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„Kompleksowe usuwanie azbestu z terenu Gminy Ga-

szowice” w ramach konkursu dotyczącego unieszkodli-

wiania odpadów zawierających azbest, został umieszczo-

ny na liście projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada 

wykonanie prac związanych demontażem pokrycia da-

chowego wykonanego  z azbestu jego transport i uniesz-

kodliwienie w postaci składowania na składowisku odpa-

dów, a także wykonanie tymczasowego zabezpieczenia 

dachów na budynkach jednorodzinnych oraz na budyn-

kach o charakterze gospodarczym. W ramach projektu 

zostanie usunięty azbest, wykorzystywany jako pokrycie 

dachowe w 44 budynkach, z czego 20 budynków stanowi 

budynki mieszkalne, 3 to budynki mieszkalno-

gospodarcze natomiast 20 budynków to budynki wyko-

rzystywane gospodarczo oraz jeden obiekt stanowiący 

altanę. Nieruchomości zakwalifikowane do udziału w 

projekcie, zostały zgłoszone przez ich właścicieli w ra-

mach naboru trwającego od miesiąca czerwca do sierp-

nia 2016 roku.  

Koszt inwestycji według wniosku wyniesie - 437159,45 

zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie to kwota 

371585,53 zł. Zakończenie projektu przewiduje się 31 

października 2017 roku.           UG 

Usuwanie azbestu z dofinansowaniem 

W ostatnich latach uroczyste spotkania z nestorami 

naszej gminy stały się już tradycją. Społecznicy z po-

szczególnych miejscowości zapraszają najstarszych 

mieszkańców do wspólnego biesiadowania, przy tej 

okazji zapraszają również ważne osoby dla życia pu-

blicznego danego sołectwa i gminy. We wszystkich 

spotkaniach brał udział Wójt Gminy Gaszowice - Paweł 

Bugdol. W tym roku jako pierwsze  w kolejności odby-

ło się spotkanie z Seniorami Sołectwa Szczerbice, które 

miało miejsce we wtorek 18 stycznia br. Uroczystość 

odbyła się w remizie przy OSP Szczerbice. Spotkanie 

zostało zorganizowane przez Radę Sołectwa Szczerbice 

wraz z Radnymi Sołectwa. Na uroczystości obecnych 

było 138 Seniorów, Sołectwa którzy ukończyli 75 rok 

życia, a wśród nich najstarsza mieszkanka – Pani Jadwiga Chowaniec, która ukończyła 94 

lata.  Następnie, w niedzielę – 29 stycznia br. odbyło się w spotkanie noworoczne senio-

rów z Łukowa Śląskiego. Impreza odbyła się z inicjatywy radnej – Pani Bar-

bary Watoła, Starosty Powiatu Rybnickiego – Damiana Mrowca oraz Rady 

Sołectwa Łuków Śląski. Natomiast 16 lutego br. w czernickim Zameczku 

odbyło się coroczne spotkanie z Seniorami Sołectwa Czernica.  

Organizatorzy podczas spotkań  starają się umilić czas występami lokalnych 

artystów oraz wspólnym śpiewem. Spotkania te cieszą się dużą frekwencją.  

Życzymy wszystkim Seniorom kolejnych długich lat życia spędzonych  

w zdrowiu, radości, wśród najbliższych, a także pogody ducha oraz spełnie-

nia wszystkich marzeń. Reportaże ze spotkań w Szczerbicach i Czernicy 

zostały wyemitowane w audycji „Echa regionu” w telewizji TVT. 

Galerie zdjęć ze spotkań można zobaczyć na stronie internetowej Gminy 

Gaszowice - www.gaszowice.pl.        UG

Spotkania z seniorami 
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Sprostowanie 

Informujemy, że do arty-

kułu „Wsparcie dla ko-

biet w ciąży” w Informa-

torze Gminnym ze 

Stycznia 2017 Nr 1 

wkradł się błąd. Ustawa 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich 

rodzin „Za życiem” zakłada przyznanie jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej cho-

robie zagrażającej życiu. 

Jednocześnie przypominamy, że kwota Jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. 

„becikowe” pozostaje bez zmian.        OPS 

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rol-

nego będzie można wpłacać u sołtysów w następujących 

terminach i miejscach: 

Piece - 13,14 i 15 marzec br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 

15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 10 marzec br. w godzinach 9.00 - 15.00,  

11 marzec br. w godzinach 9.00 - 13.00 oraz 13, 14, 15 

marzec br. w godzinach 9.00 - 15.00, Remiza OSP 

Szczerbice ul. Radoszowska, 

Czernica - 10, 13, 14 i 15 marzec br. w godzinach 9.00 

- 12.00 i 15.00 - 18.00, Ośrodek Kultury Zameczek ul. 

Wolności; 

Łuków Śląski - 13, 14, 15 marzec br. w godzinach  

16.00 - 19.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 10, 13, 14, 15 marzec br. w godzinach 8.00 

- 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

ZAKAZ WYPUSZCZANIA  

DROBIU ! 
W związku z pojawiającymi się nowymi ogniskami ptasiej 

grypy w województwie śląskim, przypominamy, iż w dalszym 

ciągu obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 

grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 

z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków aż do odwo-

łania przez Ministra Rolnictwa. Drób winien być przetrzymy-

wany w pomieszczeniach do tego przeznaczonych uniemożli-

wiających kontakt z dzikim ptactwem. Za brak przestrzega-

nia zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.  

