
Szanowni mieszkańcy, 

Kiedy czytacie kolejny 
numer Biuletynu Gminne-
go za oknami długo ocze-
kiwana wiosna. Palmowa 
Niedziela to znak, że trzeba 
kończyć świąteczne po-
rządki. Nadchodzi czas 
wyciszenia aby z godno-
ścią powitać Zmartwych-
wstałego Pana. 

Wiele działo się przez cały 
marzec w naszej gminie. 
Zima nam nie odpuszczała 
. Wielu z Was pokazało 
swoje prawdziwe oblicze, 
pomagając w walce z zi-
mowymi przeciwnościami 
sąsiadom, krewnym i lu-
dziom starszym. Odbyła 
się seria zebrań wiejskich 
we wszystkich sołectwach. 
Po raz kolejny część na-
szych mieszkańców po-
twierdziła chęć budowania 
społeczeństwa obywatel-
skiego. Ich obecność na 
zebraniach wiejskich to 
dowód, że zależy im na 
czynnym udziale przy po-
dejmowaniu decyzji doty-
czących rozwoju naszej 
Gminy.  Uważam, że takie 
informacje przekazane 
przez Wójta Gminy, poli-
cjantów Komisariatu Poli-
cji, pełnomocnika Prezy-
denta Rybnika oraz przed-
stawiciela wodociągów to 
duża porcja wiedzy pozwa-
lająca w sposób bardzo 

obiektywny patrzeć na 
całokształt funkcjonowa-
nia naszej Gminy. Wnio-
ski zgłaszane podczas 
dyskusji na zebraniach 
przyjęliśmy z dużym sza-
cunkiem. Cieszyliśmy się 
ze słów pochwał kierowa-
nych pod adresem pra-
cowników UG za ich 
kompetencje i kulturę ob-
sługi mieszkańców. At-
mosfera tegorocznych 
zebrań wiejskich pozwala 
stwierdzić, że działania 
Urzędu, Rady Gminy, Rad 
Sołeckich znajdują akcep-
tację mieszkańców. Zdaje-
my sobie sprawę, że nie 
zadowolimy wszystkich. 
Wierzymy jednak, że wy-
tyczone kierunki, realiza-
cje planowanych zamie-
rzeń to krok ku budowie 
lepszej, bezpieczniejszej 
„małej Ojczyzny” jaką dla 
nas wszystkich jest nasza 
Gmina. 

Liczę na dalszą i dobrą 
współpracę ze wszystkimi 
mieszkańcami. Wierzę, że 
organizacje i stowarzysze-
nia działające na naszym 
terenie tak jak dotychczas 
wniosą wiele dobrego w 
rozwój Gminy. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę 
Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy, pogody i rado-
ści z rodzinnych spotkań, obfitości smaków na stole oraz 

dużo wiosennego optymizmu. 

Wiele szczęśliwych chwil w rodzinnym gronie, spełnienia 
nadziei oraz świątecznego nastroju przez cały rok. 

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

Na zdjęciach od góry: 1 -  Wójt Gminy wręczający puchar dla najlepszego 
„szkaciarza” z terenu gminy - Bolesława Tomaszewskiego.  

2 - Spektakl muzyczny pt. „Komu pioenskę?” wykonywany na hali w Czernicy 
przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne Kontrapunkt. 
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Informacja o szczepieniu psów przeciw wściekliźnie na terenie 
Gminy Gaszowice w 2010 roku 

26.04.2009 Poniedziałek, CZERNICA, ŁUKÓW ŚL. 

Czernica 

10.00 ul. Powstańców (lokal Stedan) 

11.00  Boisko 

12.00 ul. Buczyna ( Pan Niemiec ) 

Łuków Śl. 

12.45 ul. Graniczna ( Pani Drechsler ) 

13.30 ul. Graniczna ( Pan Siodmok ) 

14.30 ul. Wolności ( Pani Słanina ) 

15.00 ul. Wolności ( sklep ) 

15.45 ul. Wolności ( Pani Burda ) 

27.04.2010  Wtorek  PIECE 

12.30 ul. Rydułtowska ( Pan Strokosz ) 

13.00 ul. Polna ( Pani Rakowska ) 

13.30 ul Rydułtowska ( Pan Max ) 

14.00 ul. Czernicka ( Pan Bugdol ) 

14.30 ul. Zielona ( Pan Morgała ) 

15.00 ul. Sportowa ( boisko ) 

15.30 ul. Szkolna ( Pan Wojaczek ) 

28.04.2010  Środa  SZCZERBICE 

13.00 ul Radoszowska ( Pan Pawliczek ) 

