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DZIEŃ SENIORA W GASZOWICACH 

10 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Ga-

szowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Było to spo-

tkanie seniorów sołectwa Gaszowice. Dziękując za liczne 

przybycie, dyrektor Szkoły Podstawowej, pani Sylwia Ma-

zurek przywitała naszych wyjątkowych gości ciepłymi, ser-

decznymi słowami i zaprosiła do obejrzenia części artystycz-

nej. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Kariny 

Marcol i pani Ewy Bizoń przygotowali program muzyczny 

urozmaicony występami tanecznymi. Naszą uroczystość 

umilił również Chór Bel Canto z Gaszowic, prezentując licz-

ne pieśni. W repertuarze znalazły się utwory bardzo dobrze 

znane seniorom, którzy chętnie przyłączali się do wspólnego 

śpiewania. Wszystkie występy były gorąco przyjmowane 

przez zebranych gości i nagradzane gromkimi brawami.        

W trakcie trwania imprezy nasi seniorzy gościli się przy ka-

wie i poczęstunku, a na koniec zostali obdarowani słodkimi 

upominkami. Nie brakowało również okazji do rozmów              

i wspomnień. 

Był to dzień pełen radosnych chwil i wzruszeń, gdyż nasi 

dziadkowie mogli podziwiać występy swoich milusińskich 

wnuków. Na koniec pani Sylwia Mazurek oraz Wójt Gminy, 

pan Andrzej Kowalczyk złożyli wszystkim seniorom najser-

deczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielka-

nocnych. 

Należy również wspomnieć, że 

organizatorami tej uroczystości 

byli gaszowiccy radni, rada 

sołecka z sołtysem, panem 

Czesławem Kaspercem oraz 

Ośrodek Kultury i Sportu           

z panem Jerzym Białkiem na 

czele. Wszystkim organizato-

rom i uczestnikom bardzo ser-

decznie dziękujemy, a naszym 

kochanym seniorom raz jesz-

cze życzymy samych pięknych 

chwil w życiu oraz długich lat 

w zdrowiu, szczęściu i radości.  

Krzysztof Lorek 

Na zdjęciach powyżej spotkania  

seniorów z Gaszowic i Piec. 
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ZAPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

W związku z licznymi wpłatami opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dokonywanymi przelewami przez 

osoby trzecie, Urząd Gminy prosi o unikanie takich sytuacji, 

gdyż spowoduje to zwrot wpłat i powstanie zaległości. 

Wskazuje się rozwiązanie poprzez dokonywanie wpłat w 

placówkach pocztowych, bankach na książeczkach przeka-

zanych przez gminę lub drukach przelewu. Dane wpłacają-

cego powinny być zgodne z danymi, które zostały przekaza-

ne w deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

osoby, za którą osoba trzecia dokonuje wpłaty. 

Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi upływa 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału tj. 

20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 grudzień.  W przy-

padku, gdy 20 dzień przypada w dzień wolny od pracy, ter-

min płatności przesuwa się na następny dzień powszedni. 

Osoby, które nie wnoszą opłat w terminie narażone są na 

poniesienie dodatkowych kosztów. Od 1 lutego 2014 ro-

ku koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł (poprzednio 8,80 

zł).            Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 

w 2014 roku następujące wycieczki: 

- Wrocław, w dniu 28.06.2014 [sobota], koszt 50 zł 

- Zakopane, w dniu 12.07.2014 [sobota], koszt 60 zł 

- Kowary, Książ i Świdnica, w dniu 26.07.2014 [sobota], 

koszt 60 zł  

- Republika Czeska, Lesna zoo, w dniu 09.08.2014 

[sobota], koszt 50 zł 

- Jura Krakowska, w dniu 23.08.2014 [sobota] koszt 50 zł 

- Drezno i Republika Czeska, w dniach 10 -12.10.2014 

[piątek-sobota-niedziela], koszt 498 zł 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu codziennie 

w godzinach od 8.00 do 20.00.  

