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Szanowni mieszkańcy! 

Zima powoli dobiegła końca i przywitaliśmy wiosnę – czas 

niewątpliwie bardzo przez nas wszystkich wyczekiwany, ale 

też bardzo pracowity. Związany nie tylko z wiosennymi po-
rządkami w naszych domach i na posesjach, ale również        

z intensywnymi przygotowaniami do nadchodzących Świąt 

Wielkanocnych. Na pewno nie zdążymy z wszystkimi praca-

mi. Postarajmy się jednak, aby nasze obejścia i cała nasza 

gmina były uporządkowane. Sprawmy, aby nasze oczy mogły 

cieszyć się widokiem zadbanej „małej Ojczyzny”. 

Z końcem lutego i na początku marca we wszystkich sołec-

twach odbyły się zebrania wiejskie. Tradycyjnie, sołtysi pod-

sumowali miniony rok i przedstawili nam plany na rok 2013. 

Jednak nie to było podstawowym celem spotkań. Głównym 
tematem były rozmowy na temat wejścia w życie tzw. 

„ustawy śmieciowej” obowiązującej od 1 lipca br. Na pewno 

będzie inaczej. Powinno być lepiej, ale niestety może być 

drożej. Jednak lepsze zagospodarowanie odpadów, które pro-

dukujemy na własnych posesjach, to czystsza woda i czystsze 

powietrze. A wszystko po to, aby kolejne pokolenia mogły 

korzystać z czystego środowiska. Pracownicy urzędu starają 

się działać tak, aby 1 lipca był dniem naszego wspólnego suk-

cesu. Szczegóły tej wielkiej operacji będziemy Państwu suk-

cesywnie przybliżać w naszym Informatorze, na stronach 

internetowych, poprzez ulotki, a jeśli będzie taka potrzeba, 

spotkamy się z mieszkańcami osobiście. Już dzisiaj zapra-
szam wszystkich do Urzędu Gminy celem wyjaśnienia wszel-

kich wątpliwości. 

W ubiegłych latach Gmina korzystała ze środków Unii Euro-

pejskiej. Pieniądze te pozwoliły poprawić infrastrukturę wo-

dociągową i kanalizacyjną. Zdecydowa-

nie poprawił się również stan naszych 

dróg gminnych i powiatowych. Przyby-

ły kolejne odcinki chodników. Wykona-

liśmy wiele prac remontowych w obiek-

tach kulturalnych i oświatowych. Prace 
termomodernizacyjne pozwolą nam w 

przyszłych latach zaoszczędzić na 

ogrzewaniu. 

Ponadto we wszystkich szkołach pod-

stawowych mamy przygotowane nowe 

klasy dla sześciolatków. Dodatkowo 

prowadzimy działania, aby liczba 

uczniów w klasach nie przekraczała 25 

osób. Zdarza się, że są także klasy z 

liczbą uczniów poniżej 20. Nie tworzy-
my żadnych barier, aby nasi nauczycie-

le podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Cieszymy się, że 

we wszystkich szkołach i przedszkolach bardzo dobrze ukła-

da się współpraca pomiędzy dyrekcją a radami rodziców. 

Wiemy oczywiście, że w naszych szkołach jeszcze wiele 

zostało do zrobienia. Chcemy również podziękować wszyst-
kim rodzicom za ich troskę i dbałość, by nasze placówki 

oświatowe dalej się rozwijały i modernizowały. 

Ważnym etapem w rozwoju naszej gminy było również za-

kończenie programów ochrony powietrza i wód. Przez trzy 

lata udało nam się dofinansować mieszkańcom zakup 40 

pieców ekologicznych, 55 zestawów solarnych oraz pomóc 

w budowie 55 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Lata 2013-2015 będą okresem nieco mniejszych inwestycji i 

mniejszej liczby prac remontowo-modernizacyjnych. Wyko-
rzystaliśmy otrzymane do tej pory środki unijne, a po 

uchwaleniu nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-

2020 mamy nadzieję korzystać także z pieniędzy przezna-

czonych na pomoc Polsce. Już dzisiaj tworzymy ramowe 

plany działań na terenie gminy na lata 2015-2020. Jest za-

tem czas, aby dobrze przygotować zakres robót i jak najle-

piej wykorzystać środki unijne w latach następnych. 

