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W dniu 9 czerwca Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji, Sektora Audiowizualnego       

w Brukseli opublikowała wyniki konkursu w ramach działania „Partnerstwa miast” z programu 
„Europa dla obywateli”. Gmina Gaszowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 tys. euro 

na realizację zadania pn. „Polubić Europę!”.  
Projekt zakłada wizytę zagranicznych delegacji z Czech, Niemiec i Słowacji w dniach 27-28 

sierpnia 2016 r. W projekcie przewidziano przeprowadzenie warsztatów dotyczących solidar-

ności krajów Unii Europejskiej w czasie kryzysu migracyjnego. Warsztaty dla grupy zagranicz-

nych gości i mieszkańców Gaszowic prowadzić będzie trener, który razem z uczestnikami 

sformułuje skutki ekonomiczne oraz społeczne kryzysu migracyjnego. Grupa poprzez dialog 
międzynarodowy, do udziału w którym zaproszeni zostaną europarlamentarzyści reprezentu-

jący poszczególne regiony z krajów partnerskich, ma wypracować zalecenia na przyszłość dla 

władz państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście problemu migracyjnego, jaki ma 
obecnie miejsce w krajach UE. W czasie zajęć prowadzona będzie debata nad różnymi stano-

wiskami wobec kryzysu migracyjnego, solidarności oraz wzajemnego wspierania się w zakresie 

polityki migracji. Projekt przewiduje również udział zagranicznych delegacji w obchodach 

„Zakończenia lata”, które odbędzie się 28 sierpnia br. w Łukowie Śląskim.                        UG 

W nadchodzących miesiącach rozpoczną się na terenie naszej gminy duże inwestycje. Gmina Gaszowice pozyskała środki na 
przebudowę drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Czernicy w kwocie 224.377,00 zł, co stanowi połowę kosztów całej inwestycji, 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016-2020. Projekt oprócz wymiany na-
wierzchni przewiduje również budowę oświetlenia ulicznego, wydzielenie pobocza dla pieszych oraz budowę kanalizacji desz-
czowej.  Inwestycja rozpocznie się w czerwcu br. Niebawem rozpocznie się również budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
szkole podstawowej w Czernicy, na które Gmina Gaszowice uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 
216.500,00 zł. Zadanie obejmuje budowę zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefą 

ochronną dookoła boiska, budowę ogrodzenia z funkcją piłkochwytów oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnie-
niem terenu. Obejście dookoła boiska zostanie wyłożone kostką betonową.  
Równocześnie prowadzone będą prace termomodernizacji budynku OSP w Łukowie Śląskim. Dotacje na te zadanie Gmina 
Gaszowice przy udziale Starosty Rybnickiego uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach w kwocie 20.576,00 zł oraz 100.000,00 zł z Fundacji „Ekoterm Silesia”. W sołectwie Szczerbice rozpoczęły się 
prace zagospodarowania skweru przy ulicy Rybnickiej i Starej. Rada sołecka przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Gaszo-
wice uzyskała grant z Funduszu Lokalnego Ramża w ramach Działaj Lokalnie IX na realizację projektu pn. Wrota czasu. Projekt 
przewiduje zagospodarowanie skweru w centralnej części Szczerbic w ławki, kosze na śmieci, odnowione zostaną wrota 
szczerbickiego dworu (najstarszej pamiątki sołectwa) wraz z tablicą opisującą dzieje dworu. W trakcie trwania projektu ogło-

szony zostanie konkurs fotograficzny pn. „Szczerbice dawniej i dziś”.  
W ostatnim czasie zagospodarowano również centralną część Gaszowic. Zostały nasadzone krzewy oraz ustawiono ławki.     
W okresie letnim przewiduje się modernizację przestrzeni przed Ośrodkiem Kultury i Sportu w Gaszowicach wraz z wymianą 
ogrodzenia boiska. Także Ośrodek Zdrowia w Gaszowicach doczeka się remontu. Gmina Gaszowice weszła we współpracę    
z Powiatem Wodzisławskim, czego efektem jest wynajęcie przez gminę górnej kondygnacji ośrodka. Prace remontowe roz-

poczną się w drugiej połowie bieżącego roku. Także w samym urzędzie dojdzie do małej przebudowy. Utworzony zostanie dla 
mieszkańców punkt obsługi klienta. W sołectwie Piece nastąpi wymiana elementów placu zabaw oraz zabudowane zostaną ław-
ki na terenie mini parku.                                                                                                 Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol 

Gorący okres inwestycyjny 

Polubić Europę! 



