
Drodzy Mieszkańcy, 

Kończy się piękny mie-
siąc maj. Wokół nas jest 
soczysta zieleń, dużo 
kwiatów. Wielu miesz-
kańców pozbyło się staro-
ci w ramach akcji wywo-
zu „przedmiotów wielko-
gabarytowych”. Skutecz-
ność tej akcji możemy 
ocenić mniejszą ilością 
wyrzucanych na pobocza i 
do lasu starych sprzętów, 
opon. 

Wielu z Was korzysta z 
możliwości bezpośrednie-
go kontaktu z Wójtem, 
pracownikami Urzędu w 
ramach składania skarg i 
wniosków. Spotkania te 
przybliżają nam Wasze 
problemy i niedogodno-
ści, pozwalają szybciej 
reagować i je rozwiązy-
wać. Cieszę się z wielu 

sygnałów Mieszkańców 
po przeczytaniu naszego 
„Informatora”. Chcę w 
tym miejscu podzięko-
wać, a jednocześnie po-
gratulować korespon-
dentowi z Czernicy za 
trafne spostrzeżenia i 
uwagi dotyczące tego 
sołectwa. Trwa budowa 
kanalizacji. Na początku 
czerwca rozpoczną się 
asfaltowania po kanali-
zacji na ul. Podleśnej, 
Jerozolimskiej i Leśnej. 

Ciąg dalszy str.3 

CZAS MAJÓWEK 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY MAJ 2007, NUMER 5(17) 

W TYM NUMERZE: 

JUBILEUSZ OSP 2 

Z PRZEDSZKOLA W 
CZERNICY 

3 

STYPENDIA          
SOCJALNE 

3 

KONKURSY        
EKOLOGICZNE 

4 

Z KALENDARZA 
WÓJTA 

5 

PIECOWISKO 5 

SYLWETKI SOŁTY-

SÓW - SZCZERBICE 
6 

KOLOROWA 
PRZESTRZEŃ 

Tak już wkrótce będą 
wyglądać niektóre z 
przystanków na terenie 
Gminy Gaszowice. Gór-
ny rysunek przedstawia 
motyw który zostanie 
umieszczony w Gaszo-
wicach i Łukowie Ślą-
skim, poniżej projekty 
dla Szczerbic i Czernicy. 

Więcej na stronie 3 
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Szkolny Klub Europejski 

Klasa IIIa od dwóch lat reali-
zuje projekt „Poznaj przyjaciół 
– komunikacja i wiedza” w 
ramach akcji eTwinning. 

Uwieńczeniem całego projektu 
eTwinning był przyjazd do 
naszej szkoły nauczycielki ze 
szkoły włoskiej Marii Paoli 
Iaia wraz z rodziną, która 
uczestniczyła w zajęciach 
Szkolnego Klubu Europejskie-
go, wysłuchała programu arty-
stycznego, zwiedziła szkołę i 
najbliższą okolicę. Były po-
dziękowania, łzy wzruszenia 
ale przede wszystkim osobiste 
spotkanie „przyjaźni”, która 
zrodziła się przecież drogą 
elektroniczną. 

W roku szkolnym 2006/2007 
nawiązałam również współ-
pracę ze Związkiem Polaków 
na Ukrainie. Podobnie jak ze 
szkołą z Włoch korespondo-
wałam drogą elektroniczną 
oczywiście w j. polskim na 
prośbę nauczycielki prowadzą-
cej Szkolny Klub Europejski 
w Korosteniu . Kluczowym 
efektem naszej współpracy 
były również odwiedziny pani 
Jolanty Płatek i udział w zaję-
ciach Klubu Europejskiego. 
Otrzymaliśmy również życze-
nia od pani prezes Związku 
Polaków na Ukrainie pani 
Wandy Laskowskiej . 

Aktywna działalność Szkolne-
go Klubu Europejskiego 
znacznie poszerzyła zakres 
działań szkoły i przyniosła 
duże korzyści dla samych 
uczniów, mianowicie: 

- pogłębiła wiedzę uczniów o 
strukturze UE i krajach człon-
kowskich, 

- przyczyniła się do poznania 
różnych środowisk w Polsce i 
zagranicą, 

- doskonaliła umiejętności 
informatyczne i językowe, 

- rozbudzała motywację do 
nauki i poznawania ciekawych 
ludzi.                    Danuta Witkowska 

W bieżącym roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gaszowicach 
obchodzi jubileusz 95-lecia 
powstania. W związku z tym, 
na corocznym Zebraniu Spra-
wozdawczym została podjęta 
decyzja o ufundowaniu i nada-
niu z tej okazji naszej organiza-
cji nowego sztandaru. OSP 
Gaszowice posiada już sztandar 
nadany z okazji 65-lecia po-
wstania naszej jednostki, jed-
nak ze względu na jego „zły 
stan techniczny” oraz treść 
nawiązującą do czasów minio-
nej epoki zdecydowano się na 
ufundowanie nowego. 