Kolejny raz okazało się, że naszym mieszkańcom leży na 

sercu dobro gminy. Wyważone propozycje, konstruktywna 

krytyka, a także rozważne wnioski na miarę naszych możli-

wości to znak, że wiemy gdzie chcemy mieszkać teraz, a 
jednocześnie wspólnie dbamy, aby nasze dzieci i wnuki w 

przyszłości mogły powiedzieć, że mieli mądrych poprzedni-

ków.                          Z wyrazami szacunku,  

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 
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Szanowni mieszkańcy! 

Wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy uwzględnić wszystkie osoby 

zamieszkujące daną nieruchomość. Natomiast w sytuacjach, 
kiedy osoba nie zamieszkuje na nieruchomości, ale jest na niej 

zameldowana należy złożyć (razem z deklaracją) stosowne 

oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce 

aktualnego pobytu lub zamieszkania tej osoby. 

Już dziś, odbierając deklaracje, zauważyliśmy, że niektórzy 

właściciele świadomie nie wykazują wszystkich zamieszkałych 

na nieruchomości osób. Należy mieć na uwadze, że te posesje 

będą kontrolowane w pierwszej kolejności. 

Przypominamy również, że opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi podlega ordynacji podatkowej, tak jak m.in. 

podatek od nieruchomości. W związku z tym, w sytuacjach, 

gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywisto-

ścią, Urząd Gminy wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. 

Informujemy, że wszystkie osoby będące właścicielami bocz-

nych dróg dojazdowych, które nie wyrażają zgody na wjazd 

samochodów odbierających odpady komunalne na teren w/w 

drogi, powinny wskazać w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi miejsce odbioru od-
padów. Jeśli natomiast miejsce odbioru wskazane w deklaracji 

będzie tożsame z adresem zamieszkania, należy liczyć się z 

ewentualnymi uszkodzeniami nawierzchni spowodowanymi 

wjazdem śmieciarki na drogę. 

Należy również zwrócić szczególną uwagę, że jeśli w danym 

dniu firma nie podjedzie pod dom,  to zapewne jest to uzasad-

nione. Chcemy odbierać odpady z każdej nieruchomości, jed-

nakże mogą być przypadki, w których właściciele dróg prywat-

nych mogą nie chcieć, aby śmieciarka wjeżdżała w ich drogę. 

W takich sytuacjach kosze trzeba będzie dowozić do drogi 

głównej. Prosimy o zgłaszanie takich informacji  w Referacie 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy podczas składania dekla-

racji. 

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH 

W dniu 10 kwietnia (środa) br. w kawiarni Ośrodka Kultu-

ry w Gaszowicach będzie możliwość złożenia zeznań podat-

kowych (PIT) za rok 2012.  W godzinach od 9.00 do 13.00 

dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Ryb-

niku. 

NIE WYPALAJ TRAW! 

Ponawiamy coroczny apel do mieszkańców gminy o zanie-
chanie procederu wypalania traw,  przypominamy, że jest to 

bardzo niebezpieczne i zabronione.  

Wypalanie to bezmyślne niszczenie zieleni, które przynosi 

wiele szkody środowisku naturalnemu i niesie za sobą 

ogromne ryzyko pożarów. Trawy po zimie są wysuszone 

i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia poma-

ga także wiatr. Pożary bardzo często wymykają się spod 

kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Nie-

jednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego 

życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdro-

wia i życia ludzi. 

Podczas wypalania traw, łąk czy zarośli ginie cały świat 

mikrobiologiczny, a w ogniu płoną płazy, gady, ptaki i na-

wet drobne ssaki. Wypalanie traw to także bardzo duże za-

grożenie dla lasów, ponieważ ogień z nieużytków niejedno-

krotnie przenosi się na obszary leśne i niszczy bezpowrotnie 

drzewostany. 