4 czerwca  2016 r. przy  Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Pie-
cach odbył się VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycz-

nych połączony z obchodami Gminnego Dnia Dziecka zorgani-
zowanego przez Gminę Gaszowice przy współudziale Staro-
stwa Powiatowego w Rybniku.  Młodzi  artyści przedstawili 

swoje umiejętności artystyczne w kategorii wokal i taniec. 

Każdą gminę 
powiatu rybnic-

kiego reprezen-
towała w  kate-
gorii muzycznej i 
tanecznej  jedna 
osoba lub ze-

s p ó ł . 
 Miasto i Gminę 
C z er w i on ka -
L e s z c z y n y        
w kategorii mu-

zycznej repre-
zentowała solistka Magdalena Hysa, a w kategorii tanecznej 
zespół taneczny  „Remix”. Gminę Gaszowice w kategorii mu-
zycznej reprezentowała solistka Milena Żuchowicz –  SP Czer-
nica,  a w kategorii tanecznej zespół taneczny „Lines” – SP 

Gaszowice. Reprezentantem Jejkowic w kategorii muzycznej 
była solistka Anna Fojcik – a tanecznej grupa „Kropy” . Solist-
ka Nikola Kotyrba i zespół taneczny „Aplauz reprezentowali 
gminę Lyski. Gminę Świerklany reprezentował chór „Gaudeo” 

or az   z es pó ł  t an eczn y  „S tep b y s t ep ” . 
Jury w składzie Sylwia Hyla, Sabina Mańczyk, Krzysztof Mro-
zek, Nina Rojek-Karwot, Celestyna Wodok, a także przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego w Rybniku Kierownik Refera-
tu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz 

oraz Grażyna Bzdziuch wybra ło zwycięzców. 
W kategorii muzycznej zwyciężyła reprezentacja Świerklan, 
drugie miejsce zajęła solistka z Jejkowic, a trzecie solistka 
z Czerwionki-Leszczyn. Przyznano również wyróżnienia re-
prezentantom z Lysek i Gaszowic. W kategorii tanecznej naj-

lepszym okazał się zespół ze Świerklan, drugie miejsce zdobył 
zespół taneczny „Aplauz” reprezentujący Lyski, a trzecie grupa 
taneczna z Jejkowic. Jury przyznało także wyróżnienia dla tan-
cerzy z Gaszowic oraz Czerwionki-Leszczyn. Uczestnicy Prze-

glądu otrzymali gratulacje i nagrody od Pana Starosty Powiatu 
Rybnickiego Damiana Mrowca oraz Wójta Gminy Gaszowice 
Pawła Bugdola. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział    

i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych przeglądach. 
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Biblioteki w całej Pol-
sce tradycyjnie włączy-

ły się do obchodów 
zachęcając czytelników 
rozmaitymi atrakcjami 
– w tym i nasze biblio-
teki. 

Na początek troszkę    
z wyprzedzeniem bo 
07.05.2016 r. 46 oso-

bowa grupa wychowanków świetlic środowiskowych naszej 

gminy wybrała się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożar-
nej w Rybniku, a następnie do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Pani Marta oprowadziła nas po pomieszczeniach 
biblioteki od magazynów aż po wypożyczalnie zbiorów specjal-
nych. Dzieciom bardzo podobało się w wypożyczalni dla dzieci 

i młodzieży. 
W dniu 11.05.2016 r. „Na poważnie i wesoło” - tak można 
posumować spotkanie zorganizowane przez naszą bibliotekę    
i Koło Gospodyń z Gaszowice z Panem Jerzym Ciurok, który 
uświetnił spotkanie Koła z okazji Dnia Matki. Pan Jerzy przybył 

