
„Muzyka łączy pokolenia” - pod takim 

hasłem w pierwszą sobotę października 
odbył się Piecowski Oktoberfest, czyli 

impreza, która już na stałe wpisała się w 
kalendarz najważniejszych wydarzeń orga-

nizowanych w naszej gminie. Jak zwykle 
nie zabrakło doskonałej zabawy w znako-

mitej atmosferze. Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas na odszpuntowanie pierwszej 
beczki złocistego napoju, czego dokonał m.in. Wójt Paweł Bugdol. Szósty Oktoberfest 

przyciągnął prawdziwe tłumy gości, przed którymi wystąpili Danka i Krystian oraz 
gwiazda wieczoru, zespół MIG. Wieczorem odbyła się zaś wspólna biesiada z sąsiada-

mi z partnerskich Litultovic z Republiki Czeskiej. Cała impreza była częścią projektu 
„Łączymy pokolenia! Polsko-czeskie spotkania międzypokoleniowe”, współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”.  JP 
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W ostatnich dniach października br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji 

pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.  

Gmina Gaszowice otrzymała informację, że dwie z zaplanowanych inwestycji otrzymają rządowe 

wsparcie. Pierwsza inwestycja pn. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz  

z oświetleniem, otrzyma dofinansowanie w wysokości - 2.600.000 zł, natomiast zadanie pn. Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice - etap I, zostanie dofinansowane kwotą  

5.300.000 zł. W ramach pierwszego zadania wykonane zostanie pełnowymiarowe boisko piłkar-

skie wraz z boiskiem treningowym, oświetleniem i zadaszoną trybuną. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dłu-

gości około 8 km, zostanie wybudowana w rejonie ulic Rydułtowskiej i Zielonej w Piecach oraz przy ulicy Rydułtowskiej w Ga-

szowicach. W zasięgu nowej sieci kanalizacji sanitarnej powinno znajdować się około 130 budynków mieszkalnych. Program 

Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, 

szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach 

nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia naszych mieszkańców. UG 

7,9 MLN ZŁ BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD  
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GASZOWICE PONOWNIE NA 4 MIEJ SCU W RANKINGU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”! 
Brawo mieszkańcy gminy Gaszowice! Zajęliśmy znakomite, czwarte 
miejsce w rankingu najaktywniejszych gmin w Polsce w programie 
„Czyste Powietrze”. O pozycji w rankingu decyduje wskaźnik, którego 
wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 
1000 budynków jednorodzinnych w ciągu drugiego półrocza 2021 roku! 
U nas w tym czasie wpłynęły aż 154 wnioski na wymianę źródła ciepła. 
Przy okazji przypominamy, że do wejścia w życie uchwały antysmogowej 
zostało niewiele czasu, bo zacznie ona obowiązywać wraz z początkiem 
roku 2022. 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powie-
trze” działa w godzinach 8.00-10.00 od poniedziałku do piątku, w Urzę-
dzie Gminy Gaszowice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 
32/4327144 e-mail: eko@gaszowice.pl.  

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Gaszowice do 
udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym warunków 
udziału w programie, które zaplanowane zostało na 18 listopada 2021 (czwartek) od godziny 16.00 w kawiarni Ośrodka 
Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

W sobotę 23 października w siedzibie OSP Gaszowice odbył się 

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych. Zjazd taki odbywa się co 5 lat w celu podsumowania prac 

Zarządu w kończącej się kadencji i zatwierdzenia wyboru nowe-

go Zarządu, który będzie pracował przez kolejne 5 lat. W zjeź-

dzie uczestniczyło 24 delegatów reprezentujących wszystkie 

OSP z terenu Gminy, oraz zaproszeni goście: między innymi 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 

RP dh Jerzy Szkatuła, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w 

Rybniku . kpt Zbigniew Dyk, oraz Radna Powiatowa i Kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Pani Karina 

Stępień. 

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP ukonstytu-

ował się w składzie: Prezes Zarządu Szymon Korbel (OSP Ga-

szowice), Wiceprezes Zarządu Sebastian Syrek (OSP Szczerbice), Komendant Gminny Wojciech Kasperzec (OSP Gaszowice), 

Sekretarz Paweł Kolonko (OSP Łuków Śl.), Skarbnik Dawid Bęcała (OSP Czernica), Członkowie Zarządu Andrzej Kostka (OSP 

Łuków Śl.), Witold Ryszka (OSP Szczerbice), Mirosław Soppa (OSP Czernica), Zbigniew Ciałoń (UG Gaszowice). Po wyborze 

Zarządu nowy Prezes zadeklarował chęć współpracy z wszystkimi członkami Zarządu i wszystkimi OSP z terenu Gminy oraz 

podziękował za otrzymane życzenia. 

