
BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KWIECIEŃ 2012, NUMER 4 (76) 

ŻYCZENIA 

W dniu 4 maja obcho-
dzimy „Dzień Straża-
ka”, święto tych, któ-
rzy pełnią niebez-
pieczną, pełną zagro-
żeń, ale też w swoisty 
sposób piękną służbę. 
Bo, czyż może być 
coś piękniejszego         
w życiu człowieka niż 
dawanie siebie same-
go bliźnim? A wła-

śnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpa-
ne są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana.               
Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym 
świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześlado-
wanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonaw-
ców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, 
kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielora-
kich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają 
materialnemu i duchowemu dobru człowieka. 

 

Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druh-
nom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej             
w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za dzia-
łalność ratowniczą, bezinteresowną służbę, za wycho-
wanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowie-
kowi i służenia Ojczyźnie. 

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo 
zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pra-
cy zawodowej. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z.O.S.P. RP. w Gaszowicach   

dh Jerzy Kawulok,           

Komendant Gminny Z.O.S.P. RP.  w Gaszowicach         

dh Czesław Kasperzec, 

Wójt Gminy Gaszowice  

dh Andrzej Kowalczyk. 
Na zdjęciach Pokaz Potraw Wielkanocnych w Czernicy. 
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STOP MENINGOKOKOM  !!! 

Informujemy, że w NZOZ Gaszowice dostępnych jest jeszcze 28 
bezpłatnych szczepionek przeciwko meningokokom. 

Szczepionki są szczególnie wskazane dla osób z grup ryzyka: 

- dzieci w wieku od 3 miesiąca życia – 6 lat, 

- młodzieży w wieku od 11 lat do 24 lat oraz 

- osób narażonych na zachorowanie w wyniku bezpośredniego, 
stałego kontaktu (np. żłobek, przedszkole, żołnierze, studenci, oso-
by podróżujące w regiony endemiczne i epidemiczne). 

Informacji udziela Pani Jadwiga Kubica pod nr tel. 32 4305570. 

POMOC PRZY WYPISYWANIU WNIOSKÓW                
OBSZAROWYCH ZA 2012 ROK 

Uwaga Rolnicy! 

Pracownicy Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego pełnić będą dyżur w Urzędzie Gminy Gaszowice 
do 15 maja 2012 roku w każdy czwartek od godziny 
7.30 do 15.30, oraz w biurze w Rybniku przy 
ul.Białych 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30-15.30. Zapraszamy. 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy króli-
ków, kur i gołębi rasowych. Nie zabraknie również 
bażantów i ptaków egzotycznych. W dniach od 29 
kwietnia do 1 maja 2012 roku, zrzeszeni hodowcy kra-
jowi oraz hodowcy czescy zaprezentują swoje zwierzę-
ta na terenie Ośrodka Rekreacji Rodzinnej „SIOŁO” w 
Gaszowicach przy ul. Łąkowej 5. 

Wystawę można zwiedzać codziennie od godziny 9:00 
do zmroku. W poniedziałek szczególnie zapraszamy 
grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli. Dla grup 
zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzenia wy-
stawy z doświadczonym hodowcom. 

W trakcie wystawy będzie możliwość uzyskania porad 
oraz zakupu rasowych zwierząt bezpośrednio od ho-
dowców. Możliwość skorzystania z jazdy konnej dla 
dzieci (na kucyku) oraz dorosłych. Dla najmłodszych 
dmuchany zamek. 

Serdecznie zapraszają organizatorzy: 

Ośrodek Rekreacji Rodzinnej „SIOŁO”, 

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół  
Szkoły Podstawowej  im. H. M. Góreckiego w Czer-

nicy, na Dni Otwarte organizowane pod hasłem:  
„Sezamie otwórz się!” 

Impreza odbędzie się w piątek 18 maja br.                         
na dziedzińcu szkolnym.                                            

Rozpoczęcie o godzinie 17:00 w hali widowiskowo-
sportowej. W programie m. in.: występy czernickich 

uczniów, prezentacja pomocy dydaktycznych oraz sal 
lekcyjnych, kiermasz wypieków i specjałów kulinar-

nych przygotowanych przez Radę Rodziców.  

