry, Koszt 60,00 zł 

Do Bolesławca w dniu 

23.07.2016 Spacer po 

mieście, Muzeum cerami-

ki, Legnica, Koszt 75,00 zł 

Do Wielunia w dniu 

30.07.2016. Byczyna, 

Wieluń, Kluczbork. Koszt 

60,00 zł 

Do Gór Stołowych w 

dniu 13.08.2016 spacer 

po górach, Wambierzyce, 

Koszt 70,00 zł 

Ośrodek Kultury i Sportu  

w Gaszowicach organizuje  

w dniach 1- 4 kwietnia 2016 r. 

Wycieczkę do Austrii  

i Niemiec nad Jeziora 

alpejskie 

W programie wycieczki zwie-

dzanie Salzburga, Hallstatt, Bad 

Ischl, St. Wolfgang, Prien, 

Gmunden. 

Koszt: 1060 zł od osoby.  

W cenie wycieczki opieka pilo-

ta, 3 noclegi w hotelach, 4 śnia-

dania, 3 obiadokolacje, ubez-

pieczenie, transport autoka-

rem. Cena nie obejmuje wstę-

pów. Zapisy w kawiarni ośrod-

ka kultury tel. 32 43 05 485 lub  

608 013 387.  

PODZIĘKOWANIA 

Wychowankowie, Rada Rodziców 

oraz Dyrektor Przedszkola "Bajkowe 

Wzgórze" dziękują za rzeczowe i 

finansowe wsparcie przy okazji organi-

zowania zabawy charytatywnej. Po-

dziękowania kierujemy do:  

- Starosty Powiatu Rybnickiego Pana 

Damiana Mrowca,  

- Sołtysa Czernicy Pana Adama Mroza,  

- Pana Adama Bluszcza z Ubojni Dro-

biu “TWIST” sp. z o. o. Henryk Krau-

ze i Adam Bluszcz,  

- Państwa Marii i Grzegorza Wilczek - 

Auto Wilczek Mechanika Pojazdowa 

w Czernicy, 

- Pani Ireny Knura - Kwiaciarnia 

„DEKORIA” w Czernicy,  

- Pani Sylwii Durczok - Studio Fryzur 

w Czernicy,  

dziej, to zabawy z ciekawymi 

gośćmi. W tym roku Bajko-

we Wzgórze odwiedziła 

Karolinka oraz  Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Łu-

kowie Śląski. Starsze dzieci 

pojechały do kopalni, zwie-

dziły Kuchnię Śląską w SP 

Czernica. Robiliśmy „nugle”, 

śląskie kluski i pierniczki. 

Wszystkie potrawy dzieci 

zjadły z apetytem. 

Grupa dzieci wystąpiła z 

piosenką „Poszła Karolinka” 

na I Festiwalu Pieśni                          

i Przyśpiewek Śląskich w 

Ośrodku Kultury Zameczek. 

Występ ten ubarwił tego-

roczny Dzień Babci i Dziad-

ka.        Elżbieta Tulec, Czernica 

Od ponad dziesięciu lat w 

naszej placówce realizujemy 

program regionalny. Śpiewa-

my, tańczymy, opowiadamy 

o historii Czernicy i okolicz-

nych miejscowościach. Cho-

dząc na spacery poznajemy 

zabytki i ciekawe miejsca. 

To, co dzieci lubią najbar-

NASZE, BO ŚLĄSKIE 

W styczniu 2016 r. odbył się 

kapitalny remont sali w świe-

tlicy. Wymieniona została 

stara zniszczona podłoga na 

ładne i nowoczesne panele 

podłogowe, wymalowane 

REMONT ŚWIETLICY W P IECACH 

zostały sufit  

i ściany. Dzię-

kuję Urzędowi 

Gminy za taką 
i n w e s t y c j ę ,  

a firmie za 

s p r a w n i e 

p r z ep ro wa -
dzone prace. 

Dziękuję rów-

nież Paniom z 

KGW za szyb-
kie wysprząta-

nie całego pomieszczenia. 

Myślę, że sala jest teraz efek-

towna, no i bardziej nowo-

czesna, i posłuży mieszkań-

com w kolejnych latach.  