Wypalanie traw, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest 

zabronione i grozi za nie kara aresztu albo do 5 tys. zł 
grzywny. Wywołanie pożaru, który może zagrażać życiu lub 

zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 

może grozić nawet karą do 10 lat więzienia. 

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i często duże 

rozmiary, angażują znaczne siły i środki straży pożarnej. 

Każda interwencja to poważny wydatek finansowy, bowiem 

godzinna akcja jednego zastępu straży to koszt ok. 500 zł. 

OGŁOSZENIE - WAŻNE 

Nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Gminy 

Gaszowice. Od 1 lutego br. obowiązuje następujący rachunek: 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr konta  56 8470 0001 

2040 0051 5025 0001. 

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 

Urząd Gminy Gaszowice prosi  o zgłaszanie par małżeń-

skich, które w 2013 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie oraz 

60-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia przyjmuje Urząd 
Stanu Cywilnego w Gaszowicach, pokój nr 11 (I piętro). 

Telefon 32 4327140 lub 32 4327146. 

Uwaga Rolnicy ! 

Składanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 

rok 2013 r. rozpoczyna się 15 marca i trwać będzie do 15 

maja 2013 roku. 

Informujemy, że w tym okresie w Urzędzie Gminy            

(w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 04) w Gaszowi-

cach przy ul. Rydułtowskiej 2 w każdy czwartek od 7:30 do 

15:30 dyżur będzie pełniła i udzielała pomocy przy wypeł-

nianiu wniosków Pani Jadwiga Gajewska - Kierownik Po-

wiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego . 

Będzie możliwość oddania wniosku na miejscu. Tel. 60-

7 401 871. 

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie za-

prasza na wiosenną wystawę królików, gołębi i drobiu ozdob-

nego w dniach od 1 do 3 maja do Ośrodka Rekreacji Rodzinnej 

SIOŁO w Gaszowicach przy ul. Łąkowej 5. 

Wystawę można zwiedzać 1 maja od godziny 11.00 do zmroku. 

2 maja od 9.00 do zmroku, natomiast 3 maja od 9.00 do 18.00. 

Na wystawie będzie można zakupić zwierzęta, jak również 

uzyskać informacje bezpośrednio od hodowców. 

Serdecznie zapraszamy! 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO URZĘ-

DU GMINY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ! 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w 

kursach zawodowych) do projektu systemowego przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach na rok 

2013 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w 2013 r. 

będzie realizował projekt systemowy w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku        
o  dofinansowanie projektu i prace organizacyjne związane 

z projektem trwają już od stycznia 2013r.  

Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice", będzie 

realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji 

społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie ak-

tywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upo-

wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej". Projekt będzie współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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 25.03.2013 do 25.04.2013r. w budynku Urzędu 

Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 15.00. 

Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej objętych różnymi formami pomocy przez ośrodek. 

W projekcie weźmie udział 12 osób w większości długo-

trwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu 

Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach      
z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interperso-

nalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. 

Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętno-

ści praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie 

się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe 

w zakresie np. obsługi wózków widłowych, obsługi kasy 

fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne         

w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała 

również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B. 

Kierownik OPS 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z GASZOWIC MISTRZEM 

REJONU W GRACH I ZABAWACH RUCHOWYCH 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach po zwycięstwie 

w zawodach Gminnych 17 października długo musieli czekać na 
kolejny etap rozgrywek. 7 marca udali się do Raciborza na zawo-

dy szczebla Rejonowego. To bardzo trudny etap, gdyż trzeba 

rywalizować ze szkołą o profilu sportowym z Raciborza, która 
corocznie zajmuje bardzo wysokie miejsca w  Finale Wojewódz-

kim (II miejsce w roku 2012). Turniej Gier i Zabaw Ruchowych 
to bardzo ciekawe i emocjonujące zawody, a udział w nich biorą 

dziewczyny i chłopcy z klas II oraz III. Uczniowie po wielu 
przygotowaniach i eliminacjach klasowych zostali wytypowani 

do reprezentowania szkoły. Z każdej klasy wyłoniono 4 dziew-
czyny oraz 4 chłopców. Każda z klas startuje w 5 wyścigach - 