Zorganizowana została zbiórka 
pieniężna wśród członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gaszowicach oraz mieszkań-
ców Gaszowic i Piec. Na proś-
bę o pomoc finansową odpo-
wiedzieli także przedsiębiorcy 
prowadzący swe firmy na tere-
nie Gaszowic. Dużą pomoc 
organizacyjną otrzymaliśmy ze 
strony Wójta Gminy, pracow-
ników Urzędu Gminy, Pani 
Sołtys sołectwa Piece, Ośrodka 
Kultury i Sportu w Gaszowi-
cach oraz Zakładu Obsługi 
Komunalnej. 

Wreszcie w dniu 5 maja, nastą-
piły uroczystości związane z 
obchodami Jubileuszu 95-lecia 
Istnienia OSP Gaszowice i Na-
daniem Sztandaru. Zbiórka 
wszystkich strażaków i uczest-
ników uroczystości nastąpiła na 
placu przy OKiS-ie, skąd w 
zwartym szyku przemaszero-
waliśmy do kościoła, gdzie w 
trakcie mszy świętej nastąpiło 
poświęcenie sztandaru. Mszę 
celebrował i poświęcił sztandar 
Proboszcz naszej parafii ks. 
Eryk Grochla. Po mszy, po-
nownie w zwartym szyku, od-
był się przemarsz na plac uro-
czystości, gdzie nastąpiło nada-
nie sztandaru. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili 
Prezesi struktur wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Wójt Gminy 
Pan Andrzej Kowalczyk, pocz-
ty sztandarowe i przedstawicie-

le OSP z terenu gminy i wielu 
innych zaproszonych gości. 
Dowódcą placu uroczystości, 
wydającym wszystkie komen-
dy, był Druh Czesław Kaspe-
rzec, Naczelnik OSP Gaszo-
wice i jednocześnie Komen-
dant Gminny OSP.  

Aktu nadania sztandaru  do-
konał Prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Druh Alojzy Gąsior-
czyk. Sztandar odebrał Prezes 
OSP Gaszowice Szymon 
Korbel. Następnie Wójt Gmi-
ny, przedstawiciele władz 
Związku OSP RP oraz Ko-
mendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Rybniku 
złożyli gratulacje pod adre-
sem OSP – Jubilatki. Po na-
daniu sztandaru dokonano 
wręczenia odznaczeń dla za-
służonych strażaków, w tym 
najwyższego odznaczenia 
nadawanego przez Związek 
OSP – Złotego Znaku Związ-
ku dla Druha Henryka Neu-
mana. 

Dalszą część obchodów 
uświetniły występy zespołów 
dziecięcych ze Szkoły Pod-
stawowej w Gaszowicach i 
Gimnazjum w Piecach a także 
Zespołu Folklorystyczno-
Rozrywkowego. Wieczorem, 
przy muzyce na żywo, odbył 
się Festyn Strażacki dla 
wszystkich. Niestety mało 
sprzyjająca aura spowodowa-
ła, że odwiedziło nas niezbyt 
dużo osób. Jednak wszyscy 
przybyli bawili się przednie. 
Zabawę zakończył pokaz 
sztucznych ogni. 

Szczere i gorące podziękowa-
nia dla wszystkich darczyń-
ców, którzy wspomogli nas 
finansowo w ufundowaniu 
sztandaru, oraz wszystkim 
którzy włączyli się czynnie w 
przygotowanie i organizację 
uroczystości Jubileuszu 95 
lecia Istnienia i Nadania 
Sztandaru dla OSP Gaszowi-
ce.  

Szymon Korbel - Prezes OSP G-ce 

JUBILEUSZ OSP GASZOWICE 
Europejskie Konkursy 

Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Ga-
szowicach może pochwalić 
się kolejnymi osiągnięciami 
swoich wychowanków. 
Uczniowie brali udział w 
następujących konkursach : 

- ogólnopolski konkurs pla-
styczny organizowany pod 
patronatem Prof. Genowefy 
Grabowskiej Posła do Parla-
mentu Europejskiego pt. 
„Dzieci w Unii Europej-
skiej” - wyróżnienie zdobyła 
Paulina Wardęga z kl. Ia. 
Nagroda została wręczona 
podczas imprezy w Teatrze 
Śląskim im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Katowicach. 

- Konkurs plastyczny orga-
nizowany przez Regionalne 
Centrum Informacji Euro-
pejskiej w Katowicach pt. 
„Unia Europejska w 2026”- 
II miejsce w woj. Śląskim 
zajęła Klaudia Gęsicka z 
kl.IIIa.  