do nas o godz. 19:00 – opowiadał i bawił zebrane grono do 
21:00. W podziękowaniu za zaproszenie biblioteka otrzymała 
nieodpłatnie Słownik Górnoślonskij Godki. 
13.05.2016 r. „Pociągiem po książkę” - 13 osobowa grupka 

uczniów- czytelników wyrusza do Rybnika pociągiem z Łukowa 
Śl. - w programie były odwiedziny w Starostwie Powiatowym 
w celu obejrzenia wystawy obrazów Pani Sylwii Mazurek.       
W bibliotece powiatowej tym razem oprowadza Pani Magda. 
Tak jak grupa ze świetlicy zwiedzaliśmy budynek od magazy-

nów aż po wypożyczalnie zbiorów specjalnych. Następnie uda-
jemy się do Księgarni „Orbita” - na spotkanie z Panem Jan-
kiem. Tutaj też młodzi czytelnicy wybierają książki dla bibliote-
ki takie jakie chcieliby znaleźć w zbiorach naszej biblioteki, 
okazuje się, że to nie jest takie łatwe, książek dużo, ale co wy-

brać? Tak powoli wyjazd dobiegł końca – jeszcze tylko lody      
i z powrotem - „Pociągiem z książką”. 
„Pociągiem po książkę” – to było rano, a wieczorem z 13 na 
14 maja w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy miało 

miejsce spotkanie z cyklu „Noc w bibliotece”. Tematem prze-
wodnim byli strażacy, ich praca, zadania i obowiązki. Uczestni-
kami spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, byli czytelnicy 
filii bibliotek gminnych z Czernicy i Pstrążnej. Takie spotkania 
są owocem współpracy bibliotek z sąsiednich gmin. 

W nocnych atrakcjach uczestniczyło 16 dzieci z opiekunami. 
Był czas na odnowienie przyjaźni, nocne spacery po miejsco-
wości, ognisko na terenie Zameczka oraz inspirujące zajęcia    
w bibliotece. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą        
i zadaniami strażaków ochotników z Czernicy, a także poznać 

literaturę tematyczną. 
Czasu na spanie było niewiele. Już wczesnym rankiem strażacy 
urządzili zaspanym czytelnikom, pobudkę i ćwiczenia na wol-
nym powietrzu. 

Ciepła herbatka z kanapką i wspólne zajęcia plastyczne zakoń-
czyły kolejną, nocną przygodę w bibliotece. 
Korzystając z okazji dziękujemy panu prezesowi OSP w Czer-
nicy M. Sopie oraz młodszym strażakom za pomoc w zorgani-
zowaniu nocnych atrakcji. Dziękuję piekarni Czesława Lamper-

ta za pieczywo, Stowarzyszeniu „U'RWIS” za wypożyczenie 
materacy oraz p. J. Kawulokowi za zdjęcia upamiętniające na-
sze wesołe spotkanie, E. Kowol, B. Nowak. Wszystkim oso-
bom, które pomogły i zorganizować Tydzień Bibliotek i brały 
udział serdecznie dziękuje.                                    H. Białek  

Przegląd Zespołów Artystycznych 
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Gmina Gaszowice planuje w roku 2017 rozpocząć wdrażanie kolejnej edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

(PONE). W ramach PONE planowane jest wsparcie finansowe inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła 
tj. wymiana starych kotłów na nowoczesne kotły spełniające normy i posiadające stosowne ceryfikaty. Możliwe    

będzie również pozyskanie dotacji na zabudowę instalacji solarnych lub pomp ciepła wykorzystywanych do przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej, ale tylko w przypadku nieruchomości wyposażonych w kocioł posiadający certy-

fikat. Pracę nad PONE rozpoczynamy przedkładając właścicielom budynków mieszkalnych położonych na terenie 
naszej gminy, niniejszej ankiety. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na inwestycje wymienione w sekcji C 
ankiety, w latach 2017-2019 proszone są o złożenia ankiety w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy     

Gaszowice (parter - pokój 03), do dnia 15 września 2016 roku. Osoby które złożą ankietę będą miały pierwszeń-
stwo udziału w PONE. Gmina sfinansuje program z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z powyższym kwota pożyczki będzie tożsama z wysoko-
ścią złożonego przez mieszkańców Gminy zapotrzebowania na projekty modernizacyjne, w odniesieniu do możliwo-

ści finasowych budżetu gminy. Planuje się, że kwota dotacji na poszczególne działania wyniesie ok. 5000 zł, nie wię-
cej jednak niż 50% kosztów danej inwestycji. Ponadto w ramach PONE będzie można skorzystać tylko i wyłącznie    

z dotacji do jednej inwestycji. 