Informacja dotycząca naboru uczestników do projektu 

pt. „Program integracji społecznej i zawodowej w powie-

cie rybnickim”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 

2016/2017 realizuje w partnerstwie z Powiatem Rybnic-

kim oraz Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny pro-

jekt pozakonkursowy pt. „Program integracji społecznej i 

zawodowej w powiecie rybnickim” w ramach Osi priory-

tetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1. Aktywna 

Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programu Aktywnej Inte-

gracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecz-

nym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ob-

jętych różnymi formami pomocy przez Ośrodek. W 

związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z tere-

nu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w 

terminie od 30.01.2017 r. do 10.03.2017 r. w budynku 

Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godzinach 

pracy Urzędu. 

W roku 2017 w projekcie weźmie udział 12 osób bezro-

botnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Ga-

szowice. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez 

udział bezrobotnych uczestników projektu w spotka-

niach w ramach Programu Aktywnej Integracji oraz 

warsztatów psychologiczno – aktywizujących dla osób 

nieaktywnych zawodowo, a także w szkoleniach zawo-

dowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą 

umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze 

poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifika-

cje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdnio-

wych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, 

obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, 

lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób 

będzie miała również możliwość podjęcia kursu na pra-

wo jazdy kat. B.        Kierownik OPS 

Nabór do projektu 

W ostatnim czasie na terenie Gminy Gaszowice doszło 

do chuligańskich wyczynów m.in. wybryku dwójki mło-

dych ludzi, którzy w sobotni wieczór 11 lutego br. znisz-

czyli bałwana śnieżnego znajdującego się przed gaszowic-

kim przedszkolem, a następnie oddalili się ul. Rydułtow-

ską w stronę Piec. Niestety bardzo ciężko jest złapać 

wandali na gorącym uczynku. Ich czyny trwają chwilę  

i zazwyczaj mają miejsce w godzinach nocnych. Mimo to 

w większości sprawców tych przestępstw da się złapać  

i ukarać. Bardzo ważni są tutaj sąsiedzi i świadkowie. Nie 

bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu. Informujmy 

policję o tego typu zdarzeniach. Niech osoby za to odpo-

wiedzialne będą należycie karane. Zbliża się wiosna, takie 

sytuacje mogą się powtarzać. Prosimy mieszkańców, aby 

zwracali uwagę na to, kto wchodzi na podwórko sąsia-

dów, a jeśli jakaś sytuacja jest niepokojąca prosimy  

o bezzwłoczny kontakt z tutejszym komisariatem policji. 

Nie bądź obojętny 

Komunikat Sołtysów 
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Szanowne Panie, 

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „Klub Kobiet 

Aktywnych czyli sukces w szpilkach”. 

DLACZEGO WARTO? 

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.: 

- spotkania animacyjne oraz wizytę studyjną – poznanie dobrych praktyk, 

- działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek, 

- ścieżkę zawodową, w tym: 

 - opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, 

 - kursy i szkolenia zawodowe, 

 - organizację staży zawodowych. 

Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Udział w projekcie jest bezpłatny! 

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie po-

dejmować. 

DLA KOGO? 

Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w 

pierwszej kolejności zapraszamy kobiety z tego obszaru, które: 

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) albo kwalifikują się  do objęcia takim 

wsparciem, lub 

- są bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 osobiście lub telefonicznie 

pod nr 32 440-76-01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00 oraz telefonicznie w CRIS pod nr tel. 32 739-55-12 

wew. 107 – Agnieszka Pytlik. 

TERMINY: 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do 20 marca 2017 r. Rozpoczęcie projektu planuje się od 1 kwietnia 2017 r. 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Już od marca będzie można korzystać z nowo wyremontowa-

nej mini siłowni w OKiS w Gaszowicach. Przy staraniu Wójta 

Gminy mieszkańcy będą mogli korzystać z zakupionego sprzę-

tu cardio, a także ze sprzętu do ćwiczeń siłowych. Wszystko 

pod opieką wykwalifikowanego trenera personalnego.  

Dodatkowo organizowane będą zajęcia fitness w poniedziałki i 

czwartki o godz. 19.00 „Spalanie + brzuch” dla grupy zaawan-

sowanej oraz we wtorek o godz. 19.00 dla grupy początkują-

cej. Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy zajęcia 

będą również odbywały się w soboty o godz. 9.00. Wtedy 

zapraszamy na zajęcia treningu funkcjonalnego. Zajęcia prowa-

dzone będą przez absolwenta Akademii Wychowania Fizyczne-

go im. Jerzego Kukuczki w Katowicach mgr. Jakuba Mańkę.  

Na czym polegają zajęcia „Spalanie + brzuch”? 

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim spalanie tkanki tłusz-

czowej, a także wzmocnienie mięśni tułowia, mięśni nóg, a 

głównie mięśni brzucha. Ich celem jest również usprawnienie 

układu ruchowego, układu oddechowego, krążenia i nerwowe-

go. W Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach będą organi-

zowane zajęcia dla grupy zaawansowanej czyli dla osób, które 

na co dzień prowadzą aktywny tryb życia oraz dla grupy po-

czątkującej dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze 

sportem.  

Na zajęciach tych ćwiczenia nie powinny stwarzać żadnych 

problemów. Nie ma skomplikowanych choreografii, dlatego 

każdy powinien poradzić sobie z ich wykonaniem.  