                     G.O. 
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SUKCES ORLIKÓW 

13.02.2016 w Boguszowicach zo-

stał rozegrany turniej rocznika 

2005/2006. Rozgrywki były prowa-

dzone w 2 grupach, (rocznik 2006 

i 2005) - drużyna Dębu Gaszowice 

została w koszyku 2005 (tyle tylko 

ze nasza ekipa wystartowała rocz-

nikiem 2006) co nie podłamało 

naszych zawodników, tylko zadzia-
łało wręcz motywująco!! W efek-

cie zajęliśmy wysokie  3 miejsce na 

10 drużyn, co okazało się bardzo 

dużym sukcesem i odkryciem tur-

nieju. Warto w tym miejscu nad-

mienić że statuetkę najlepszego 

strzelca otrzymał nasz zawodnik - 

Stroba Kamil!! A w  decydującej 

fazie turnieju pokonaliśmy RKP 

Row Rybnik (2005) 3:1 i zdobyli-

śmy 3 miejsce!! BRAWO NASZE 

ORLIKI!             LKS DĄB 

WYCIECZKI 2016 

Ośrodek Kultury i Spor-

tu w Gaszowicach orga-

nizuje w 2016 roku na-

stępujące wycieczki: 

Do Jury Częstochow-

skiej w dniu 25.06.2016 

Zamek Olsztyn, Zamek 

Bobolice, Sanktuarium w 

Leśniowie. Koszt 50,00 zł 

Do Czech w dniu 

09.07.2016 Jaskinie na 

Pomezi, Jesenik, Złote 

MARZEC 2016  

WAŻNE TERMINY  

 

Wywóz odpadów wielkogaba-

rytowych, opon i zużytego 

sprzętu rtv, agd: 

 

- Szczerbice - 7 marca, 

- Łuków Śląski i Piece - 21 

marca. 

20 marca upływa termin 

wniesienia kwartalnej opłaty z 

tytułu gospodarowania odpa-

dami. 

Do Nowego Sącza w 

dniu 20.08.2016 Skan-

sen, spacer po mieście, 

spływ Popradem Koszt 

70,00 zł 

Zapisy w ośrodku kultu-

ry codziennie w godzi-

nach od 8 do 20 w ka-

wiarni ośrodka kultury. 

Wpłaty na wycieczkę 

należy dokonać do 7 dni 

przed wyjazdem. Prosi-

my o rozważne zapisy na 

wycieczki. 

- Właściciela Piekarni Mucha w Czer-

nicy,  

- Właściciela Kwiaciarni "Na zielonym" 

w Rydułtowach, 

- Właściciela Restauracji "Leśna Osto-

ja" w Rybniku,  

- Pani Ireny Menżyk - Pawilon Handlo-

wy w Czernicy,  

- Właściciela Sklepu Obuwniczego  

w Rydułtowach, 

- Właściciela Zakładu Kosmetycznego 

w Pszowie,  

- Pana Michała Olesia z Rydułtów. 

Dziękujemy Paniom Marcie Mordeja i 

Aleksandrze Ożga, Państwu: Szczyrba, 

Zielińskim, Stankiewicz za przygotowa-

nie wystroju sali w Zameczku.  

Dziękujemy także wszystkim rodzi-

com, którzy podarowali "fanty". 



Z e s p ó ł  S z k o l n o -

Przedszkolny w Szczerbi-
cach był organizatorem a 

zarazem gospodarzem 
Mistrzostw Gminy Gaszo-

wice w mini-siatkówce. 
Turniej rozegrano 11 lute-

go 2016r. na odmalowanej 
latem ubiegłego roku sali 

gimnastycznej. 

Powitanie uczestników 
trzech szkół naszej gminy 

oraz podsumowania zawo-
dów, a także wręczenia 

dyplomów po rozegraniu 
turnieju dokonała Pani 

Dyrektor Edyta Knapik 
wraz ze swoją zastępczy-

nią – Panią Justyną 

Gawrońską. 

Nad prawidłowym prze-

biegiem rywalizacji chłop-

ców i dziewcząt, a także 
sędzią głównym zawodów 

był nauczyciel wychowania 
fizycznego ZSP Szczerbice – 

Pan Bogdan Langer. 

Wszyscy uczestnicy zawo-
dów zostali poczęstowani 

przez kuchnię wypiekami a 
także otrzymali wodę mine-

ralną do picia dzięki stara-

niom dyrekcji ZSP. 

Wyniki zaciętej rywalizacji 
przedstawiają się następują-

co: 

Dziewczęta: 

Czernica – Szczerbice 1:2  

Szczerbice – Gaszowice 2:0  

Czernica – Gaszowice 2:0  

I ZSP Szczerbice 4 pkt (4:1) 

II SP Czernica 3 pkt (3:2) 

II SP Gaszowice 2 pkt (0:4) 

Skład drużyny zwycięskiej: Na-
talia Piekarska – kapitan, Rok-

sana Przybylska, Julia Kozak, 
Wiktoria Lach, Natalia Czyż, 

Weronika Sobik, Roksana Wa-
łach, Marta Feliniak, Emilia 

Berger, Karolina Wojtek. 