różnych dla każdej klasy, a więc w sumie uczniowie startują      
w 10 grach i zabawach  wszechstronnie rozwijających ich spraw-

ność ruchową oraz różne umiejętności. Rywalizacja przebiegała 
w sportowej atmosferze, a doping koleżanek i kolegów motywo-

wał do walki startujących zawodników. Nasi drugoklasiści wal-
czyli o każdy centymetr raz wygrywając, raz minimalnie prze-

grywając ze swoimi rówieśnikami z SP 15 Raciborzu. W końco-
wym rozrachunku zabrakło do rywali niewiele bo 0,5 pkt., więc 

musieliśmy się zadowolić drugim miejscem. Klasa trzecia przy-
stąpiła do rywalizacji bardzo zmotywowana, gdyż do zwycięstwa 

brakowało 1 punktu, a rok temu obecni trzecioklasiści byli bez-
konkurencyjni pokonując pozostałych rywali. Tutaj też rywaliza-

cja była bardzo emocjonująca, a walka toczyła się na całym dy-
stansie. Po ostatniej konkurencji okazało się że III klasa podob-

nie jak rok temu pokonała pozostałych rywali, a to oznaczało że 
zrównaliśmy się dużymi punktami z zawodnikami ze szkoły 

sportowej numer 15 w Raciborzu. Sędziowie musieli więc poli-
czyć tzw. „małe punkty” uzyskane przez szkoły w całych zawo-

dach. Wyniki poszczególnych klas wyglądały następująco: SP 15 
Racibórz 34,5 + 31 = 65,5 pkt., SP Gaszowice 34 + 33 = 67pkt. 

Szkoła Podstawowa z  Gaszowic okazała się zwycięzcą całych 

zawodów i awansowała do turnieju półfinału wojewódzkiego. 
Sukces jest tym większy, że jest to pierwsze zwycięstwo w tym 

prestiżowym turnieju uczniów SP Gaszowice nad szkołą sporto-
wą nr 15 z Raciborza. Naszym zawodnikom należy się szczegól-

ne uznanie i podziękowania za walkę i włożony wysiłek oraz 
trzymamy kciuki za powodzenie w następnym etapie, który zo-

stanie rozegrany 20 marca. 

Skład zespołu: Klasa II – Gawlas Natalia, Buczek Magdalena, 

Szweda Wiktoria, Korbel Dominika, Hadam Jacek, Piekorz Do-
minik, Ogon Rafał, Dobrowolski Paweł, (rezerwowa- Zientek 

Aleksandra) 

Klasa III – Bienek Zofia, Piejak Zofia, Kogut Julia, Mika Karoli-

na, Nagroba Martin, Dudzik Maciej, Filipiak Seweryn, Pawlik 
Szymon, (rezerwowi-Mazurek Martyna, Mańka Zofia, Bojmel 

Denis) Dziękujemy także wszystkim pozostałym uczniom, któ-
rzy przygotowywali się do zawodów i rywalizowali o miejsce w 

reprezentacji szkoły. Do zawodów uczniów SP Gaszowice przy-

gotował nauczyciel WF-u Łukasz Wojaczek. 

„MAMO, TATO WOLĘ WODĘ” 

W listopadzie gaszowickie przedszkolaki - grupy Króliczki, Kan-

gurki i Tygryski przystąpiły do ogólnopolskiego projektu eduka-
cyjnego „Mamo, Tato wolę wodę" organizowanego przez Żywiec 

Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie. Partnerami merytorycznymi 
projektu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywie-

nia. 

Celem nadrzędnym projektu było zachęcenie najmłodszych dzie-

ci do picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważo-

nej diety. W ramach szeregu przeprowadzonych działań związa-
nych z programem, dzieci w atrakcyjny sposób podnosiły poziom 

wiedzy na temat właściwości wody, oraz jej wpływu na życie i 

zdrowie. Wiedzę dzieci zdobywały w towarzystwie Zdrojka - 
sympatycznego wodnego ludzika. Razem z nim odkrywały, skąd 

pochodzi woda, poznały jej właściwości i zastosowanie.  