SŁUCHMED Rydułtowy zaprasza na 

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU ORAZ PORADY 

PROTETYKA SŁUCHU w dniu 12 MAJA 2014 od 9.00 do 

12.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Zachę-

camy do wcześniejszej rejestracji telefonicznej 32-457-99-

74. Pacjenci wcześniej zarejestrowani przyjmowani są poza 

kolejnością. 

Dzień Promocji Zdrowia  

W dniu 23.04.2014 w godz. od 10:00 do 12:00 oraz w godz. 

od 17:00 do 18:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-

cach odbędzie się nieodpłatnie diagnostyczne badanie skła-

du ciała. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Kontakt 

tel: 600 271 173, 513 194 090. Organizatorzy - Centrum 

Zdrowia i Urody, Rybnik 

ZAPROSZENIE 

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza zaprasza 

wszystkich mieszkańców na wystawę królików, gołębi 

ozdobnych oraz drobnego inwentarza do Ośrodka „SIOŁO” 

– Gaszowice, ul.Łąkowa 5. 

Wystawa odbędzie się w dniach: 

02.05.2014r. – od 13.00 do zmroku 

03.05.2014r. – od 9.00 do zmroku 

04.05.2014r. – od 9.00 do 18.00 

Patronat medialny nad wystawą obejmie Radio Vanessa         

i Tygodnik Rybnicki. Serdecznie zapraszamy! 

Prezes ZMDI, Krzysztof Lorek 

ODPADY ZIELONE 

W poprzednim  miesiącu pisaliśmy, jak cenny jest kompost 

wyprodukowany  na własnej nieruchomości. W związku z 

tym, że już od miesiąca maja w naszej gminie rozpoczynamy 

zbiórkę odpadów zielonych przypominamy naszym miesz-

kańcom, że w ramach systemu odbierane są odpady zielone z 

terenów nieruchomości zamieszkałych wykazanych w ewi-

dencji gruntów i budynków jako teren zabudowany (B). W 

ubiegłym roku niestety wielu właścicieli nieruchomości od-

dawało odpady zielone z terenów niezamieszkałych tj. łąk, 

użytków zielonych, sadów, ogrodów czyli użytków rolnych. 

Firma „Naprzód” przygotuje nam miesięczne zestawienia o 

ilości odebranych brązowych worków z odpadami zielonymi 

z terenu każdej nieruchomości. 

W tym roku będą przeprowadzane regularne kontrole nieru-

chomości, z których oddawane będą zwiększone ilości odpa-

dów zielonych po uprzedniej weryfikacji powierzchni zabu-

dowanej. Po udowodnieniu właścicielowi nieruchomości, że 

przekazuje odpady z terenów niezamieszkałych otrzyma on 

mandat karny udzielony przez Straż Gminną, ponieważ nie 

postępuje on zgodnie z regulaminem. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że jako gmina płacimy firmie 

odbierającej odpady za każdą tonę odebranych odpadów. Za 

zwiększone ilości odpadów płacimy więc wszyscy !!! Celo-

we jest więc zakładanie na nieruchomości własnych kompo-

stowników, ponieważ będziemy mieli własny nawóz. 

Referat Ochrony Środowiska 

WCZASY 

Wczasy Łeba od 16 czerwca 2014r. - 11 dni. Cena 1300 zł od 

osoby. Wczasy Grecja, od 9 września br. (przejazd autokarem) 

- 9 dni na miejscu, noclegi w trakcie podróży. Cena 1750 zł od 

osoby. Więcej informacji i rezerwacje pod nr tel: 32/4306178, 

695135560. 

DZIEŃ KOBIET 

W dniu 3 marca br. gospodynie z KGW Gaszowice obcho-

dziły swoje święto - Dzień Kobiet. W tym roku odbył się bal 

przebierańców, na którym gospodynie przebrane za postacie 

z bajek, filmów oraz innych epok bawiły się wesoło. KGW 

PRZYPOMINAMY, ŻE 20 MARCA BR. UPŁYNĄŁ KOLEJ-

NY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA GOSPODAROWA-

NIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA ŚMIECIOWA”). 