W ofercie OKiS w Gaszowicach znajdują się zajęcia o nazwie 

„trening funkcjonalny”, który ma na celu usprawnienie funkcjo-

nowania w życiu 

codziennym, czyli 

ćwiczenia oparte 

są na czynno-

ściach, które na 

co dzień wykonu-

jemy. Na zajęcia 

zapraszamy Panie i 

Panów w każdym 

wieku!  

A co dla osób, 

które lubią inny 

sposób aktyw-

ności fizycznej? 

I dla nich OKiS 

przygotował coś specjalnego! Już od marca w godzinach popo-

łudniowych będzie można korzystać z nowo wyremontowanej 

mini siłowni, na której będą znajdowały się strefa cardio czyli 

bieżnie, rowerek ręczny oraz nożny, a także orbitreki. Dodat-

kowo będzie można skorzystać z atlasu siłowego. Wszystko 

pod okiem trenera.  

Opiekun: mgr Jakub Mańka – jestem absolwentem Akademii 

Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach o kie-

runku wychowanie fizyczne. Jestem zagorzałym fanem sportu, 

który towarzyszy mi w życiu codziennym od dzieciństwa. Już 

od lat prowadzę zajęcia fitness oraz mam duże doświadczenie 

w pracy z klientem.  

Rezerwacje na zajęcia można dokonywać pod nr tel. 509064-

131. Zapraszamy także do śledzenia strony OKiS w Gaszowi-

cach na Facebook’u.            J.M. 

Rewolucja w gaszowickim OKiS-ie 
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Tradycyjnie, jak co roku Zespół 

Szkolno–Przedszkolny w Szczer-

bicach zorganizował dla swoich 

wychowanków półkolonie zimo-

we. Akcji tej towarzyszy-

ły ciekawe atrakcje. Wszystko 

rozpoczęło się od przygody na 

basenie, na który dzieci pojecha-

ły w poniedziałek. Wodne zaba-

wy sprawiły uczestnikom wiele 

radości i satysfakcji. We wtorek, 

uczniowie naszej szkoły odwie-

dzili Katowice. Pierwszym punk-

tem programu było zwiedzanie 

Biblioteki Śląskiej. Na wstępie 

dzieci zostały zapoznane z histo-

rią placówki.  Dowiedziały się, 

że powstała na przełomie 1922 i 

1923 roku jako Biblioteka Sejmu 

Śląskiego, obecnie jest jedną z 

najnowocześniejszych i najpręż-

niej działających  w Polsce. Pod-

czas zwiedzania uczniowie mogli 

m.in.  obejrzeć materiały biblio-

teczne, posłuchać muzyki i frag-

mentów audycji radiowych, 

zobaczyć płyty winylowe, mu-

zyczne pocztówki, woluminy. 

Zapoznali się z działalnością 

biblioteki, nowoczesnym sposo-

bem wypożyczania książek, cza-

sopism czy filmów. Zobaczyli 

czytelnie. Dowiedzieli się też jak 

można zapisać się do biblioteki i 

jak korzystać z jej  zbiorów. 

Ogromnym zaskoczeniem był 

automatyczny system transpor-

towania i magazynowania ksią-

żek. Dzieci na własne oczy zoba-

czyły jak za pomocą ruchomych 

wózków i gęstej sieci szyn na 

suficie, książki zjeżdżają z maga-

zynu do czytelni. Ponadto zoba-

czyły  najmniejsze i najdroższe 

książki będące w posiadaniu 

Biblioteki Śląskiej, a w holu 

głównym - wystawę poświęconą 

życiu i twórczości Feliksa No-

wowiejskiewgo. Kolejnym punk-

tem wtorkowego programu 

szczerbickich półkolonii była 

wizyta w I katowickim  oddziale 

banku PKO Bank Polski S.A., po 

którym oprowadziła nas pani 

Dyrektor Mirela Czogała. Dzieci 

zobaczyły skarbiec, salę konfe-

rencyjną, niedostępne dla klien-

tów pomieszczenia banko-

we. Własnoręcznie pobierały 

„numerek” i podchodziły do 

biurek pań z działu obsługi klien-

ta, gdzie  każdy otrzymał pamiąt-

kowy kalendarzyk.  Każde dziec-

ko mogło też własnoręcznie 

sprawdzić autentyczność bank-

notów wkładając je do specjal-

nych urządzeń.   Zwiedzanie 

banku zakończył słodki poczę-

stunek i drobny upominek . 

W środę  uczniowie poznali 

bohaterów filmu „Sing”. Tego 

dnia bowiem, odwiedziliśmy 

rybnickie kino. Film okazał się 

zabawny i ciekawy. Szczególnie 

piosenki wykonane przez głów-

nych bohaterów na długo pozo-

staną w naszej pamięci! 

W czwartek celem naszych pół-

kolonii  była zabrzańska zabyt-

kowa  kopalnia węgla - Guido. 

Każda  z grup pod opieką prze-

wodnika, udała się do szybu po 

to, by prawdziwą górniczą szolą 

zjechać na poziom 320. To wła-

śnie 320 metrów pod ziemią 

położona jest  najgłębsza trasa 

turystyczna w kopalni węgla w 

Europie. Dzieci podziwiały pracę 

kombajnu ścianowego oraz in-

nych maszyn górniczych. W 

ostatnim dniu półkolonii, po-

nownie odwiedziliśmy boguszo-

wicki basen.  Po wodnym sza-

leństwie na uczestników czekała 

jeszcze niespodzianka - wizyta w  

rybnickiej restauracji 

McDonald’s. Pro-

gram tegorocznych 

półkolonii zimowych 

był bardzo ciekawy. 

