
PROGRAM COMENIUS W 
GIMNAZJUM W PIECACH 

Minął pierwszy rok realizacji 
programu COMENIUS „Szkoła 
jako nośnik tradycji”. Uczniowie 
klas trzecich naszego gimnazjum 
biorący udział w tym właśnie 
projekcie  mieli okazję zwiedzić 
trzy europejskie kraje: Węgry, 
Włochy i Bułgarię, w których 
odbyły się spotkania uczestników.  
Pierwsze z nich miało miejsce      
w stolicy Węgier – Budapeszcie. 
Wzięli w nim udział: Wioletta 
Bombik, Sandra Cyran i Szymon 
Musioł z klasy III b, Iwona Oleś 
oraz Kamil Kędzierawski z klasy 
III c, a opiekę nad nimi pełniły 
panie Katarzyna Skupień oraz 
Barbara Widawska. Uczniowie 
spotkali po raz pierwszy swoich 
projektowych partnerów i mogli 
porozmawiać z nimi „na żywo”,  
a nie tylko przez Internet. Naj-
ważniejsza oczywiście była reali-
zacja wspólnego projektu w języ-
ku niemieckim. Efektem pracy 
nad tym projektem mają być in-
formacje na temat  świąt i uroczy-
stości krajów partnerskich z po-
działem na poszczególne pory 
roku, a także zbiór materiałów 
dydaktycznych dotyczących tej 
tematyki.  Ale był też czas na 
przyjemności, przede wszystkim 
zwiedzanie Budapesztu, który jest 
naprawdę przepięknym zabytko-
wym miastem, jak również udział 
w szkolnym balu, czy obserwację 
święta pożegnania zimy, tzw. 
„Busójaras”, w miejscowości 
Mohàcs. 

Kolejne spotkanie odbyło się        
w San Marco in Lamis we Wło-
szech. Tym razem uczestnikami 
byli Marlena Jureczek z klasy III 
a oraz Anna Cichos i Jakub Wi-
dawski z klasy III c. Opiekunkami 
podczas tego wyjazdu były panie 
Katarzyna Brachaczek oraz Bar-

bara Widawska. Pierwsze dwa dni 
wszyscy uczestnicy projektu spę-
dzili w Neapolu i zwiedzili znaj-
dujące się w pobliżu dwa starożyt-
ne miasta zniszczone w wyniku 
wybuchu wulkanu – Pompeje i 
Herkulanum, mogli też  z bliska 
przyjrzeć się kraterowi Wezuwiu-
sza. Kolejne dni to pobyt w San 
Marco leżącym w południowo 
wschodniej części Włoch, gdzie 
uczniowie mieli okazję zajrzeć do 
naszej partnerskiej szkoły a nawet 
uczestniczyć w niektórych zaję-
ciach, no i oczywiście popracować 
nad projektem. San Marco in 
Lamis słynie z wielu wydarzeń 
religijnych, m.in. drogi krzyżowej 
ulicami miasta oraz święta „Le 
Fracchie”, które mogli obserwo-
wać uczestnicy spotkania. Był 
również czas na wycieczkę, pod-
czas której zwiedziliśmy Albero-
bello, Trani, Castel del Monte, 
Monte san Angelo, Manfredonię 
oraz San Giovani Rotondo, cel 
wielu pielgrzymek do grobu Ojca 
Pio. 

Ostatnie z tegorocznych spotkań 
miało miejsce w miejscowości 
Vratsa, które położone jest            
w północno-zachodniej części 
Bułgarii, u stóp góry Vrachanska 
Planina -  jednym z najbardziej 
malowniczych miejsc Bułgarii.     
W wyjeździe tym wzięli udział: 
Andżelika Pojda i Patrycja Linc-
ner z klasy III b oraz Anna Kustos 
i Kamil Bugdoł z klasy III c. Opie-
kę nad uczniami sprawowali Bar-
bara Widawska i Cezary Stachura. 
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
jaskinię „Ledenika”, jedną z naj-
piękniejszych jaskiń lodowych w 
Europie, zwiedzić kompleks etno-
graficzno – architektoniczny 
„Etar” w Gabrovie oraz samą 
Vratsę i jej malownicze okolice. 
Wszyscy goście zostali również 
bardzo uroczyście przywitani w 
szkole przez dyrekcję a także 
samych uczniów, którzy zaprezen-
towali tradycyjne bułgarskie stro-
je, pieśni i tańce a w pobliskim 
domu kultury można było spróbo-
wać tradycyjnych bułgarskich 
potraw.          Ciąg dalszy na stronie 3 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Na zdjęciu uczestnicy projektu Comenius wraz ze szkolną koordynatorką. 
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DOTACJE DO KOTŁÓW CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

Mieszkańcy Gminy Gaszowice mogą skorzystać z dota-
cji do wymiany wyeksploatowanego kotła centralnego 
ogrzewania na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy 
(retortowy lub  tłokowy). 