STR. 3 KWIECIEŃ 2014, NUMER 4 (100) 

WIOSENNIE I ZDROWO 

Wiosna za oknem, wszystko budzi się do życia. Warto 

więc zadbać o zdrowie zarówno ciała jak i ducha, zgodnie 

z powiedzeniem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 

Sprawność fizyczną jako pierwsi zaprezentowali 

20.03.2014r. najmłodsi tj. przedszkolacy na corocznej VI 

już Przedszkoliadzie. W tym roku sportowe zmagania 

odbyły pod bacznym okiem pani Iwony Wolnik w Szkole 

Podstawowej w Szczerbicach, gdzie mieści  się oddział 

przedszkolny. Specjalnymi gośćmi były maluchy z Czech, 

które razem z naszymi wychowankami wzięły udział we 

wszystkich konkurencjach. Natomiast 21.03.2014r.  kiedy 

to w kalendarzach zagościła wiosna w pełni uczniowie 

Szkoły Podstawowej postanowili przywitać ją w nietypo-

wy sposób zgodnie z wspomnianym już hasłem „W zdro-

wym ciele, zdrowy duch”. Powitanie rozpoczęło się 

przedstawieniem profilaktycznym promującym zdrowy 

styl życia tzn. zdrową żywność i uprawianie sportu. Akto-

rami byli oczywiście sami uczniowie. Następnie każda 

klasa zaprezentowała swoją agentkę i agenta jogurtowego 

w ramach konkursu „Najoryginalniejszy agent i agentka”. 

Zwycięzcy otrzymali zdrowe, bogate w witaminy nagro-

dy. Poza tym każdy uczeń został obdarowany jabłkiem,     

a także jogurtem. Koordynatorami całego przedsięwzięcia 

były : Agnieszka Chowaniec i Justyna Gawrońska. Tym 

sposobem dzieci wzbogaciły swoją wiedzę oraz przekona-

ły się jak cenne i ważne jest nasze zdrowie.  A.Ch. 

Piece: „Dzień Seniora 2014 

Już po raz piąty 7 kwietnia br. zorganizowany został 

„Dzień Seniora” dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 

lat. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2010 roku w OKiS 

w Gaszowicach, jednak od czterech lat Seniorzy spotyka-

ją się w Świetlicy w Piecach. Przyjęcie jest organizowane     

i przygotowane przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń 

Wiejskich Piece. Dzień Seniora – to okazja do spotkania, 

rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych. To 

także doskonała okazja do uświadomienia sobie, ile 

wszyscy im zawdzięczamy. Uroczystość rozpoczęła pani 

Sołtys od wiersza Wisławy Szymborskiej - „Jak się czu-

je” - następnie złożyła Seniorom życzenia - zdrowia, po-

myślności na dalsze lata. Piecowskie Świetliki przygoto-

wały także swój występ i bardzo wesoło zaprezentowały 

je zaproszonym. W uroczystości wziął udział Wójt Gmi-

ny Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, który również nie 

szczędził miłych słów mieszkańcom. Poinformował tak-

że, iż w Piecach jest 66 osób powyżej 75 roku życia         

w tym 44 kobiety i 22 mężczyzn, najstarszą mieszkanką 

jest pani Jadwiga Bluszcz mająca 91 lat. Najstarszymi 

obecnymi na imprezie byli: pani Barbara Kondrot i pan 

Edmund Zdziebczok, którzy tradycyjnie uhonorowani 

zostali bukietem wiosennych kwiatów. Każdy z uczestni-

ków dostał upominek w postaci wielkanocnego jajka wy-

konanego ręcznie przez Przewodniczącą KGW Piece. 

Seniorzy przy kawie i ciastku, a później kolacji mieli 

możliwość oglądania prezentacji zdjęć z poprzednich lat. 

Dziękuję wszystkim Seniorom za obecność. Bądźcie          

z nami, jesteście dla nas wyjątkowo ważni i bardzo po-

trzebni.               Gabriela Oślizło 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GBP W CZERNICY 

31 marca GBP w Czernicy gościła dr Marka Sikorskiego- 

historyka sztuki, doktora nauk humanistycznych oraz autora 

wielu książek. Pan Marek Sikorski spotkał się z uczniami 

tutejszej szkoły by zaprezentować im swoją najnowszą książ-

kę pt. „Smok wawelski w kręgu mitu i historii”. Ze smokiem 

wawelskim wiąże się wiele sekretów, w tym dotyczących 

jego słynnego, krakowskiego pomnika, Smoczej Jamy oraz 

znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego „Smok wawelski”. 