Dopełnieniem przeprowadzonej kampanii był udział przedszkola-

ków w konkursie plastycznym Moja wodna przygoda ze Zdrojkiem. 

Gaszowickie przedszkolaki wraz z wychowawczyniami panią Ewą 
Kwiaton i panią Barbarą Wojtek z pełnym zaangażowaniem prze-

brnęły przez pierwszy etap projektu, zdobywając honorowy patro-

nat projektu: „Mamo, tato wolę wodę” i awansując do kolejnego 
etapu. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem najwyższych standar-

dów opieki i edukacji w placówce.  

Przedszkole Gaszowice 
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SUKCES KOSZYKAREK SP W CZERNICY! 

Uczennice SP w Czernicy bardzo dobrze spisały się podczas 
powiatowych zawodów w mini piłce koszykowej, które zostały 

zorganizowane w Świerklanach Dolnych. Turniej przeprowadzo-
no systemem pucharowym. Na mecz składały się cztery kwarty 

po 7 min. Po losowaniu pierwszy mecz rozegrały Jejkowice z 

Czernicą. Od początku przeważała lepsza gra naszych zawodni-
czek. Mecz zakończył się wynikiem 2:17. Następnie Świerklany 

zwyciężyły z Lyskami 17:2. 

W meczu o III miejsce lepsze okazały się być dziewczęta z Jej-
kowic wygrywając z Lyskami18:14. Emocjonujący finał wygrały 

koszykarki ze Świerklan z Czernicą 23:8 (II miejsce). 

Skład drużyny: Choroba Sandra, Cojg Urszula, Bombik Dżesika, 

Michalik Monika, Bęcała Weronika, Hoszek Natalia, Szoen 
Klaudia, Łata Patrycja, Malcharczyk Bernadeta, Rożek Aldona. 

Opiekun Zenobia Mrozek. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za reprezentowanie szkoły 

i gminy. To był bardzo udany występ! 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z później-

szymi zmianami) oraz Uchwały Nr OG-BR.0007.10.62.2012 
Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-

wie podziału Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania, 

w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniają-

cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 21 kwietnia 2013 r. podaje się do publicznej wiadomo-

ści informację o numerach oraz granicach stałych obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych do-

stosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o 

siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głoso-

wania korespondencyjnego przez wyborców niepełnospraw-

nych: 

W DNIU GŁOSOWANIA LOKALE OBWODOWYCH KO-

MISJI WYBORCZYCH OTWARTE BĘDĄ W GODZ. OD 

7.00 DO 21.00   

Wójt Gminy Gaszowice /-/ Andrzej Kowalczyk 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH 

ORGANIZUJE WYSTAWĘ REKODZIEŁA DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY GASZOWICE W DNIACH 

OD 22.04.2013 DO 26.04.2013 

W wystawie mogą zaprezentować swoje rękodzieła miesz-

kańcy Gminy Gaszowice w Kawiarni Ośrodka Kultury. 

Otwarcie wystawy w dniu 22.04.2013 o godz. 18. Zwiedzanie 

wystawy w godz. od 800 do 2000 

Zgłoszeń wystawców można dokonywać w OKiS Gaszowice 

do dnia 19.04.2013. Nr tel. 32/4305485 lub 608013387. Przy-

gotowywanie stoisk w dniu 22.04.2013 w godzinach od 900 

do 1700. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do wystawianie 

swoich prac oraz zwiedzania wystawy. Wstęp wolny. 

Kolejny Jubileusz 

Życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych lat życia z okazji  

102. rocznicy urodzin otrzymała najstarsza mieszkanka Gmi-

ny Gaszowice - Pani Józefa Pyszny,  która swoje wyjątkowe 
święto obchodziła 18 lutego  2013 roku. O szanownej Jubilat-

ce pamiętał Wójt Gminy Gaszowice – Pan Andrzej Kowal-

czyk, który wraz z Panią Haliną Bobrzyk - zastępcą kierowni-

ka Urzędu Stanu Cywilnego w Gaszowicach złożył Pani Józe-

fie życzenia kolejnych  lat życia w zdrowiu, szczęściu i pogo-

dzie ducha. Uroczystość urodzinowa odbyła się w domu ro-

dzinnym Jubilatki. 