Czernicki sezam szkolny otwiera się specjalnie dla 
was! 

Zajrzyjcie do nas – naprawdę warto! 

Dyrekcja, Uczniowie i Nauczyciele 

Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Po przeprowadzonych kontrolach posesji straży miejskiej pod 
względem przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej 
stwierdzono, że na terenie naszej gminy istnieją przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, które nie zostały jeszcze zgłoszone do 
eksploatacji.  

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie               
z art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków       
o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na po-
trzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ra-
mach zwykłego korzystania z wód podlegają  zgłoszeniu. Eks-
ploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgło-
szenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia 
eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ wła-
ściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy 
jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany 
zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona 
objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany 
przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eks-
ploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. 
Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia 
rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalno-
ści lub zmianie danych. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO         
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON 

Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 7 do 9 maja 
2012r. (poniedziałek - środa) zbiórkę zużytego kompletnego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte są m.in.: lodów-
ki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, 
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne     
i elektroniczne. 

KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie na tyłach 
budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej piekarni) w godzi-
nach 8.00 - 14.00. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny          
i elektroniczny jest odpadem i nie można go umieszczać w pojem-
nikach z odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie w dniach 7, 8 i 9 maja br. na terenie Zakładu Obsługi 
Komunalnej w Gaszowicach przeprowadzona będzie zbiórka zuży-
tych opon samochodów osobowych dostawczych i ciężarowych. 
Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia        
i inne ). Opony prosimy dostarczać do siedziby ZOK w Gaszowi-
cach przy ul.Rydułtowskiej w godzinach 7.00 -15.00.  
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PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Osoby, które do 30.04.2012r. nie dokonają przyłączenia budynku 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej (ISPA) poddane zostaną regular-
nej kontroli Straży Gminnej. Ponadto właściciele nieruchomości 
niepodłączonych do sieci co miesiąc będą zobowiązani do przedsta-
wiania w Urzędzie Gminy rachunków potwierdzających ilość wody 
pobranej oraz rachunków za wywóz nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości.                 Referat Ochrony Środowiska 

MOŻNA NA NICH LICZYĆ 

Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach po 
raz kolejny włączyli się w akcję charytatywną na rzecz 
osób potrzebujących. 

W zeszłym roku zbieraliśmy środki higieny dla dzieci        
z Domu Dziecka w Rybniku – zebraliśmy trzy kartony 
mydeł, szamponów i past do zębów. 

W 2010 roku włączyliśmy się w akcję „ Podaruj dzieciom 
książkę” – przekazaliśmy dzieciom z Domu Dziecka naj-
więcej książek spośród wszystkich szkół biorących udział 
w akcji.  

Każdego roku bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji 
„Góra Grosza”. 

Zbieraliśmy też plastikowe nakrętki, nam niepotrzebne, 
ale dla małej Mai bardzo ważne. Zebraliśmy ich 130 kg – 
z pewnością pomogą rodzicom dziewczynki w zgroma-
dzeniu pieniędzy na jej leczenie.  

Na naszą młodzież zawsze można liczyć. Potrafią współ-
czuć i pomagać. Działają w wolontariacie, każdego roku  
spotykają się z przedszkolakami – czytają im bajki w ra-
mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czy przygoto-
wują przedstawienie. Z pewnością nie zawiodę się na nich 
w czasie kolejnych akcji.   

Organizator akcji, Alicja Górecka 

Otwarte remizy OSP 

4 maja to tradycyjne święto św.Floriana - patrona stra-
żaków. W tym dniu jednostki OSP na terenie naszej 
gminy organizują Msze św. oraz spotkania z członka-
mi swej organizacji. Od tego też dnia organizowany 
jest tak zwany tydzień ochrony przeciwpożarowej,      
w którym to otwarte zostają remizy OSP dla zwiedza-
jących /godziny zwiedzania należy wcześniej ustalić/ 
jak również organizowane są pokazy, ćwiczenia, od-
wiedzanie najstarszych druhów. W tym też okresie 
OSP Gaszowice zorganizuje Mszę św. oraz tradycyjne 
spotkanie z przedszkolakami, a także spotkanie rodzin 
strażackich.          