Gmina Gaszowice ponosi 50% nakładów poniesionych 
na zakup i montaż kotła, jednak nie więcej niż 5.000 zł.  

Dotowane są KOTŁY WĘGLOWE z automatycznym 
podajnikiem retortowym lub tłokowym opalane miałem 
lub eko - groszkiem dla budynków, które zostały oddane 
do użytkowania przed 01.01.2005r. 

Aby otrzymać dotację trzeba złożyć stosowny wniosek 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy, 
Gminnym Centrum Informacji (pokój nr 03) Urzędu 
Gminy Gaszowice w możliwie jak najszybszym termi-
nie. 

Ilość środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczo-
na. Decyduje kolejność złożenia wniosku. 

INFORMACJA OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od miesiąca 
września 2011r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych na okres zasiłkowy 2011/2012 (tj. 01.11.2011r. do 31.10.2012 r.): 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysłu-
gujące za miesiąc listopad zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 
br., 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopa-
da, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypła-
cone zostaną do dnia 31 grudzień br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 

• dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego (16 rok życia), 

• zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które ukończyło 18 
rok życia, 

• dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkol-
ny 2011/2012, w terminie do 09.09.2011r. 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek rodzinny lub doda-
tek nie zostanie wypłacony.     OPS 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na 

XV Dni Gaszowic 
w dniu 6 -7 sierpnia 2011 r. 

w  programie: 

06.08.2011 r.  Sobota 

18.00 – występ muzyczny Anety Mańka;  

19.00 – występ zespołu Singers; 

20.00 - koncert zespołu Abba Stars; 

21.30 – zabawa taneczna - przygrywa DJ Sebi; 

22.00 – pokaz ogni sztucznych. 

07.08.2011 r. Niedziela 

9.00 – turniej siatkówki plażowej o puchar Dyrektora 
Ośrodka Kultury i Sporu w Gaszowicach - boisko obok 
sceny; 

10.00 – rajd samochodowy o puchar Wójta Gminy Ga-
szowice; 

16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczest-
nikom rajdu samochodowego; 

17.00 – występ zespołu Piotr Szefer i Śląskie Trio; 

18.30 - występ zespołu muzycznego A4; 

19.15 – występ zespołu Singers; 

20.00 - występ zespołu Ladies; 

21.30 - dyskoteka - przygrywa DJ Sebi; 

24.00 - zakończenie imprezy. 

Patronat medialny: Tygodnik Rybnicki i Radio 90. 

APEL DOŻYNKOWY 
Na przestrzeni sierpnia i września, we wszystkich gminach ma miejsce do-
żynkowe świętowanie. W atmosferze festynów i zabaw pod chmurką rolnicy 
dziękują za plony, eksponują dorodne okazy warzyw i owoców, koła gospo-
dyń wiejskich natomiast z dumą prezentują dożynkowe wieńce. 

Prosimy o to aby każdy mieszkaniec Naszej Gminy włączył się w to święto 
plonów, choćby poprzez obecność na uroczystościach dożynkowych. Szcze-
gólna prośba kierowana jest do mieszkańców nieruchomości przy których  
będzie przejeżdżał korowód dożynkowych, prosimy o to aby w miarę swo-
ich możliwości przyozdobić  posesję  np. przez ustawienie przed płotem 
starego sprzętu rolniczego lub rolniczych  plonów.  

Trasa Korowodu w tym roku jest następująca: wyjazd Urząd Gminy 
ulicą Rydułtowską do ulicy Granicznej, następnie ulicą Szkolną do ulicy 
Radoszowskiej, powrót ulicą Rybnicką do Ośrodka Kultury w Gaszowi-
cach.  