Opiekun zespołu: Bogdan Lan-

ger. 

Chłopcy: 

Szczerbice – Gaszowice 2:0  

Gaszowice – Czernica 2:1  

Szczerbice Czernica 0:2 

I SP Czernica 3 pkt (3:2) 

II ZSP Szczerbice 3 pkt (2:2) 

III SP Gaszowice 3 pkt (2:3) 

Skład drużyny zwycięskiej: To-
masz Śmietanka, Albert Ziętek, 

Filip Szmajduch, Adam Czar-
necki, Kacper Stysiński, Jakup 

Hoszek, Dawid Szczyrba, Da-
niel Rakus, Paweł Sambok, 

Dawid Sobala. Opiekun zespo-

łu: Zenobia Mrozek. 

Zwycięskie zespoły reprezen-

tować będą Gminę Gaszowice 

na zawodach powiatowych. B.L. 

MISTRZOSTWA W MINI -S IATKÓWCE 
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BAJKOWE POSTACIE  

W CZERNICKIM PRZED-

SZKOLU 

 
Karnawał to fantastyczny czas nie 

tylko dla dorosłych, ale i dla dzie-

ci. A może przede wszystkim dla 

naszych milusińskich. Dla nich bal 

karnawałowy to dzień niezwykły, 

często wyczekiwany przez wiele 

tygodni. W naszym przedszkolu 

także odbył się taki bal, podczas 

którego najmłodsi mieli możli-

wość wspólnego potańczenia  

i pośpiewania. 

Dzieci tańczyły rock and rolla, 

Makarenę, Kaczuszki oraz wygi-

nały śmiało ciało, jak król Julian  

z ulubionej bajki o pingwinach  

z Madagaskaru i świetnie się przy 

tym bawiły. Nie zabrakło rów-

nież konkursów, w których bar-

dzo chętnie wszyscy uczestniczy-

li. Gdy tancerze poczuli się bar-

dzo zmęczeni, prowadzący im-

prezkę Wodzirej i Kubuś Pucha-

tek ogłosili przerwę na   zdrowy 

poczęstunek, który  dostarczył 

niezbędnej energii do dalszej 

zabawy.  Było bardzo radośnie, 

kolorowo i zabawnie. Kiedy czas 

zabawy dobiegł końca, dzieci  

z żalem opuszczały balową salę.  

Dziękujemy rodzicom: Edycie 

Stankiewicz, Karolinie Jaworow-

skiej, Monice Drechsler, Marii 

Wilczek za przygotowanie wy-

stroju sali oraz Pani Irenie Szy-

mura za poniesienie kosztów 

obsługi prowadzących.    

Agnieszka Kukuczka 

W dniu 22 stycznia br. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dziew-

cząt i chłopców. W imprezie uczestniczyły zespoły repre-

zentujące gimnazja z Jejkowic, Lysek, Jankowic, Świerklan 

oraz Pieców. Na zawodników czekały pamiątkowe medale, 

dyplomy oraz nagrody indywidualne dla najlepszej tenisist-

ki oraz tenisisty powiatu rybnickiego. Indywidualnie w ka-

tegorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła  Martyna Bannert 

z Piec, a w kategorii chłopców zwyciężył Mateusz Stoś z 

Lysek. Drużynowa klasyfikacja końcowa: 

DZIEWCZĘTA: I MIEJSCE - Gimnazjum w Piecach: Mar-

tyna Bannert, Magda Stępień, Paulina Procek, Małgosia 

Kaczmarzyk; II MIEJSCE - Gimnazjum Lyski; III MIEJ-

SCE - Gimnazjum Świerklany. Dziewczęta z Pieców będą 

reprezentowały nasz powiat na zawodach rejonowych. 

CHŁOPCY: I MIEJSCE - Gimnazjum w Lyskach, II MIEJ-

SCE - Gimnazjum w Piecach: Ogon Kamil, Wojaczek 

Krzysztof, Wawoczny Dawid, Pakura Aleksander, III MIEJ-

SCE - Gimnazjum Świerklany.          I.W. 