Uczniowie a zarazem czytelnicy biblioteki poznali tajemnice 

dotyczące smoka i jego pogromców. 

W ostatnim czasie bibliotekę odwiedziły także dzieci z Przed-

szkola w Czernicy. Spotkania z książką, wspólne zabawy oraz 

poznawanie pomieszczeń i zbiorów biblioteki odbywało się  

w różnych grupach, o tematyce dostosowanej do przedziału 

wiekowego przedszkolaków. 

W miesiącu kwietniu br., z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych, w bibliotece w Czernicy zobaczyć można 

galerię pisanek wielkanocnych. Różnorodna technika, wspa-

niałe wzory oraz piękna kolorystyka przykuwają wzrok. Po-

dziwiać możemy pisanki wykonane z jaj kurzych, gęsich oraz 

jajo strusia. Autorkami pisanek wielkanocnych są czytelnicz-

ki biblioteki i nie tylko: 

- Bogumiła Procek z Łukowa Śl. specjalizuje się w ażurowym 

zdobieniu pisanek oraz malowaniu  jajek pisakami, markera-

mi a także farbą akrylową. 

- Hildegarda Konopka, mieszkanka Łukowa Śl., stosuje ludo-

wą technikę wyklejania pisanek sitowiem naturalnym i farbo-

wanym, uzupełnianym ozdobami pasmanteryjnymi. 

- Małgorzata Mika z Czernicy stosuje tradycyjne zdobienie 

kolorowych jajek rozgrzanym woskiem. 

- Zofia Czekała z Rydułtów, wielkanocne pisanki ubiera           

w szydełkowane siateczki oraz wykleja resztkami materiałów 

i tasiemek pasmanteryjnych. 

Są też frywolitkowe pisanki - zdobione koronką frywolitkową 

inaczej zwaną czółenkową, wykonane przez Bronisławę Wro-

darczyk z Gołkowic.                E.Kowol 

INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

ZGŁOŚ SIĘ DO BIEGU! 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza na         

I Czernicki Bieg Uliczny – Razem’89. Bieg odbędzie się        

w ramach inicjatywy Razem’89 promującej różnego rodzaju 

formy obywatelskich obchodów rocznicy wolnych wyborów 

roku 1989. W dniu 19 czerwca br. zapraszamy mieszkańców 

gminy Gaszowice oraz wszystkich zainteresowanych biega-

czy do przebiegnięcia ośmiokilometrowej trasy. Bieg startuje 

o godzinie 14.00. Po zakończeniu biegu wszystkich uczestni-

ków zapraszamy do udziału w III Pikniku Historycznym. Dla 

zwycięzców przewidziano nagrody. Na zgłoszenia czekamy 

do 1 czerwca. Wszystkie informacje oraz formularz zgłosze-

niowy dostępne są na stronie internetowej SDL Spichlerz: 

www.sdlspichlerz.pl oraz pod numerem telefonu 

506 195 691.  

SDL Spichlerz zaprasza także dzieci i młodzież do udziału     

w konkursach „Mój Rok 1989” oraz „Mój Okrągły Stół. 

Szczegółowe informacje oraz regulaminy dostępne są na stro-

nie internetowej www.sdlspichlerz.pl. 
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MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

2 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. H. M. Góreckiego 

odbył się Międzygminny Konkurs Recytatorski pod hasłem 

Wiersze Juliana Tuwima. Uczestniczyło w nim 9 recytato-

rów z klas I-III ze szkól podstawowych w Gaszowicach, Jej-

kowicach, Szczerbicach i Czernicy. Uczestnicy konkursu        

z dużym wyczuciem i zaangażowaniem recytowali ponad-

czasowe wiersze słynnego poety. Komisja konkursowa oce-

niała wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. Wer-

dykt jury był następujący:  

