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BUDOWA  PRZEDSZKOLA W SZCZERBICACH 

Projekt obejmuje budowę przedszkola 2-oddziałowego przy Szkole 
Podstawowej w Szczerbicach celem stworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Planuje się dobudowę do sali gimnastycznej dwukon-
dygnacyjnego obiektu z odrębnym wejściem oraz samodzielnym zaple-
czem kuchennym i socjalnym dla personelu. Nowoprojektowana część 
posiadać będzie połączenie ze szkołą poprzez projektowaną pochylnię 
wewnętrzną i drzwi oddzielenia przeciwpożarowego do łącznika sali 
gimnastycznej. W budynku zaprojektowano przedszkole 2-oddziałowe 
z dwoma salami zajęć oraz salką zajęć indywidualnych. Główne sale 
zajęć posiadają własne węzły sanitarne, schowki do przechowywania 
leżaków i podręcznego sprzętu. Spożywanie posiłków odbywać się 
będzie bezpośrednio  na salach i dostarczane będzie wózkami oraz 
windą na piętro. W poziomie parteru przewidziano ogólnodostępny 
węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne oraz węzeł sanitarny przy placu zabaw z wejściem od ze-
wnątrz. Dla potrzeb przedszkola zaprojektowano zaplecze kuchenne 
przygotowujące pełny zakres żywienia. Wygląd zewnętrzny budynku 
nawiązuje do architektury zabudowań istniejących. 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH, 

ZAPRASZA NA JEDNODNIOWE WYCIECZKI: 

• Kraków - w dniu 25.06.2011 [sobota], koszt 30 złotych; 

• Czechy - w dniu 23.07.2011 [sobota], koszt 50 złotych; 

• Wrocław - w dniu 20.08.2011 [sobota], koszt 40 złotych. 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury, codziennie w godzinach  
od 8 do 20. 

PLAN IMPREZ W GMINIE GASZOWICE                   
MAJ - CZERWIEC 2011 

26  maja - Koncert z okazji Dnia Matki, OKiS Gaszowice, 

28 maja - festyn rodzinny, Przedszkole Gaszowice, 

4 czerwca - festyn szkolny przy SP Szczerbice, 

5  czerwca - Turniej Sołecki, boisko Łuków Śląski, 

18 czerwca - festyn szkolny przy SP Czernica, 

22 czerwca - Piecowisko, boisko Piece, 

25 czerwca - Piknik rodzinny, Przedszkole Czernica. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza 

wszystkie mamy 

Na Dzień Matki 

W dniu 26.05.2011r. [czwartek] 

Impreza rozpoczyna się Mszą świętą w kościele pw. 
Opatrzności Bożej w Gaszowicach o godz. 900 

Po Mszy zapraszamy do Ośrodka Kultury na kawę oraz 
część artystyczną, którą rozpocznie chór Bel Canto.    

W dalszej kolejności wystąpią z programem artystycz-
nym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach 

oraz uczniowie Gimnazjum w Piecach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy. 

Obowiązkowe przyłączanie się do kanalizacji 

Informujemy, że należy składać  wnioski o wydanie warunków technicz-
nych odprowadzania ścieków dla przyłączy kanalizacji sanitarnej wykona-
nej w ramach programu ISPA. Wszystkich informacji dotyczących realiza-
cji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62. 

Przyłączenie się do działającej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Uni-
kający przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością 
kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską.   GCI 

DZIAŁKA ROLNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY ROLNICZEJ 

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt rolny 
składającej się z działki nr 3610/477 o pow. 2,4358 ha cena wywo-
ławcza  117.162,00 zł, wadium - 10.000 zł. Sprzedaż przedmioto-
wej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu  20.06.2011 r. o godz.10,00 w Urzę-
dzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem 
winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 
15.06.2011r. Oględzin nieruchomości w obecności pracownika 
Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 
pok. nr 04 lub telefonicznie tel. (0-32) 432-71-51.  

Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie 
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Więcej informacji nt. przetargu na stronie internetowej: 
www.gaszowice.pl w zakładce - Przetargi.  