Ankieta PONE 
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POKONUJEMY BARIERY ARCHITEKTONICZNE I PRZEŁAMUJEMY LODY OBOJĘTNOŚCI  

Kamp an i a spo łec zn a 

„Pokonujemy bariery ar-
chitektoniczne i przełamu-

jemy lody obojętności”      
w ramach programu Cen-

trum Edukacji Obywatel-
skiej „Włącz się. Młodzi      
i media” miała miejsce        

w Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach. 

W kwietniu dwukrotnie 
odwiedziła nas w szkole 

pani Agnieszka Oślizło, 
która jest architektem. 
Podczas warsztatów opo-

wiedziała o barierach archi-
tektonicznych, z jakimi 

zmagają się osoby niepeł-
nosprawne. Na zdjęciach 

pokazała gimnazjalistom 
urządzenia, które mogą 

ułatwić tym ludziom co-
dzienne życie. Podczas spo-
tkań powstały plakaty. 

Uczniowie przedstawili na 
nich, kim jest osoba niepeł-

nosprawna i uświadomili 
innym, że każdy z nas mo-

że być chwilowo niepełno-
sprawny, mając na przykład 
nogę w gipsie. Inna grupa 

pokazała dobre i złe przy-
kłady (bariery architekto-

niczne) w szkole i środowi-
sku lokalnym. Gimnazjaliści 

mieli wcześniej zadanie, 
które polegało na wykona-
niu tego typu zdjęć w swo-

jej okolicy. Młodzież zapre-

zentowała też sposoby, 
dzięki którym można po-

konywać trudności archi-
tektoniczne. Zebrano in-

formacje, jakie instytucje 
mogą pomóc osobom nie-
pełnosprawnym.  

Dzięki warsztatom młodzi 
ludzie zwrócili uwagę na 

bariery, jakie nas otaczają i 
możliwości ich pokonywa-

nia dzięki dobrym rozwią-
zaniom architektonicznym.  
Kolejnym ważnym wyda-

rzeniem była debata 
„Przełamujemy lody obo-

jętności”, którą poprowa-
dziła pani Katarzyna Sku-

pień, szkolny pedagog.  
Zespoły uczniów biorące 

udział w warsztatach  miały 
okazję omówić problemy 
barier architektonicznych  i 

zaprezentować plakaty 
szerszej publiczności – za-

p ros zonym gośc i om 
i innym uczniom biorącym 

udział w debacie. Podczas 
spotkania obecny był Za-
stępca Wójta Gminy Ga-

szowice pan Zbigniew Go-
worowski, Przewodniczący 

Komisji Oświaty pan Jerzy 
Kawulok, Przewodnicząca 

Rady Rodziców pani Karina 
Stępień, Dyrekcja Gimna-
zjum - pan Andrzej Mrozek 

i pani Barbara Walczak.    

W czasie debaty gimnazjali-
ści dowiedzieli się o rodza-

jach barier społecznych, do 
których zaliczamy: stereo-

typowe myślenie, problemy      
z właściwą komunikacją 
międzyludzką, brak środ-

ków materialnych i trudno-
ści w podjęciu pra-

cy. Młodzież dyskutowała 
na temat sposobów pomo-

cy osobom potrzebującym. 
Następnie pracując w gru-

pach, uczniowie wykonali 
plakaty prezentujące możli-
wości przełamywania ba-

rier społecznych. To spo-
tkanie poszerzyło wiedzę 

uczestników na temat pro-
blemów, z jakimi spotykają 

się na co dzień niepełno-
sprawni i jak zachowywać 
się w wobec nich. 