W OSP Łuków Śl. zaplanowano oprócz Mszy św. 
również spotkanie z działaczami i młodzieżą oraz wy-
jazd całej grupy do Państwowej Straży Pożarnej w 
Rybniku. OSP Szczerbice pragnie zorganizować Mszę 
św. oraz spotkanie działaczy razem ze strażakami bio-
rącymi  udział w akcjach oraz młodzieżą oraz pokazy 
strażackie i udostępnić remizę dla zwiedzających. 

OSP Czernica na przestrzeni tygodnia strażackiego 
planuje Mszę św. a także otwarcie remizy dla każde-
go, organizacja konkursu plastycznego, strażacki rajd 
rowerowy dla młodzieży i chętnych osób starszych 
oraz zajęcia świetlicowe a w tym konkursy plastycz-
ne, wykłady na temat zapobiegania pożarom i innym 
klęskom żywiołowym oraz  pokaz udzielania pierw-
szej pomocy.   

Do tradycji należy również organizacja gminnej aka-
demii strażackiej która tym razem odbędzie się w dniu 
9 maja o godzinie 17.00 w OSP Szczerbice podczas 
której wręczone zostaną wyróżnienia dla zasłużonych 
strażaków i działaczy. Zostaną również wręczone na-
grody dla dzieci i młodzieży która wygrała w gmin-
nym i powiatowym konkursie plastycznym i konkur-
sie wiedzy pożarniczej.     J.K. 

DZIEŃ SENIORA 2012 

Jak co roku, tradycyjnie w piecowskiej świetlicy odbył 
się Dzień Seniora - organizowany przez Rade Sołecką. 
Spotkanie miało miejsce we wtorek, 17 kwietnia            
o godz. 17-tej. Wzięło w nim udział ponad 30 piecow-
skich Seniorów, niektórzy z osobami towarzyszącymi. 
Przy poczęstunku przygotowanym przez Panie z nasze-
go Koła Gospodyń, oraz występie artystycznym wy-
chowanków Świetlicy Profilaktyczo-Integracyjnej, czas  
upłynął szybko. Rozmowom i wspomnieniom nie było 
końca. Mamy nadzieję, że dzięki tej uroczystości udało 
nam się dać odczuć Naszym Seniorom, wciąż młodym 
duchem, jak bardzo są dla nas ważni i potrzebni. 
Wszystkim życzymy, aby codziennie towarzyszyło im 
zdrowie i szacunek bliskich."Sto lat" to dla Nich za 
mało - dlatego z całego serca życzmy im więcej!   G.O. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach zaprasza 
wszystkich mieszkańców i sympatyków na Dni 
Otwarte w Remizie przy ul. Rydułtowskiej 69. 

W dniach 2, 3 i 5 maja w godzinach od 1600 do 1900 
wszyscy chętni będą mieli okazję obejrzeć, dotknąć      
i być może wypróbować nasz sprzęt strażacki. Będzie 
można także podziwiać widoki okolicy z naszej wieży 
obserwacyjnej, będącej jednym z najwyższych obiek-
tów na terenie gminy. 

Zaplanujcie rodzinną, popołudniową wycieczkę            
i przyprowadźcie swoje dzieci do Straży. Gwarantuje-
my przyjemne spędzenie czasu, moc przeżyć i no-
wych wiadomości, a dla najmłodszych drobny upomi-
nek.      Sz.K. 
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Goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce, chwalili 
również polską kuchnię - mieli okazję zjeść typowy śląski 
obiad w Zameczku w Czernicy a także w restauracji 
„Hacjenda” w Piecach. Wielu z nich mówiło, że chętnie tu 
wróci. Pomimo tak krótkiego pobytu oraz różnic kulturowych, 
młodzi uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą. Było to tym bar-
dziej możliwe, że nasza młodzież gościła zagranicznych kole-
gów i koleżanki w swoich domach. Nie dziwi więc fakt, że 
podczas pożegnań nie zabrakło nawet łez. Miejmy nadzieję, że 
młodzież będzie utrzymywać ze sobą kontakt również po za-
kończeniu projektu. 

Szkolny koordynator projektu - Barbara Widawska 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ko-
misji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają je-
dynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość meryto-
ryczną. 