W imieniu organizatorów dożynek z góry dziękujemy i jeszcze raz gorąco 
zachęcamy do udziału w uroczystościach dożynkowych.  GCI 

INFORMACJA OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od miesiąca 
sierpnia 2011r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimenta-
cyjnych na okres zasiłkowy 2010/2011 (tj. 01.10.2011r. do 30.09.2012 r.): 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2011/2012 złoży 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 31  sierpnia - 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik   zo-
stanie  wypłacona do dnia 31 października br. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu 
alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy  2011/2012 złoży 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w okresie  do dnia 31 
października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc paź-
dziernik  wypłacone zostaną do dnia 30 listopada  br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych która 
ukończyła 18 rok życia dostarcza zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 
2011/2012, o kontynuacji  nauki w terminie do 09.09.2011r. 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły świadczenie alimentacyjne  
nie zostanie wypłacone.     OPS 
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Program Comenius... 

Ciąg dalszy ze strony 1 

Podczas poszczególnych spotkań nasi gimnazjaliści prezentowali  
polskie święta i uroczystości obchodzone zimą i wiosną. Mieli też 
okazję poznać zwyczaje innych krajów, często podobne, ale cza-
sem nowe, nieznane.  Był też czas na przetestowanie materiałów 
lekcyjnych przygotowanych przez nauczycieli a także samych 
uczniów. Uczestnicy pracowali przy tym w grupach międzynaro-
dowych dzięki czemu mieli dodatkową okazję do komunikacji w 
języku niemieckim a w razie problemów również angielskim. 
Zresztą nie trzeba było ich do tego jakoś specjalnie zachęcać. Jak 
tylko przełamali pierwsze lody chętnie spędzali wspólnie czas. 

Dzięki tym spotkaniom uczestnicy poznali wiele ciekawych 
miejsc, inne obyczaje  ale przede wszystkim nowych ludzi. Zdo-
byli nowe doświadczenia, doznali wielu nowych wrażeń jak choć-
by podczas podróży samolotem, która dla wielu była pierwszą 
tego typu. Nasi uczniowie byli gośćmi w domach swoich wło-
skich i bułgarskich kolegów i koleżanek, mogli więc doświadczyć 
stylu życia swoich zagranicznych rówieśników a także włoskiej, 
węgierskiej czy bułgarskiej kuchni. Nawiązali nowe znajomości, 
czasem nawet przyjaźnie, więc gdy nadchodził dzień odjazdu nie 
obywało się bez łez. Być może zechcą pielęgnować te znajomości 
przez długie lata… 

Szkolny koordynator projektu - Barbara Widawska 

życzenia albo chociaż tylko jedno aby półkolonie trwały trochę dłu-
żej niż jeden tydzień.  Niestety złotej rybki ani śladu, jednak my 
mimo wszystko bawiliśmy się wyśmienicie.  

Do organizacji tak ciekawych i atrakcyjnych półkolonii przyczynili 
się sponsorzy: Wójt Gminy Gaszowice, Ksiądz Proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach, Radni So-
łectwa Szczerbice, Rada Rodziców, Właściciel  i kierowca autokaru 
Marian Procek, Restauracja „Trojok”, Sklep Unimarket Gaszowice , 
leśnik pani Janina Kuczera, Ośrodek rekreacji rodzinnej „Sioło”, 
Ośrodek „Taaka ryba”. Nad tym aby wszystko było dopięte na ostat-
ni guzik w ramach pracy społecznej podjął się kierownik półkolonii 
pani Gabriela Krakowczyk razem z nauczycielami sprawującymi 
opiekę: Sonia Nowak, Edyta Damek, Iwona Witkowska, Justyna 
Gawrońska, Aleksandra Walkowicz, Agnieszka Chowaniec. Podsu-
mowując prawdziwe okazało się powiedzenie, że wszystko co dobre 
szybko się kończy nie pomogła nawet złota rybka ale za rok znów są 
wakacje może wtedy uda nam się odnaleźć lampę Alladyna  spełnia-
jącą życzenia i półkolonie potrwają dłużej. Kto wie…  A.Ch 