Dla dzieci przygoto-

wany był jak zwykle 

szereg atrakcji.  Za 

możliwość tak przy-

jemnego spędzenia 

czasu, dziękujemy 

przede wszystkim 

Ferie zimowe to wy-

marzony czas dla dzie-

ci. Ważne, by ta ocze-

kiwana chwila odpo-

czynku od nauki nie 

zamieniła się w nudę i 

bezczynność. O tym 

właśnie pomyśleli or-

ganizatorzy półkolonii 

zimowych, które miały 

miejsce w naszej szko-

le. 

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy 

od wyjazdu na lodowisko w 

Pszowie. Tam spędziliśmy aż 

dwie godziny! Uczestnicy mo-

gli tego dnia spróbować swo-

ich sił na łyżwach, korzystali 

z pomocy i wskazówek opie-

kunów, a niektórzy ćwiczyli 

przy pomocy pingwinków. 

Następnego dnia łyżwy zamie-

niliśmy na wrotki, a lodowisko 

na parkiet. Podzieleni na dwie 

grupy mogliśmy spędzić ak-

tywnie czas w klubie muzycz-

nym „Wrotka” w Radlinie. W 

czasie, gdy jedna z grup bawiła 

się na parkiecie pozostali spa-

cerowali w kierunku radliń-

skiej Tężni. Wszyscy byli bar-

dzo zadowoleni, uśmiechnięci 

i nie ukrywali, że zostaliby na 

parkiecie jeszcze dłużej. W 

środę pojawiła się całkiem 

nowa rozrywka. Pod opieką 

ratowników i nauczycieli dzie-

ci mogły przez dwie godziny 

korzystać z wodnych atrakcji 

Parku wodnego „Aquarion” w 

Żorach. W czasie pobytu spę-

dzonego na aktywnych zaba-

wach w wodzie, każdy z na-

szych podopiecznych spalił 

mnóstwo kalorii, a zabrane 

kanapki, owoce i napoje były 

jak na wagę złota. Nie mniej 

atrakcyjny okazał się czwar-

tek, kiedy to chętne dzieci 

mogły spróbować swoich sił 

w Centrum wspinania Ce-

chownia w Niedobczycach. 

Pomimo, iż niektórzy pierw-

szy raz znaleźli się w takim 

miejscu, wszystkim poszło 

bardzo dobrze. Każdy miał cel 

- zdobyć cukierka, który był 

zawieszony na samej górze! 

Możemy uznać, że ten dzień 

był niesamowitą przygodą. 

Piątek był ostatnim dniem 

półkolonii, który spędziliśmy 

w Rydułtowskim Centrum 

Kultury „Feniks”, gdzie nastą-

piła projekcja filmu animowa-

nego „Trolle”. Zarażeni 

uśmiechem i radością podsu-

mowaliśmy wspólnie spędzo-

ny tydzień zabaw i aktywnego 

wypoczynku. 

Dziękujemy sponsorom zimo-

wego wypoczynku: Panu Je-

rzemu Kawulokowi, Panu 

Sołtysowi Czernicy Adamowi 

Mrozowi, Pani Agnieszce Py-

tlik, Pani Irenie Menżyk oraz 

Państwu Monice i Ireneuszowi 

Porwołom. Słowa podzięko-

wania kierujemy również do 

nauczycieli prowadzących 

zajęcia oraz osób, które przy-

czyniły się do tak mile spędzo-

nego czasu. 

Kierownik półkolonii K. Dobro-

wolska  

Półkolonie zimowe w Czernicy 

Wójtowi Gminy Gaszowice 

panu Pawłowi Bugdolowi, Ra-

dzie Rodziców działającej przy 

Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Szczerbicach oraz kie-

rownikowi półkolonii pani Ga-

brieli Krakowczyk. Podziękowa-

nia kierujemy również do Pani 

Dyrektor Edyty Knapik oraz do  

wszystkich nauczycieli, którzy 

poświęcając swój wolny czas 

zaangażowali się w opiekę nad 

uczniami.   
Agnieszka Chowaniec i Sonia Nowak 

Zimowe atrakcje 
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Znaczące wydarzenia w Czernicy 

Nowy 2017 rok jest dla nas 

sporym wyzwaniem. Nie tylko 

z uwagi na celebrowanie 700-

lecia wsi Czernica, ale przede 

wszystkim ze względu na za-

planowane ambitne działania. 

Już niebawem oddamy do 

użytku społeczności lokalnej 

dawny Klub Emeryta. Od te-

raz pomieszczenie to będzie 

służyło wszystkim grupom 

spotykającym się w Zameczku. 

Dolny hol na parterze nabiera 

prowansalskich kolorów, poja-

wiły się meble z europalet, a 

stare osłony na kaloryfery nie 

straszą już burym kolorem 

odwiedzających nas gości. Z 

początkiem marca będziemy 

obchodzić rocznicę związaną 

ze zmianą zarządzania Ośrod-

kiem Kultury. Tym bardziej 

cieszy nas fakt, że zamek pięk-

nieje, zgodnie ze złożonymi 

przez nas obietnicami. Mobili-

zuje nas to tym bardziej, że 

700-lecie wsi Czernica spro-

wadza w progi ośrodka coraz 

to nowych gości z różnych 

stron. Niedawno odwiedzili 

nas Seniorzy z Sołectwa Czer-

nica. Kilka dni temu obchodzi-

liśmy także rocznicę urodzin 

Grupy FotoSpichlerz. Ten czas 

dodatkowo wpisuje się w na-

szej pamięci z uwagi na fakt, że 

w tym terminie Stowarzysze-

nie Działań Lokalnych Spi-

chlerz otrzymało dofinansowa-

nie w ramach Funduszu Inicja-

tyw Obywatelskich na kwotę 

99.580 zł. Stowarzyszenie za-

jęło wysokie, bo aż 81 miejsce, 

na 336 dofinansowanych pro-

jektów. Potwierdza to fakt, że 

sukcesywne i rzetelne działa-

nia przynoszą swoje pozytyw-

ne efekty. Projekt „7 wieków 

7 życzeń” jest uhonorowa-

niem naszej działalności na 

rzecz społeczności lokalnej. 