I miejsce – Milena Pasierbska z kl. I  (SP Czernica), Paulina 

Appel z kl. IIa ( SP Czernica), Magdalena Buczek kl. III (SP 

Gaszowice), 

II miejsce –  Maciej Wojaczek z kl. I (SP Jejkowice), Natalia 

Dziubany z kl. II (SP Jejkowice),  Piotr Kołek z kl. III (SP 

Jejkowice),  

III miejsce – Aleksandra Salwiczek z kl. II (SP Szczerbice), 

Filip Zynek z kl. III (SP Szczerbice) 

Laureaci otrzymali z rąk  pani dyrektor Iwony Witek pamiąt-

kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast nauczycie-

le podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 

Tegoroczną imprezę przygotowały nauczycielki: Bożena 

Papierok i Grażyna Musiolik.            Bożena Papierok 

ŻYCZENIA 

Druhny i Druhowie OSP, Szanowni 

Mieszkańcy, Wielkanoc to najważniej-

sze święto dla chrześcijan, niosące ze 

sobą wiarę i nadzieję. To ważne wyda-

rzenie także dla wielu strażaków ochot-

ników, którzy tradycyjnie  angażują się 

w działania nadające temu świętu uroczystą i podniosłą opra-

wę. Licznie zasiadamy do stołu z rodziną, ze swymi bliskimi 

i przyjaciółmi, by złożyć sobie wzajemnie życzenia i podzie-

lić się jajkiem, które jest symbolem nowego życia, a przecież 

PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH DZIADKÓW 

Chcemy podziękować wszystkim Babciom i Dziadkom, któ-

rzy odwiedzili nasze przedszkole w dniu uroczystości z okazji 

ich święta i wsparli finansowo nasze przedszkole. Za zebrane 

pieniądze zostało zakupionych 6 półek na przybory do mycia 

zębów. Ułatwiają one dzieciom codzienne czynności higie-

niczne. Już widzimy jak wiele zalet wniosło to w życie na-

szych przedszkolaków. 

Przedszkolacy z Czernicy, Małgorzata Gruszka 

NAŁADOWANI POZYTYWNĄ ENERGIĄ 

Wiosna to czas motywujący nas do działania i rozwijania 

swoich pasji, zwłaszcza tych sportowych. Okazją do wyzna-

czenia sobie nowych celów w dziedzinie aktywności fizycznej 

był z pewnością pokaz sztuk walki, który mieliśmy okazję 

zobaczyć 21 marca na hali Ośrodka Kultury i Sportu w Ga-

szowicach. 

Impreza została zorganizowana w ramach programu „Dzieci 

Przeciw Przemocy” pod hasłem „Pozytywna Energia na Wio-

snę”, w którym bierze udział Polska Federacja Budo Stowa-

rzyszenie „Śląska Akademia Sztuk Walki” w Rybniku. 

Młodzi adepci i jednocześnie miłośnicy sztuk walki, pokazali 

nam, że sport to nie tylko siła mięśni, ale przede wszystkim 

umiejętność pokonywania własnych słabości prowadząca do 

wewnętrznej harmonii. Całość prezentacji była niezwykle 

efektowna, a sam pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie 

zgromadzonej publiczności. 

Skomplikowane techniki chwytu przeciwnika, umiejętność 

zapanowania nad własnym ciałem podczas upadku, czy 

wreszcie przełamywanie drewnianych tyczek oraz innych 

twardych elementów za pomocą siły rąk i nóg, to tylko wyci-

nek owego spektaklu sportowych możliwości zawodników. 

Warto przy tej okazji nadmienić, iż pokaz był okazją do prze-

prowadzenia lekcji na temat zasad fair play, których należy 

przestrzegać w codziennym życiu. Prowadzący zajęcia, dy-

plomowany instruktor sztuk walki i jednocześnie nauczyciel 

wuefu, mgr Jan Jasiewicz przekonywał nas, że rywalizacja 

sportowa musi być oparta na fundamencie uczciwości wobec 

przeciwnika. Bo sport to nie tylko droga do lepszej wydolno-

ści organizmu, ale także forma kształtowania charakteru po-

przez zachowywanie określonych norm i wartości. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w pokazie wzięli udział także 

najmłodsi zawodnicy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę 

ze sportem. Wśród nich pojawiła się także uczennica klasy V 

b Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowi-

cach Marta Tytko. Nasza dzielna sportsmenka dała przykład, 

że sztuki walki nie są tylko dyscypliną zarezerwowaną dla 

chłopców. Trzymamy kciuki za młodą zawodniczkę i jedno-

cześnie życzymy wszystkim sportowcom wielu sukcesów. 

Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego SP Gaszowice 

SUKCES CZERNICKICH PIŁKARZY! 

21.03.2014r. na pięknej hali sportowej w Czerwionce odbył 

się kolejny piłkarski turniej w piłce halowej pod patronatem 

Starostwa Powiatowego w Rybniku. Po wcześniej rozgrywa-

nych eliminacjach gminnych a następnie półfinałach powia-

towych do finału rozgrywek przystąpiło pięć drużyn. Mecze 

rozegrano systemem „każdy z każdym”. W każdym z nich 

padały imponujące bramki. Po prawie trzech godzinach gry 

zwycięzcami okazali się być uczniowie SP Czernica. Poko-

nali drużyny z SP Świerklany 3:2, SP Czerwionka 3:2,       

SP Bełk 5:0 oraz SP Lyski 4:1. Królem strzelców całego 

turnieju został Aleksander Folmert, który odebrał piękny 

pamiątkowy dyplom. Doskonale spisali się pozostali zawod-

nicy: Konrad Warmiński, Wojciech Holona, Marek Wecze-

rek, Kamil Długosz (bramkarz) Szymon Bombik, Marcin 

Abczak, Mateusz Weczerek, Kamil Opolony, Patryk Łanosz-

ka, Łukasz Gembalczyk, nauczyciel: Zenobia Mrozek. 

Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni złotymi medalami 

oraz odebrali z rąk przedstawiciela Starostwa Powiatowego 

sportowy puchar. Klasyfikacja końcowa przedstawia się na-

stępująco: I miejsce SP Czernica, II miejsce SP Świerklany, 

III miejsce SP Czerwionka, IV miejsce SP Lyski, V miejsce 

SP Bełk.                Zenobia Mrozek 

życie to najwyższa wartość o którą każdy dba i walczy. Z tej 

też okazji życzę Wam oraz Waszym rodzinom, a także wszyst-

kim ludziom, którzy bezinteresownie angażują się  w ratowa-

nie życia i tym, którzy popierają działalność społeczną aby 

nadzieja, radość i poczucie spełnienia zawsze były w Waszych 

sercach. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odro-

dzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę 

w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przy-

szłość. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP w Gaszowicach - Jerzy Kawulok 
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Mały projekt: Bliżej lodu – szukamy następców… 

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider zorganizował wyjaz-

dy na lodowisko do Pszowa  dla uczniów szkół Gminy Gaszowi-

ce: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz Szkoły Pod-

stawowej im. Z. Biernackiego w Szczerbicach. Wyjazdy odby-

wały się co sobotę o godz.7.30 przez sześć tygodni. Miały na 

celu pokazanie, jak przyjemna jest taka forma rekreacji rucho-

wej. Najmłodszym uczestnikiem zajęć był uczeń klasy „0” z SP 

w Szczerbicach.  

Prezes GUKS Lider, mgr Mariusz Gawliczek podkreśla, że mi-

mo tak wczesnej pory organizatorzy nie mogli narzekać na fre-

kwencję - autobus był zawsze pełny. Uczniowie pokrywali tylko 

koszty wejścia na lodowisko w wysokości 2 zł. Opiekę nad łyż-

wiarzami sprawowały nieodpłatnie nauczycielki szczerbickiej 

szkoły podstawowej i piecowskiego gimnazjum: Justyna 

Gawrońska, Agnieszka Chowaniec, Iwona Wolnik i Hanna Go-

worowska.  

Ostatni wyjazd na pszowskie lodowisko odbył się 8 marca br.  