GALERIA W DRODZE 

Grupa Artystyczna Konar działająca w sferze kultury od trzech lat na 
terenie Gminy Gaszowice w dniu 2 lipca oficjalne otworzyła pierw-
szą profesjonalną Galerię, która mieści się w budynku Ośrodka Kul-
tury w Czernicy. Stowarzyszenie prowadziło już w 2009 roku 
„Galerię w Piecu” mieszczącą się w starej cegielni, jednak ze wzglą-
dów finansowych musiało opuścić pomieszczenie, tak narodziła idea 
„Galerii w Drodze” czyli organizacji wernisaży bez stałej ekspozycji.  
W momencie rezygnacji Urzędu Pocztowego z pomieszczenia w 
Ośrodku Kultury w Czernicy, zrodził się pomysł na zaadoptowanie 
sali na działalność galeryjno-warsztatową, rozmowy z dyrekcją 
Ośrodka prowadzone były prawie pół roku. Dzięki wsparciu pomysłu 
przez Wójta Andrzeja Kowalczyka i Radnego Jerzego Kawuloka, 
którzy doceniają istotną rolę sztuki w rozwoju życia społecznego 
Gminy, ostatecznie w maju Grupa otrzymała klucze do pomieszcze-
nia. Działalność Galerii zainaugurował wernisaż wystawy malarstwa 
zatytułowany: „Metamorfozy kobiecej rzeczywistości” autorstwa 
artystki Beaty Waligórskiej-Rzaczek, podczas, w trakcie którego 
skromne progi galerii gościły ponad 75 osób. Idea, która przyświeca 
Galerii to prezentacja różnorodnych dróg kreacji artystycznych, aspi-
racja do roli drogowskazu dla poszukiwaczy kulturalnych wrażeń, 
budowanie Drogi do odległych kultur świata. To miejsce dla prezen-
tacji artystów lokalnych i tych z odległych miejsc, to miejsce ekspo-
zycji sztuki amatorskiej i profesjonalnej, to miejsce dla malarstwa, 
fotografii, grafiki czy innych form artystycznego wyrazu, to wreszcie 
jest miejsce dla rozwoju kultury. Galeria objęta jest patronatem me-
dialnym przez Tygodnik Rybnicki, Portal RybnikCity.pl oraz Radio 
90. Wystawy można zwiedzać jest w środy od 18.00 do 20.00 lub w 
innym terminie po telefonicznym umówieniu szczegóły na 
www.artgroupkonar.com. Kolejny wernisaż już 6 sierpnia o godz. 
18.00 podczas którego zaprezentowana zostanie wystawa pani Jindri-
ski Rozickovej z Czech oraz spośród obecnych na wernisażu posiada-
czy karnetów zwiedzających wystawę lipcową wylosowany zostanie 
właściciel artystycznego upominku. GAK 

Wakacje pełne niespodzianek 

Trudno uwierzyć ale w tym roku już po raz 17 Szkoła Podstawo-
wa im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach zorganizowała w 
dniach 4-8.07.2011 półkolonie dla swoich uczniów, których ha-
słem przewodnim było „Lato 2011”. Doskonale każdy wie, że gdy 
lato czeka to razem z nim czeka rzeka i las więc nie mogło za-
braknąć również  nas. Zatem zwarci, gotowi z bagażem uśmiechu 
ruszyliśmy w trasę. Plan co jest już tradycją obfitował w szereg 
ciekawych atrakcji i niespodzianek. Znalazło się więc coś dla 
duszy i ciała. Od dawien dawna znane są dobrodziejstwa wody, 
dlatego też nie mogło obyć się bez basenu. Harce a także wodne 
zabawy dodały nam wigoru oraz sprawiły wiele frajdy. Skoro 
ciało doznało przyjemności to przyszła pora na coś dla duszy. W 
tej kwestii naszym oczą ukazały się prawdziwe skarby, które w 
odległych czasach służyły pewnie nie jednej babci czy dziadkowi. 
Podziwianie przedmiotów i strojów dawnego użytku umożliwiła 
nam wyprawa do leśniczówki w Suminie. Wyposażeni w nową 
wiedzę dotarliśmy do ośrodka rekreacji rodzinnej „Sioło” w Ga-
szowicach. Spośród wielu oferowanych propozycji największym 
powodzeniem cieszyło się wędkowanie oraz przejażdżka konnym 
wozem, później degustacja pieczonych kiełbasek i dalej w drogę. 
Nie wiadomo kiedy znaleźliśmy się w Koszęcinie. Było to miej-
sce tajemnicze, gdyż pozwoliło nam  na podróż w czasie do epoki 
wielkich wypraw, turniejów rycerskich, królów i królowych. 
Uczniowie na parę chwil zamienili się w historycznych bohaterów 
odgrywając spektakularne sceny, jak przystało na prawdziwych, 
godnych oraz honorowych rycerzy.  Ta niezwykła  wyprawa przy-
pomniała o lśniących zbrojach, pięknych sukniach, wspaniałych 
zamkach czyli o wszystkim tym o czym marzą dzieci a czasami 
też dorośli. Piękna pogoda sprzyjała spacerom i wędrówką z cze-
go  również postanowiliśmy skorzystać. Zabierając plecaki, pro-
wiant, zapas dobrego humoru  ruszyliśmy w góry dokładnie szla-
kiem turystycznym prowadzącym do Grabowej chaty w Brennej. 
Kosztowało nas to trochę zmęczenia no i może odcisków ale wi-
doki były bezcenne. To jednak nie wszystko, gdyż następnie przy-
szła pora na regenerację  i odpoczynek na brzegu rzeki w pięknym 
słońcu obejmującym swoimi ciepłymi promieniami całą Brenne.  
Ostatni dzień naszej wspólnej letniej przygody to wyjazd do 
„Taakiej ryby” w Suminie. Dzieci po raz kolejny z wielką ochotą 
zarzuciły wędki a nuż ktoś wyłowi złotą rybkę, która spełni trzy 
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GMINNE TALENTY EKSPLODOWAŁY ! 