 

PROGRAM COMENIUS - SPOTKANIE W POLSCE 

Po sześciu spotkaniach w różnych krajach Europy, nadszedł 
czas na spotkanie w naszym kraju, w naszym gimnazjum w 
Piecach. Odbyło się ono w dniach 30.03 – 05.04, właściwie 
tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Gościliśmy 40 gości, 
uczniów i nauczycieli ze wszystkich siedmiu krajów – na-
szych partnerów projektowych. Oficjalne powitanie miało 
miejsce w sobotę, 31 marca w Gimnazjum w Piecach. Dy-
rektor gimnazjum pan Andrzej Mrozek przywitał wszystkich 
gości i przedstawił historię naszej szkoły. Imprezę uświetnił 
zespół „Singers” pod kierownictwem pani Katarzyny Bra-
chaczek, dziewczyny z koła tanecznego pod opieką pani Do-
roty Bienek, grupa taneczna ze szkoły podstawowej w Ga-
szowicach pod kierownictwem pani Ewy Bizoń oraz kabaret 
przygotowany przez uczniów gimnazjum pod czujnym 
okiem pani Dominiki Czogały-Gaszki. Swą obecnością za-
szczycili nas również goście w osobach przewodniczącej 
Komisji Oświaty, Kultury… pani Haliny Rybarz-Adamik 
oraz kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pana 
Jerzego Sierka. 

Organizacja spotkania była sporym wyzwaniem dla naszej 
szkoły, tym bardziej, że projekt Comenius realizujemy po raz 
pierwszy. Program spotkania był bardzo bogaty. Goście mie-
li okazję poznać naszą Gminę, zwiedzili też pobliski Rybnik 
oraz klasztor i bazylikę w Rudach Raciborskich. Tematem 
projektu są tradycje poszczególnych krajów więc biorąc pod 
uwagę termin spotkania - tuż przed Wielkanocą, pokazali-
śmy im polskie tradycje wielkanocne. W Niedzielę Palmową 
goście wzięli udział we Mszy świętej a po południu ważnym 
punktem programu był udział w prezentacji i degustacji po-
traw wielkanocnych przygotowanych przez Koła Gospodyń 
naszej Gminy, która odbyła się w Czernicy. Można tam było 
nie tylko zobaczyć potrawy i ozdoby wielkanocnego stołu 
ale także skosztować potraw typowo wielkanocnych. Szcze-
gólnym uznaniem naszych gości cieszyła się pascha. W po-
niedziałek natomiast zostały zorganizowane w naszej szkole 
warsztaty, na których zarówno uczniowie jak i nauczyciele 
mogli poznać różne techniki ozdabiania wielkanocnych pisa-
nek. Warsztaty zostały przygotowane przez panie Monikę 
Dudzik i Katarzynę Brachaczek.  Obecne na warsztatach 
były również panie z Koła Gospodyń w  Łukowie Śląskim, 
które zaprezentowały  jak  powstają wielkanocne pisanki, co 
cieszyło się sporym zainteresowaniem gości. 

Trzeba było również znaleźć czas, by popracować nad na-
szym wspólnym projektem. Każdy z krajów zaprezentował 
więc tradycje obchodzone wiosną i latem, zaś uczniowie 
przetestowali i ocenili ćwiczenia  przygotowane przez na-
uczycieli. Podczas prezentacji obecny był również Wójt na-
szej gminy pan Andrzej Kowalczyk. 

We wtorek wszyscy uczestnicy spotkania, a także dwunastu  
uczniów naszego gimnazjum  wyjechało na wycieczkę do 
Krakowa i Zakopanego. Najpierw zwiedziliśmy kopalnię soli 
w Wieliczce, następnie Kraków (Stare Miasto i Wawel), a w 
środę - Zakopane. 