Na pożegnanie wykonano zdjęcie grupowe, a uczniowie zostali 

poczęstowani słodyczami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pro-

jektu: Radzie Rodziców przy  SP Szczerbice  i przy  Gimnazjum 

im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz p. Marianowi Prockowi, któ-

rzy pokryli koszty przejazdu uczniów do Pszowa. Pozostałe trzy 

przejazdy zostały pokryte ze środków GUKS Lider. 

Pamiętajmy o tym, iż tak samo kiedyś zaczynał nasz złoty meda-

lista olimpijski z Soczi, Sławomir Bródka. Może i wśród uczest-

ników naszego projektu są przyszli olimpijczycy? Czas pokaże… 

Do  zobaczenia za rok! GUKS Lider 

Wojewódzkie i Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa 

Szybkiego Dziewcząt i Chłopców dla  Gimnazjów 

W środę, 5 marca br. na lodowisku w Pszowie  zorganizowano 

Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego Dziewcząt 

i Chłopców dla  Gimnazjów naszego powiatu. Startowały drużyny  

z Jankowic, Pieców oraz Lysek. Konkurencję rozegrano w dwóch 

biegach – krótkim (dziewczęta i chłopcy - 2 okrążenia) oraz długim 

(dziewczęta – 3, chłopcy -  4 okrążenia). Każda drużyna liczyła po 

4 zawodników biorących udział w obu ślizgach. Dla wyniku druży-

ny sumowano po 3 najlepsze ślizgi długie i krótkie. 

Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęły Jankowice (334,39s), 

przed Lyskami (344,10s) i Piecami (348,53s). Wśród chłopców 

najlepsza okazała się drużyna z Pieców (315,05s), wygrywając          

z Lyskami (349,17s) i Jankowicami (469,79s).  

Najlepsza drużyna  reprezentowała powiat na zawodach wojewódz-

kich, które odbyły się  w Jastrzębiu Zdroju. Najszybszymi łyżwia-

rzami zostali:  Sabina Błaszczok (Gimnazjum w Lyskach) oraz 

Karol Chluba i Dawid Hadam (obaj z Gimnazjum w Piecach). Re-

prezentacja naszego gimnazjum to dwie czwórki: - I drużyna: Karol 

Chluba, Dawid Hadam, Dawid Pawlik, Mateusz Gembalczyk;          

II drużyna:  Sebastian Piecha, Szymon Zientek, Jakub Pojda, Kamil 

Wojtek.  

Wyniki współzawodnictwa indywidualne: 

dziewczyny: Lyski - Sabina Błaszczok – I miejsce, Jankowice – 

Karolina Kuczera – II miejsce, Piece - Katarzyna Cieślik – III miej-

sce, Piece – Małgorzata Chruszcz – VII miejsce, Piece - Paulina 

Hetmańczyk – IX miejsce, Piece – Weronika  Sulka – XII miejsce. 

chłopcy: Piece - Karol Chluba - I miejsce, Piece - Dawid Hadam – 

II miejsce, Piece - Mateusz Gembalczyk - III miejsce, Piece - Jakub 

Pawlik-V miejsce. 

Finał wojewódzki w łyżwiarstwie szybkim odbył się 12.03.2014 r. 

w Jastrzębiu Zdroju. Drużyna z Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w 

Piecach, w składzie: Karol Chluba, Dawid Hadam, Dawid Pawlik, 

Mateusz Gembalczyk, Sebastian Piecha oraz Szymon Zientek zaję-

ła, mimo tego że  Karol Chluba miał w pierwszym biegu groźny 

upadek i nie mógł startować w biegu drugim, dziesiąte miejsce         

w województwie. Gratulujemy łyżwiarzom.        GUKS Lider 

VI PRZEDSZKOLIADA 

 W czwartek 20.03.2014r. na sali gimnastycznej SP Szczerbice od-

była się VI Przedszkoliada – impreza sportowo-rekreacyjna zorgani-

zowana przez GUKS Lider dla 6-latków z przedszkoli Gminy Ga-

szowice. W tym roku w sportowych zmaganiach przedszkolaków 

udział wzięło również przedszkole z Bruntala w Republice Czeskiej. 