EKOLOGICZNA WIOSNA 

W kwietniu br. została przeprowadzona kolejna edycja międzygminnych 
konkursów wiedzy ekologicznej oraz konkursów plastycznych o tematyce 
ekologicznej. Podobnie jak w latach poprzednich w konkursach uczestni-
czyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Gaszo-
wice i Jejkowice. Komisja konkursowa dokonała oceny testów oraz prac 
plastycznych. Uczestnicy konkursów wykazali się ogromną wiedzą z zakre-
su ekologii i ochrony środowiska. Najlepsi uczniowie otrzymali wartościo-
we nagrody rzeczowe, ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę 
pocieszenia. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu wiedzy ekologicz-
nej w poszczególnych kategoriach: 

Klasy I-III: 

I miejsce - Emilia Węgrzyk, Szkoła Podstawowa Jejkowice; 

II miejsce – Jakub Porwoł, Szkoła Podstawowa Gaszowice; 

III miejsce – Sebastian Pikus, Szkoła Podstawowa Jejkowice. 

Klasy IV-VI: 

I miejsce - Magdalena Przygoda, Szkoła Podstawowa Jejkowice;  

II miejsce – Marta Wojaczek, Szkoła Podstawowa Gaszowice; 

III miejsce – Kamil Górecki, Szkoła Podstawowa Czernica. 

Gimnazjum: 

I miejsce - Artur  Kłosowski, Gimnazjum Jejkowice; 

II miejsce – Katarzyna  Sobik, Gimnazjum Piece; 

III miejsce – Paweł   Korniluk, Gimnazjum Jejkowice. 

Przedszkolny Dzień Ekologiczny 

W dniu 29 kwietnia br. na Sali Szkoły Podstawowej w Czernicy, przepro-
wadzony został Dzień ekologiczny dla dzieci z przedszkoli Gminy Gaszo-
wice. Jak co roku przedszkolaki uczestniczyły w konkursach i zabawach       
o tematyce ekologicznej. Placówki przedszkolne otrzymały nowe zabawki, 
gry i sprzęt sportowy, a dodatkowo każdy przedszkolak otrzymał poczęstu-
nek. Konkursy ekologiczne, a także dzień ekologiczny organizowane są 
jako część kampanii informacyjno edukacyjnej 
„EKO Gaszowice 2011”, która została dofinansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
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Wypoczynek dzieci i młodzieży w Gminie Gaszowice – lato 2011 

Wypoczynek letni 2011, w formie 5 dniowej półkolonii, planują zor-
ganizować 4 placówki w gminie (wszystkie szkoły podstawowe, gim-
nazjum) oraz Rada Sołecka w Szczerbicach w następujących termi-
nach: 

Szkoła Podstawowa w Czernicy: 22.08.2011 – 26.08.2011 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach: 
04.07.2011 – 08.07.2011 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach: 
04.07.2011 – 08.07.2011 

Rada Sołecka w Szczerbicach: 22.08.2011 – 26.08.2011 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach - 27.06.2011 – 01.07.2011 

W każdej z placówek, w formach wypoczynku, będzie uczestniczyć 
codziennie  do 45 uczniów. Zaplanowane formy wypoczynku są zróż-
nicowane i atrakcyjne (wycieczki m. in.: Cegielnia Gaszowice /pokaz 
wschodnich sztuk walk/, biwak - „GOJ” Gaszowice, Rybnik-Kamień 
– Park Rozrywki, Wapienica-spotkanie z harcerzami, Chwałęcice/
rowerowa/, Leśniczówki w Suminie oraz w Jejkowicach /noc waka-
cyjnych wrażeń/, Koszęcin /wioska indiańska/, Katowice – TV, Gra-
bowa Chata, zabytkowa kopalnia „Guido” w Zabrzu, ścianka wspi-

O tym, jak radzimy sobie z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy z Unii 
Europejskiej rozmawiamy z Adamem Zdziebło, Wiceministrem Rozwoju 
Regionalnego 

 
Polska liderem Europy 

 
„Informator Gminny”: Polska otrzy-
ma do końca 2013 roku z Unii Euro-
pejskiej 68 miliardów euro. Czy, 
Pana zdaniem, potrafimy korzystać z 
tych funduszy? 
 
Adam Zdziebło: Najlepsza odpowiedź 

to cytat z wypowiedzi komisarza ds. polityki regionalnej w Komisji Euro-
pejskiej Johannesa Hahna: „Polska radzi sobie świetnie i rekomenduję kra-
jom kandydującym, żeby jeździły do waszego kraju i przyglądały się jak to 
robicie”.  
 