14.00 ul. Biernackiego ( remiza ) 

15.00 ul. Rybnicka ( kiosk ) 

16.00 ul. Piaskowa ( Pani Lepiarczyk ) 

16.30 ul. Sumińska ( skrzyż. z ul.  Jerozolimską ) 

29.04.2010  Czwartek  GASZOWICE 

12.00ul. Rydułtowska ( remiza ) 

13.00 ul. Rybnicka ( Pani Bochenek ) 

14.00 ul. Rudzka ( Pan Chromik ) 

15.00 ul. Wiejska ( sklep ) 

16.00 ul. Kolejowa ( Pan Mrozek ) 

16.30 ul. Rydułtowska ( Urząd Gminy ) 

Gabinet Weterynaryjny, Mariusz Grzesiczek, Jejkowice ul. Główna 26 

ZGŁOŚ JUBILATÓW ! 

Urząd Gminy w Gaszowicach, prosi o zgłaszanie par 
małżeńskich które w 2010 roku obchodzą 50 –lecie,  
55 - lecie i 60 – lecie pożycia małżeńskiego. Zgłosze-
nia przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach 
pokój nr 11, I piętro, w terminie 10.04.2010 r. 

Telefon (32) 43 27 140 lub 43 27 146. 

ODDAJ PIT W GASZOWICACH 
W dniu 15 kwietnia br. (czwartek), w kawiarni Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Gaszowicach, w godzinach od 9.00 do 13.00, 
dyżury będą pełnić pracownicy Urzędu Skarbowego w Ryb-
niku. 

PODZIĘKOWANIA 
Dyrekcja i Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Gaszo-
wicach składa podziękowania sponsorom za pomoc przy 
organizacji zabawy karnawałowej. 
Dziękujemy: Wójtowi Gminy – Andrzejowi Kowalczyk, 
Restauracji „Hacjenda” – Marii i Januszowi Zdziebczok, 
„MCJ – nowoczesne oświetlenia” – Jackowi Czogalla, Ser-
wis Opon – Janowi Magnowskiemu, P.P.H.U. BUSZ – Bo-
gumile Glenc i Przemysławowi Łukoszek, Zakładom Fry-
zjerskim: Lidii Pypeć, Teresie Skowron oraz Agnieszce Ku-
fieta, Zakładowi Cukierniczemu „Komor” – Karolowi Ko-
mor, Centrum Szkoleniowo – Językowemu – J.Lenartowicz-
Kuźnik, Zakładowi Jubilerskiemu „KŁOSOK”, PWiK Ryb-
nik, Zakładowi Wędliniarskiemu „Gańczarski” – 
s.Gańczarski. 
Informujemy, że zapisy do przedszkola prowadzone są 
od 1 marca br. 

NIE WYPALAJ TRAW 
Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz utrata 
unijnych dopłat dla rolników. 

Ogień stwarza realne zagrożenie dla osad ludzkich i mienia. 
Zabija zwierzęta niszczy środowisko. Wypalanie traw nie 
przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia tylko 
wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw 
i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne 
zwierzęta oraz cenne gatunki roślin leczniczych 
i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin. 
Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlen-
ku węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych. 

W Ośrodku Kultury i  Sportu w Gaszowicach  w  dniu      
21.03.2010 o godz. 15.00  odbył się koncert pt. „MUZYKA  
ŁĄCZY  KRAJE”. W koncercie gościnnie wystąpił chór  
BRUNTAL z Czech  oraz  chór  BEL  CANTO  z  Gaszo-
wic , zespół  Singers z Gimnazjum w Piecach, oraz zespół 
taneczny Jutrzenka działający przy Ośrodku Kultury   ZA-
MECZEK w Czernicy.  

Przy dźwiękach muzyki chóralnej i rozrywkowej oraz ta-
necznych  pląsach publiczność świetnie się bawiła czego 
potwierdzeniem były gromkie oklaski. Ośrodek Kultury          
i  Sportu w Gaszowicach dziękuje wykonawcą za występy   
a publiczności za miłą atmosferę  podczas koncertu i zapra-
sza na kolejne podobne imprezy.         Jerzy Białek  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza do udziału w 
Wycieczce do Pragi w dniach 16 - 18 kwietnia 2010r. Cena  
wycieczki 435 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi 
w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpie-
czenie). Informacje i zapisy pod nr tel.  32 43 05 485 lub  
608 013 387. 