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP dru-

ha Witolda Ryszki za kierowanie pracami Zarządu przez dwie wcześniejsze kadencje oraz ustępującego Komendanta Gminnego 

Związku OSP druha Czesława Kasperca za ich wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej i wszystkich OSP w Gminie. Dzię-

kujemy wam za Wasz poświęcony czas, energię i wszystkie pomysły, które wcieliliście w życie.        OSP 

ZMIANY WE WŁADZACH GMINNYCH OSP 

8 października w Suminie, w kompleksie "Taaka Ryba" odby-

ła się kolejna edycja zawodów wędkarskich o puchar wójta 

gminy Gaszowice. W rywalizacji udział wzięło wielu zapalo-

nych wędkarzy, których nie odstraszył poranny przymrozek. 

Innego zdania były ryby, bo jak się okazało, w trakcie całych 

zawodów złowiono jedynie 3 karpie. Sytuację odratowała 

tzw. "drobnica", której konsekwentne odławianie przez całe 

zawody, dawało miejsce na podium. Ostatecznie "na pudle" 

stanęli: 

1 miejsce - Arkadiusz Kłapkowski, 

2 miejsce - Jacek Zdrzałek, 

3 miejsce - Marek Papierok. 

Serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim 

uczestnikom rywalizacji!      JP 

ZAWODY WĘDKARSKIE 
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7 października 2021 zorganizowana została wycieczka do Olkusza 

przez Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki w ramach 

projektu Maszkiety i Konkrety. Pierwsze miejsce w projekcie w 

Gminie Gaszowice  zajęło  KGW Gospodarne Piecowianki z Piec, 

a drugie KGW Szczerbice. Nagrodą oprócz finansów był jedno-

dniowy wyjazd na wycieczkę do Olkusza. Tak więc 12 Pań z Piec i 

5 ze Szczerbic wyruszyło wczesnym rankiem do Olkusza, zabiera-

jąc do autokaru po drodze inne wygrane Koła z Woli i Wilkowa. Niebywałe wrażenie zrobiła Pustynia Błędowska-Róża Wia-

trów, było słonecznie i wietrznie jednak możliwość zrobienia zdjęć na pustyni była nie lada atrakcją. Następnie pojechaliśmy na 

Rynek w Olkuszu, gdzie zaproszono nas na obiad, potem zwiedzaliśmy Muzeum Afrykanistyczne im. Bogdana Szczygła i Bożeny 

Szczygieł-Gruszczyńskiej oraz podziemia Ratusza. Niezwykle ciekawe miejsce, trasa turystyczna obejmuje historię sięgającą 

czternastego wieku - niegdyś nazywanego 

Srebrnym Miastem. Trasa jest w pełni multime-

dialna i bardzo ciekawa. Wieczorem zaproszo-

no Panie na Ognisko W Dworku Przy Lesie, 

gdzie wszystkie kobiety integrowały się przy 

smacznym jedzonku. Uśmiech i śpiew towarzy-

szył paniom do samego wieczoru. Wyjazd uwa-

żam za bardzo udany, kobiety z Kół Gospodyń 

są naprawdę super! Doceniajmy i szanujmy 

Panie, które przy wszystkich imprezach gmin-

nych zawsze godnie reprezentują siebie i nas 

wszystkich, częstując swoimi specjałami i 

uśmiechem. Serdeczne podziękowania dla orga-

nizatorów wycieczki.  

Gabriela Oślizło 

WYCIECZKA DLA NAJLEP SZYCH 

 

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW  

W naszej gminie nie brakuje utalentowanych artystów. Z pewnością zalicza się do nich 

Pani Sylwia Mazurek, która 28 września, podczas wspaniałego wernisażu, oficjalnie 

otworzyła swoją wystawę. Składają się na nią mniej popularne dyscypliny plastyki: paste-

le i grafiki o tematyce przyrodniczej oraz rysunki tuszem, inspirowane muzyką. Pani 