„IG”: Panie Ministrze przekładając to na konkrety? 
AZ: Zrealizowaliśmy w Polsce 90 tys projektów unijnych. Kolejnych 60 tys 
jest w trakcie realizacji. Praktycznie nie ma w kraju gminy gdzie nie zrobio-
no zadania bez wsparcia europejskiego. Codziennie polska gospodarka jest 
zasilana kwotą 68 mln złotych. Dzień w dzień. W każdym naszym mieście 
jest na to, co najmniej kilkanaście dowodów (w postaci wyremontowanych 
dróg, sieci kanalizacyjnych, zrewitalizowanych budynków, itd.). 
 
„IG”: Czy podobnie jest w naszym regionie? 
AZ: Tak jak Polska jest liderem europejskim, tam my jesteśmy liderem 
śląskim. To nasz subregion najsprawniej realizuje nam przypadającą część 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak tu ważna uwaga. To są pie-
niądze na rozwój i teraz przyszedł czas na ich wykorzystanie. Każda pozy-
skana zewnętrzna złotówka ma nam przynieść co najmniej drugą, a najlepiej 
trzecią i czwartą. Jeżeli wybudujemy drogę, ale wokół niej nie przybędzie 
inwestorów i nie powstaną nowe miejsca pracy lub jeżeli zbudujemy sieć 
kanalizacyjną, do której będziemy tylko i wyłącznie dopłacać to oznacza, że 
te przedsięwzięcia się nie udały, że są absolutnie nietrafione. Wkrótce prze-
konamy się jak to w poszczególnych miastach wygląda. 
 
„IG”: Nasze samorządy otrzymały w trybie pozakonkursowym kilka-
dziesiąt milionów euro dofinansowania na realizację kluczowych dla ich 
rozwoju projektów. By tak się stało potrzebne było uzyskanie jedno-
myślności. Czas pokazał, że to się udało. 
 
 A.Z.: Mieszkańcy oczekują od nas, by nasza praca przekładała się na roz-
wój regionu. Naszą przewagą było to, że kiedy przystępowaliśmy do podzia-
łu środków unijnych, funkcjonował już Związek w którym wykuwały się 
pomysły, jak programować nasz rozwój. Przypomnę, że wszystko zaczęło 
się już dziesięć lat temu. Oprócz oczywistego wkładu samorządowców, 
należy również podkreślić bardzo istotną rolę w powstanie Związku pana 
Wójta Andrzeja Kowalczyka. Zresztą on również jako jeden z pierwszych 
włodarzy gmin w regionie dostrzegł potrzebę powołania Związku, co nam 
przyniosło prawie 100 mln euro korzyści. 
 
„IG”: Wyraźnie widać, że pieniądze europejskie zostały rozdzielone. 
Czego teraz należy się spodziewać? 
A.Z.: W drugiej połowie 2011 roku, kiedy Polska będzie przewodniczyć 
Unii Europejskiej, rozpocznie się prawdziwa debata na temat przyszłego 
budżetu. Oczekujemy, że dla naszego kraju będzie on równie szczodry jak 
dotychczas. Teraz mamy do wykorzystania prawie 68 miliardów euro i co 
najmniej tyle chcielibyśmy otrzymać na kolejne lata. 

naczkowa – Niedobczyce, a także kino w Rybniku, basen w Gorzycach, 
kręgielnia w Rybniku, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Szczegółowe plany wypoczynku posiadają organizatorzy. 

Pięć półkolonii zostanie zorganizowanych z środków gminy, odpłatno-
ści uczniów oraz  innych źródeł w postaci finansowej jak również po-
mocy rzeczowej (sponsorzy) w planowanej, łącznej wysokości ponad 
11 tys. zł. Pomoc oferują też niektóre Rady Sołeckie. Nieodpłatną opie-
kę nad uczniami sprawować będą jak co roku nauczyciele macierzys-
tych szkół, a także inni opiekunowie w przypadku RS Szczerbice.  

Zachęcamy uczniów do udziału i życzymy udanego wypoczynku. 

Jerzy Sierek kier. GZOSziP 

STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE 
Dzień Strażaka 4 maja w jednostkach OSP Gminy Gaszowice ob-
chodzi się bardzo uroczyście i rozpoczyna zawsze nabożeństwami  
kościelnymi gdzie począwszy od Mszy św. którym patronuje 
św.Florian, poprzez spotkania w świetlicach i remizach strażackich 
w których dokonuje się podsumowań działań strażaków ochotników. 
W tym dniu jest okazja do wyróżnienia zasłużonych działaczy meda-
lami, odznakami za wysługę lat oraz dyplomami uznania. Jak co 
roku remizy jednostek są otwarte dla zwiedzających, a szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. Można wtedy zobaczyć sprzęt strażacki, 
usiąść w kabinie samochodu pożarniczego czy nawet ubrać się         
w mundur. 