Koordynator projektu, 
pani Beata Małek zapoznała 

obecnych z programem 
CEO „Włącz się. Młodzi i 

media”. Przedstawiła  bie-
żące działania młodzieży 
związane z realizowaną 

kampanią społeczną opisa-
ne na blogu SŁODZIAKI Z 

TV PAKI. Uczennicom, 
które otrzymały nagrodę 

publiczności w akcji me-
dialnej na temat ochrony 

prywatności w sieci - Aga-
cie Oślizło, Aleksan-
drze Wojaczek i 

Paulinie Czernik – 
wręczono dyplomy i 

upominki CEO. 
23 kwietnia br. grupa 

projektowa włączyła 
się do akcji CZAS 
NA TWÓJ RUCH 

DLA PIOTRKA.  
W tym dniu gimna-

zjaliści wspierali 
Piotrka, Jego Rodzi-

ców oraz akcję. Pod-
czas tańców prowa-
dzonych przez panią 

Monikę Małek dziewczyny 

świetnie się bawiły. 
Mamy nadzieję, że dzięki 

udziałowi młodych ludzi    
w kampanii społecznej 

„Pokonujemy bariery ar-
chitektoniczne i przełamu-
jemy lody obojętności”  

zwróciliśmy większą uwagę 
na problemy osób niepeł-

nosprawnych. 
Efektem pracy był również 

film w animacji poklatko-
wej „Tańczymy dla Piotr-

ka”, który wykonała grupa 
projektowa. Realizację po-
szczególnych zadań można 

obejrzeć na blogu: http://
b l o g i c e o . n q . p l /

slodziakiztvpaki/ 
W kampanii społecznej 

brała udział nie tylko grupa 
realizująca projekt, ale 
również gimnazjaliści, któ-

rzy aktywnie uczestniczyli 
w warsztatach i debacie. 

Dziękuję wszystkim oso-
bom, które pomogły        

w realizacji kampanii 
„Pokonujemy bariery ar-
chitektoniczne i przełamu-

jemy lody obojętności”. 
W maju rozpoczęliśmy 

kolejną akcję DZIEL SIĘ 
RADOŚCIĄ CZYTANIA. 

Zapraszamy na nasz blog. 
Koordynator pro jektu , 

                      Beata Małek  



W czwartek 9 
czerwca br. 
c z ł o n k i n i e 
KGW Szczer-

bice bawiły się 
na rożnie. 
Osoby, które 
z a s z c z y c i ł y 
naszą imprezę 

to: Wójt Gmi-
ny Gaszowice 
–  P a w e ł  
B u g d o l ,  

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego – Edyta Knapik. 
Była kawa, ciastka i tradycyjne pieczenie kiełbasek nad ogni-
skiem. Towarzyszyła im muzyka, przy której mogły sobie po-
śpiewać i swobodnie porozmawiać. Bardzo się podobało, za-
mówiły sobie imprezę i pogodę już na przyszły rok, gościom 

również się podobało. Wszystkim, którzy wzięli udział          
w  im p r ez i e  b a r d z o  s e r de c z n i e  d z i ę ku j ę . 
                                                                     Janina Strzelec 

                                         – Przewodnicząca KGW Szczerbice 

W środę 25 maja br. KGW 

Szczerbice świętowało Dzień 
Matki. Uroczystość rozpoczę-
ła się od powitania zaproszo-
nych gości. Gośćmi byli: Prze-

wodnicząca Gminnej Rady 
Kobiet – Irena Adamczyk, 
Sołtys – Mieczysław Szymik 
oraz starsze mamy nie zrze-
szone w Kole Gospodyń. 