 
18 czerwca podczas festynu szkolnego w Łukowie Śląskim odbył się WIEL-
KI FINAŁ II Edycji „Urwis Show – Pokaż że Masz Talent”.  
Konkurs miał na celu ukazanie talentów, zdolności i umiejętności młodych 
ludzi, podnoszenie ich własnej wartości oraz nawiązanie trwałej współpracy 
między szkołami i przedszkolami naszego regionu. 
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw 
Społecznych – U'RWIS przy współpracy z Urzędem Gminy Gaszowice oraz 
Szkołą Podstawową w Czernicy. 
Była to już II edycja tego projektu – poprzednia w 2010 roku zakończyła się 
dużym sukcesem (podczas eliminacji do dwóch edycji "URWIS SHOW – 
Pokaż, że masz talent ", przed komisją eliminacyjną swoje talenty zaprezen-
towało ponad 200 dzieci!!!)   
Konkurs składał się z 2 etapów: wstępnych eliminacji i Finału. 21 maja       
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach  oraz 1 czerwca w Gimnazjum 
w Piecach odbyły się eliminacje wstępne URWIS SHOW. Dzieci występo-
wały indywidualnie i w zespołach.  
Spośród wszystkich uczestników, którzy zgłosili się na eliminacje, wyłonio-
nych zostało 20 najlepszych, którzy wystąpili 18 czerwca 2011 r. w Wiel-
kim Finale. 
Finaliści II Edycji „URWIS SHOW – Pokaż, że masz talent”: Julia Woja-
czek, Zespół „Red Girls” (J. Zimoń, J. Lip, E. Miera, M. Romańczuk, Z. 
Markiewicz), Joanna Łata, Kacper Kałusek, Aleksandra Gojny, Emilia Sala, 
Weronika Kwiatkowska, zespół „Dzikuski z Afryki” (J. Wojaczek,  A. Bałc, 
P. Wardęga), Marta Gryt, Anna Toman, Piotr Wieczorek, Zuzanna Markie-
wicz, Paulina Hetmańczyk, Barbara Hoszecka, Agata Woźnica, Aleksandra 
Widawska, Natalia Pełczyńska, Magdalena Musioł, Kacper Wójcik, Klaudia 
Śmieja, Dawid Wawoczny. 
Niewątpliwym atutem „URWIS SHOW – Pokaż, że masz talent” był udział 
znanych osobistości z Naszego regionu.  
W tym roku zaproszono do współpracy: 
Ziglindę Lampert-Raszyńską – nauczycielkę Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II Stopnia w Rybniku, dyrygenta chórów PSM, aktywnie zaangażowaną 
w rozwój amatorskiego ruchu śpiewaczego. 
Annę Miguła – artystkę plastyka. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą 
jako nauczyciel plastyki i emalii artystycznej. Ponadto zajmuję się: grafiką 
komputerową, fotografią ( retusz zdjęć, obróbka cyfrowa zdjęć), a także 
malarstwem, rysunkiem i wszystkim co ze sztuką związane. 
Annę Pytlik – członkini zarządu Stowarzyszenia Regionalnego Centrum 
Wolontariatu z Katowic, wolontariuszkę, pracowniczkę Stowarzyszenia 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz członkini U’RWIS-
ów, animatorka i koordynatorka projektów, od wczesnych lat młodzień-
czych związana z tańcem. 
Adriana Grada – dziennikarza Telewizji Polskiej oddział w Katowicach, 
kabareciarza, działacza społecznego, Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw 
Młodzieży „SIM” z Rybnika. 
Mirosława Barszowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Dalekowschodnich 
Sztuk Walki „TAO”, Trenera Reprezentacji Polski oraz Reprezentacji Ślą-
ska w sportowej odmianie chińskiego Kung-Fu zwanej Sanda (Sanshou), 
organizatora Gali Sportów Walki „Only 1”.  
Franciszka Niecia – artystę plastyka, Dyrektora Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułtowach, Doktora Sztuk Pięknych z grafiki warsztato-
wej, Wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 
 