W Gminie Gaszowice tradycyjnie już organizowana jest gminna 
akademia z okazji strażackiego święta. W tym roku odbyła się           
5 maja w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy w której uczest-
niczyli strażacy uczestniczący w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele zarządów i komisji rewizyj-
nych, członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, weterani       
i sympatycy pożarnictwa, mieszkańcy. 

Wśród  zaproszonych gości byli v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP dh. Andrzej Grzenia oraz członek tego zarządu dh. 
Jan Chentosz, Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, prze-
wodniczący Rady Gminy Piotr Górecki. Na uroczystość przybył 
również Starosta rybnicki Damian Mrowiec. Byli również radni 
gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, sołtysi. 

Akademia rozpoczęła się od wystąpienia Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego OSP dh. Jerzego Kawuloka, który miedzy innymi przeka-
zał wszystkim strażakom podziękowania i życzenia. W dalszej kolej-
ności zasłużeni dla pożarnictwa otrzymali odznaczenia, listy gratula-
cyjne i nagrody. Statuetkami za zasługi dla ochrony przeciwpożaro-
wej Gminy Gaszowice wyróżnieni zostali: Sekretarz zarządu gmin-
nego OSP dh. Elżbieta Kasperzec, kierowca OSP Gaszowice dh. 
Mariusz Lesiuk, Komendant gminny dh. Czesław Kasperzec oraz 
Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk. 

Grupa młodzieżowych drużyn pożarniczych przy asyście v-ce Preze-
sa ds. MDP dh. Marcina Cyrana złożyła ślubowanie na sztandar. 
Wiele radości przyniosła chwila wręczenia dzieciom corocznych 
nagród za udział w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej i powia-
towym konkursie plastycznym. Można było zauważyć, że większość  
zwycięzców w powiatowym konkursie plastycznym była właśnie      
z Gminy Gaszowice a ufundowane przez Starostwo  nagrody wrę-
czał sam Starosta rybnicki Damian Mrowiec.    JK 
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Rozmawiamy z Mateuszem Piecowskim – uczestnikiem zwycięskiej druży-
ny Piotra Kupichy programu „Bitwa na Głosy”, który mogliśmy oglądać 
przez dziesięć tygodni na antenie TVP 2. 

KOCHAM UTWORY LIRYCZNE 

„Informator Gminny”: Jak wyglądały przygotowania do każdego           
z odcinków „Bitwy”?  

Mateusz Piecowski: Po pierwsze, muszę powiedzieć, że ten program po-
chłaniał mnóstwo wolnego czasu. Cały tydzień jeździliśmy na próby do 
Katowic (wokalne oraz choreograficzne) po czym w czwartek wieczorem 
ruszaliśmy do Warszawy, by tam od piątku z samego rana zacząć intensyw-
ną pracę. 

„IG”: Byłeś w stanie połączyć obowiązki szkolne z koniecznością bycia 
co dzień  na próbach? 

MP: heh.. Z tego miejsca wielki ukłon w stronę moich wyrozumiałych na-
uczycieli oraz pani dyrektor, którzy mimo moich absencji w szkole wspiera-
li mnie i można powiedzieć, że miałem troszkę więcej luzu niż reszta klasy. 
To jednak nie wszystko. Resztę moich zaległości pomagała mi nadrabiać 
moja przyjaciółka, której jestem niezmiernie wdzięczny! 

„IG”: Co robisz teraz, po programie, kiedy masz dużo więcej wolnego 
czasu dla siebie? 

MP: To trudne pytanie dlatego, że nie potrafię znaleźć sobie miejsca. Wir 
obowiązków, wywiązywanie się z terminów podczas programu nauczyło 
mnie dyscypliny i punktualności. Dlatego teraz nie wiem co mam zrobić        
z wolnym czasem. Staram się jednak wykorzystywać go w sposób kreatyw-
ny (udało mi się w końcu zrobić wyczekiwanego od Stycznia grilla! 

„IG”: 150 tys. złotych zostało przekazane na rzecz Hospicjum Cordis    
w Mysłowicach. Co sądzisz o wyborze tej instytucji jako cel wygranej? 