Swoją osobą zaszczycił nas 
również Ks. Proboszcz – 
Henryk Kieras, który udzielił 
błogosławieństwa wszystkim 
matkom. Za co bardzo ser-

decznie dziękuję. Zaproszeni 
goście złożyli wszystkim mat-
kom życzenia i odśpiewano 
tradycyjne 100 lat. Później był 

poczęstunek. Panie zjadły 

pyszny obiad przygotowany 

przez członkinie koła i delek-
towały się słodkościami. Całą 
imprezę uświetnił zespół ludo-
wo-muzyczny działający przy 

K G W  S z c z e r b i c e 
„Szczerbicka Czelodka”. W 
czwartek członkinie koła w 
strojach śląskich ze sztanda-
rem wzięły udział w procesji 

Bożego Ciała. Po procesji 
spotkały się na kawie w Sali 
OSP Szczerbice. Dziękuję 
zarządowi  OSP, za udostęp-
nienie nam Sali na zebrania i 

spotkania, gdzie możemy roz-
wijać swoje umiejętności. 
                      Janina Strzelec 
                    - Przewodnicząca 

                    KGW Szczerbice 
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21 czerwca br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Ga-

szowicach odbyło się uroczyste podsumowanie bieżącego ro-
ku szkolnego w zakresie osiągnięć sportowych. Najlepsi spor-
towcy, reprezentujący poszczególne placówki edukacyjne, 
zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Gaszowice – Pawła 
Bugdola. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyróż-

nionych uczniów. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych 
osób: 
- SP Szczerbice: 1) Jakub Pochcioł; 2) Kacper Pochcioł; 
- SP Gaszowice: 1) Natalia Holesz; 2) Dominik Piekorz; 

- SP Czernica: 1) Alicja Malcharczyk; 2) Filip Szmajduch; 
- Gimnazjum Piece: 1) Magdalena Stępień; 2) Kamil Ogon.                                                                 

Święto Matki w Kole Gospodyń Szczerbice 

KGW Szczerbice na rożnie 

Sekcja Skata Sportowego 
GKS „DĄB” Gaszowice       
w 2016 r. zorganizowała trzy 
turnieje cyklu GPO. Pierwszy 
turniej miał miejsce 13.02, był 

to Turniej o Puchar Starosty 
Powiatu Rybnickiego. Drugi 
odbył się 9.04.2016 r. – tur-
niej o Puchar MCJ. Trzeci 
natomiast  został rozegrany 

7.05 był to turniej o Puchar 
Wójta Gminy Gaszowice. 
Każdy z w/w turniejów zgro-
madził średnio 60 uczestni-

ków. Zawody te zostały zor-
ganizowane dzięki wsparciu 
sponsorów. Z tego tytuły 
chciałbym w imieniu sekcji 
serdecznie podziękować za 

życzliwość, pomoc i wparcie 
Staroście Powiatu Rybnickie-
go Panu Damianowi Mrowiec, 

W ó j t o w i 
Gminy Ga-

szowice Panu 
P a w ł o w i  
B u g d o l                                              
oraz Panu 
J a c k o w i  

C z o g a l l a .  
To dzięki tym 
osobą  Sekcja 
Skata może 

spokojnie prosperować oraz 
realizować swoje zamierzone 
cele. 
31.05.2016 r. w ramach Ty-
godnia Sportu odbył się tur-

niej skata, w którym wzięło 
udział 23 zawodników. Tur-
niej rozegrano w hali OKiSu 
Gaszowice. Zwycięzcom w/w 
turnieju został Wojaczek Łu-

kasz – aktualny Mistrz Świata, 
Europy i Polski Juniorów. 
Drugie miejsce zajął Woja-
czek Grzegorz, trzecie nato-

miast Kazimierz Daniluk. 
Sponsorem pucharu tej roz-
grywki był prezes GKS-u                         
Pan Jacek Widenka za co  
bardzo serdecznie dziękuje-

my. 
                     Z poważaniem,  
                     Marian Pielacz 

Podsumowanie SKAT 

GMINNI SPORTOWCY SZKOLNI ROKU 2015/2016 



8 czerwca 2016 roku w ple-
nerze przy pięknej pogodzie 

odbyło się podsumowanie 
działalności sportowej ZSP 

Szczerbice.  

Najlepsi uczniowie w sporcie 
w roku szkolnym 2015/2016 
otrzymali wyróżnienie w po-
staci: pucharów, medali, ple-
caków, koszulek, czapeczek 

oraz innych drobnych upo-
minków. Przy grillu wszyscy 
uczestnicy oraz zaproszeni 
goście zostali poczęstowani 

drobnymi przekąskami, loda-

mi, słodyczami oraz napojami.  