Konkurs Sezam 2006/2007 

W tym konkursie uczniowie 
wzięli udział w zmaganiach 
z j. polskiego i matematyki. 
Ogółem brało udział 43 
uczniów klas III – VI naszej 
szkoły.  

Możemy się pochwalić i 
pogratulować w szczególno-
ści uczniowi z klasy IIIa, 
który zajął 13 miejsce w 
Polsce na 251 wszystkich 
uczestników, rozwiązując 
91,2% testu z j. polskiego, a 
jest to MACIEJ MAZIJ, 
pozostali uczniowie klasy 
III uplasowali się do 44 
miejsca. Z matematyki nasi 
uczniowie zajęli miejsca od 
40 – 122 na 461 wszystkich 
uczestników. W klasach 
starszych wyniki przedsta-
wiają się podobnie. Gratulu-
jemy więc wszystkim i ży-
czymy dalszych tak wyso-
kich osiągnięć i sukcesów. 

 



Z PRZEDSZKOLA W CZERNICY 
Wraz z nastaniem wiosny 
naszą placówkę częściej od-
wiedzają sympatyczni i mili 
goście. 25 kwietnia odwiedzi-
ły nas dzieci z przedszkola w 
Gaszowicach. Była to rewizy-
ta spotkania kolędowego, 
które odbyło się w styczniu 
tego roku u naszych kolegów. 
Istotą spotkania wiosennego 
były wspólne zabawy, po-
chwalenie się salami, zwie-
dzenie pięknego centrum na-
szej wioski. Ponadto dzieci 
miały okazję odwiedzenia 
Izby Śląskiej działającej przy 
Szkole Podstawowej. Jak 
zwykle w takiej sytuacji było 
ciasto, a dzieci przygotowały 
pyszny popcorn.11 maja dzie-
ci wzięły udział w ciekawym 
zajęciu mającym na celu 
umożliwienie dzieciom po-
znanie najbliższego środowi-
ska oraz jego ciekawych 
mieszkańców. Tym razem 
pani Ela zaprosiła miejscowe 
hafciarki specjalizujące się w 
hafcie krzyżykowym: Graży-
nę Gunia i Anetę Łata. Więk-
szość dzieci po raz pierwszy 
w życiu miała okazję zoba-
czyć taka ilość przepięknych 
(jak to nazwały dzieci) wy-
szywanek - malowanek. Panie 
opowiedziały o swoim warsz-
tacie pracy, o sukcesach, od-
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powiedziały na liczne pytania 
oraz wzięły we wspólnej zaba-
wie. Jednak najważniejsze dla 
dzieci było wyhaftowanie ser-
duszka pod okiem sympatycz-
nych gości. Warto dodać, iż 
pani Aneta od wielu już lat 
przygotowuje i kartki świą-
teczne, a pieniądze ze sprzeda-
ży oddaje na rzecz Rady Ro-
dziców. Na pamiątkę spotka-
nia pani Grażyna podarowała 
obraz przedstawiający zebrę. 
Będzie on wspaniałą dekoracją 
w  n a s z e j  p l a c ó w k i . 
14 maja zawitał do nas stra-
żak, pan Jerzy Kawulok. Opo-
wiedział o pracy strażaków, 
pokazał ubiór i wyposażenie 
strażaka udającego się do po-
żaru, odpowiedział na liczne 
pytania oraz zaprosił chętnych 
do udziału w zbiórce drużyny 
‑Iskierek. Wizyta to zbiegła 
się także  z ogłoszeniem wyni-
ków przeprowadzonego późną 
jesienią plastycznego konkur-
su strażackiego. Na poziomie 
gminy 1 miejsce zajęła praca 
Antoniego Sycha z grupy 
‑Pszczółek. Ta sama praca 
zajęła 3 miejsce w konkursie 
powiatowym. Na pamiątkę 
spotkania dzieci sześcioletnie 
otrzymały wspaniałe bajki - 
książeczki z płytami do słu-
chania.         Przedszkole Czernica 

dokończenie ze str.1 

Nowy dywanik asfaltowy 
jest już ułożony na bocznej 
Kolejowej w Łukowie Śl.  
Wkrótce rozpoczną się pra-
ce przy elewacji budynku 
komunalnego w Czernicy. 
Trwa budowa ostatniego 
odcinka chodnika przy ul. 
Rydułtowskiej w Gaszowi-
cach. Brygada ZOK sukce-
sywnie poprawia na-
wierzchnię na drogach. 

Zakończyła się budowa wo-
dociągu na działkach przy 
ul. Sobieskiego i Powstań-

ców. Kończy się rok szkol-
ny, niedługo rozpoczną się 
wakacje i sezon urlopowy. 
Urząd, organizacje działają-
ce na terenie  gminy organi-
zować będą wiele imprez 
kulturalno-sportowych, fe-
stynów na których  będą 
mogli Państwo miło spę-
dzić czas. Już teraz w imie-
niu organizatorów zapra-
szamy Wszystkich miesz-
kańców do uczestnictwa. 