MP: Tak naprawdę uważam, że każda działalność charytatywna jest po-
trzebna i słuszna. Trzeba nieść pomoc drugiemu człowiekowi bez względu 
na wszystko! Kiedy odwiedziliśmy Hospicjum i zobaczyliśmy o co tak 
naprawdę walczymy, to wtedy dostaliśmy mega-ogromnej motywacji do 
działania. Myślę, że to zdarzenie wpłynęło na efekt końcowy naszej pracy – 
czyli.. Wygraną! 

„IG”:  Która z Twoich „solówek” wypadła Twoim zdaniem najlepiej? 

MP: Zdecydowanie „I want to know what love is” dlatego, że kocham utwo-
ry liryczne, spokojne i ballady, w których można wiele pokazać nie tylko 
głosem, ale i sercem. Poza tym oprawa tego utworu zaaranżowana przez 
reżysera programu stworzyła nieziemski klimat, który pozwolił na jeszcze 
głębsze przeżycie tego świetnego kawałka. 

„IG”:  Mateuszu, jaka była Twoja reakcja po ogłoszeniu wyników         
w odcinku finałowym? 

MP:  Moje szczęście nie znało umiaru. Skakałem wraz z innymi, był płacz     
i śmiech jednocześnie. Mogę powiedzieć, że nigdy jeszcze nie przeżyłem 
takiej euforii!! 

„IG”: Czy jest szansa, że o Waszej 16-tce będzie jeszcze głośno? 

MP:  Póki co jest zaaranżowanych kilka koncertów, w których będziemy 
brać udział w okresie letnim. Notabene będziemy nagrywać piosenkę na 
najnowszą płytę zespołu Feel. Myślę, że już zostawiliśmy jakiś ślad po 
sobie, no i mam nadzieję, że tak łatwo o nas nie zapomnicie! 

„IG”: Dziękuję za rozmowę. 

MP: Dziękuję. 

Stulecie kaplicy świętego Jana Nepomucena w Gaszowicach 

Pierwszym miejscem kultu religijnego na terenie wsi Gaszowice, była drew-
niana kaplica poświęcona świętemu Janowi Nepomucenowi, usytuowana na 
polu państwa Kłosków w rejonie skrzyżowania ul. Wiejskiej z Kolejową. 
Nikt właściwie już dziś nie zna dokładnej daty jej powstania. Biorąc pod 
uwagę jej stan na początku XX wieku i to jak kult świętego Jana Nepomuce-
na na Śląsku się rozpowszechniał, można przypuszczać, że stała tam już 
przynajmniej kilkadziesiąt lat. 

W roku 1911 rozebrano starą drewnianą kapliczkę i wzniesiono nową muro-
waną, która stoi do dnia dzisiejszego. Fundatorką nowej kaplicy była Pani 
Marianna Niewrzoł z domu Łukoszek zamieszkała na Pogwizdowie. Udział 
w tej fundacji mieli także Państwo Kłosek również z Pogwizdowa. Ofiar 
jednak nie starczyło na całą inwestycję i resztę kosztów pokryła gmina. 

Kaplica została wyposażona w drewniany gotycki ołtarz, z olejnym obrazem 
świętego Jana Nepomucena. Na święto patronalne 21 maja do kaplicy przy-
jeżdżał ksiądz z Lysek i odprawiał Mszę odpustową. 

Jak można wyczytać w Kronice Parafialnej Parafii Gaszowice w roku 1927, 
kiedy w Gaszowicach powstawała parafia i budowano kościół, w kaplicy 
świętego Jana, sprawowane były Msze święte. Kiedy jednak urządzono 
prezbiterium kościoła, w niedzielne msze odprawiano już w nim, w kaplicy 
zaś dalej w dni powszednie. Ten stan trwał do poświęcenia kościoła. W 
kaplicy też udzielono pierwszych w parafii chrztów. 

W kaplicy do dzisiejszego dnia znajduje się także figura świętego Urbana - 
Patrona rolników. W dniu jego wspomnienia (dawniej obchodzonego 25 
maja) z kaplicy rano wyruszała procesja z figurą świętego do kościoła para-
fialnego w Lyskach. Po powrocie zaś procesja przemierzała pola całej wsi, 
przynosząc dla nich błogosławieństwo i prosząc o dobre urodzaje. Rolnicy 
w tym dniu nie wykonywali żadnych prac polowych. Dzień ten był w Ga-
szowicach wielkim świętem. 