KIEROWCO ZDEJMIJ NOGĘ Z GAZU !!! 
W związku z licznymi interwencjami naszych mieszkańców, 
apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, w szczególności 
na drogach gminnych.  
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Wypełniając roczny PIT możemy sami wybrać szlachetny cel, który 
zasilimy kwotą równą 1 proc. należnego podatku. Do wyboru jest 
ponad 7 tys. instytucji, które mają status organizacji pożytku publicz-
nego. 1 proc. podatku warto dać. Nie tylko dlatego, że dzięki temu 
podatnik sam decyduje o tym, kto go dostanie (jeśli nie da 1 proc. 
organizacji pożytku publicznego, pieniądze i tak zabierze fiskus, i to 
państwo zdecyduje, jak je wydać). Przede wszystkim dlatego, że tak 
możemy wesprzeć bliski naszemu sercu, szlachetny cel. Poniżej przed-
stawiamy osoby, instytucje i organizacje z terenu naszej gminy które 
można wesprzeć. 

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU 

Prośba 

Piotruś jest chory na nieuleczalną chorobę – dystrofię mięśniową Du-
Duchenne’a. Uczęszcza na zajęcia rehabilitacyjne, masaże i ma prowa-
dzone ćwiczenia w domu. Pomimo prowadzonej rehabilitacji stan 
Piotrusia się pogarsza, coraz gorzej chodzi, ma problemy z wstawa-
niem i ubieraniem. 

Aby syn mógł normalnie funkcjonować wymaga systematycznego i 
długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Dlatego zwracam się z prośbą do 
Państwa o przekazanie 1 % podatku na leczenie i rehabilitację Piotra. 
Państwa pomoc da nam nadzieję na poprawę zdrowia syna. 

Aby przekazać 1 % podatku za 2009r. na rzecz naszego syna prosimy o 
wpisanie w specjalną rubrykę rocznego rozliczenia PIT nazwę funda-
cji: 

Fundacja dla Dzieci „Dar Serca” nr KRS 0000121785, w rubryce 
wnioskowana kwota wpisać kwotę  1% Państwa podatku oraz w rubry-
ce Informacje uzupełniające – Piotr Mrozek. 

Urząd skarbowy prześle pieniądze do Fundacji na subkonto Piotra. 

Rodzice: Zofia, Arkadiusz Mrozek, Łuków Śląski 

Fundacja dla dzieci „Dar Serca” udostępnia konto: ING Bank Śląski 
oddział regionalny w Bielsku Białej nr 49 1050 1070 1000 0022 6906 
4552 hasło „Piotr Mrozek” 

Nasza Fundacja powstała niedawno, ale potrzeba pomagania, szczegól-
nie pomagania dzieciom, towarzyszy nam od wielu lat. Ważnym wyda-
rzeniem, które ukierunkowało nasze działania, było spotkanie z misjo-
narzem, o. Janem,  który gościł już w naszej Gminie  i dzięki przychyl-
ności Proboszcza  gaszowickiej parafii opowiedział o swojej misji w 
Ameryce Południowej i ogromnej potrzebie niesienia pomocy dzie-
ciom, żyjącym w skrajnie trudnych warunkach. 

Wierząc, że każdy posiada coś, czym może podzielić się z innymi, 
wierząc w drugiego człowieka, wierząc w Ciebie prosimy - Wesprzyj  
rozwój naszych działań ! 

Przekaż 1 % podatku na rzecz Fundacji „GAYA”. 

Fundacja nie posiada jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego, 
Jednakże w porozumieniu z inną  Organizacją i za jej pośrednictwem, 
możemy prosić o taką właśnie  formę pomocy. 

To bardzo proste! 

Wystarczy, że w swoim sprawozdaniu podatkowym /PIT-36, PIT- 37, 
PIT- 28/ w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZ-
NEGO (OPP) wpiszesz 3 informacje: 

Nazwę: Stowarzyszenie „RODZINA” w Suminie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Trudnych Rodzin. GAYA. 

KRS: 0000056478 

Kwotę: wyliczone 1% z należnego podatku. 