Z serdecznym pozdrowieniami  

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

CZAS MAJÓWEK 

Wszystkich zainteresowa-
nych informuję, że wnioski 
dot. stypendiów o charakte-
rze edukacyjnym można 
składać w GZOSziP (w bu-
dynku SP Gaszowice) od 
1.06.07r. Do 15.09.07r. 
(termin ostateczny). Wnio-
ski uczniów małoletnich 
składają rodzice. Do wnio-
sków proszę dołączyć opinię 
dyrektora i w zależności od 
sytuacji rodziny: zaświad-
czenia z zakładów pracy o 
wysokościach dochodów 
uzyskanych przez wszyst-
kich pracujących członków 
rodziny lub odcinki, z renty/
emerytury za miesiąc po-
przedzający złożenie wnio-
sku, zaświadczenie z OPS o 
uzyskanej pomocy material-
nej, oświadczenia o wysoko-
ści otrzymanych alimentów 
(potwierdzone przekazem 
pocztowym lub wyciągiem 
bankowym), i uwierzytel-
nione xero wyroku sądowe-

go o przyznaniu alimentów, 
stosowne zaświadczenie z 
urzędu skarbowego o osią-
gniętym dochodzie z in-
nych źródeł np. działalność 
gospodarcza, w przypadku 
stsatusu bezrobotnego – 
zaświadczenie z UP z ostat-
niego miesiąca, a w razie 
trwałej niepełnosprawności, 
ciężkiej lub długotrwałej 
choroby – zaświadczenie 
lub orzeczenia lekarskie. 
Należy dokładnie wypełnić 
wszystkie rubryki wniosku, 
w przypadku gdy jakaś ru-
bryka nie dotyczy wniosko-
dawcy, wpisać „nie doty-
czy”. Niekompletne wnio-
ski nie będą przyjmowane. 
Przed wypełnieniem wnio-
sku, proszę dokładnie prze-
czytać objaśnienia. Formu-
larze wniosków można po-
bierać we wszystkich szko-
łach na terenie gminy Ga-
szowice.                                 D.F. 

STYPENDIA SOCJALNE  

Gaszowice - od kościoła 
wzdłuż ulicy Rydułtow-
skiej w stronę Piec do 
„Zielonego Sklepu” gdzie 
następuje powrót; 

Czernica - od kościoła 
ul.Wolności, następnie 
ul.Powstańców do krzyża 
przy ul.Granicznej gdzie 
nastąpi rozwiązanie proce-
sji; 

Szczerbice - od kościoła 
u l . C m e n t a r n ą  d o 
ul.Sumińskej następnie 
ul.Leśną do Rybnickiej i 
powrót do kościoła. 

PROCESJE BOŻEGO 
CIAŁA 

WYMIEŃ DOWÓD 

W tym roku mija termin wymiany dowodów osobistych wy-
danych przed 2001 rokiem, dlatego zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do osób, które jeszcze nie wymieniły starych dowo-
dów o ich wymianę w jak najszybszym czasie a nie czekanie 
na ostatnią chwilę.                                   Referat Meldunkowy 

KOLOROWA 

PRZESTRZEŃ 

Z inicjatywy sołtysów po-
szczególnych wsi, został 
ogłoszony konkurs  plastycz-
ny dla uczniów Gimnazjum 
w Piecach na wizualizację 
przystanków autobusowych 
na terenie Gminy Gaszowice. 
Sołtysi poszczególnych miej-
scowości wybrali najładniej-
sze prace, które następnie 
zostaną przeniesione na na-
sze przystanki. W każdym 
sołectwie zostanie pomalo-
wany jeden przystanek Wy-
konawcami obrazów będą 
ich projektanci. Życzymy 
powodzenia młodym arty-
stom.                                G.O. 
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Już po raz drugi Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Piecach 
gościło uczniów i ich opieku-
nów z zaprzyjaźnionych szkół - 
Gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza w Jejkowicach, Gimna-
zjum w Lyskach, Gimnazjum 
im. Ziemi Wodzisławskiej w 
Wodzisławiu. Okazją do spo-
tkania był II MIĘDZYGIM-
NAZJALNY KONKURS OR-
TOGRAFICZNY pod hasłem 
„Ortograficzna corrida, czyli 
walka z bykami”, który odbył 
się 27 IV br. Gościem honoro-
wym imprezy była pani Halina 
Rybarz-Adamik - przewodni-
cząca GMINNEJ KOMISJI 
OŚWIATY. Naszą szkołę re-
prezentowała drużyna w skła-
dzie: GRACJA JANYGA (kl. 
Id), RAFAŁ ZDRZAŁEK (kl. 
IIa), BŁAŻEJ SIODMOK (kl. 
IIIa). Uczniowie ci zostali wy-
łonieni w szkolnym etapie kon-
kursu. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, liczyła się wiedza i 
umiejętności uczniów z orto-
grafii. Wydawać się może, że 
ortografia to nuda, jednak z 
całą pewnością tak nie było. 
Szymon D. - uczeń klasy III z 
Wodzisławia był u nas po raz 
drugi i stwierdził, że żałuje, iż 
po raz ostatni, bo w następnym 
roku będzie już w szkole śred-
niej. Inni trzecioklasiści byli 
podobnego zdania.  Nauka 
poprzez zabawę - bo taki był 
cel imprezy  , udała się. Oprócz 
uzupełniania tekstów z lukami 
były „lizaki ortograficzne”, 
krzyżówka, puzzle, homonimy, 
diagramy z wykreślanymi wy-