Tym bardziej zachęcamy Was 

do odwiedzania naszej platfor-

my www.7wiekow7zyczen.pl 

oraz do przekazywania 1% w 

deklaracjach podatkowych 

(KRS: 0000437336). Pozyska-

ne pieniądze zostaną zużytko-

wane na działania statutowe, 

które są ściśle powiązane ze 

społecznością lokalną. Zatem 

powrócą one do społeczności 

w formie proponowanych 

przez nas wydarzeń oraz im-

prez, posłużą także promocji 

Gminy Gaszowice na tle re-

gionu.        

Małgorzata Krajczok 

W czernickim przedszkolu zrobiło się bardzo uroczyście, 

a to za sprawą listu jaki ostatnio otrzymaliśmy. Był on od 

kogoś bardzo wyjątkowego - Królowej Elżbiety II. Cie-

szymy się niezmiernie, iż Królowa nie dała nam długo 

czekać. Zaledwie miesiąc czekaliśmy na jej podziękowa-

nia za piękne kartki i życzenia, które wysłaliśmy jej  

w grudniu.           Przedszkole Czernica 

Korespondencja z Królową 

Półkolonie w SP Gaszowice 

Grupa 60 uczniów brała udział 

w półkoloniach, które zorga-

nizowane zostały w pierw-

szym tygodniu ferii zimowych. 

Półkolonie to zawsze forma 

aktywnego zagospodarowania 

czasu wolnego, a więc odbyły 

się  zajęcia na pływalni w Raci-

borzu, w Centrum Wspinacz-

kowym w Niedobczycach 

oraz Laserhouse w Rybniku 

Jak zima no to oczywiście 

kulig w Szymocicach, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek i gorą-

ca herbata. Dla miłośników 

filmów tradycyjnie wyjazd do 

kina Focus w Rybniku. Półko-

lonie cieszą się dużym zainte-

resowaniem dzieci oraz rodzi-

ców, którzy popierają tę for-

mę spędzania czasu wolnego. 

SP Gaszowice 

8 kwietnia 2017 r. w godzinach 14:00-19:00 odbędzie się 

Kiermasz Wielkanocny. Osoby, które chcą podzielić się 

swoim rękodziełem, potrawami czy innymi wyrobami 

własnymi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gaszowi-

ce pod nr tel. 32/4327144. Liczba miejsc ograniczona. 

Zaprezentuj się podczas kiermaszu 
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„Czasem wdzięczność trudno 

jest ubrać w s łowa… 

wtedy proste - dziękujemy - 
zawiera wszystko co chcemy 

wyrazić”. 

Rada Rodziców Przedszkola 
„Bajkowe Wzgórze”, Dyrekcja 

oraz Grono Pedagogicz-

ne  składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim rodzicom, 

ofiarodawcom i firmom, które 

sprawiły, że możliwa była orga-

nizacja corocznej zabawy kar-
nawałowej. 

Z wyrazami szacunku i uznania 

dla wszystkich sponsorów. 
1. Gmina Gaszowice – Wójt 

Gminy Paweł Bugdol. 

2. Starosta Powiatu Rybnickie-

go Damian Mrowiec. 
3. Ośrodek Kultury Zameczek. 

4. Spółdzielnia socjalna Hory-

zonty Kultury – Kawiarnia 
Rothówka. 

5. Zakład lakiernictwa pojazdo-

wego – Sebastian Appel. 
6. Firma Unister Plus Mirek 

Pytlik. 

7. „BUSZ” S.C. FHU - Artykuły 

Dekoracyjne - Bogumiła Glenc, 
Przemysław Łukoszek - Gaszo-

wice. 

8. Barbara Stebel - sklep jubi-

lerski. 
9. „PAT–KOM” Serwis i napra-

wa komputerów Patryk Jona z 

Czernicy. 

10. Salon Kosmetyczny 
„Akademia ciała”. 

11. Mechanika Pojazdowa 

Grzegorz Kierszniak z Czerni-
cy. 

12. Kwiaciarnia „Na zielonym” 

z Czernicy. 
13. Kwiaciarnia „Dekoria” Ire-

na Knura. 

14. Sklep spożywczo - przemy-

słowy Irena Menżyk. 
15. „I Love Shoes”- sklep 

obuwniczy Rydułtowy. 

16. Salon Fryzjerski – Barbara 
Watoła. 

17. Sklep Wielobranżowy Jani-

na Gaszka Lyski. 