podatku od osób fizycznych na rzecz naszej szkoły. Z pozyskanych w 
akcji środków w wysokości 3.300 zł zakupiony został sprzęt sportowy 
oraz meble szkolne kl.”0”. Mamy nadzieje, że również w roku 2010 
wspomożecie Nas. Potrzeby  naszej szkoły oraz dzieci są duże i chcemy 
je w miarę możliwości zaspokoić. Sprzęt oraz materiały szkolne ulęgają 
zużyciu czy też zniszczeniu, dlatego planujemy zakup nowych mebli 
oraz materiałów dydaktycznych. W bieżącym roku ponownie współpra-
cujemy ze STOWARZYSZENIEM „SUMINA” na Rzecz Odnowy i 
Rozwoju Górnego Śląska KRS: 0000257288. Dzięki Stowarzyszeniu 
przeprowadziliśmy już kilka akcji które z zyskiem zakończyły się dla 
naszej szkoły. Wiemy, że w ramach akcji można wspomóc wiele róż-
nych organizacji. Jednak zwracamy się tutaj do Państwa z prośba o prze-
kazanie 1% naszym dzieciom, aby wspomóc rozwój naszej szkoły, która 
w bieżącym roku obchodzi 50-lecie powstania placówki. Ważna jest dla 
nas każda złotówka. Aby szkoła otrzymała pieniądze należy w formula-
rzu PIT w pozycji „Informacje Uzupełniające” dopisać – DLA SP 
SZCZERBICE. 

KONAR ZAPRASZA 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w warszta-
tach organizowanych w ramach projektu "Pracownia Artystycznych Wrażeń 
- PAW" projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków publicz-
nych Powiatu Wodzisławskiego, Gminy Gaszowice, Miasta Rydułtowy           
i Miasta Pszów. 

Warsztaty ceramiki - instruktorzy Marek Matuła tel. 667 510 719, Beata 
Tomas tel. 696 393 400 
Terminy zajęć - środy godz. 17.30-19.30 
10, 17, 24, 31 marca; 7, 14,21,28 kwietnia; 5,12,19,26 maja. 

Uczestnicy wykonują własnoręcznie: misy, płaskorzeźby, elementy dekora-
cyjne itp. z gliny ceramicznej, zdobią je szkliwami. 

Warsztaty rysunku i malarstwa - instruktor Beata Tomas tel. 696 393 400 
Terminy zajęć - piątki godz. 18.00-20.00 
19,26 marca; 2,9,16,23,30 kwietnia; 7,14,21,28 maja. 

Warsztatowicze kształcą i doskonalą umiejętności rysunkowe i malarskie, 
opanowują kompozycję obrazu, budowanie światłocieniem, zagadnienia 
waloru kolorystycznego, proporcje itp. w różnych technikach i tematach. 

Warsztaty fotografii - instruktor Izabela Nietrzpiel tel. 698 680 185 
Terminy zajęć - teoria wtorki 18.00-19.00, studio i plener soboty 11.00-15.00 
30 marca; 6, 17, 24 kwietnia. 

Warsztaty realizowane są w modułach - 1 moduł to 4 spotkania składające się 
na: 2x teoria 1x praca w studio fotgraficznym, 1x praca w plenerze. Przed-
miotem pierwszego modułu będzie: budowa, funkcje, obsługa aparatu foto-
graficznego i obiektywu, omówienie funkcji i działania przysłony, migawki, 
ustawienia głębi ostrości itp., praca w studio fotograficznym oraz praca w 
plenerze. 

Warsztaty decoupage - instruktor Alina Krautwurst tel. 606 605 947 
Terminy zajęć - poniedziałki 18.00-20.00 rozpoczęcie zajęć uzależnione od 
zgłoszeń uczestników. Warsztaty polegają na ozdabianiu przedmiotów co-
dziennego użytku techniką serwetkową przez co nabierają walorów arty-
stycznych bez posiadania wyjątkowych zdolności uczestnika zajęć, podczas 
tych zajęć ważna jest staranność i dokładność wykonania. Przedmioty do 
ozdabiania uczestnicy przynoszą sami. 

Warsztaty dzianiny artystycznej - instruktor Bogusława Jaworska-Zniszczoł 
Realizacja zajęć rozpocznie się we wrześniu 2010r 

Warsztaty grafiki warsztatowej - instruktorzy Beata Tomas, Marek Matuła 
Realizacja zajęć rozpocznie się we wrześniu 2010r 

Wszyscy uczestnicy warsztatów zobowiązani są do wypełnienia karty zgło-
szenia, wniesienia opłaty akredytacyjnej zależnej od rodzaju zajęć, udostęp-
nienia swoich prac do prezentacji podczas wystaw. Po zakończeniu projektu 
prace przechodzą na własność warsztatowiczów. 