razami. Ostatnia konkurencja 
polegała na zredagowaniu 
przez uczniów humorystycz-
nego tekstu opowiadania 
(jedno z nich zamieszczamy 
poniżej) z podanym słownic-
twem. Podczas konkursu pa-
nowała miła atmosfera, a nad 
prawidłowym przebiegiem 
zadań czuwała komisja - na-
uczyciele z zaproszonych 
szkół. Mimo że uczniowie 
podczas „corridy” walczyli z 
„bykami”, nie doszło do roz-
lewu krwi, wręcz przeciwnie , 
wszyscy uczestnicy zadowo-
leni z otrzymanych nagród, 
opuścili miejsce walki. Spon-
sorem wspaniałych nagród 
był WÓJT GMINY GASZO-
WICE I RADA GMINY, 
którym serdecznie dziękuje-
my. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody 
książkowe, dyplomy, pamiąt-
kowe zakładki do książki oraz 
znaczki z logo naszej szkoły, 
a zdobywcy I miejsca - dru-
żyna z Wodzisławia, dodatko-
wo długopisy firmy PAR-
KER. 

Organizatorkami konkursu 
były polonistki - p. B. Małek i 
p. D. Dworaczek. 

Oby tak udanych imprez było 
jak najwięcej. Przyjedziemy 
znów za rok - te słowa towa-
rzyszyły pożegnaniu z gospo-
darzami konkursu. 

Zatem do zobaczenia w kolej-
nym roku szkolnym!  

Beata Małek 

ORTOGRAFICZNA CORRIDA 

PIKNIK W PIECACH 

Rada Sołecka w Piecach już po 
raz czwarty organizuje Piknik z 
okazji Dnia Dziecka. Tym razem 
impreza odbędzie się 2 czerwca, 
planowane rozpoczęcie godzina 
14.00. Jak zwykle bawimy się na 
boisku przy Gimnazjum w Pie-
cach. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci wraz z rodzicami a 
także młodzież do wspólnego 
spędzenia tego sobotniego popo-
łudnia. 

Konkurencje sportowe w tym IV 

doroczny Rzut Beretem prowa-
dzone będą przez pana 
W.Labusa. 

Każda pociecha będzie mogła 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności wokalne, w ramach zaba-
wy „śpiewać każdy może… 
troche lepiej lub … gorzej”! 

Zapewniamy ciekawy, wesoły, 
sportowy oraz bardzo „słodki” 
program imprezy. 

Piknik zakończymy wspólnym 
grilowaniem.           Gabriela Oślizło 

KONKURSY EKOLOGICZNE 
W ostatnich dniach kwietnia 
Gmina Gaszowice wraz z 
Gminą Jejkowice zorganizo-
wały szereg międzygmin-
nych konkursów wiedzy 
ekologicznej oraz konkursy 
plastyczne o tematyce eko-
logicznej dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

W konkursie wiedzy ekolo-
gicznej zorganizowanym dla 
uczniów szkół podstawo-
wych z klas I – III udział 
wzięło 16 uczniów ze Szkół 
Podstawowych z terenu 
Gmin Gaszowice i Jejkowi-
ce. 

Laureatami zostali: 

I miejsce – Aleksander Bier-
nacki - SP Szczerbice 

II miejsce – Tomasz Tytko – 
SP Czernica 

III miejsce – Justyna Kon-
sek - SP Szczerbice 

W konkursie plastycznym 
również brało udział 16 
uczniów, lecz tym razem 
dzieci współpracowały w 
czterech 4-osobowych ze-
społach reprezentujących 
poszczególne szkoły podsta-
wowe. 

Laureatami zostali: 

I miejsce – SP Czernica 

II miejsce – SP Jejkowice 

III miejsce – SP Gaszowice 

IV miejsce – SP Szczerbice 

W konkursie wiedzy ekolo-
gicznej zorganizowanym dla 
uczniów szkół podstawo-
wych z klas  IV – VI udział 
wzięło 20 uczniów ze Szkół 
Podstawowych z terenu 
Gmin Gaszowice i Jejkowi-
ce. 