Sylwia Mazurek mieszka i pracuje w Gaszowicach. W latach 1999 - 2017 była dyrekto-

rem w tutejszej Szkole Podstawowej. Nadal z pasją wykonuje zawód nauczycielki plasty-

ki, edukując kolejne pokolenia wychowanków i przygotowując ich do odbioru sztuki  

w życiu codziennym. Wystawę naszej artystki można zwiedzać do końca grudnia w bu-

dynku przy ul. Rydułtowskiej 1, na I piętrze oraz w Bibliotece Gminnej w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach.  JP 

WYSTAWA SYLWII MAZUREK 

Kolejną ratę podatku od nieruchomości i podatku rol-

nego będzie można wpłacać u sołtysów w następują-

cych terminach i miejscach: 

Piece - 15 listopada br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, 

Świetlica Środowiskowa przy ul. Rydułtowskiej; 

Szczerbice - 13 listopada br. w godzinach 9.00-13.00 oraz 15 listopa-

da br. w godzinach 9.00-15.00 w budynku OSP Szczerbice przy ul. 

Radoszowskiej; 

Czernica – 15 listopada br. w godzinach 9.00-12.00 i 14.00–15.30 w 

Ośrodku Kultury Zameczek przy ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 15 listopada br. w godzinach 15.00 - 19.00, ul. Wol-

ności 18 (były zakład fryzjerski); 

Gaszowice - 12 listopada br. i 15 listopada br. w godzinach 8.00-

12.00 i 14.00 – 16.00, w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach 

przy ul. Rydułtowskiej. 

W związku z trwającym stanem epidemii, w dalszym ciągu prosimy o 

zachowywanie szczególnej ostrożności w trakcie bezpośrednich kon-

taktów z sołtysami. Aktualnie najbezpieczniejszą formą wszystkich 

płatności jest korzystanie z bankowości internetowej.  UG 
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"Opowieści Gaszowickie" - tak nazywa się najnowsza książka o naszej gminie, autorstwa 

Pana Norberta Niestolika, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Gaszowicach. To już kolejna publikacja na temat gminy Gaszowice napisana przez 

Pana Norberta. Premiera "Opowieści Gaszowickich" miała miejsce w budynku przy ulicy 

Rydułtowskiej 1 i przyciągnęła sporą grupę miłośników twórczości Pana Niestolika.  

- Jest to taka opowieść na pograniczu pisarstwa historycznego i powieściowego. A to 

dlatego, żeby zainteresować ludzi. Opisuję 24 fragmenty historii Gaszowic, odkrywam 

różne osoby, od roku 1223 do czasów współczesnych. Jest to książka bogato ilustrowa-

na, a jej ostatni rozdział to takie wspominki o wszystkich byłych naczelnikach, wójtach, przewodniczących Rady Gminy. Myślę, 

że publikacja się państwu spodoba - mówił o swoim dziele jego autor. - Ta książka to wędrówka po dziejach naszej małej Oj-

czyzny. Prezentuje historyczny obraz wsi wchodzących w skład gminy Gaszowice w jej obecnym kształcie. Większość osób 

przedstawionych w tej publikacji nie było wcześniej znanych. Poznanie naszej lokalnej przeszłości jest zadaniem spoczywającym 

w szczególny sposób na szkołach. Książkę polecam więc przede wszystkim uczniom, a także ich nauczycielom. Jestem przeko-

nany, że lektura publikacji wywoła poczucie dumy mieszkańców naszej gminy z jej złożonej i ciekawej przeszłości - podsumował 

Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice, która jest wydawcą książki. Publikację można pobrać w wersji elektronicznej ze strony 

internetowej SP im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.         JP 

"OPOWIEŚCI GASZOWICK IE" NORBERTA NIESTOLIKA 

Podczas zdalnego nauczania uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecach 

wzięli udział w konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i 

EOG- o tym się wie!”. Drużyny biorące udział w konkursie miały za zada-

nie stworzenie plastycznej pracy w dowolnej technice cyfrowej na temat 

Funduszów Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Postanowiliśmy zrobić na ten temat filmik. Praca powstała w chmurze 