Spotkanie seniorów z Gaszowic 
W Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach dnia 16 kwietnia 
2012 r. o godzinie 17.00 odbyło się tradycyjne już coroczne 
spotkanie seniorów przy ciastku i kawie, organizowane przez 
Radnych z Gaszowic, Radę Sołecką oraz Ośrodek Kultury         
i Sportu. W spotkaniu tym udział wzięli udział najstarsi miesz-
kańcy sołectwa Gaszowice. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Nasz gość ksiądz Proboszcz Marek Paszek. Całość programu 
prowadziła pani dyrektor Sylwia Mazurek.  W programie arty-
stycznym wystąpiła młodzież z naszej szkoły podstawowej. 
Piękne tańce i piosenki przygotowały panie: Ewa Bizoń i Kari-
na Marcol. Zaprezentował się także prowadzony przez panią 
Katarzynę Brachaczek, zespół muzyczny „Singers”, ze zna-
nym nam wszystkim, zdobywającym coraz większe sukcesy 
Mateuszem Piecowskim. Swój urozmaicony program przed-
stawił też chór „Bel Canto”. Na zakończenie występów arty-
stycznych członek chóru – Antoni Kremzer, przygrywając na 
akordeonie, rozbawił cała salę wspólnym biesiadnym śpiewa-
niem znanych piosenek. Wszystkie występy wynagradzane 
były gromkimi oklaskami. Na pamiątkę spotkania organizato-
rzy wręczyli seniorom skromne upominki. Serdeczne podzię-
kowania przekazuję seniorom biorącym udział w spotkaniu, 
(mimo deszczowej pogody). Dziękuję także wszystkim oso-
bom, dzięki którym udało się tę uroczystość zorganizować, tj.: 

- dyrektorowi OKiS Gaszowice – Jerzemu Białkowi i jego 
pracownikom; 

- dyrektor SP Gaszowice – Sylwii Mazurek, nauczycielkom,     
a także młodzieży szkolnej; 

- członkom chóru „Bel Canto” z dyrygentem Januszem Buda-
kiem oraz akordeoniście Antoniemu Kremzer; 

- zespołowi „Singers” z opiekunką – Katarzyną Brachaczek; 

- Przemysławowi Łukoszek ze sklepu „Busz” oraz cukierni 
„Komor”; 

- pracownikom Referatu Rozwoju Gminy. 

Serdeczne podziękowania kieruje także do ks. Proboszcza za 
przyjęcie zaproszenia. Dziękuję radnym z Gaszowic, sołtysowi 
z żoną, członkom Rady Sołeckiej za wszelką pomoc włożoną 
w zorganizowanie tej uroczystości.           H.Rybarz-Adamik 
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W kwietniu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i 
uroczystościach:  

3 kwietnia - spotkanie robocze sołtysów; 

3 kwietnia - śniadanie świąteczne zorganizowane przez 
przedszkole w Gaszowicach; 

11 kwietnia - spotkanie Stowarzyszenia Gmin Górni-
czych w Ornontowicach w sprawie wyrobisk górni-
czych; 

12 kwietnia - objazd dróg gminnych po okresie zimo-
wym; 

w dniach 21-22 kwietnia na terenie OKiS Gaszowice 
odbyły się III Targi EKO. 

TURNIEJ SKATA O PUCHAR WÓJTA 
W dniu 31 marca br.  na hali OKiS Gaszowice odbył się turniej 
skata sportowego o Puchar Wójta Gminy Gaszowice. W turnie-
ju uczestniczyło 79 zawodników, w tym dwie kobiety. Zwy-
cięzcą zawodów z wynikiem 2832 punktów został Augustyn 
Głombica z Jejkowic. Drugie miejsce z wynikiem 2801 punk-
tów zajął zawodnik LKS DĄB Gaszowice, Joachim Jezusek, 
natomiast n trzecim miejscu z wynikiem 2758 punktów uplaso-
wał się Marian Kasparek z TKKF Racibórz. 

Członkowie sekcji „Dębu” składają serdeczne podziękowania 
Wójtowi – Andrzejowi Kowalczykowi za sponsorowanie tur-
nieju. 

MEDALE BRACI WIDAWSKICH 

W dniach 26-30 marca w stolicy Estonii - Tallinie 
odbyły się XIV Mistrzostwa Europy w Wushu.  Wus-
hu to dalekowschodnia sztuka walki, znana także jako 
„boks chiński”.   

Wśród 19 reprezentantów Polski znaleźli się również 
dwaj zawodnicy z naszego regionu – bracia Kamil        
i Jakub Widawscy, członkowie Stowarzyszenia Dale-
kowschodnich Sztuk Walki „TAO”.  