Laureatami zostali: 

I miejsce – Barbara Musioł 

– SP Czernica 

II miejsce – Agnieszka 
Stryczek – SP Gaszowice 

III miejsce – Judyta Szy-
mik – SP Gaszowice 

 W konkursie plastycznym 
„Moje zielone miejsce w 
którym odpoczywam” 
wzięło udział 12 uczniów, 
których prace oceniono 
następująco: 

I miejsce – Kinga Bracha-
czek – SP Szczerbice 

II miejsce – Maria Wen-
gierska – SP Jejkowice 

III miejsce – Marek Cele-
ban – SP Czernica 

W międzygminnym kon-
kursie wiedzy ekologicznej 
dla uczniów gimnazjum 
wzięło udział 20 uczniów z 
Gimnazjów w Piecach i 
Jejkowicach. 

Laureaci: 

I miejsce – Marta Woja-
czek – Gimnazjum Jejko-
wice 

II miejsce – Marcin Bierza 
– Gimnazjum Piece 

III miejsce – Magdalena 
Musiolik – Gimnazjum 
Piece 

Wszyscy uczniowie biorą-
cy udział w konkursach 
otrzymali poczęstunek oraz 
nagrody pocieszenia. 

Laureaci otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe. 

Ponadto za uczestnictwo 
dzieci w konkursach na 
ręce nauczycieli przygoto-
wujących ich do konkursu 
przekazano do szkół mię-
dzy innymi piłki oraz pa-
letki. Kolejna edycja kon-
kursów ekologicznych już 
wiosną 2008.                 GCI 
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PIECOWISKO  
W piątek 22 czerwca br. jest 
ostatnim dniem roku szkolnego a 
zarazem pierwszym dniem lata. 
To właśnie w przeddzień nocy 
świętojańskiej odbędzie się naj-
większa impreza muzyczna 2007 
roku na terenie Gminy Gaszowi-
ce. Na terenie Gimnazjum w 
Piecach obędzie się PIECOWI-
SKO – I Edycja Przeglądu Mu-
zycznego Młodych Talentów. 
Rozpoczynamy o godzinie 14.00 
od programu dla najmłodszych: 
gry, zabawy, konkursy z nagro-
dami. Specjalnym gościem bę-
dzie policyjna maskotka pies 
Sznupek który będzie propago-
wać bezpieczne formy spędzania 
okresu wakacyjnego. Od godzi-
ny 17.00, na scenie rozpocznie 
się ostre granie, swój repertuar 
zaprezentują uczestnicy PIECO-
WISKA. A w programie m.in. 
profesjonalny pokaz mody, ko-
lekcja wiosna-lato. 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Closterkeller – polska grupa 
muzyczna wykonująca rock go-
tycki. Zapowiada się bardzo 
interesująca impreza, gwarantu-
jemy niesamowitą atmosferę, 
wysoki poziom muzyczny, mnó-
stwo atrakcji.  

Głównym sponsorem a konkursu 
jest Wójt Gminy Gaszowice. 
Nagrodą za zwycięstwo w PIE-
COWISKU jest 15-to godzinna 
sesja muzyczna w profesjonal-
nym studiu nagrań oraz występ 

podczas VI-tej edycji Magii 
Rocka w Lyskach. Zdobywcy 
II i III miejsca otrzymają odpo-
wiednio bony o wartości 500 i 
300 zł do zrealizowania w skle-
pie muzycznym RONDO MU-
SIC. 

Organizatorami Festynu są: 

- sołtys Piec – Gabriela Oślizło; 

- Wójt Gminy Gaszowice – 
Andrzej Kowalczyk; 

- Firma ROCK ART – Karina 
Drobny; 

- Komisariat Policji w Gaszo-
wicach; 

- Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Gaszowicach; 

- Starosta Powiatu Rybnickiego 
– Damian Mrowiec 

PIECOWISKO to przede 
wszystkim przegląd młodych 
talentów muzycznych, w 
związku z tym zapraszamy 
młodzieżowe zespoły grające 
rock-a i nie tylko rock-a, do 
udziału w konkursie. Zgłosze-
nia przyjmowane są do dnia 8 
czerwca b.r., w Urzędzie Gmi-
ny Gaszowice oraz w siedzibie 
ROCK ART -u  ( P i e c e , 
ul.Czernicka 13a). 