Prace powstałe podczas warsztatów będą prezentowane na 5 wystawach. 
W ramach projektu odbędą się również plenery malarsko-fotograficzne w 
Wodzisławiu Śl. i Pszowie - na plenery prowadzone będą dodatkowe zapisy 
uczestników. Wszyscy uczestnicy na wernisażu wystawy powarsztatowej 
otrzymają dyplomy udziału w projekcie. Warsztaty odbywają się Ośrodku 
Kultury w Czernicy. Dodatkowych informacji udzielają instruktorzy oraz 
koordynator - Beata Tomas tel. 696 393 400 lub za pośrednictwem e-mail: 
artgroupkonar@gmail.com 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły Podstawowej         
w Szczerbicach w imieniu wszystkich uczniów oraz nauczycieli skła-
damy serdeczne podziękowania za przekazanie w 2009 roku – 1% 



STR. 4 MARZEC 2010, NUMER 3 (51) 

Dzieci z Przedszkola w Gaszowicach 8 marca 2010 roku 
odwiedziły Urząd Gminy w Gaszowicach, aby złożyć życze-
nia z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom tam pracują-
cym.  Przedszkolaki przedstawiły krótki program artystyczny  
w zamian za co zostały obdarowane słodkim poczęstunkiem. 
Miały także okazję dowiedzieć się na czym polega praca 
urzędnika. Młodsze dzieci natomiast udały się z życzeniami 
do punktów usługowych w naszej okolicy. Za miłe przyjęcie 
pragniemy wszystkim serdecznie podziękować.  

ŻYCZENIA DLA PAŃ „II PRZEDSZKOLIADA” IMPREZA SPORTOWO - REKREACYJNA DLA 
SZEŚCIOLATKÓW Z PRZEDSZKOLI GMINY GASZOWICE 

Inicjatorzy imprezy - nauczyciele wychowania fizycznego zrzeszeni w 
Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Lider” z siedzibą w Gim-
nazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 

Iwona Wolnik - główny organizator imprezy, Mariusz Gawliczek  - 
sędzia, Cezary Stachura - sędzia, Łukasz Wojaczek - sędzia, Bogdan 
Langer - sędzia. 

Imprezę wspomagali: Zenobia Mrozek - sekretarz zawodów oraz Mło-
dzieżowi Organizatorzy Sportu, uczniowie Gimnazjum w Piecach - 
komisja techniczna. W imprezie udział wzięli: Przedszkole z Czernicy   
- op.M.Mizyn, Przedszkole ze Szczerbic - op.H.Langer, Gminne Przed-
szkole w Gaszowicach - op.B.Wojtek i E. Kwiatoń. 

Patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy p. Andrzej Kowalczyk - 
gość honorowy imprezy. Ponadto obecni byli również: Sekretarz Urzę-
du Gminy p. Sabina Mańka, Członek Zarządu Powiatu Rybnickiego p. 
Roman Kubek, Radny Powiatu Rybnickiego p. Paweł Bugdol, Kierow-
nik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli p. Jerzy Sierek, 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty Kultury i Sportu pani Halina 
Rybarz- Adamik, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gaszowicach p.A.Wawoczny,  przedsta-
wicielka GCI p.Karina Stępień, Goście z Czech z zaprzyjaźnionego 
miasta Bruntal, Dyrektorzy Przedszkoli - pani I.Tyliba, E.Tulec, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Czernicy pani Iwona Witek, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Szczerbicach pan Zbigniew Goworowski oraz Dy-
rektor Gimnazjum w Piecach pan A.Mrozek. 

Główni sponsorzy „Przedszkoliady”: 

Wójt Gminy Gaszowice, Radni Gminy Gaszowice, Przewodniczący 
GKRPA w Gaszowicach p. Adam Wawoczny, Przewodniczący Komisji 
Współpracy Europejskiej i Promocji Rady Powiatu w Rybniku p. Zbi-
gniew Goworowski, Przedstawiciel Rady Powiatu w Rybniku p. Jacek 
Czogalla, Członek Zarządu Powiatu Rybnickiego p. Roman Kubek, Pan 
Paweł Bugdol Radny Powiatu Rybnickiego, Pan Marian Procek, Pan 
Rafał Zdziebczok. 

Klasyfikacja końcowa  „II Przedszkoliady ”: 

 I  miejsce Przedszkole ze Szczerbic 

 II miejsce Przedszkole z Czernicy 

 III miejsce  Gminne Przedszkole z Gaszowic 

Przedszkolaki oraz ich opiekunowie wraz z dyrektorami poszczegól-
nych placówek otrzymali medale, puchary, pamiątkowe dyplomy i 
nagrody w postaci tablic, zabawek, puzli i gier dydaktycznych. Nie 
zapomniano również o symbolicznym poczęstunku - soczkach oraz 
batonikach. Gminny Uczniowski  Klub Sportowy „ Lider ” wyraża 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem 
pomogli przy organizacji  II Przedszkoliady.            IW 