Pani Józefa Pyszny  urodziła się 18 lutego  1911r. w Suminie. 

Tam też spędziła całe swoje dzieciństwo, lata młodości, 

a także zawarła związek małżeński z Edwardem Pyszny, rów-
nież pochodzącym z Suminy, z którym razem wychowywała 

dwójkę dzieci – córkę Rozalię i syna Emila. W 1970r. wraz z 

mężem zamieszkała w domu córki Rozalii i zięcia Alojzego – 

w Gaszowicach. Pani Józefa jest wdową od 1971r. Na co 

dzień naszą zacną Jubilatką z wielkim zaangażowaniem i od-

daniem opiekuje się wnuczka, Danuta Czempik. Jak często 

podkreśla, jest dumna ze swojej babci, z dopisującego jej 

zdrowia i poczucia humoru. W ciągu 102 lat życia Pani Józefa 

doczekała się gromady wnuków, prawnuków . Mimo swojego 

wieku nadal chętnie bierze udział w uroczystościach rodzin-

nych i corocznym spotkaniu seniorów. 

Nr 

ob-

wod

u  

Granica obwodu  Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Sołectwo Gaszowice:  

ul. Graniczna, Jerozolimska, 

Podleśna, Rybnicka, Rydułtow-

ska, Zielona, Kolejowa, Stawo-

wa, Wiejska od nr 1-29, parzy-

ste od nr 32-68  

Ośrodek Kultury i Sportu  

 ul. Rydułtowska  7 Gaszowice 

Obwodowa Komisja Wyborcza 

właściwa do głosowania kore-

spondencyjnego 

Lokal przystosowany do osób 

niepełnosprawnych 

2 Sołectwo Gaszowice:  

ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, 

Rudzka, Sumińska, Łąkowa, 

Pogwizdowska, Wiejska niepa-

rzyste od nr 31-59A  i od nr 70-

128  

Szkoła Podstawowa im. Tade-

usza Kościuszki  ul. Rydułtow-

ska 8 Gaszowice  

3 Sołectwo Piece Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

ul. Rydułtowska 9 Piece 

Lokal przystosowany do osób 

4 Sołectwo Szczerbice:  

ul. Biernackiego, Cmentarna, 

Ks. Alberta Büchlera, Nowa, 

Piaskowa, Rybnicka, Stara, 

Jerozolimska, Leśna, Sumińska 

Szkoła Podstawowa im. Zyg-

munta Biernackiego ul. Szkolna 

6 Szczerbice 

Lokal przystosowany do osób 

niepełnosprawnych  

5 Sołectwo Szczerbice:  

ul. Graniczna, Krótka, Łączna, 

Radoszowska, Szkolna, Fa-

bryczna, Górska, Polna 

Szkoła Podstawowa im. Zyg-

munta Biernackiego ul. Szkolna 

6 Szczerbice 

Lokal przystosowany do osób 

6 Sołectwo Czernica  Szkoła Podstawowa im. H.M. 

Góreckiego ul. Wolności 41 

Czernica 

Lokal przystosowany do osób 

7 Sołectwo Łuków Śląski  Szkoła Podstawowa im. H.M. 

Góreckiego ul. Wolności 41 

Czernica 
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ROZGRYWKI W PIŁCE NOŻNEJ - PÓŁFINAŁ O PU-

CHAR STAROSTY RYBNICKIEGO 

27 lutego br. w Szkole Podstawowej w Świerklanach Gór-

nych został rozegrany turniej mini piłki nożnej. Do rozgry-
wek przystąpiły reprezentacje czterech gmin: Gaszowice (SP 

Czernica), Lyski (SP Adamowice), Jejkowice, Świerklany.  