Canvy, Gimpie, Cupcut i Bitmoji.  Miło poinformować, że nasza drużyna w 

składzie: Julia Bednarek, Zuzanna Stec oraz Oliwier Biegański (klasa 8e) 

wygrała dla szkoły nagrodę główną czyli… multimedialną pracownię mo-

bilną składającą się z 16 dobrej klasy laptopów oraz szafy do ich przecho-

wywania. W konkursie trzeba było oprócz zdolności graficznych i kompu-

terowych, wykazać się wiedzą na temat funduszy norweskich, na co są 

przeznaczane oraz co wiemy o Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Zostaliśmy nagrodzeni jako 1 ze 100 szkół w Polsce. Gratula-

cje dla całej trójki. W konkursie wzięła udział jeszcze drużyna w składzie: Dawid Nowak (8d) oraz Alicja Skupień (8a). Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki. Zachęcamy do zobaczenia galerii prac: https://otymsiewie.pl/zwyciezcy  

oraz nagrodzonego filmiku “e-dzieciaków”: https://tiny.pl/9tzt1 

Z nagrody głównej, czyli pracowni już korzystamy na zajęciach informatycznych. Laptopy można także wykorzystywać na innych 

lekcjach. Młodym grafikom gratulujemy sukcesu i zachęcamy do dalszego rozwijania talentów:)  koordynator konkursu, Anna Babiak 

„E -DZIECIAKI” - O TYM SIĘ WIE! 

20 września bieżącego roku grupa uczniów z 

klas siódmych SP Gaszowice wraz z uczniami 

ze szkoły w Ostrawie - Dubina brała udział w 

drugiej części Projektu "Spotkanie z Górnic-

twem". Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym 

śpiewaniem pieśni biesiadnych. Następnie wy-

braliśmy się do Rybnika i zwiedziliśmy Muzeum 

im. o. E. Drobnego. Kolejnym punktem wy-

cieczki była zabytkowa kopalnia Ignacy w Nie-

wiadomiu, gdzie mogliśmy zobaczyć, dotknąć 

różnych maszyn. Wspinaliśmy się na wieżę wi-

dokową, z której rozpościerał się wspaniały 

widok. Na końcu zjedliśmy pyszny obiad przy-

gotowany na sali OKiS. Każdy uczestnik otrzy-

mał kubek z odpowiednim logo.  

Projekt ten jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z budżetu państwa RP "PRZEKRACZAMY 

GRANICE". 

              SP Gaszowice 

"PRZEKRACZAMY GRANICE" 
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W dniu 9 września 2021 roku na terenie Ośrodka Kultury 

„Zameczek” w Czernicy odbyło się zakończenie projektu pt. 

„Po naukę i przygodę”. 

Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach 

wraz z Filią w Czernicy zatroszczyły się o środki z programu 

„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz 

ośrodek Działaj lokalnie w Rybniku i w czasie wakacji reali-

zowały w/w projekt. W sierpniu, podczas wakacji letnich, 

grupa 25 osób brała udział w 3 spotkaniach tematycznych na 

terenie Zameczka oraz czwartego wyjazdowego do Muzeum 

Ślaskiego. 

Piąty dzień projektowy zaplanowany i skierowany do chęt-

nych dzieci z terenu całej Gminy był zwieńczeniem projektu. 

Przygotowano liczne atrakcje! 

Na początku wykonano wspólne zdjęcie uczestników sierpniowych spotkań. Otrzymali je na pamiątkę wspólnej przygody. 

O godzinie 16°° rozpoczęło się przedstawienie teatralne przygotowane przez Krak- Art z Krakowa pod tyt. „Detektyw Zagad-

ka na tropie”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu i w rozwiązywaniu zagadek. 

Kolorowe arcydzieła pani Angeliki przyciągały tłumy - dzieci z chęcią malowały buzie i czekały na kolejne tatuaże. 

Ciocia Klocia organizowała czas poprzez aktywną i kreatywną zabawę. Dzieci puszczały bańki mydlane, strzelały z olbrzymiej 

procy, łowiły rybki, łapały kaczuszki na kolorowej chuście, grały w kółko i krzyżyk oraz uczestniczyły w wielu innych ciekawych 

zabawach. 

Ale Rajda - dmuchany zamek piracki, to była prawdziwa frajda! Olbrzymia zjeżdżalnia dostępna do późnych godzin wieczornych 

cieszyła się niesłabnącym powodzeniem. Nie zabrakło także słodyczy. Każdy mógł bezpłatnie skosztować waty cukrowej oraz 

popcornu. Otwarta była Zameczkowa kawiarnia gdzie można było kupić kawę, pyszne lody oraz desery. Kiedy dzieci znakomi-

cie się bawiły, rodzice mogli odpocząć przy filiżance aromatycznej kawy. 