Podczas remontu w latach siedemdziesiątych XX wieku pierwotny gotycki 
ołtarz kaplicy rozebrano. Pozostał obraz patrona, który zawieszono w absy-
dzie. Postawiono także nowy drewniany przenośny ołtarz, tak zwany poso-
borowy. 

Kaplicą przez lata opiekowała się, mieszkająca w pobliżu Pani Julia Basz-
czok, która również, kiedy jeszcze nie było obecnego kościoła, przewodziła 
modlitwom nabożeństw majowych i różańcowych dla gromadzących się       
w kaplicy wiernych. Dzwoniła także sygnaturką na Anioł Pański oraz kiedy 
kondukty pogrzebowe wyruszały z Gaszowic do kościoła w Lyskach.         
Do obowiązków opiekunki należało również sprzątanie kaplicy i ubieranie 
w kwiaty. 

Kaplicą opiekowały się w późniejszych latach, także Parafianki: Teresa 
Węgierski, Maria Musioł, Aniela Granieczny. Obecnie opiekunką kaplicy 
jest Pani Erna Gaszka. 

Starsi Parafianie pamiętają, że do lat 80-tych XX wieku, gdy procesja Boże-
go Ciała podążała zawsze stałą trasą, w kaplicy usytuowany był jeden           
z ołtarzy. 

Obecnie, corocznie 21 maja we wspomnienie świętego Jana Nepomucena, 
odprawiana jest w kaplicy odpustowa Msza święta w intencji jej Fundato-
rów, Opiekunów i wszystkich Parafian. Maj, 2011 JK 

Dzień strażaka - OSP Gaszowice 

Ratowanie życia i mienia ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy 
wszystkim tym, którzy jej potrzebują to codzienna strażacka służba ochotni-
ków, jak i zawodowców. Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, obcho-
dzą oni swoje święto patronalne, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, 
pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. 

Święty Florian co prawda nie był strażakiem, ale stał się patronem osób, 
które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem. Był mężnym 
żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, 
zginął śmiercią męczeńską. Następnie przywiązano mu młyński kamień do 
szyi i zrzucono z mostu do rzeki 

Członkowie OSP Gaszowice, ubrani w piękne mundury galowe idąc za 
sztandarem związkowym do kościoła parafialnego rozpoczęli swoje święto-
wanie od uczestnictwa w dziękczynnej Mszy świętej w intencji strażaków i 
ich rodzin, celebrowanej przez Ks. Proboszcza, który też jest członkiem 
naszej OSP. Po zakończonej Mszy, odbyło się spotkaniem w gronie senio-
rów, nowo powstałej sekcji kobiecej jak i młodzieżówki, na rozmowach 
przy kawie, jak to dawniej w straży bywało oraz o przyszłorocznym jubile-
uszu stulecia istnienia jednostki. Święto strażackie jest też okazją, aby poka-
zać się w galowym mundurze, na którym widnieją medale i odznaczenia 

otrzymane za zasługi w zaszczytnej służbie pożarniczej. 

Kiedyś Ochotnicza Straż Pożarna skupiała grono mężczyzn, którym niegroź-
ny był ogień i woda, ale wstępuje też do nich młodzież, tworząc Młodzieżo-
we Drużyny Pożarnicze by odmładzać strażackie szeregi. Zainteresowane 
pożarnictwem bywają też coraz częściej dziewczęta i kobiety. 

Pomoc strażaków jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. Na dźwięk 
syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają 
swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym 
ludziom. Przechodzą też szereg specjalistycznych szkoleń, badań, które ich 
dopuszczają do udziału w różnych akcjach ratowniczych, jak pożar, powódź, 
wypadki drogowe, zagrożenia chemiczne i techniczne. 

Każdy z nich działa w jednej intencji „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 
Maj, 2011 JK 
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W kwietniu i maju 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  

19 kwietnia - narada z sołtysami połączona z objazdem dróg gminnych; 

20 kwietnia - uroczyste otwarcie nowej sali w przedszkolu w Czernicy w 
ramach projektu „Zapraszamy do przedszkola”; 

27 kwietnia - spotkanie w Łukowie Śląskim w sprawie organizacji imprezy 
„Śląskie w rytmach Eko” w dniach 14 i 15 maja 2011r.; 

5 maja - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

5 maja - uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka; 

7 maja - turniej Skata o puchar prezesa Lorken-Tech; 

7 maja - konferencja w Pietrowicach Wlk. w ramach targów ekologicznych; 

9 maja - Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin i Powiatów Śląskich w Ze-
brzydowicach; 

12 maja - spotkanie organizacyjne w sprawie Powiatowego Przeglądu Arty-
stycznego i Dożynek Powiatowych w Gminie Gaszowice; 

13 maja - gala nagród NARCYZ 2011 dla kobiet, które w pracy i życiu oso-
bistym stają ponad przeciętność; 

14 i 15 maja - Dni Województwa Śląskiego w Łukowie Śląski. 