Drużyna w składzie: Figura Kamil, Zdrzałek Robert, Zawisz 

Sławomir, Gryt Mikołaj, Lara Mateusz, Ciupek Kacper, 

Mikółka Mateusz, Folmert Aleksander, Warmiński Konrad, 

Długosz Kamil, Holona Wojciech. Opiekun p. Zenobia Mro-

zek . 

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Po losowa-

niu kolejno zagrali: SP Świerklany które wygrały z SP Ada-

mowice, SP Czernica 2:0 przegrała z SP Świerklany, SP Jej-
kowice przegrały z SP Czernica 5:1, SP Czernica wygrała z 

SP Adamowice 2:0, SP Świerklany wygrały z SP Jejkowice. 

Chłopcy zaprezentowali wysokie umiejętności piłkarskie. 

Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani. Najlepsi okazali 

się być uczniowie z SP w Świerklanach zajmując I miejsce, II 

miejsce zajęła nasza drużyna, III miejsce koledzy z SP Jejko-

wice, IV miejsce SP Adamowice. 

Teraz nastąpi rewanż podczas rozgrywek finałowych gdzie 

będziemy walczyć o tytuł Mistrza. Zawody odbędą się w 

Czerwionce.  

Chłopcom należą się wyrazy uznania i podziękowania za od-

niesiony sukces.  GRATULACJE!  

Zawody Skata 

W dniu 16 lutego 2013r. w hali OKiS-u odbył się kolejny 

turniej skata sportowego o Puchar Wójta Gminy Gaszowice, 

zaliczany do klasyfikacji Gran Prix okręgu. W zawodach 
wzięło udział ogółem 89 uczestników, w tym 86 mężczyzn , 

2 kobiety i 1 junior (aktualny mistrz świata juniorów w ska-

cie sportowym). Pierwszą serię z wynikiem 1774 pkt wygrał 

Stefan Rojek. Drugą serię z wynikiem 1961 pkt wygrał 

Adam Juraszek. Rywalizacja przebiegała w sportowej at-

mosferze, nad którą jak zwykle czuwał – Prezes a jednocze-

śnie sędzia główny zawodów – Alojzy Huwer. 

Zwycięzcą zawodów z wynikiem 3156 pkt został zawodnik 

Dębu – Bolesław Tomaszewski. Drugie miejsce w tych za-

wodach z wynikiem 3036 pkt zdobył kolejny zawodnik 
miejscowego Dębu – Stefan Rojek. Na najniższym stopniu 

podium, z wynikiem 2888 pkt uplasował się także jeden z 

zawodników Dębu – Benedykt Jeszka. Chcielibyśmy jako 

sekcja serdecznie podziękować Wójtowi –Andrzejowi Ko-

walczykowi, jak również dyrektorowi OKiS Gaszowice – 

Jerzemu Białkowi za umożliwienie rozegrania tych zawo-

dów. 

MISTRZOWIE POWIATU W ŁYŻWIARSTWIE  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach zwyciężyli w 

kategorii chłopców szkół podstawowych w zawodach              o 
Mistrzostwo Powiatu Rybnickiego w Łyżwiarstwie Szybkim. 

Chłopcy, którzy regularnie wygrywają te zawody od 4 lat po raz 
kolejny powtórzyli swoją dominację pewnie pokonując swoich 

rywali. Dziewczyny zmobilizowane sukcesem kolegów walczyły 
o zwycięstwo w zawodach, lecz do sukcesu zabrakło niewiele bo 

0,34 sekundy. Tym samym dziewczyny zajęły drugą lokatę prze-
grywając minimalnie z drużyną SP Zwonowice. Po emocjonują-

cych zawodach upragnione medale zawisły na szyjach zawodni-
ków, złote chłopców oraz srebrne dziewczyn. Miano najlepszego 

zawodnika indywidualnie w kategorii chłopców wywalczył Da-

riusz Chruszcz (uczeń klasy VI), a trzecią lokatę zajął Dawid 
Miera (klasa V) obaj SP Gaszowice. Dziewczyny również zajęły 

wysokie miejsca indywidualne, a najlepszą w Powiecie Rybnic-
kim została Agata Chruszcz (uczennica klasy IV), trzecie lokatę 

zajęła Daria Kasprzak (klasa VI).  Zawody rozegrano 7 marca na 
lodowisku w Pszowie. Zwycięskie drużyny dziewcząt i chłop-

ców wywalczyły awans na zawody Wojewódzkie w Jastrzębiu -

Zdroju. 