Był też akcent biblioteczny. Powstał punkt zapisu nowych czytelników do bibliotek z którego chętnie korzystano. Nasze biblio-

teki wzbogaciły się o nowych czytelników. 

Piękna pogoda oraz liczne atrakcje wpłynęły na wysoką frekwencję. Rodzinny klimat sprzyjał wspólnej zabawie do późnych go-

dzin popołudniowych. 

Po czasie izolacji potrzebujemy takich spotkań. Ich owocem są nowe znajomości oraz zacieśnienia więzi społecznych. 

Serdecznie dziękujemy obsłudze Ośrodka Kultury „Zameczek” za wszelką pomoc i wsparcie w realizacji projektu. Dziękujemy 

także grupie Krak-Art, Cioci Kloci, pani Angelice Wdzienczny, ALE RAJDZIE, Ośrodkowi Działań Lokalnych CRIS. Wolontariu-

szom (przyjaciołom biblioteki): Lucynie, Kasi, Dżesice, Darkowi, Marianowi za pomoc w pracach technicznych i organizacyj-

nych. Kapłanom z Czernicy i z Gaszowic za ogłoszenie zaproszenia po nabożeństwach niedzielnych. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę!!           EKSPERTKI BAJEK, (Ewa, Justyna i Agnieszka) 

FINAŁ PROJEKTU! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Górec-

kiego w Czernicy wzięli udział w niezwykłej akcji. Każdy indywi-

dualnie zrobił kartkę urodzinową dla pewnej dziewczynki. I nie 

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że motywem prze-

wodnim były dinozaury, a każda kartka była niezwykle ważna.  

Blanka już niedługo skończy cztery lata. Niespełna rok temu 

zdiagnozowano u niej glejaka mózgu. Dzieci w jej wieku marzą 

o tym, by dostać na urodziny rower albo hulajnogę.  

Ale nie Blanka… Dziewczynka chciałaby, aby w dniu jej urodzin przyszedł do niej listonosz z niezliczoną ilością kartek urodzino-

wych. I tak właśnie zrodził się pomysł, by każdy indywidualnie zrobił dla małej solenizantki wyjątkową kartkę. Czerniccy uczn io-

wie stanęli na wysokości zadania. Zrobili przepiękne prace, wykorzystując różnorakie materiały. Było nie tylko kolorowo, ale  

i święcąco od brokatu, a przede wszystkim wszędzie pojawiły się dinozaury. 

To wspaniały gest. Łącznie udało się uzbierać 216 kartek, które jeszcze w tym tygodniu wyruszą do małej Blanki. Oprócz tego, 

w paczce czeka gumowy dinozaur i wspólny list od wszystkich uczniów.                 Monika Drąg 

KARTKA URODZINOWA DLA BLANKI 

Budowa toru do gry w bule w Czernicy w plenerach Zamku. 

Budowa rozpoczęła się 16 września br., a jej zakończenie mia-

ło miejsce 27 września 2021 roku. Tor został zbudowany z 

inicjatywy Sołtysa Czernicy, który by pozyskać środki na ten cel wziął udział w konkursie razem z Panami P. Góreckim 

oraz M.Kozub. Konkurs został zorganizowany przez SDL Spichlerz pod nazwą "Wiele Możliwości jednej Społeczności".  

W założeniu tor ma służyć nie tylko mieszkańcom Czernicy.  Zapraszamy wszystkich chętnych do rywalizacji.  AM 

TOR DO GRY W BULE W CZERNICY  
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Druh Czesław Kasperzec, po wielu latach czynnej służby w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, przeszedł w 

stan spoczynku. Z emerytowanym już strażakiem ochotni-

kiem rozmawiamy o służbie Bogu i ludziom, która trwała 

ponad pół wieku! 

W OSP w Gaszowicach spędził Pan większą część swoje-

go życia. Jakie to uczucie odchodzić na strażacką eme-

ryturę?  

Przyszedł taki etap w życiu, że trzeba powiedzieć: dość. Mo-

im zdaniem, aby dobrze zajmować się pożarnictwem, trzeba 

po prostu brać czynny udział w akcjach. Ja jednak dobiłem 

już do takiego wieku, kiedy trzeba zakończyć wyjazdy. Teraz 

daję więc  pole do popisu młodym. 

Kiedy zainteresował się Pan działalnością strażacką,  

w jakich okolicznościach?  