Dla starszego Kamila (tegorocznego maturzysty) był 
to ostatni występ w barwach narodowych w kategorii 
juniorskiej. Młodzieżowy etap sportowej przygody 
Kamil zwieńczył tytułem Wicemistrza Europy w kate-
gorii wagowej do 65 kg, poprawiając tym samym 
osiągnięcie z 2010 roku, kiedy to zdobył brązowy me-
dal podczas XIII ME w tureckiej Antalyi. Młodszy o 2 
lata Jakub idzie śladami starszego brata w całym tego 
słowa znaczeniu, bowiem w swym pierwszym  mię-
dzynarodowym turnieju tej rangi zdobył również brąz 
(kategoria do 60 kg).   

Miejmy nadzieję, że za dwa lata wyrówna, a może 
nawet poprawi osiągnięcie Kamila i sięgnie po złoto.  
Kamil i Jakub Widawscy trenują Wushu od 9 lat w 
klubie „TAO” pod okiem trenera Mirosława Barszow-
skiego.  Obaj są  uczniami I LO w Rybniku. 

BW 

MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE RĘCZNEJ 

23.03.2012r. na sali w SP Czernicy zostały rozegrane zawo-
dy w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Przewodni-
czył im sędzia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej pan Rafał 
Krawczyk. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
Kapitanowie drużyn dokonali losowania kolejności meczy. 
Jako pierwsze do gry przystąpiły zawodniczki SP Czernica z 
SP Gaszowice remisując wynikiem 8:8. 

W kolejnym meczu dziewczęta z SP Czernica pokonały ko-
leżanki z SP Szczerbice 11:4. O losach turnieju zadecydo-
wał mecz SP Gaszowice z SP Szczerbice, który zakończył 
się wynikiem 14:2. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce- SP Gaszowice /reprezentacja gminy na zawody 
powiatowe/ 

II miejsce- SP Czernica 

III miejsce- SP Szczerbice 

Monika Brzoska / SP Czernica/oraz Karolina Kubiak / SP 
Gaszowice/ zdobyły po 9 bramek. 

Elżbieta Stacha/ SP Czernica/zdobyła 8 bramek  

Na dużo wyższym poziomie zagrali chłopcy. Wszystkie 
drużyny wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem. Do 
ostatniego gwizdka trwała walka o tytuł zwycięzcy. Przy-
padł on drużynie z SP Gaszowice, która pokonała kolegów z 
SP Czernica 20:16 a SP Szczerbice 12: 10. SP Szczerbice 
uległa kolegom z Czernicy 20:7 zajmując ostatecznie III 
miejsce.  

Królem strzelców tego bardzo pięknego turnieju został Ja-
kub Kozłowski /SP Czernica/zdobywając 17 bramek,  

II miejsce- Szymon Zientek/ SP Gaszowice/ i Bartosz Reis/ 
SP Szczerbice/ - 15 bramek, 

III miejsce- Adrian Folmert /SP Czernica/. 

Opiekunowie drużyn: SP Gaszowice – Ł. Wojaczek, SP 
Szczerbice- B. Langer, SP Czernica –Z.Mrozek /organizator 
zawodów/. 

Podsumowania i wręczenia dyplomów z życzeniami dal-
szych sukcesów dokonała pani dyrektor Iwona Witek. 

ZM 

KORZYSTASZ Z KANALIZACJI —  

ROZWIĄŻ UMOWĘ 

Właściciele nieruchomości podłączonych do kanaliza-
cji i wciąż posiadający ważne umowy na transport nie-
czystości ciekłych, winni rozwiązać w/w umowy           
z firmą opróżniającą zbiorniki bezodpływowe.     ZOK 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - bracia Widawscy w Talli-
nie; 2 - „Skaciarze” odbierają nagrody; 3 - Targi Eko Gaszowice 
2012; prawa strona: 4 - spotkanie seniorów Piece, 5 - spotkanie 
seniorów Gaszowice, 6 - zbiórka nakrętek w Gimnazjum,          
7 – uczestnicy projektu Comenius w Gimnazjum w Piecach. 