W finale 18 czerwca Jury przyznało 7 nagród indywidualnych (1 miejsce 
oraz 4 wyróżnienia w konkursie ogólnym, 2 wyróżnienia w konkursie pla-
stycznym) oraz 1 nagrodę grupową.  
W kategorii indywidualnej nagrodzono: 
1 miejsce: Aleksandra Widawska – śpiew 
Wyróżnienie: Piotr Wieczorek - gimnastyka 
Wyróżnienie: Zuzanna Markiewicz – śpiew 
Wyróżnienie: Emilia Sala – gra na wiolonczeli 
Wyróżnienie: Dawid Wawoczny – gra na organach 
W kategorii grupowej wyróżniono zespół taneczny – „Dzikuski z Afryki”. 
Dziękujemy Wszystkim finalistom, gratulujemy laureatom. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok by odkryć nowe talenty.  
„Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS” pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim sponsorom oraz osobom i instytucjom, które po-
mogły Nam w realizacji „URWIS SHOW – Pokaż, że masz talent” i walnie 
przyczyniły się do jej sukcesu. A byli to:  
Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO – Mirosław Barszowski, 
F.H. Elektrosprzęt – Salon Muzyczny, Poseł na Sejm RP – Grzegorz Janik, 
Zakład Wędliniarski – Andrzej Stania, Firma Lorken-Tech – Henryk Bug-
dol, Lakiernictwo Samochodowe – Henryk Głombica, Lakiernictwo Samo-
chodowe – Czesław Bugdol, PieM Projekt – Firma Artystyczno– Reklamo-
wa – Paweł Mitura-Zielonka, Sklep Wielobranżowy – Józef Stebel, Firma 
Twist – Adam Bluszcz, Firma Okna i Drzwi PCV – DUDA, Firma Cyranex 

– Mirosław Cyran, Sklep Wielobranżowy – Elde, Radny Powiatu Rybnic-
kiego – Paweł Bugdol, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży „SIM” z Ryb-
nika, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z 
Rybnika, Subregion Zachodni Województwa Śląskiego oraz Urząd Gminy 
Gaszowice.     Urwis 

Podziękowania 

Organizatorzy oraz uczestnicy spotkania klasowego rocznika 1971 
SP Gaszowice, składają serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy 
Gaszowice Andrzejowi Kowalczykowi. 

Wakacyjny przerwa 

Jest lipiec, czas urlopów, również i chór „Bel Canto” ma przerwę w 
śniadaniu. Maj i Czerwiec był dla tego zespołu chórlanego bardzo 
pracowity. Już tradycyjne chór  zaśpiewał pieśni majowe w przyszpi-
talnej kaplicy w Orzepowicach, występował również w pszowskiej  
na tradycyjnym koncercie „Magnifikat”, a także uświetnił uroczy-
stość bierzmowania i Dnia Matki w Gaszowicach. Majowym gościem 
chóru „Bel Canto” był zaprzyjaźniony zespół z czeskiego Bruntala. 
Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy i ludziom dobrej woli, oba chóry 
zaśpiewały w pięknym zamku w Mosznej. Chórzystki chóru Bel Can-
to wyglądały bardzo szykownie, czego zasługą były nowe spódnice. 

Występ na Festiwalu Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski 2011” 
zainaugurował czerwcowe imprezy. Chór uświetnił Mszę św. odpu-
stową w kościele w Gaszowicach. Brał udział w IX-tym zlocie chó-
rów nad Olzą „Biwak Olza”. Zdobycie I-szego miejsca i Pucharu 
Sołtysa wprawiły w bardzo dobra humory wszystkich uczestników. 
Chórzystki z zespołu „Singers” podbiły serca słuchaczy wykonując 
piękne operetkowe utwory. Koncerty chóru „Bel Canto” są atrakcyjne 
dzięki pięknym utworom oraz występom solistów w osobach: Bożeny 
Kalisz, Agnieszki Stryczek, Justyny Palarz i Mateusza Piecowskiego 
- wychowanka chóru, który brał udział w telewizyjnym programie 
„Bitwa na głosy”. 