To było ponad 50 lat temu. Miałem wtedy 16 czy 17 lat. Mój 

tata był skarbnikiem w tutejszej jednostce i zabierał mnie ze sobą na różne ćwiczenia i inne strażackie wydarzenia. Skończyło się 

tym, że w latach osiemdziesiątych skończyłem szkołę chorążych pożarnictwa i zostałem komendantem w zakładowej straży 

pożarnej kopalni Rydułtowy. Po przejściu na emeryturę zawodową, poświęciłem życie działalności w OSP w Gaszowicach. 

Jakie akcje najbardziej zapadły Panu w pamięci?  

Zdecydowanie pożar w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Można powiedzieć, że to było piekło na ziemi. Poza tym zdarzały się 

takie akcje jak pożar składowiska odpadów, wybuchy butli z gazem, po których wylatywały ściany budynków czy pożary do-

mów. Było tego naprawdę  sporo.    

Nie żałuje Pan, że poszedł właśnie tą drogą? 

Absolutnie! Gdybym jeszcze raz stanął przed takim wyborem to bez wahania swoje kroki ponownie skierowałbym do straży. 

Jakie ma Pan plany na strażacką emeryturę? 

Na pewno zajmowanie się wnukami! Trzeba im w końcu poświęcić trochę czasu. Ale ze straży tak do końca nie rezygnuję! Bę-

dę tutaj częstym gościem, aby służyć radą i doświadczeniem. 

A czego życzy Pan swoim następcom? 

Wszystkim druhom życzę tylu bezpiecznych powrotów, ilu wyjazdów do akcji oraz tego, by kierowali się słowami, które znaj-

dują się na sztandarze: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.        JP 

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZ IOM NA RATUNEK - DRUH KASPERZEC NA EMERYTURZE  

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach była 

gospodarzem i organizatorem wielkich ma-

newrów strażackich, które w sobotę, 9 paź-

dziernika odbyły się na terenie naszej gminy. - 

Łącznie zaprosiliśmy do wspólnych ćwiczeń 14 

jednostek OSP z regionu. Do poszczególnych 

scen, czyli interwencji, jednostki pojadą w 

dwóch zastępach – powiedział Wojciech Ka-

sperzec, naczelnik OSP Gaszowice. Manewry 

zostały zorganizowane w celu podnoszenia 

kwalifikacji ochotników oraz oswojenia się z 

sytuacjami, z jakimi podczas interwencji mogą 

się spotkać strażacy. Bardzo ważna była też 

możliwość współpracy pomiędzy jednostkami i 

wzajemnego poznania się. - Zorganizowaliśmy 

w sumie siedem różnych zdarzeń, które mają 

odwzorowywać rzeczywiste sytuacje, z który-

mi strażak ratownik może się zetknąć w prawdziwej akcji. Przygotowaliśmy między innymi symulację wypadku samocho-

dowego, pożaru i ewakuacji osoby poszkodowanej z wieży kościelnej czy z piwnicy. Mamy zainscenizowany wypadek na 

tartaku, gdzie stos drewna przygniótł pracownika. Jest też do uratowania osoba, która zasłabła w stawie oraz człowiek 

poparzony po wybuchu butli gazowej – wyjaśniał Szymon Korbel, prezes gaszowickiej OSP. Manewry były doskonałą 

okazją do sprawdzenia się w akcji dla strażaków ochotników, których poczynania na każdym stanowisku oceniali straża-

cy zawodowi z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.          JP 

WIELKIE MANEWRY STRA ŻACKIE 
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„ROWEROWYM SZLAKIEM” 
Dnia 10.09.2021 r. uczniowie klasy VII c Szkoły Pod-

stawowej im. H. M Góreckiego w Czernicy wraz  

z opiekunami wzięli udział w wycieczce rowerowej, 

która była idealnym pretekstem do poznania swojej 

okolicy oraz zadbania o swoją kondycję. Trasa wy-

cieczki prowadziła nie tylko asfaltowymi drogami, ale 

również ścieżkami leśnymi, które były doskonałą oka-

zją do przećwiczenia umiejętności czytania map z tra-

sami rowerowymi i ich oznaczeniami. Po godzinnej 

jeździe dotarliśmy do Stodół, gdzie mogliśmy odpo-

cząć, zażyć kąpieli słonecznej, pograć w siatkówkę i w piłkę nożną, z czego chętnie skorzystaliśmy. W drodze po-

wrotnej odwiedziliśmy również Zalew Rybnicki. Łącznie przejechaliśmy 36 km. Choć byliśmy zmęczeni, to nie mo-