18. Angali New Collection - 
sklep odzieżowy Rydułtowy. 

Dziękujemy również za dodat-

kowe wsparcie naszym rodzi-
com: Państwu Masarczyk, Zie-

lińskim i Czernia. Chcemy 

również podziękować Pani 
Edycie Stankiewicz, Pani Domi-

nice Bednorz, a także pani 

Magdalenie Kokot za poświę-

cony czas, zaangażowanie, po-
zyskiwanie sponsorów  i po-

moc w organizacji naszej zaba-

wy. DZIĘKUJEMY.    Przedszkole 

Naczelnik Urzędu Skarbowe-

go w Rybniku w porozumie-

niu z Wójtem Gminy Gaszo-

wice organizuje punkt przyjmowania zeznań podatko-

wych.   

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego będzie miał 

miejsce 13 marca 2017 r. (poniedziałek) w kawiarni 

OKiS Gaszowice w godz. 9.00 -13.00. 

Złóż PIT w Gaszowicach 

Podziękowania 
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Kolejny sukces uczniów SP Gaszowice. Tym razem łupem 

uczniów Gaszowickiej szkoły padł turniej półfinałowy w halo-

wej piłce nożnej o Puchar Starosty Rybnickiego. Turniej roze-

grano 15 lutego w Jejkowicach, gdzie stawili się zwycięzcy 

turniejów eliminacyjnych. Gra była bardzo zacięta i emocjo-

nująca, a każdy zespół chciał osiągnąć jak najlepszy wynik. 

Rywale byli dobrze przygotowani i stawiali mocny opór, lecz 

to uczniowie SP Gaszowice okazali się lepsi i skuteczniejsi co 

zaowocowało zwycięstwem we wszystkich spotkaniach oraz 

w całym turnieju. Zwycięstwo w kolejnym etapie rozgrywek 

daje awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w 

Czerwionce-Leszczynach. 

SKŁAD: GASZKA DANIEL – BR., PIEKORZ DOMINIK, HA-

DAM JACEK, NIEWRZOŁ BARTOSZ, CZERNIK MATE-

USZ, HADAM ŁUKASZ, STROBA KAMIL, MAŃKA KAROL, 

KULIG FILIP. 

WYNIKI: GASZOWICE – ZWONOWICE 7:2, GASZOWI-

CE – JEJKOWICE 10:0, GASZOWICE – ŚWIERKLANY 4:3, 

JEJKOWICE – ŚWIERKLANY 0:5, ZWONOWICE – ŚWIER-

KLANY 2:6, JEJKOWICE – ZWONOWICE 1:6.        Ł.W. 

Półfinały o Puchar Starosty  

Sala gimnastyczna ZSP Szczerbice w dn. 8.02.2017 r. była areną 

zmagań uczniów o Mistrzostwo Gminy Gaszowice w mini-

siatkówce dziewcząt i chłopców. Zawody przebiegły w rado-

snej, sportowej atmosferze w duchu „fair play”. Gościem za-

wodów był pan Stefan Adamczyk – wieloletni organizator i 

działacz  Szkolnego Związku Sportowego, obecnie 

koordynator sportu szkolnego na szczeblu rejonu. 

W rywalizacji udział wzięły dwie szkoły – SP Gaszo-

wice oraz Gospodarz ZSP Szczerbice. Rywalizację 

chłopców wygrał zespół SP Gaszowice natomiast w 

dziewczętach lepsze okazały się ZSP Szczerbice.  

Dziewczęta: 

Szczerbice-Gaszowice 2:1 (25:19), (7:25), (15:13) 

Chłopcy: 

Szczerbice-Gaszowice 0:2 (9:25), (21:25) 

Podsumowania rywalizacji oraz wręczenia dyplomu 

dokonała p. dyrektor ZSP w Szczerbicach – Edyta 

Knapik. Wszyscy uczniowie otrzymali słodki poczę-

stunek oraz napoje, o co zadbała dyrekcja ZSP. 

Składy zwycięskich zespołów: 

Dziewczęta: Roksana Przybylska, Julia Kozak, Wik-

toria Wojtek, Martyna Iwin, Roma Salamon, Nadia 

Kuśnierek, Justyna Mrozek, Wiktoria Mrówka, Justyna Rudek, 

Marta Bienek. Opiekun zespołu: Bogdan Langer 

Chłopcy: Mateusz Czernik, Daniel Żak, Karol Mańka, Jacek 

Hadam, Bartosz Niewrzoł, Dominik Piekorz, Patryk Czogała, 

Karol Mazurek, Paweł Barczak, Łukasz Horaczek. 

Opiekun zespołu: Łukasz Wojaczek. 

Obydwa zespoły reprezentować będą gminę w mistrzostwach 

powiatu. Gratulujemy!         ZSP Szczerbice 

Mistrzostwa Gminy w mini – siatkówce 

Na zdjęciu: Obie reprezentacje ZSP Szczerbice. 

W sobotę – 28 stycznia 2017 

r., odbył się charytatywny tur-

niej piłkarski o Puchar Wójta 

Gminy Gaszowice. Podczas 

turnieju zbierano fundusze na 

rzecz małej mieszkanki naszej 

Gminy – Julii Grzenik, która 

walczy z nowotworem. W 

rozgrywkach brali udział za-

wodnicy urodzeni w roku  

2008 oraz młodsi. Turniej roz-

grywany był na hali gimnastycz-

nej przy SP w Czernicy. Orga-

nizatorami byli: Wójt Gminy 

Gaszowice – Paweł Bugdol, KS 

Szczerbice oraz Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Rybnik. 