 Szczegółowe informacje na 
www.gaszowice.pl 

W maju 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowal-
czyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

- 5 maja - uroczystości poświęcenia nowego sztandaru  z 
okazji 95- lecia działalności OSP w Gaszowicach;  

- 6 maja - uroczystości z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Pro-
boszcza Stefana Doleżycha ze Szczerbic; 

- 7 maja - spotkanie nt. elektronicznych usług publicznych w 
ramach środków Uni Europejskiej; 

- 9 maja - objazd dróg gminnych; 

- 11 maja - uroczystości z okazji święta strażackiego w Ryb-
niku; 

- 16 maja - prace komisji monitorującej pracę oczyszczalni; 

- 17 maja - spotkanie w Lyskach nt. komunikacji autobuso-

wej; 

- 21 maja -  spotkanie z sołtysami; 

- 21 maja-  uroczyste  otwarcie wystawy prezentującej 
„SILESIANĘ” (pismo śląskie) w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej; 

- 22 maja - zebranie przedstawicieli członków Banku 
Spółdzielczego; 

- 23 maja - obrady II Komisji Techniczno-Gospodarczej 
w Nadleśnictwie Rybnik; 

- 25 maja - Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów w Sosnowcu; 

- 26 maja - Święto Rzemiosła i Jarmarku Śląskiego; 

- 26 maja - zawody sportowo-pożarnicze  o Puchar 
Wójta Gminy Świerklany. 

W dniach 23.04 – 27.04 br. w 
Szkole Podstawowej w Gaszo-
wicach trwał kolejny już Eko – 
Tydzień. W związku z tym po-
dejmowano różnorodne działa-
nia mające ukazać piękno ota-
czającej nas przyrody i uświado-
mić młodzieży szkolnej, a za jej 
pośrednictwem mieszkańcom 
miejscowości, potrzebę ochrony 
środowiska naturalnego. 

Obchody Eko – Tygodnia roz-
poczęto od zwiedzania wystawy 
„Woda darem życia” przygoto-
wanej w świetlicy szkolnej 
przez uczniów Kółka Ekolo-
gicznego. 

W Eko – Tygodniu nie zabrakło 
miejsca również by zaprezento-
wać efekty pracy młodych foto-
grafików - amatorów, którzy 
wraz   z opiekunem p. Grażyną 
Waliłko oraz aparatem fotogra-
ficznym  w dłoniach poszukiwa-
li śladów wiosny na terenie 
Gminy Gaszowice. Przy okazji 
poszukiwań wiosny, uczniowie 
natrafili na tzw. dzikie wysypi-
ska śmieci. Takie miejsca też 
uwiecznili na zdjęciach,  aby 
uświadomić wszystkim – od 
przedszkolaka do najstarszego 
seniora wsi,          że przyroda 
sama nie obroni się przed jej 
dewastacją. Uczniowie pragną 
zwrócić na to uwagę, gdyż rozu-
mieją, że „Takie będzie przyszłe 
środowisko, jakie obecnie jego 
traktowanie”. W związku z tym 

przygotowali drugą wystawę 
zdjęć pt.: „Dokąd  z tymi śmie-
ciami?”, aby przedstawić kon-
trast pomiędzy naturalnym 
pięknem przyrody, a brzydotą 
stworzoną przez ludzi.  

26 kwietnia została przeprowa-
dzona przez pana Andrzeja 
Pająka tzw. żywa lekcja przy-
rody, której tematem były ptaki 
środowisk wodnych. Bogata 
kolekcja zgromadzonym eks-
ponatów bardzo uatrakcyjniła 
wyjątkową lekcję. 

W ramach obchodów „Dnia 
Ziemi” członkowie Klubu 
„Zwierzyniec” oraz Kółka Eko-
logicznego, wraz z opiekunami 
p.Grażyną Waliłko i p. Stani-
sławą Janyga, posadzili sa-
dzonki drzewek wokół szkoły, 
których fundatorem było STO-
WARZYSZENIE SUMINA 
NA RZECZ ODNOWY ROZ-
WOJU GÓRNEGO ŚLĄSKA. 
Oprócz tego, po raz pierwszy, 
u c z e s t n i c z yl i  w  a kc j i 
„Sprzątanie Śląska” . W jej 
ramach uczniowie wraz z opie-
kunami zbierali śmieci na tere-
nie naszej miejscowości. 

Jednak Eko – Tydzień nie koń-
czy się na tym. Samorząd 
Szkolny z opiekunem p. Graży-
ną Waliłko ogłosił kolejną już 
akcję zbiórki surowców wtór-
nych, która  trwała do 21 maja 
br.  