Tak duża liczba występów mogła mieć miejsce dzięki ofiarnej pracy 
p.dyrygenta, zaangażowaniu chórzystów oraz przedsiębiorczości  
Danieli Merkel, która w każdej sytuacji trzyma rękę na pulsie. 

Daniela Wojaczek 

ZAPROSZENIE 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Chóru Bel Canto.        
Z przyjemnością powitamy nowe osoby w chórze. Członkiem chóru 
może zostać każdy. Uwaga! Nie prowadzimy przesłuchań. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt z panią prezes Danielą Merkel tel.32/ 
430 61 95. 

UNIJE PIENIĄDZE 

W dniu 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego 
zatwierdził listę operacji dla drugiego naboru w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spośród 247 złożo-
nych wniosków w naborze, który się odbył w dniach od 26 
lipca 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r., dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich otrzyma w województwie śląskim 188 Wniosko-
dawców. W miesiącu lipcu Wójt Gminy Gaszowice - An-
drzej przy kontrasygnacie pani skarbnik - Ewy Grabowskiej, 
podpisał umowy na realizację dwóch projektów w ramach w/
w programu tj. „Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszo-
wicach” oraz „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czer-
nicy”. Remont Ośrodka Kultury związany będzie m.in.. Z 
jego ociepleniem, natomiast przy boisku w Czernicy powsta-
nie budynek pełniący zaplecze dla tego obiektu.  
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Z KALENDARZA WÓJTA 
W czerwcu i lipcu2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

24 czerwca - spotkanie w sprawie zmian w gospodarce odpadami komunal-
nymi  w Raciborzu, w spotkaniu uczestniczyła P. Stępień; 

25 czerwca - Jubileusz 80-lecia OSP Łuków Śl., w jubileuszu brała udział P. 
Kasperzec; 

28 czerwca - spotkanie robocze z sołtysami; 

29 czerwca - spotkanie w Starostwie Powiatowym nt. nowego projektu dot. 
rozwoju edukacji o nazwie ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji); 

2 lipca - uroczyste otwarcie „Galerii w Drodze” na terenie Ośrodka Kultury 
„Zameczek” w Czernicy;  

5 lipca - spotkanie z uczestnikami półkolonii ze Szczerbic w Ośrodku 
„Sioło”; 

10 lipca - obchody „Dni Czernicy”, w których udział wzięła p.Mańczyk; 

21 lipca - podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadań 
pn.„Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach” oraz „Budowa bu-
dynku wielofunkcyjnego w Czernicy” dofinansowanych z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

22 lipca - uroczyste obchody święta Policji w Rybniku. 

Informacja OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach przypomina, że od        
1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w 
życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w 
ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234) 

Podstawa prawna:  

art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). 

OPS 

Tajemnice naszych sukcesów 

Mijający rok szkolny dla naszej placówki jest czasem wielkich 
zmian. Oprócz zadań założonych w planie pracy przedszkole 
zrealizowało m.in.. projekt „Podróże w świat bajki i baśni’ w 
ramach programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju i Fi-
lantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS, Projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany 
przez firmę „Tymbark” i Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Zapraszamy do przed-
szkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a w 
sierpniu przystępujemy do kolejnego projektu z Kapitału Ludz-
kiego „Wakacje na tropie”. Przedsięwzięcie to pozwoli objąć 
przez miesiąc bezpłatną opieką grupę 25 dzieci w wieku przed-
szkolnym. 

Pracy w przedszkolu jest bez liku. Impreza goni imprezę, dzieci 
uczestniczą w ciekawych warsztatach, wycieczkach, zajęciach. 
Remontujemy pomieszczenia, wymieniamy meble i zabawki.      
W prace te angażują się pracownicy, rodzice i osoby życzliwe 
placówce i naszym podopiecznym. 

W tym roku po raz pierwszy odbył się festyn przedszkolny          
w ramach pikniku organizowanego przez Starostwo Rybnickie. 
Bardzo dziękujemy Staroście Powiatu Rybnickiego Panu Damia-
nowi Mrowcowi za możliwość wspólnego zorganizowania pikni-
ku, a także za mecenat nad programem „Zapraszamy do przed-
szkola”. 