Turniej był pełen pozytywnych emocji, sportowej rywalizacji 

oraz chęci niesienia pomocy. Zwycięstwo przypadło drużynie 

NAPRZODU RYDUŁTOWY. Po rozgrywkach sportowych 

odbyły się licytacje koszulek sportowych, voucherów, itp. Pod-

czas zbiórki pieniężnej i licytacji zebrano łącznie kwotę 6739 zł i 

91 gr. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie Julki. Julia 

Grzenik ma dwa latka i mieszka w Gaszowicach. Każda nawet 

najmniejsza kwota przekazana na indywidualny numer subkonta 

dziewczynki będzie wielkim wsparciem dla rodziców w walce z 

chorobą i późniejszą rehabilitacją. Wszystkim za pomoc ser-

decznie dziękujemy i mamy nadzieję, że Julia szybko wróci do 

domu, gdzie wszyscy na nią czekają i bardzo tęsknią.  

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego 

Śląska 44-295 Sumina, ul. Rybnicka 25c KRS - 0000257288, Or-

ganizacja Pożytku Publicznego BGŻ PNB Paribas w Rybniku, nr 

rachunku: 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160 z dopiskiem 

"POMOC DLA JULII".             UG 

Na zdję-

ciu: 

Drużyna 

Piłkarska 

SP Ga-

szowice 
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Takie właśnie hasło przyświeca dzieciakom, 

które uczestniczą w kolejnym projekcie reali-

zowanym przez Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy LIDER. Dzięki inicjatywie oraz za-

angażowaniu nauczycieli działających w struk-

turach klubu, a także przychylności Wójta 

Gminy kolejny raz udało się pozyskać środki na zajęcia dla naj-

młodszych mieszkańców Gminy. W związku z tym nasze dzie-

ciaki mają szansę na zdobycie nowych i szlifowanie dotychczas 

nabytych umiejętności w zakresie pływania. O ile poprzednia 

edycja, można powiedzieć, miała charakter pilotażowy, tak te-

raz udało się zorganizować całe przedsięwzięcia na szeroką 

skalę i objąć projektem łącznie 90 dzieci – po 45 z SP Gaszowi-

ce oraz ZSP Szczerbice.   

Koszt całego projektu to kwota 26.100 zł z czego 15.300 zł 

pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kolejne 2.500 zł z 

budżetu Gminy Gaszowice. Pozostała kwota to wkład własny 

pozyskany przez klub.   

W ramach projektu każda grupa ma zaplanowany cykl 20 lekcji 

nauki pływania w ściśle określonych terminach. Pierwszy wy-

jazd już mamy zaliczony, a całe przedsięwzięcie potrwa aż do 

końca czerwca br. Dzieciaki z każdej szkoły zostały podzielone 

na trzy grupy w zależności od predyspozycji oraz umiejętności. 

Te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem zosta-

ły przydzielone na tzw. mały basen, gdzie zajęcia mają charakter 

rozpoznawczy i są prowadzone od podstaw. Natomiast Ci, 

którzy potrafią trochę więcej i znają środowisko wodne pracują 

w dwóch grupach na dużym basenie. Każda z grup ma przydzie-

lonego instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami.   

Patrząc na przebieg poprzedniej edycji można powiedzieć, że  

zajęcia były prowadzone w sposób bardzo konkretny, a zara-

zem ciekawy. Każde zajęcia rozpoczynały się od krótkich zabaw 

w wodzie, kolejno były wprowadzane elementy teorii, zajęcia 

praktyczne zgodnie z konspektem MSiT, a wszystko po to by 

na koniec zajęć znów pograć i się pobawić.    

Wszystkim młodym pływa-

kom życzymy powodzenia 

w realizacji pasji, a klubowi 

dalszej dobrej passy w po-

zyskiwaniu środków.   Lider 

Podjęte w roku ubiegłym działania samorządu 

oraz placówek oświatowych dotyczące wpro-

wadzenia w szkołach stałych zajęć sportowych 

zaowocowały i od stycznia br. każda „nasza” 

szkoła stała się realizatorem Programu Szkolny 

Klub Sportowy. Środki na jego realizację pochodzą z MSiT i 

zostały szkołom przydzielone za pośrednictwem Śląskiego 

Szkolnego Związku Sportowego. Program trwa od stycznia 

br. i będzie realizowany aż do końca listopada, wg ściśle i 

konkretnie określonych zasad Ministerstwa. Co do grup 

ćwiczebnych, osób prowadzących oraz całego programu 

zajęć. Program ten zastąpił ubiegłoroczną edycją JUNIOR-

SPORTU, który był realizowany tylko w gaszowickiej pod-

stawówce. Tym razem udało się zachęcić wszystkie szkoły i 

kolejny raz możemy się cieszyć środkami jaki Ministerstwo 

przydzieliło Gminie, a konkretnie placówkom działającym na 

jej terenie.  

Gimnazjum 

Zajęcia odbywają się w 2 grupach (chłopcy i dziewczyny) 

cztery razy w tygodniu. W ramach projektu  prowadzone są 

zajęcia z gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka 

ręczna oraz piłka nożna.  

Gaszowice   

Podobnie jak powyżej zajęcia są realizowane w 2 grupach 

(chłopcy i dziewczyny) cztery razy w tygodniu.  

Czernica  

Zajęcia dla jednej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu. 

Dominuje tematyka z gier i zabaw oraz zajęcia lekkoatle-

tyczne. Poprzez zabawę dzieciaki będą  nabywały umiejętno-

ści z mini piłki ręcznej, mini piłki nożnej, mini piłki siatkowej, 

koszykowej oraz ringo, biegi, 

marszobiegi oraz skoki w dal.  