żemy się już doczekać kolejnej wycieczki, bo w końcu „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.         Z. Mrozek, M. Skorupa 

Wreszcie  po tak długiej przerwie spowodowanej COVID-19, doczekaliśmy się zawo-

dów sportowych. 8 października 2021r. w raciborskim parku odbył się finał rejonowy 

w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach tych  startowały najlepsze repre-

zentacje  gmin rejonu rybnicko-raciborskiego. Uczniowie naszej szkoły stanęli na wy-

sokości zadania  i po zaciętej  rywalizacji  dziewczęta  zajęły II miejsce, a chłopcy zajęli 

III miejsce. To duży sukces, bo przegrali tylko ze szkołą Mistrzostwa Sportowego w 

Raciborzu. Taki  występ młodych biegaczy  pokazuje, że wygrywa  „RUCH” a nie np. 

telefon, czy komputer i chociaż po nauczaniu zdalnym trzeba było  mocno się zmobili-

zować – warto było potrenować. Brawa i gratulacje dla naszych czernickich sztafet 

przygotowanych przez p. Zenobię  Mrozek i p. Szymona Skupnia. 

Skład zespołu dziewcząt: Julia Jeszka, Amelia Nowak, Alicja Jaksik, Julia Bober, Alek-

sandra  Maksym, Martyna Wypych i Kamila Donga. 

Skład zespołu chłopców: Krzysztof Mandrysz, Jakub Czarnecki, Remigiusz Chowaniec, 

Tomasz Mandrysz, Adam Szymański, Przemysław Kolarczyk, Aleksander Jeszka.  ZM 

SUKCES CZERNICKICH BIEGACZY! !  

Dryżyna młodych piłkarzy KS Szczerbice wywalczyła awans 

do ll ligi wojewódzkiej. Awans wywalczyli:  Zając M.,  Rek J., 

Broża B., Magiera P., Zwinka T., Grzegorzyca J., Papierok 

O., Papierok W., Szolc J., Gembalczyk Sz., Szulc K., Szuła M., 

Pajdak  P., Mróz E. Prezesem klubu jest Tomasz Gotow-

ski, pierwszym trenerem Ryszard Piotrowski, drugi trener 

to A. Wieczorek, kierownik drużyny  Ł. Gembalczyk, za 

przygotowanie boiska i stroi meczowych odpowiada S. Zie-

lonka.  

Sukces został osiągnięty dzięki ciężkiej pracy młodzieży na 

treningach oraz na obozach. Na 45 bramek zdobytych w lll 

lidze, najwięcej goli  tj. aż 25 zdobył  Patryk Pajdak. Teraz w 

ll lidze rywalami są między innymi takie drużyny jak Ruch 

Chorzów, GKS Tychy, Piast Gliwice. Nasi topowi piłkarze  

w osobach Lewandowskiego, Glika czy Szczęsnego wiecznie 

grać nie będą. Życzymy sukcesów i ciągłego rozwoju spor-

towego, brawa dla całego zespołu.                  KS Szczerbice 

TRAMPKARZE KS SZCZERBICE Z AWANSEM DO I I  LIGI WOJEWÓDZKIEJ  

Jak co roku Sołtys Czernicy od czerwca do października  organizuje Gry i Zabawy z Tenisem Ziemnym, gry odby-

wają się na boisku SP. W tym roku najbardziej aktywnymi były rodziny Zwinka, Rek, Świerczek, Jakubowscy, Smy-

czek i Góreccy z cztero miesięczną córeczką Łucją. Po intensywnym trenowaniu, na początku września Sołtys 

zorganizował Turniej Tenisowy dla najmłodszych graczy. Najlepszymi zostali 7 Latkowie Ola i Wojtek Jakubowscy  

z Czernicy. Puchary i słodycze ufundował Sołtys.        AM 

CZERNICKIE ZABAWY Z TENISEM ZIEMNYM  
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Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych od dnia 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami mija 20 grudnia br. Str. 8 

PLENEROWA BIBL IOTEKA ZE STREFĄ RELAKSU OTWARTA!  