Filarem i motorem wszelkich działań w przedszkolu są rodzice. 
Rada Rodziców i rodzice Sześciolatków zorganizowali dochodo-
wą zabawę karnawałową. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim 
darczyńcom za wsparcie materialne. Lista firm i osób prywatnych 
jest bardzo długa: TWIST Sp. z o.o. – Adam Bluszcz, Sklep Jubi-
lerski - Barbara Stebel, Sklep Spożywczy i Piekarnia Urszula        
i Czesław Lampert, Sklep Spożywczy  - Marzena Masarczyk, 
Państwo Ewa i Ryszard Jacek, Sklep Lewiatan – Tomasz Tomi-
czek, Państwo Halina i Jan Sopa, Pan Wojciech Kowalczyk, Pan 
Jacek Iwanek, Zakład Masarski – Bogdan Choroba, Zakład Fry-
zjerski – Sylwia Durczok, Zakład Fryzjerski – Mariola Korbel, 
Serwimed – Gabriela i Roman Kubek, Unister Plus Pytlik, Pani 
Katarzyna Czogalik, Pan Jacek Jeszka, Pan Marek Ferenszkie-
wicz, Pan Sebastian Appel, Pani Bogumiła Procek, Pan Piotr 
Szymura, Pan Dariusz Tomaszek, Sklep Wodno - kanalizacyjny - 
Jolanta Jarkiewicz. 

Podziękowania kierujemy także do Koła Gospodyń Wiejskich       
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie Śl. oraz Panów  
Krzysztofa i Tadeusza Tomeczek z Zespołu „Yata”. 

Rodzice grupy Pięciolatków przygotowywali i obsługiwali festyn 
w Łukowie Śl., zaś rodzice Maluszków pomagali przy organizacji 
Dnia Babci i Dziadka. 

Tradycją naszej placówki stało się realizowanie zajęć propagują-
cych zwyczaje, tradycje i ciekawe osoby naszej miejscowości. 
Zawsze chętnie pomagają w zajęciach panie: Grażyna Gunia, 
Joanna Łata, Małgorzata Mika, Krystyna Mandrysz, członkinie 
Koła Gospodyń w Łukowie Śl., strażacy z Łukowa Śl. I Czernicy, 
policjanci z Gaszowic. Co roku zwiedzamy piekarnię Pana Cze-
sława Lamperta, zakład fryzjerski Pani Sylwii Durczok, odwie-
dzamy miejscowych pszczelarzy. 

W ostatnich miesiącach w trakcie remontu łazienki otrzymaliśmy 
od Państwa Janiny i Pawła Kachel dekory, które ożywiły jednoli-
te ściany tego pomieszczenia. Mając tylu przyjaciół, pomocników 
i sponsorów pracownicy wraz rodzicami starają się o podniesie-
nie standardu warunków pracy Przedszkola w Czernicy.  

Dyrektor Przedszkola, Elżbieta Tulec 

Wielki Gran - Podsumowanie 

W dniu 18 czerwca w hali OKiS-u Gaszowice odbył się ostatni tur-
niej z cyklu „Wielki Gran” pod patronatem Wójta Gminy Gaszowice 
P. Andrzeja Kowalczyka. 

W zawodach tych udział wzięło 62 zawodników. Zwycięzcą okazał 
się k. Wojaczek Antoni, który zgromadził 2917 pkt. drugie miejsce 
zajęła P. Monika Gajda a trzecie miejsce zajął Maziarczyk Włady-
sław. Najlepszym zawodnikiem DĄB-u Gaszowice okazał się Woch-
nik Lucjan, który z wynikiem 2312 pkt zajął 8 miejsce. 

W ogólnej punktacji zwycięzcą okazał się aktualny indywidualny 
mistrz Polski Maziarczyk Władysław z wynikiem 8467, drugie miej-
sce zajęła Gajda Monika 7782, trzecie miejsce Herok Henryk 7621 
pkt. Najlepszym zawodnikiem Dębu okazał się k. Jerzy Pełczyński , 
który z wynikiem 7113 uplasował się na 6 pozycji. W zawodach tych 
ogółem wzięło udział 105 zawodników i zawodniczek. 

Chcielibyśmy jako sekcja serdecznie podziękować sponsorom, dzięki 
którym mogliśmy zorganizować tę edycję, a w szczególności Wójto-
wi Gminy, Staroście powiatowemu oraz właścicielom firm Lorken-
Tech i MCJ.       MP 
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