Szczerbice 

Do SKS należy 18 uczniów, któ-

rzy zajęcia mają 2 razy w tygodniu. Uczniowie mają możli-

wość podniesienia swoich umiejętności ruchowych z zakre-

su piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. Dwukrotnie będzie tak-

że sprawdzany ich poziom motoryczny testem sprawności 

fizycznej.           UG 

Kolejne środki z Ministerstwa CORAZ LEPIEJ PŁYWAMY 

„Na przijmo bez Gaszowice i okolice” 
Gmina Gaszowice razem z Grupą Biegową LUXTORPEDA 

CZERWIONKA zapraszają do udziału w drugiej edycji rajdu 

na orientację. Impreza w tym roku odbędzie się 22 kwietnia 

br., a baza będzie mieściła się tym razem w Gimnazjum im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach. Rajd ten polega na odnajdywaniu w 

terenie na podstawie rozdanych przed startem map, specjal-

nie oznaczonych miejsc, na których czasem trzeba też wyko-

nać dodatkowo zadanie specjalne. 

Do pokonania są do wyboru  trasy o długości 40 km, 15 km 

oraz krótka 4-5 km trasa rodzinna. Limity czasowe dobrane 

są tak, że trasę da się pokonać szybkim marszem, bądź wol-

nym truchtem. Startować można indywidualnie w kategoriach 

kobiet i mężczyzn oraz drużynach mieszanych (na trasie ro-

dzinnej 1-2 osoby dorosłe plus 1-3 dzieci w wieku do lat 12). 

Wszystkim gwarantujemy dobrą zabawę! Zapraszamy do 

wyjścia z domu i spędzenia aktywnie czasu.   

            UG 

RYWALIZOWALI O PUCHAR WÓJTA 

W sobotę – 18 lutego 2017 r. 

odbyła się w tegorocznej edycja 

Turnieju Skata o Puchar Wójta 

Gminy Gaszowice. W rywaliza-

cji wzięło udział 75 zawodników 

(w tym jedna kobieta). Zwy-

cięzcą pierwszej serii okazał się 

Pan Piotr Gajda ze Świerklan z 

wynikiem 1601 pkt., natomiast druga seria okazała się szczęśli-

wa dla Pana Józefa Armatys z TKKF Racibórz – 1696 pkt. Wy-

grana w całego turnieju przypadła Piotrowi Gajdzie, który osią-

gnął  łączny wynik 3033 pkt. Najwyżej sklasyfikowanym gra-

czem z terenu Gminy Gaszowice został Pan Bolesław Toma-

szewski, który  uplasował się na 10 lokacie.          GKS 
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Zapraszamy do czernickiego „Zameczku” na wydarzenia 

marcowe: 

- 2.03.2017 r., godz. 18:00 Wystawa obrazów wykona-

nych przez Seniorów i Dzieci pod okiem Lecha Mariana 

Bednarka Ośrodek Kultury w Czernicy, wstęp wolny. 

- Marzec z Galerią Jednego Obrazu czyli promowanie 

śląskich artystów, Kawiarnia Rothówka. 

- 8.03.2017 r., godz. 17:00 „BabaBiba” czyli coś dla Ma-

łych i Dużych Kobietek. Spektakl „Kobiety z torebki” 

oraz wykład dr hab. Aleksandry Skrzypietz o nietuzinko-

wej Królowej Margot, wstęp na spektakl 5 zł/osoba, wy-

kład – wstęp wolny. 

- 10.03.2017 r., godz. 17:00 „Gdzie Ci mężczyźni – 

prawdziwi tacy?” czyli coś dla ciała i ducha w Kawiarni 

Rothówka z okazji Dnia Mężczyzny. 

- 11.03.2017 r., godz. 14:00 Spotkanie otwarte na te-

mat jak ekologicznie i ekonomicznie palić w piecu, wstęp 

wolny.  

- 17.03.2017 r., godz. 18:00 Dzień św. Patryka – zaba-

wa dla dzieci szkolnych, koszt: 10 zł/dziecka, dzieci 

uczęszczające na naukę języka angielskiego w OK 

„Zameczek”– wstęp wolny. 

- 17.03.2017 r., godz. 17:00 „Zielono mi” – menu in-

spirowane Dniem św. Patryka w kawiarni Rothówka. 

- 20.03.2017 r., godz. 17:00 Wiosna w Kawiarni 

Rothówka czyli zupełnie nowe smaki. 

- 26.03.2017 r. godz. 17:00 Teatralne wieczorynki dla 

Małych i Dużych czyli Teatr Bajkowscy ze swoim spekta-

klem „Kopciuszek”, wstęp 8 zł/osoba. 

-1.04.2017 r., godz. 18:00 „Niecodziennik” czyli kon-

cert poezji śpiewanej, wstęp wolny. 

Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które 

 w 2017 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie pożycia 

małżeńskiego. Zgłoszenia, w terminie do 31 marca br. przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowi-

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

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 

Ośrodek Kultury i 

Sportu w Gaszowi-

cach  

zaprasza  

do udziału w wyciecz-

kach organizowanych 

w 2017 roku.  

W planach m.in. 

Ukraina, Kraków, Sło-

wacja, Wrocław, Łódź, 

Zabrze i Gliwice. 

Szczegóły i zapisy w 

kawiarni Ośrodka 

Kultury, tel. 32 43 05 

485 lub 608 013 387. 