MŁODZIEŻ OSP 
Pierwszy kwartał nowego roku to rozpoczęcie cyklu współzawod-
nictwa pomiędzy młodzieżowymi drużynami pożarniczymi działa-
jącymi w wszystkich jednostkach ochotniczych straży pożarnych 
naszej gminy. Całością kieruje p.o. przewodniczącego komisji d/s 
młodzieży przy zarządzie oddziału gminnego ZOSP dh.Wojciech 
Kasperzec oraz wszyscy opiekunowie drużyn i instruktorzy OSP. 
Cały program działań komisji podzielony jest na pewne etapy któ-
rego pierwszym celem była organizacja gminnych eliminacji turnie-
ju wiedzy pożarniczej. W grupie szkół podstawowych zwyciężył 
Karol Wencławek( OSP Szczerbice), II-gie miejsce przypadło Sła-
womirowi Milertowi (OSP Gaszowice), a III miejsce wywalczyła 
Adrianna Milert (OSP Gaszowice). W grupie szkół gimnazjalnych 
zwyciężył Denis Lesiuk (OSP Gaszowice), II miejsce Bartosz Czer-
ny (OSP Łuków Śl), III-miejsce Marcin Szymura (OSP Gaszowi-
ce). W grupie szkół ponadgimnazjalnych I-miejsce Paweł Żucho-
wicz (OSP Łuków Śl), II-miejsce Beata Szefczyk (OSP Łuków Śl.),           
III miejsce Tomasz Kolonko (OSP Łuków Śl). Zwycięzcy będą 
reprezentować naszą gminę w turnieju powiatowym. Gospodarzem 
turnieju wiedzy była OSP Łuków Śl. 
Następnym zadaniem komisji była organizacja piątych z kolei halo-
wych zawodów pożarniczych drużyn młodzieżowych które odbyły 
się na hali sportowej OKiS Gaszowice. Zwyciężyli młodzieżowcy z 
OSP Szczerbice , II-gie miejsce OSP Gaszowice, III-cie miejsce 
OSP Czernica II, IV-miejsce OSP Łuków ŚL, V-te miejsce OSP 
Czernica I. 
Rozpoczęto również cykl turniejów piłki nożnej na "Orliku" w 
Piecach gdzie w dniu 6 marca na lekko ośnieżonym boisku przepro-
wadzono pierwszą edycję. Były to bardzo ciekawe rozgrywki. Pa-
dło wiele bramek. Ale najważniejsze, że "Orlik" to miejsce gdzie 
jednostki OSP mogą pokazać się nie z wężami strażackimi ani z 
sprzętem pożarniczym ale mogły wystawić drużyny do sportowej 
rywalizacji. Najlepszą drużyną okazała się OSP Łuków Śl. która 
wygrała z OSP Gaszowice 3:0 i z OSP Szczerbice 4:0. Zaś OSP 
Gaszowice wygrało z OSP Szczerbice 3:0. 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP serdecznie zaprasza mło-
dzież szkolną i osoby starsze do wstępowania w szeregi ochotni-
czych straży pożarnych, bo tam oprócz przygotowań do wymarzo-
nego zawodu strażaka można również wykazać się w sportowych 
dyscyplinach.         Jerzy Kawulok  

LOKALNI DZIAŁACZE - SZYMON KORBEL 
Urodziłem się w dniu 1 listopada 
1976 r. Mieszkam w Gaszowicach 
wraz z żoną Sabiną i dwiema córka-
mi: Dominiką i Klaudią, które w tym 
roku ukończą odpowiednio sześć i 
dwa lata. Ukończyłem administracyj-
ne studia magisterskie na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Pracuję w 
Poczcie Polskiej S.A., gdzie na stano-
wisku kierowniczym zajmuję się za-
gadnieniami związanymi z gospodar-
ką nieruchomościami. 
Od wieku dziecięcego należałem do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
przy OSP w Gaszowicach, a od uzyskania pełnoletniości działam 
jako czynny strażak w tejże straży i biorę udział w podejmowanych 
akcjach ratowniczych. Z biegiem czasu zostałem również człon-

kiem jej zarządu. W chwili obecnej pełnię funkcję Prezesa Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gaszowicach. Jestem również działaczem 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie pełnię funkcję 
Zastępcy Prezesa Oddziału Gminnego i Zastępcy Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego. Ponadto, w bieżą-
cej kadencji, jestem członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Gaszowi-
ce. 
Wraz z wszystkimi strażakami z Gaszowic staramy się zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy, efektywnie współpracując z 
Państwową Strażą Pożarną i władzami samorządowymi. Wszyst-
kich zainteresowanych działalnością OSP Gaszowice, a także chęt-
nych do działalności jako strażak lub członek Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej, zachęcam do zapoznania się z informacjami zawar-
tymi na stronie internetowej www.gaszowice.pl lub kontakt z przed-
stawicielami Zarządu OSP Gaszowice. 
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W lutym 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