Sponsorami spotkania byli: 

Rada Rodziców (obecne 
przedstawicielki: Hanna Brył-
ka oraz Jolanta Czyż), radni 
Szczerbic: Mieczysław Szymik, 
Andrzej Cieślok, Ewa Bier-

nacka, radny powiatu rybnic-

kiego: Andrzej Paulus. 

Gratulacje za osiągnięcia 
sportowe złożyli także pozo-

stali zaproszeni goście: Edyta 
Knapik – dyrektor ZSP 
Szczerbice, Justyna Gawroń-
ska – z-ca dyrektora ZSP, 
Zbigniew Goworowski – z-ca 

Wójta Gminy Gaszowice, 
Mariusz Gawliczek – prezes 
GUKS Lider, a także rodzice 
zaangażowani w działalność 
sportową szkoły: państwo 

Kamila i Leszek Pochciołowie, 
państwo Małgorzata i Artur 
Papierokowie, Marian Procek. 
Wszyscy gości otrzymali po-

dziękowania w formie dyplo-
mów za wspieranie i rozwój 

sportu szkolnego. 

Za najlepszych sportowców 
wśród wszystkich uczniów 
ZSP Szczerbice w dobiegają-
cym końca roku szkolnym 
zostali uznani: bracia Kacper i 

Jakub Pochciołowie, bracia 

Mateusz i Dawid Papieroko-
wie, a wśród dziewczyn: Mar-

ta Feliniak. 

Szkoła startowała w 22 róż-
nych zawodach sportowych, 

począwszy od szczebla gmin-
nego aż do szczebla woje-
wódzkiego, podczas których 
przewinęło się 182 startują-

cych od klas od II do VI. 

Organizator spotkania – na-
uczyciel wychowania fizycz-

nego, a zarazem opiekun 
sportu szkolnego ZSP – Bog-
dan Langer, składa wszystkim 
sponsorom, gościom, spor-
towcom, serdeczne podzię-

kowania za przybycie oraz 
pomoc w organizacji spotka-

nia. 

Do zobaczenia za rok!  

                      Bogdan Langer 

Podsumowanie roku sportowego w ZSP Szczerbicach 
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Biblioteka Publiczna Gminy 
Gaszowice  włącza się       

w ogólnopolską akcję book-
crossingową "Uwolnij Książ-
kę". Dzisiaj w przestrzeni 

publicznej Gaszowic pojawi-
ły się książki, które możecie 

Państwo zabrać ze sobą 
do  domu, albo komuś po-

darować. Książek nie trzeba 
zwracać. Po przeczyta-

niu  można ją zwyczajnie 
"podać dalej". Miłego dnia    
z lekturą.                   H.B. 

Reprezentan-
c i  Z S P 

S z c z e rb i c e 
o b r o n i l i         
I miejsce       
i zdobyli pu-
char za zaję-

cie I miejsca 
w kolejnym 
Biegu Wiosny 
rozegranym 

29.05.2016 r. 
w Rybniku. 
Znakomicie 
spisali się 
także w kla-

syfikacji indy-
w i d u a l n e j . 
Z w y c i ę z c ą 

biegu chłopców klas IV-VI na dystansie 1000 m został drugi raz z rzędu - Jakub Po-
chcioł. Na drugim stopniu podium stanął Dawid Papierok. Na drugim miejscu uplaso-

wała się także w swojej kategorii wiekowej Justyna Rudek biegnąc na dystansie 500 m. 
Na najniższym stopniu podium w biegu na 1000 m stanęła Marta Feliniak. Oprócz     
w/w szkołę reprezentowali: M. Papierok, O. Pytlik, K. Pochcioł, S. Mura, W. Papierok, 
O. Papierok, N. Kuśnierek oraz P. Widawski. Cała reprezentacja szkoły oraz zaanga-

żowani rodzice, którzy poświęcili niedzielne przedpołudnie aby dowieźć dzieci na za-
wody oraz kibicować, zasłużyli na duże brawa i gratulacje. 
Wyniki drużynowe "Biegu Wiosny": I miejsce: ZSP Szczerbice, II miejsce: ZSP nr 7 
Rybnik, III miejsce: SP 13 Rybnik.                                                      Bogdan Langer 