MISTRZOSTWA POWIATU W TENIS IE STOŁOWYM 



20 stycznia w szkole podsta-

wowej w Gaszowicach odbyły 

się zawody sportowe dla 

uczniów klas II oraz III z Gmi-

ny Gaszowice w grach i zaba-

wach ruchowych. Zawody te 

są dla najmłodszych uczniów 

szkół podstawowych nie lada 

przeżyciem, gdyż zazwyczaj są 

to ich pierwsze zawody w 

życiu. Z racji tego emocje i 

zaangażowanie występujących 

uczniów jest ogromne, a wal-

ka o jak najlepsza lokatę spra-

wia skrajne wybuchy radości 

wygranych oraz smutku dla 

kolejnych lokat. W tym roku 

zwycięzcami okazali się 

uczniowie ZSP Szczerbice 

przed SP Gaszowice – drugie 

miejsce oraz SP Czernica – 

trzecie miejsce. Najlepsza 

drużyna będzie reprezento-

wać naszą usportowioną gmi-

nę na zawodach szczebla rejo-

nowego w Raciborzu, gdzie 

życzymy im sukcesów. Skład 

drużyny ZSP Szczerbice: 

Klasa II: Paweł Widawski, 

Piotr Magiera, Paweł Szyszka, 

Cezary Lampka, Zuzanna 

Pyszny, Patrycja Zarzecka, 

Karolina Nowak, Zuzanna 

Langer 

Klasa III: Alicja Dziuba, Marta 

Bienek, Oliwia Gatnar, Julia 

Pyszny, Szymon Bortel, Patryk 

Michalak, Karol Skiba, Dawid 

Szalc. Opiekunami drużyny 

były panie: Małgorzata Psota, 

Klaudia Langer, Hanna Mro-

zek.             Ł.W. 

MISTRZOSTWA GMINY W GRACH I ZABAWACH RUCHOWYCH 
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KOSZYKÓWKA POWIATOWA W WYKONANIU UCZNIÓW SP GASZOWICE  

Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Gaszowicach świetnie 
spisali się w zawodach po-

wiatowych w koszykówce 

dziewcząt i chłopców. 

Dziewczyny, które rozgry-

wały swoje zawody w Jejko-

wicach 10 lutego pokazały 

ładną i skuteczna grę, co 

przełożyło się na końcowy suk-

ces w postaci zwycięstwa w 

turnieju powiatowym w koszy-

kówce. W rozegranych dwóch 
spotkaniach (system pucharowy 

rozgrywek) odniosły dwa pewne 

zwycięstwa nad koleżankami SP 

Lyski oraz SP Świerklany. Gratu-

lacje należą się całej drużynie, 

która spisała się znakomicie oraz 

pokazała, że gra zespołowa jest 

najważniejsza. 

Teraz dziew-

czyny udają 

się na zawody 
r e j o n o w e , 

które zostaną 

rozegrane 10 

marca w Rud-

niku. 

SKŁAD: Ka-

rolina Mika, 

A l e k s a n d r a 

Zientek, Do-

minika Korbel, Natalia Holesz, 

Magdalena Buczek, Karolina 

Brzęczek, Julia Kogut, Wiktoria 

Wojaczek, Zuzanna Jakosz, Oli-
wia Roszak, Martyna Mazurek, 

Marcelina Bienek. 

WYNIKI: 

PÓŁFINAŁ: GASZOWICE – 

LYSKI 15:6 (0:2; 8:0; 4:4; 3;0) 

FINAŁ: GASZO-

WICE – ŚWIER-

KLANY 13:8 

(1:2; 8:0; 2:0; 2;6) 

Chłopcy rozegra-

li swoje zawody 
12 lutego rów-

nież w Jejkowi-

cach. Uczniowie 

SP Gaszowice zajęli drugie miej-

sce w zawodach powiatowych w 

koszykówce co pozostawia mały 

niedosyt. Jechaliśmy po wygraną 

i byliśmy blisko celu. Mecz fina-

łowy nie przebiegał po naszej 

myśli i przegraliśmy po trafio-

nym na 20 sekund przed koń-
cem rzucie osobistym jednym 

punktem. Chłopcy walczyli jak 

równi z równym i przed ostatnią 

kwartą prowadziliśmy dwoma 

punktami. Najlepiej rzucającym 

zawodnikiem był Dominik Pie-

korz, który zdobył największą 

ilość punktów w całym turnieju 

– 17. 

SKŁAD: Maciej Dudzik, Mateusz 

Czogała, Martin Nagroba, Miko-
łaj Pluta, Dominik Piekorz, Rafał 

Ogon, Bruno Zieleźny, Bartosz 

Niewrzoł, Jacek Hadam, Mateusz 

Czernik, Daniel Żak, Kacper 

Mokszan. 