EKO TYDZIEŃ  



 

Redakcja: 
Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
Tel.: (32) 430 55 67 
Faks: (32) 430 55 87 

E-mail: gcigaszowice@wp.pl 

JESTEŚMY  W  SIECI  WEB :  

WWW .GASZOWICE .PL  

STR. 6 

SPORTOWCY Z SP SZCZERBICE 

 26.04.2007r. w Rydułtowach, przy pięknej pogodzie odbył się 
cykliczny bieg sztafetowy dziewcząt i chłopców ulicami centrum 
miasta – XV Memoriał im. Jana Marcioka i Leopolda Hałaczka. 
Wyśmienicie spisały się reprezentantki SP Szczerbice, które zajęły 
II miejsce w stawce 12 silnych zespołów ustępując jedynie o 6 
sekund SP nr 1 Rydułtowy wyprzedzając zespół Szkół Sportowych 
w Rybniku. Dziewczyny zdobyły okazały puchar, dyplom oraz 
nagrody indywidualne w postaci plecaków. Wręczenia nagród 
dokonała burmistrz Rydułtów pani Kornelia Newy. Reprezentacje 
szkoły tworzyły na poszczególnych zmianach (dystans od 500 – 
900 m): Monika Szczygieł - kl. V; Klaudia Syrek – kl. VI – kapi-
tan zespołu; Alicja Bekas – kl. VI; Aleksandra Raszczyk – kl. V; 
Magdalena Kowalska – kl. V 

Dobra postawa młodych biegaczek to nie jedyny sportowy sukces 
szkoły w ostatnim czasie. Po zwycięstwie w Gminnym Turnieju 
Powiatowym mini – siatkówki dziewcząt. Reprezentantki SP 
Szczerbice sięgnęły po zwycięstwo w Turnieju Powiatowym                             
mini – siatkówki, który to finał odbył się w pięknej Sali SP Janko-
wice. W pokonanym polu pozostawiły SP Jejkowice 2 : 0 oraz 
zespół ze Świerklan 2 : 1 

Zwycięstwem zapewniły sobie awans na zawody szczebla rejono-
wego, gdzie ostatecznie zajęły  4 miejsce. 

O przedstawienie swojej 
sylwetki w tym miesiącu 
poprosiliśmy Pana Mie-
czysława Szymika - sołty-
sa Szczerbic. Oto co nam 
o sobie powiedział: 

Od urodzenia mieszkam w 
Szczerbicach. Mam żonę i 
dwójkę dzieci. Obecnie 
już trzecią kadencję pełnię 

funkcję sołtysa, a po raz 
drugi mieszkańcy obda-
rzyli mnie zaufaniem wy-
bierając mnie radnym. 
Jestem członkiem Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska i 
Finansów. Na dzień dzi-
siejszy jak wszystkim wia-
domo najważniejszą inwe-
stycją jest budowa kanali-
zacji sanitarnej „ISPA”. 
Mimo tego, że jej budowa 
przysparza mieszkańcom 
wiele utrudnień i proble-
mów, na pewno przyczyni 
się ona do polepszenia 
środowiska dla przyszłego 
pokolenia. Ważną sprawą, 
która mnie nurtuje jest 
poprawa nawierzchni dróg 
w sołectwie oraz budowa 
chodników. 

Ponieważ interesuję się 
sportem, popierając ini-
cjatywę młodzieży, przy-
czyniłem się do powsta-
nia Klubu Sportowego 
KS Szczerbice, w którym 
przez sześć lat pełniłem 
funkcję prezesa, a obecnie 
jestem w Komisji Rewi-
zyjnej tego klubu. Jestem 
zadowolony, że nasza 
młodzież ma możliwość 
aktywnego zagospodaro-
wania wolnego czasu. 

Staram się współpraco-
wać ze wszystkimi orga-
nizacjami działającymi w 
naszym sołectwie oraz z 
Dyrekcją Szkoły Podsta-
wowej. W wolnych chwi-
lach lubię podziwiać uro-
ki gór polskich.           GCI 

Festyn w Szczerbicach 

Tradycyjne już od kilkunastu lat 
rodzice uczniów klas I Szkoły 
Podstawowej w Szczerbicach 
organizują festyn szkolne. By 
tradycji stało się zadość, również 
i w tym roku w sobotę 16 czerw-
ca odbędzie się wielkie święto 
szkoły, na które mamy przyjem-
ność zaprosić wszystkich miesz-
kańców. Zapewniamy niezapo-
mnianą zabawę oraz różnorod-
ność atrakcji. Dla wszystkich 
uczestników będzie zorganizo-
wana loteria fantowa, w której 
wszystkie losy są wartościowe i 
wygrane. W tym dniu każdy 
znajdzie coś ciekawego dla sie-
bie: najmłodsi będą mieli do 
dyspozycji dmuchany zamek i 
zjeżdżalnie, nieco starsi pokaz 
ratownictwa medycznego, a ama-
torzy motoryzacji pokaz motocy-
kli marki Harley-Davidson. W 
ofercie dla dorosłych jest zabawa 
taneczna oraz spotkanie z Gwiaz-
dą Wieczoru (niespodzianka). 

Serdecznie zapraszamy i życzy-
my miłej zabawy.       SP Szczerbice 

SYLWETKI SOŁTYSÓW - SZCZERBICE 

Na górnym 
zdjęciu 
uczestnicy 
konkursu 
ekologicz-
nego klasy 
1-3, poniżej 
grupa star-
sza klasy       
4-6. 