1 i 3 lutego - objazd szkół i przedszkoli; 

2 lutego - spotkanie robocze sołtysów; 

4 lutego - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

5 lutego - Rada Przyjaciół Harcerstwa w Starostwie  w Rybniku; 

6 lutego - zebranie sprawozdawcze OSP Gaszowice; 

7 lutego - kulig dla dzieci i młodzieży w Łukowie Śląskim; 

15 lutego - Rada Sportu; 

17 lutego - spotkanie z przedstawicielami Vattenfall; 

18 lutego - odwiedziny u najstarszej mieszkanki gminy P. Pysz-
ny z okazji 99 rocznicy urodzin; 

19 lutego - odwiedziny na półkoloniach zorganizowanych przez 
SP Szczerbice; 

20 lutego - Turniej Skata OKiS Gaszowice; 

24 lutego - spotkanie z przedstawicielem Subregionu w sprawie 
przebiegu drogi Pszczyna-Racibórz; 

24 lutego - Dzień Myśli Braterskiej zorganizowany przez ZHP          
w Gaszowicach. 

4 marca br. na sali widowiskowo 
sportowej w Jankowicach zostały 
rozegrane Mistrzostwa Powiatu w 
mini piłce ręcznej dziewcząt szkół 
podstawowych. Do rozgrywek 
przystąpiły reprezentacje trzech 
gmin. Turniej rozegrany syste-
mem „każdy z każdym” , który 
zakończył się zwycięstwem  dru-
żyny SP Lyski. Nasze szczypior-
nistki z SP w Czernicy zajęły II 
miejsce. III miejsce zajęły zawod-
niczki z SP Jankowice. 

Skład zespołu stanowiły: Brzezin-
ka Weronika (br), Nowak Patrycja 
(br), Granieczny Anna, Cojg Ad-
rianna, Tytko Danuta, Gołofit 
Dominika, Figura Paulina, Wecze-
rek Karolina, Łata Joanna, Kostka 
Malina, Mandrysz Jolanta, Gra-
bowska Patrycja, Szymańska 
Nikola, Lukoszek Anita. Na ręce 
kapitana powędrował piękny pu-
char, który wręczyła pani dyr. SP 
w Janowicach. 

5 marca br. odbył się ten sam 
turniej dla chłopców. Naszą gminę 
również reprezentowali uczniowie 
SP w Czernicy. Byli nie do poko-
nania przez swoich rywali i zajęli 
I miejsce w turnieju. II miejsce 
zajęła drużyna z SP w Lyskach, 
III miejsce drużyna SP w Janko-

wicach. 

Skład zespołu:  Czekała Kamil
(br), Kowalski Paweł (br), Choro-
ba Daniel, Czekała Denis, Newe 
Łukasz, Krakowczyk Łukasz, 
Olszyna Radek, Tytko Tomasz, 
Klon Daniel, Klon Dawid, Wie-
czorek Łukasz, Musioł Marek, 
Muchowski Denis, Borecki Alek-
sander, Górecki Kamil.  

Tym samym drużyna chłopców 
będzie reprezentowała powiat 
rybnicki na zawodach rejono-
wych w Rudniku. 

Szczęśliwy kapitan odebrał pięk-
ny sportowy puchar z rąk pani 
dyr. SP w Jankowicach. Podwój-
ny sukces odniósł zawodnik Da-
niel Choroba, który za swoją 
wyróżniającą się grę  otrzymał 
statuetkę najlepszego zawodnika 
tych mistrzostw. 

Nauczycielka w-f  Zenobia Mro-
zek po raz kolejny w tym roku 
szkolnym miała powód do 
ogromnego zadowolenia ze swo-
ich wychowanków. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
podziękowania, pochwałę i gratu-
lacje za wspaniałą sportową ry-
walizację.                                ZM 

SUKCES UCZNIÓW Z CZERNICY  

PÓŁMETEK CYKLU „WIELKI GRAN” 

W sobotę 20 lutego br. rozpoczęto cykl turniejów „Wielki Gran”. Na 
hali OKiS–u w Gaszowicach w rozgrywkach o puchar Starosty Po-
wiatu Rybnickiego, udział wzięło 94 graczy skata. 