W piękne, październikowe popołudnie, uroczyście otwarto strefę relaksu,  

w ramach inicjatywy "Słoneczna Biblioteka". To nowe, bardzo ciekawe miejsce 

znajduje się na terenach zielonych w sąsiedztwie gaszowickiego Ośrodka Kul-

tury i Sportu. Pomysł stworzenia dodatkowej przestrzeni służącej czytelnikom 

zrodził się z kilku powodów, takich jak niewielka powierzchnia w budynku bi-

blioteki, skromne zagospodarowanie placu rekreacyjnego czy chęć stworzenia 

kolejnego miejsca do przyjemnego spędzania wolnego czasu. - Jest tutaj spe-

cjalna skrzynia z książkami dla dzieci i dorosłych. Są też leżaki, hamak i meble  

z euro palet - wylicza Ewa Kowol, dyrektor Biblioteki Gminnej w Gaszowi-

cach, która wraz emerytowaną z bibliotekarką, panią Ireną Paprotny oraz panią 

Marią Faucz, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Gaszowicach przy-

gotowały projekt plenerowej biblioteki. Na jego realizację udało się zdobyć 2,5 

tysiąca złotych w konkursie na inicjatywy społeczne "Wiele możliwości jednej 

społeczności", realizowanego przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych 

"Spichlerz". Warto podkreślić, że do realizacji zadania potrzebna była praca rąk 

ludzkich, a chętnych do pomocy nie brakowało! W projekt mocno zaangażo-

wali się członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Grono", panie  

z KGW w Gaszowicach, przedstawiciele Rady Sołeckiej, pracownicy Zakładu 

Obsługi Komunalnej i Ośrodka Kultury i Sportu oraz wolontariuszka z Czerni-

cy, pani Katarzyna Wojaczek, która zaprojektowała i czynnie uczestniczyła  

w tworzeniu przestrzeni zielonej. - Bardzo się cieszę, że w naszej gminie reali-

zowane są oddolne inicjatywy, służące całej społeczności. Gratuluję fantastycz-

nego pomysłu i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie ple-

nerowej biblioteki wraz ze strefą relaksu. Jestem przekonany, że to miejsce 

będzie tętniło życiem i z pewnością przyczyni się do popularyzacji czytelnictwa - powiedział wójt Paweł Bugdol podczas trady-

cyjnego przecięcia wstęgi. Dodajmy, że już teraz są plany na rozwój plenerowej biblioteki. Wiosną pojawią się tutaj kolejne 

meble ogrodowe, a cała strefa być może zostanie powiększona. Już teraz serdecznie zapraszamy do korzystania z tego wyjątko-

wego miejsca, w którym można się zrelaksować z dobrą książką w otoczeniu zieleni.      JP 

W Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach po raz 

pierwszy zorganizowano Gaszowicki Festiwal Fitness. 

Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowa-

niem i przyciągnęła kilkadziesiąt amatorek zdrowego 

stylu życia z całego regionu. - Pomysł na festiwal zro-

dził się jeszcze przed pandemią. Niestety później 

wszystkie procedury związane z covidem blokowały 

możliwość organizacji takich imprez. Teraz się udało 

i bardzo się cieszymy. Była adrenalina, były endorfiny 

i była przede wszystkim dobra zabawa – powiedział 

trener Kuba Mańka z gaszowickiego OKiS-u, który 

na początku festiwalu przeprowadził rozgrzewkę. 

Uczestniczki miały możliwość wzięcia udziału w po-

kazie samoobrony przygotowanym przez Silesian 

Sanda Club, a także dowiedziały się na czym polega 

joga oraz mogły spróbować treningu w rytmach lati-

no dance, przygotowanym przez Damiana Gruszkę. 

Wśród wszystkich pań, które wzięły udział w pierwszym Gaszowickim Festiwalu Fitness, rozlosowano atrakcyjne nagrody. Or-

ganizatorzy obiecują, że premierowa edycja imprezy z pewnością nie była ostatnią!      JP 

GASZOWICKI FEST IWAL FITNESS  

Zbiórka dla „zwierzaków” w Piecach! Pomagamy schronisku dla zwierząt w Rybniku! 

Do 30 listopada br. w „piecowskiej” Świetlicy zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także żwi-

rek do kuwet, koce, chodniki, dywaniki i ręczniki. Jeśli jesteś wrażliwy, empatyczny i kochasz zwierzęta przy-

łącz się do akcji. Proszę osoby, które chcą  pomóc o kontakt z Sołtysem. Można także do Świetlicy dostar-

czyć produkty w każdą środę od 17.30-18.00 oraz 15.11.2021 w godz. od 9.00-11.00   

i 15.00-17.00.                Gabriela Oślizło 