Punktualnie  o godzinie 10.00 na przepięknie wystrojoną salę gimna-

styczną wkroczyło  ok.140 małych sportowców wraz ze swoimi 

opiekunami. Na wstępie dokonano zapalenia znicza przez Wójta 

Gminy i Dyrektora Przedszkola z Czech - Iwanę Stuchlikową. Po-

tem wszystkie dzieci odśpiewały hymn VI Przedszkoliady. Na im-

prezie obecni byli: Starosta Rybnicki – Damian Mrowiec, Wójt 

Gminy - Andrzej Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu - Zbigniew 

Goworowski, Radny Powiatu - Paweł Bugdoł, Radni Gminy w oso-

bach: Barbary Watoły i Krzysztofa Lorka, dyrektorzy przedszkoli 

Elżbieta Tulec i Ilona Tyliba, Kierownik Gminnego Zespołu  Szkół i 

Przedszkoli - Jerzy Sierek, Prezes GUKS  Lider - Mariusz Gawli-

czek. 

Na przedszkolaków czekały medale, liczne nagrody ufundowane 

przez sponsorów oraz puchary i dyplomy. Imprezę uświetnił występ 

uczniów z SP Szczerbice dotyczący zdrowego odżywiania pod kie-

runkiem Agnieszki Chowaniec i Justyny Gawrońskiej. 

Całą imprezę poprowadziła p. Iwona Wolnik, która była również 

koordynatorem Przedszkoliady. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider serdecznie dziękuje spon-

sorom oraz p.G.Krakowczyk, J.Gawrońskiej i A.Chowaniec za     

olbrzymi wkład w przygotowania związane z organizacją Przedszko-

liady. 

Sponsorzy VI Przedszkoliady: Starosta Rybnicki - Damian Mrowiec, 

Urząd Gminy Gaszowice, Członek Zarządu Powiatu - Zbigniew 

Goworowski, Radny Powiatu - Paweł Bugdol, Radny Powiatu - 

Jacek Czogalla, Radni Gminy, GUKS LIDER, Henryk Bugdol, Ks. 

Leszek Swoboda, Urszula Mazurek, Marian Procek.      I.W. 

ZAWODY SKATA 

W dniu 5 kwietnia 2014r. w hali OKiS-u odbył się XII turniej cy-

klu Grand Prix Okręgu o puchar Wójta Gminy Gaszowice. W roz-

grywkach brało udział 65 skaterów. Pierwszą serię z wynikiem 

1927 pkt wygrał Adam Juraszek. Drugą serię wygrał Krzysztof 

Taczała z wynikiem 1734 pkt. Zwycięzcą po zsumowaniu wyni-

ków I i II serii okazał się Adam Juraszek z wynikiem 2936 pkt. 

Drugie miejsce z wynikiem 2623 pkt zajął Józef Armatys, a trzecią 

miejsce z wynikiem 2548 pkt zajął Eugeniusz Zdechlikiewicz.       

Z naszej sekcji najlepsze miejsce zajęli: kolega Biernat z wynikiem 

2431 pkt dzięki czemu uplasował się na 7 miejscu oraz kolega 

Pielacz z wynikiem 2306 pkt uplasował się na 11 miejscu. 

Zawody przebiegały w miłej atmosferze nad którą czuwał Alojzy 

Huwer – sędzia zawodów, jak również Prezes Okręgu. Sekcja skata 

serdecznie dziękuje Wójtowi za możliwość zorganizowania kolej-

nego turnieju o Puchar Wójta Gminy Gaszowice.      M.P. 

Dożynkowy wyjazd do Ojcowa 

W dniu 8.04.2014r. odbył się udany wyjazd do Ojcowa 

wszystkich, którzy pracowali przy organizacji uroczystości 

dożynkowych 2013. Wyjazd współfinansowany był przez 

Gminny Związek Rolników Kolek i Organizacji Rolniczych 

w Gaszowicach. Dopisała  piękna pogoda, tak więc można 

było pospacerować po Ojcowie, zwiedzić zamek w Piesko-

wej Skale oraz ruiny zamku Ogrodzieniec.   G.O. 
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