Pierwsze miejsce zajął Edward Dutkiewicz, drugi był Bolesław To-
maszewski z sekcji skata Dąb Gaszowice, natomiast na trzeciej po-
zycji uplasował się Erwin Mężyk. W czołowej 16 znalazło się jesz-
cze trzech innych graczy Dębu Gaszowice tj. Joachim Jezusek, Be-
nedykt Jeszka i Marian Pielacz. 

Drugi turniej odbył się 20 marca br. Tym razem walczono o puchar 
firmy MCJ. W turnieju uczestniczyło 72 zawodników. 

Pierwsze miejsce zajęła jedyna startująca kobieta – pani Monika 
Gajda ze Świerklan, drugi był Benedykt Jeszka z sekcji skata Dąb 
Gaszowice. W pierwszej dziesiątce uplasowało się jeszcze dwóch 
zawodników z Gaszowic tj. Marian Pielacz oraz Lucjan Wochnik. 

Po dwóch turniejach na czele klasyfikacji ogólnej znajduje się Bole-
sław Tomaszewski z Dębu Gaszowice. 

Kolejny turniej z cyklu, tym razem o puchar firmy Lorken Tech, 
odbędzie się 17 kwietnia br. na hali OKiS-u  w Gaszowicach. 

SUKCES KAMILA 
W dniach 7-14 marca 
odbywały się w Turcji 
XIII  Mistrzostwa Euro-
py w Wu Shu – daleko-
wschodnich sztukach 
walki. Brała w nich 
udział 6-osobowa repre-
zentacja Polski, a w niej 
mieszkaniec naszej gmi-
ny, 17-letni Kamil Wi-
dawski. Mimo iż był de-
biutantem na tego rodza-
ju imprezie, spisał się 
znakomicie zdobywając 
w silnie obsadzonej kate-
gorii do 60 kg – brązowy medal. Kamil, wraz ze swoim o 2 
lata młodszym bratem Jakubem, na co dzień trenuje w Sto-
warzyszeniu Dalekowschodnich Sztuk Walki „Tao”, które-
go jedna z filii działa na terenie naszej gminy. Sukces odnie-
siony w pięknej Antalyi na tureckiej Riwierze poprzedziły 
kilkunastotygodniowe przygotowania pod okiem trenera 
Mirosława Barszowskiego, który towarzyszył Kamilowi 
również w Turcji. Ciężka praca i wyrzeczenia opłaciły się – 
trzecie miejsce w ME ma swoją wymowę. Przed Kamilem 
teraz kilka turniejów w Polsce, na których musi udowodnić 
dominację na krajowym podwórku, aby otrzymać kolejne 
powołanie do reprezentacji Polski. Wyznaczył sobie cel - 
wyjazd na Mistrzostwa Świata. Najbliższym jednak celem 
ambitnego siedemnastolatka jest… jak najszybsze nadrobie-
nie zaległości w szkole - Kamil jest uczniem I LO w Rybni-
ku i stara się łączyć sport z nauką. 

Zdjęcia na ostatniej stronie, od góry z lewej strony: 1 - uczestnicy 
turnieju wiedzy strażackiej; 2 - Gaszowickie przedszkolaki podczas 
składania życzeń paniom z Urzędu Gminy z okazji Dnia Kobiet; 
prawa strona od góry: 3 - „Przedszkoliada” drużyna klasy zerowej 
ze Szczerbic; 4 - Przedszkoliada” drużyna z Czernicy; 5 - Przed-
szkoliada” drużyna z Gaszowic; 6 - Mistrzowie Powiatu Rybnickie-
go w Piłce Ręcznej, reprezentacja SP Czernica wraz z opiekunką. 



STR. 6 Redakcja:  
Urząd Gminy Gaszowice  

 ul.Rydułtowska 2,    
44-293 Gaszowice  

Tel.: (32) 43 27 140  
Faks: (32) 43 27 141 

e-mail: gcigaszowice@wp.pl  

Chcesz wymienić kocioł, zamontować kolektory słoneczne,  
wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków? 

Urząd Gminy Gaszowice  

zaprasza na 

TARGI EKOLOGICZNE 

EKO GASZOWICE 2010 
wszystkich zainteresowanych oraz biorących udział  

w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji 

i Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 

24 - 25 kwietnia 2010r. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Na targach zaprezentują się: 

FIRMY INSTALACYJNE 

PRODUCENCI  I DYSTRYBUTORZY 

Niskoemisyjnych kotłów węglowych z automatycznym 
podajnikiem węgla 

Przydomowych oczyszczalni ścieków  

Kolektorów słonecznych 

Targom towarzyszyć będzie: 

WYSTAWA KWIATÓW  

I KOMPOZYCJI KWIATOWYCH. 
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