Kolejny puchar dla ZSP Szczerbice 

Podaj dalej 

Cała społeczność Szkoły Podsta-

wowej w Gaszowicach dziękuje 
Radzie Rodziców za zorganizowa-

nie "Festynu Rodzinnego". Ucznio-
wie wszystkich klas przygotowali 

oryginalny program artystyczny,    
a rodzice i przyjaciele szkoły za-
troszczyli się o to, by nie zabrakło 

atrakcji dla wszystkich. Był dmu-
chany zamek, występ drużyny fut-

bolu amerykańskiego Rybnik Thun-
ders, przejażdżka konna, klauni, 

zabawy z malowaniem, pokaz stra-
ży pożarnej. Była wata cukrowa     

i inne specjały, a każdy uczeń do-
datkowo dostał talon upominko-
wy. W to wyjątkowe sobotnie po-

południe wszyscy śpiewaliśmy, ba-
wiliśmy się przede wszystkim "Dla 

małej Julki", która potrzebuje po-
mocy. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy byli razem z nami i okazali 
wielkie serce, by pomóc Julci i jej 
Rodzicom. 

                      Z wyrazami uznania 
                      dyrekcja szkoły 

Festyn Rodzinny 
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Od dnia 1 maja 2016 r.  
Urząd Gminy Gaszowice jest czynny  

w następujących godzinach: 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, 

czwartek od 7:00 do 17:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

Opłata za śmieci 
Przypominamy, że 20 czerwca upłynął termin wniesie-

nia kwartalnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. 

PLANUJESZ USUNĄĆ AZBEST Z DACHU? 
TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE 

Gmina Gaszowice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 

projektu dotyczącego unieszkodliwiania odpadów zawierają-

cych azbest. W ramach projektu planuje się między innymi 

dofinansowanie usuwania, transportu i utylizacji azbestu 

(eternitu) zalegającego na budynkach mieszkaniowych i go-

spodarskich będących we władaniu osób prywatnych.            
W związku z powyższym zapraszamy właścicieli nieruchomo-

ści na których jeszcze zalegają materiały azbestowe i w latach 

2017 i 2018 planują jego usunięcie do kontaktu z Referatem 

Ochrony Środowiska (pokój 03) do dnia 5 sierpnia 2016 roku. 

Na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji udziału       

w projekcie zostanie określona ilość azbestu jaka zostanie usu-

nięta w najbliższych dwóch latach. Jednocześnie należy sobie 

zdawać sprawę, że usunięcie azbestowego pokrycia dachowe-

go wiąże się z potrzebą montażu nowego pokrycia, co będzie 

kosztem właściciela nieruchomości. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na marsz z kijkami -  

Nordic Walking pod okiem trenera. 

W każdy piątek od 1 lipca 2016  
Wymarsz o godz. 19.00.  

Zbiórka przed Ośrodkiem Kultury. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza w okre-

sie wakacji dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zajęcia 
będą odbywać się od poniedziałku do piątku  

od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. 

Godziny zajęć od 9:00 do 12:00. Zapisy dzieci można doko-
nać codziennie od godz. 8:00 do 20:00 w kawiarni ośrodka 

kultury lub telefonicznie 324305485. 

Ośrodek kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje w 

dniach 07.10.2016 r. – 16.10.2016 r. wycieczko-
pielgrzymkę do Włoch od Asyżu po Sycylię. 

W programie wycieczki zwiedzanie Loreto, Manopello, San 

Giowanni Rotondo, Monte Sant`Angelo, Syrakuz, Katani, 
Pompei, Neapolu, Monte Casino, Asyżu, Padwy.  

Koszt: 1999,00 zł. od osoby. Zapisy do 05.08.2016 r. Zalicz-

ka 500,00 zł. Zapisy w kawiarni ośrodka kultury tel. 32 43 
05 485 lub 608 013 387. W cenie wycieczki opieka pilota, 7 
noclegów w hotelach, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpie-

czenie, transport autokarem. Cena nie obejmuje wstępów 
do zwiedzanych obiektów, przeprawy promowej, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską (110 euro). 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Na zdjęciach: Festyn Rodzinny 