Wyniki w kategorii dziewcząt: I miejsce – Zwonowice, II miej-
sce – Gaszowice, III miejsce – Jankowice, IV miejsce – Czerni-

ca, V miejsce – Lyski. Wyniki w kategorii chłopców: I miejsce – 
Gaszowice, II miejsce – Czernica, III miejsce – Zwonowice, IV 

miejsce – Lyski, V miejsce – Jankowice. 

Składy zespołów: 

Dziewczyny – Chruszcz Agata klasa IV, Daria Kasprzak, Natalia 

Winiarska, Adrianna Milert z klasy VI. 

Chłopcy – Chruszcz Dariusz, Geratowski Maciej, Chwila Bar-

tosz klasa VI, Miera Dawid, Knura Tomasz z klasy V. Ł.W. 

„V PRZEDSZKOLIADA” W CZERNICY 

W czwartek 14.03.br. w sali widowiskowo- sportowej Szkoły Pod-

stawowej w Czernicy odbyła się „V Przedszkoliada” - impreza 

sportowo-rekreacyjna dla sześciolatków z przedszkoli Gminy Ga-

szowice. W grach i zabawach dostosowanych do wieku i sprawno-

ści fizycznej małych sportowców udział wzięło ok. 100 przedszko-

laków z Czernicy, Gaszowic oraz Szczerbic. Organizatorem impre-
zy był Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy współpra-

cy Dyrektora Przedszkola w Czernicy Pani Elżbiety Tulec oraz 

opiekunów 6-latków: p. Iwony Henek, p. Bernadety Roskosz, p. 

Agnieszki Naglik i p. Haliny Langer. 

Na przedszkoliadę zaproszono Wójta Gminy Pana Andrzeja Kowal-

czyka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Piotra Góreckiego, 

Członka Zarządu Powiatu Rybnickiego Pana Zbigniewa Goworow-

skiego, Radnego Powiatu Pana Jacka Czogalla, Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Oświaty Kultury i Sportu Panią Halinę Rybarz -

Adamik, Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przed-

szkoli Pana Jerzego Sierka, Kierownika Gminnego Centrum Infor-
macji Panią Karinę Stępień , Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz 

Prezesa Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” Pana 

Mariusza Gawliczka. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była 
Pani Iwona Wolnik z-ca prezesa GUKS „Lider” oraz animator Orli-

ka w Piecach. 

Celem „Przedszkoliady” było zachęcanie najmłodszych do aktyw-

ności ruchowej poprzez gry i zabawy, wyrabianie nawyków proz-

drowotnych, promowanie wychowawczej roli sportu i rekreacji oraz 
zasad fair-play. Imprezę uświetniły występy 5-latków z Przedszkola 

w Czernicy pod kierunkiem Pani Kamili Dobrowolskiej oraz dziew-

cząt Gimnazjum w Lyskach pod kierunkiem Pani Anny Pytlik. 

Na małych sportowców oraz ich opiekunów czekały medale, dyplo-

my, puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Nie zapo-
mniano również o symbolicznym poczęstunku tj. soczkach oraz 

batonikach. 

Główni sponsorzy V Przedszkoliady: Urząd Gminy w Gaszowi-

cach, Radni Gminy Gaszowice, Członek Zarządu Powiatu Rybnic-

kiego Pan Zbigniew Goworowski, Radny Powiatu Pan Jacek Czo-

galla, Pan Henryk Bugdol, Pani Lucyna Gwoźdź, Pan Marian Pro-

cek. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” wyraża serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pomogli 

przy organizacji „V Przedszkoliady”. 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1,2 - V Przedszkolia-
da na hali w Czernicy; 3 - Drużyna sportowa z SP Ga-

szowice, prawa strona: 4 - 102 urodziny Pani Józefy 

Pyszny; 5 - piłkarze z SP Czernicy. 
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