WYNIKI: 

PÓŁFINAŁ: GASZOWICE – 

JEJKOWICE 24:8 

FINAŁ: GASZOWICE – ŚWIER-

KLANY 15:16  

Ł.W. 

SREBRNE MEDALE 

DLA PIŁKARZY ZSP 

SZCZERBICE 

Wyśmienicie zaprezentowali 

się reprezentanci ZSP Szczer-

bice w finale halowej piłki noż-

nej o Puchar Starosty Rybnic-

kiego, który odbył się 

09.02.2016 r. w Czerwionce. 

Chłopcy po pięknej grze wró-

cili do szkoły ze srebrnymi 

medalami, pucharem oraz dy-

plomem za zajęcie II miejsca w 

turnieju! Wyróżnienie indywi-

dualne dla jednego z dwóch 

zawodników – także dla ucznia 

ZSP Szczerbice – Jakuba Po-

chcioła. 

W finale powiatowym, po 

wyłonieniu najlepszych w eli-

minacjach zagrało systemem 

„każdy z każdym” pięć zespo-

łów. Oto wyniki chłopców ze 

Szczerbic: 

SP Książenice – ZSP Szczerbi-

ce 0:3 

ZSP Szczerbice – SP Jejkowice 

2:1 

SP 5 Czerwionka – ZSP 

Szczerbice 5:1 

ZSP Szczerbice – SP Zwono-

wice 6:3 

Tabela: 

I SP5 Czerwionka 12 pkt 

(28:3) 

II ZSP Szczerbice 9 pkt (12:5) 

III SP Książenice 6 pkt (9:10) 

IV SP Jejkowice 1pkt (4:17) 

V SP Zwonowice 1pkt (5:20) 

Skład „srebrnej” drużyny: Ja-

kub Pochcioł – kapitan, Szy-

mon Jonderko – bramkarz, 

Dawid Papierok, Mateusz Pa-

pierok, Filip Zynek, Łukasz 

Grzenik, Rafał Grzenik, Seba-

stian Mura, Łukasz Procek. 

Opiekun zespołu: nauczyciel 

wychowania fizycznego Bog-

dan Langer.   B.L. 



KONKURS  

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KROSZONKĘ!  

 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związa-

nego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na te-

mat symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej związanej 

z okresem świąt wielkanocnych.  

Termin złożenia prac konkursowych – 14 marzec 2016 r.  

w Urzędzie Gminy Gaszowice, Referat Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gminy.  

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Ga-

szowice. 

2.  Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wie-

kowych: a) dzieci młodsze, b) dzieci szkół podstawowych,  

c) młodzież do 18 lat, d) dorośli. 

3.  Do konkursu można zgłosić jedną kroszonkę wykonaną 

dowolną techniką. 

4. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem 

oraz numerem telefonu. 

5. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i 

estetyczne. 

6.  W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody 

za I miejsce oraz dwie nagrody pocieszenia. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu podczas Kiermaszu Wielka-

nocnego (19 marca około godziny 17.00). 
Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania 

prac. 

Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 

144,  e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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Halowy turniej piłki nożnej 
W dniu 20.02.2016 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-

cach odbył się Halowy Amatorski Turniej Piłki Nożnej zorgani-

zowany przez Wójta Gminy Gaszowice. W zawodach udział 

wzięło 7 drużyn z Gminy Gaszowice, które grały systemem 

„każdy z każdym”.  Wyniki zaciętej rywalizacji przedstawiają 

się następująco: 

I miejsce:  Lorken-Tech 

II miejsce:  Amica-Wronki 

III miejsce: Bayeroki 

IV miejsce: TDI Diesel 

V miejsce: Szwagry 

VI miejsce: Coco Jambo 

VII miejsce: Rzeźniki 

Wśród zawodników najlepszym okazał się Bartłomiej Polok, 

Królem Strzelców został Przemysław Sznajder, a najlepszym 

bramkarzem był Dawid Guzy. Zawody prowadzili sędziowie 

Janusz Syrek i Roman Wiesiołek, a sędzią technicznym był Rafał 

Kurc. 

Na zdjęciu: Drużyna Lorken-Tech. 

Na zdjęciu: Drużyna Amica Wronki. 

Na zdjęciu: Drużyna Bayeroki. 

Na zdjęciach powyżej: Ostatki na Piecach - zabawa karnawało-

wa zorganizowana przez radnych Sołectwa Piece. 