KAMIL DOCZEKAŁ SIĘ „ZŁOTA” 

Kamil Widawski uprawiający sporty walki w Stowarzyszeniu Dale-
kowschodnich Sztuk Walki „TAO” dość szybko zrekompensował 
sobie brak medalu w grudniowych  Mistrzostwach Świata w Singa-
purze tytułem Mistrza Europy. Zdobył go w trakcie  Mistrzostw 
Europy w wu shu tradycyjnym, które odbywały się w dniach 12-16 
kwietnia w stolicy Estonii – Tallinie. Rywalizacja składała się          
z dwóch konkurencji: form czyli pokazów walki bez przeciwnika 
oraz sanda – inaczej boks chiński czyli walki na macie. I to właśnie 
w tej drugiej konkurencji, w kategorii do 70 kg  Kamil zdobył złoty 
medal, pokonując w finale reprezentanta gospodarzy. Co więcej, 
podopieczny trenera Mirosława Barszowskiego przywiózł  z Tallina  
jeszcze jedno trofeum – puchar dla najlepszego zawodnika kategorii 
juniorskich czyli tytuł MVP wśród juniorów. Zważywszy, że rok 
temu w trakcie ME w Turcji Kamil zajął  III miejsce można powie-
dzieć, że rozwój kariery sportowej 18-latka  z Gaszowic rokuje 
nadzieje na dalsze sukcesy.     

MULTIMEDALISTA - PIOTR WIECZOREK 

W dniach od 28.04-1.05.2011r. w Białej Podlaskiej odbyła się XVII 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych 
„Podlaskie 2011”. Startujący w klasie II (do lat 15 kategoria junio-
rów młodszych) Piotr Wieczorek z Szczerbic wywalczył złoty me-
dal w ćwiczeniach na koniu z łękami oraz srebrny w konkurencji 
skoku. Natomiast w wieloboju zajął 6 miejsce. Warto dodać, że 
postępy sportowe Piotra bacznym okiem obserwuje mistrz olimpij-
ski Leszek Blanik, który jest częstym gościem klubu gimnastyczne-
go w Radlinie. Jego zdaniem Piotr pięknie rozwija się sportowo, 
uczy się coraz trudniejszych elementów gimnastycznych i jest jed-
nym z najbardziej rozwojowych gimnastyków w kraju. Gimnastykę 
sportową trenuje od 7 lat w Klubie Gimnastycznym Radlin pod 
okiem olimpijczyka Alfreda Kucharczyka. Prezesem Klubu jest 
Ludwik Blanik. Piotr uczy się w I klasie Gimnazjum w Piecach, 
obecnie został powołany do Kadry Narodowej Juniorów Młod-
szych. 

 ZAJĘCIA SPORTOWE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 
ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW 

Działający w naszej gminie Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
„Lider” z siedzibą w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach pozy-
skał w tym roku  /tak jak w roku 2008 oraz 2010/  środki z Minister-
stwa Sportu  i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu na 
prowadzenie zajęć sportowych. Zajęcia odbywają się w 3 szkołach: 
SP Gaszowice,  SP Szczerbice, Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Pie-
cach oraz na pływalni krytej Fundacji Elektrowni Rybnik (2 razy w 
tygodniu). 

Pozyskane w tym roku środki z Ministerstwa w kwocie 24.000 zł.  
pozwalają na korzystanie przez uczniów wyżej wymienionych szkół     
z darmowych przejazdów i wstępów na pływalnię oraz z zajęć sporto-
wych. Działania kierowane są do wszystkich chętnych uczniów – 
niezależnie od ich warunków fizycznych i umiejętności. Zajęcia pro-
wadzone są w oparciu o potrzeby, zainteresowania oraz bazy sportowe 
szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie mogą realizować się    
w wybranych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, 
piłka siatkowa, piłka koszykowa. Ponadto przeprowadza się oświatę 
prozdrowotną oraz profilaktykę – pogadanki  na temat szkodliwości 
palenia tytoniu, picia alkoholu, narkotyków oraz innych używek. 

Dalej, tak jak w latach poprzednich, są  prowadzone  Powiatowe Ligi 
Siatkówki oraz  Tenisa Stołowego. Środki na realizację tych działań, 
w wysokości 2.500,00 zł., zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowe-
go w Rybniku. W rozgrywkach, które odbywają się na obiektach spor-
towych naszego gimnazjum, biorą udział chłopcy i dziewczyny            
z gimnazjów naszego powiatu. 

Zajęcia mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 
wśród dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniom poprzez organizację współzawodnictwa sportowego. 

guks.mg 

TURNIEJ WIELKIEGO GRANA 

W turnieju tym startowało 89 uczestników w tym jedna kobieta. Sponsorem 
głównym turnieju była firma MCJ reprezentowana przez pana Jacka Czo-
galla. 

Zwycięzcą turnieju został Edward Dudkiewicz z wynikiem 3017, drugie 
miejsce z wynikiem 2932 zajął Mirosław Figas, trzecie miejsce z wynikiem 
2823 zajął Henryk Herok. 

Najlepszym wynikiem naszego klubu oraz 6 miejscem może pochwalić się 
Krzysztof Tomaszewski 

W dniu 9 maja odbył się III turniej z cyklu, w którym wzięło udział 66 
zawodników w tym jedna kobieta. Sponsorem głównym byłą Firma Lorken
-Tech reprezentowana przez Prezesa - Henryka Bugdol. 

Zwycięzcą turnieju został  Bronisław Mucha z wynikiem 3141, a drugie 
miejsce zajął Stanisław Durczok – 2970, natomiast trzecie miejsce przypa-
dło Krystianowi Balcar – 2831. 

Najlepsi nasi zawodnicy to: Jerzy Petczyński miejsce 4  z wynikiem 2622, 
Joachim Jezusek miejsce 5 z wynikiem 2599, oraz Bolesław Tomaszewski 
miejsce 6  z wynikiem 2474. 

Sekcja skata składa szczególne podziękowania Wójtowi Gminy  Gaszowice 
- Andrzejowi Kowalczyk, który pomimo ogromu zajęć stara się być na 
każdym turnieju.          DĄB 

AWANS SIATKARZY AMATORÓW 

Zakończyły się kolejne rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Rybniku 
sezonu 2010/2011. W zasadniczych rozgrywkach drużyna OKiS Gaszowice
-Nieszporek.motocykle zajęła 1 miejsce w II lidze rozgrywek. 

W piątek 13.05.2011 o godz.19 przy dużym zainteresowaniu kibiców ze-
spół OKiS Gaszowice rozegrał trzeci  decydujący mecz play off o  awans 
do pierwszej ligi tych rozgrywek z zespołem Impaco  LKS Chałupki. Me-
cze o awans zakończyły się następującymi wynikami: 

15.04.2011 w  Chałupkach 2 : 3 

29.04.2011 w  Gaszowicach 3 : 0 

13.05.2011 w  Gaszowicach 3 : 0 

Finał Amatorskiej Ligi Siatkówki odbędzie się w sobotę  21.05.2011 w hali 
sportowej Zespołu Szkół  Ekonomicznych w Rybniku ul. Św.Józefa. Zespół 
OKiS Gaszowice rozegra finał II ligi o godzinie 12.30 z zespołem Dach 
Decker Victoria  Pilichowice. Zapraszamy kibiców do dopingu. 

Chciałem podziękować zawodnikom za duże zaangażowanie i wolę walki 
podczas meczów i życzyć im sukcesów w następnym roku rozgrywek          
z zespołami I ligi.    Jerzy Białek, Dyrektor OKiS Gaszowice  
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Zdjęcia na ostatniej 
stronie, lewa strona od 
góry:1 - Kamil Widaw-
ski w geście triumfu po 
walce finałowej; 2 - 
Piotr Wieczorek na 
najwyższym stopniu 
podium podczas olim-
piady młodzieży; 3 - 
Zwycięzca turnieju 
skata o puchar Lorken 
Tech; 4 - OSP Gaszowi-
ce w dniu święta straża-
ków; strona prawa od 
góry: 5 - Uczniowski 
Klub Sportowy „Lider” 
na basenie; 6 - kaplica 
św.Jana Nepomucena w 
Gaszowicach przy 
ul.Wiejskiej. 


