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7 sierpnia br. w Ośrodku Kul-

tury i Sportu w Gaszowicach 

odbyło się uroczyste wprowa-

dzenie nowego Komendanta 

Komisariatu Policji w Gaszo-

wicach, którym został podinsp. 

Grzegorz Dudacy. Wprowa-

dzenia dokonał Komendant 

Miejski Policji w Rybniku insp. 

Teofil Marcinkowski. W uro-

czystości wzięli udział policjan-

ci i pracownicy cywilni jed-

nostki, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. 

Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski uroczyście 

wprowadził na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Gaszowi-
cach podinsp. Grzegorza Dudacego, który dotychczas pełnił służbę na sta-

nowisku Komendanta Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach. Ce-

remonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Miejskie-

mu Policji w Rybniku. Po odczytaniu decyzji personalnej, głos zabrał insp. 

Teofil Marcinkowski, który wręczył rozkaz wprowadzanemu komendanto-

wi, życząc wytrwałości oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodo-

wym jak i osobistym. Kolejnym elementem było wystąpienie nowego szefa 

komisariatu Policji w Gaszowicach. W uroczystości, oprócz policjantów 

oraz pracowników cywilnych, wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Po-

wiatowy oraz Wójtowie Gminy Gaszowice, Jejkowice oraz Lyski. Uroczy-

stość zakończyła się złożeniem meldunku. 

Tekst i zdjęcie: slaska.policja.gov.pl 

Wprowadzenie nowego Komendanta 

Komisariatu Policji w Gaszowicach 
OKiS Gaszowice  

zaprasza do udziału w wy-

cieczce 

Szwajcaria Saksońska - 

Bawaria Północna 

w dniach 21.10.2017 do 

25.10.2017 

W programie m.in.: 

DZIEŃ 1: WURZBURG, 

BAMBERG; 

DZIEŃ 2:  RATYZBONA, 

NORYMBERGA; 

DZIEŃ 3: MIŚNIA, MORIT-

ZBURG; 

DZIEŃ 4: CZESKA SZWAJ-
CARIA, DECINA; 

DZIEŃ 5: DREZNO, KO-

NIGSTEIN, BUDZISZYN. 

CENA  - 1490 zł/os 
W cenie: transport autoka-

rem, 4 noclegi w hotelu lub 

pensjonacie ***, pokoje 2 os. z 

łazienkami, 4 śniadania; 4 obia-

dokolacje, opiekę pilota-

przewodnika, ubezpieczenie 
NNW + KL + BP. 
Zapisy i informacje w kawiarni 

tel. 32/4305485. 

W dniach 14, 15, 16  września 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów budowla-

nych. Do odpadów budowlanych zaliczamy pozostałości po drobnych remon-

tach. Odpady budowlane należy dostarczyć do kontenerów które będą się znajdo-

wały obok Zakładu Obsługi Komunalnej przy ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach. 
DO ODPADÓW BUDOLANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SYSTEMU GMINNEGO ZALICZAMY: 

-deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz ceglany, 

tynkarski, betonowy, styropian,  drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, odpa-

dy instalacyjne, wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych które nie wymagają 

zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wymaganego ustawą Prawo Budowlane. 

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SYSTEMU GMINNEGO NIE ZALICZAMY 

-odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających odpady niebezpieczne, papy, eternitu, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań 

po farbach i rozpuszczalnikach czy olejach samochodowych.                   Referat Ochrony Środowiska 

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH 

Na zdjęciu: Nowy Komendant Komisariatu Policji w Gaszowicach,  

podinspektor Grzegorz Dudacy. 
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Miło nam poinformować, że mieszkańcom 

Gminy Gaszowice przy współpracy z Ośrod-

kiem Kultury i Sportu w Gaszowicach udało 

się pozyskać środki na realizację programu 

„Ruch i zdrowe odżywianie to nasze zada-

nie!”. Projekt rozpoczął się w sierpniu br i 

potrwa aż do grudnia. W czasie trwania pro-

jektu mieszkańcy Gminy Gaszowice mają 

możliwość uczestniczenia w bezpłatnych za-

jęciach dotyczących zdrowego odżywiania, 

aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdro-

wego trybu życia. Zajęcia odbywają się cy-

klicznie – w czwartki lub piątki w zależności 

od rodzaju zajęć.  Dla uczestników projektu 

zaplanowano szereg atrakcji m.in. warsztaty 

kulinarne, zajęcia fitness z instruktorem, zaję-

cia z mistrzem carvingu ( rzeźbienie w owo-

cach i warzywach), marsz nordic walking, 

konkurs na danie wege i wiele innych.  

W ramach projektu zostaną wydane dwie 

broszurki. Pierwsza w której zostaną opisane 

ćwiczenia i instrukcje jak poprawnie je wyko-

nywać, aby nie przyniosły więcej szkody niż 

pożytku, oraz druga w której znajdą się prze-

pisy na zdrowe, a nie koniecznie drogie  

i nudne dania. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYST-

KICH MIESZKAŃCÓW!   

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE. ZAPISAĆ MOŻ-

NA SIĘ POD NR TEL. 789-313-595 

Ruch i zdrowe odżywianie  

to nasze zadanie! 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach w okresie 

wakacji 2017 roku zorganizował 6 wycieczek krajo-

znawczych w których uczestniczyło przeszło 300 

osób. Wycieczki zostały zorganizowane do: Krako-

wa, Jaskini Demaniowskiej w Słowacji, Wrocławia, 

Łodzi, Zabrza i Gliwic. W każdym wyjeździe uczest-

niczył przewodnik który przekazywał wiele cennych 

informacji o miejscach które odwiedzaliśmy, i o tych 

które po drodze mijaliśmy. Ośrodek Kultury pragnie 

podziękować uczestnikom wycieczek za to, że chcą 

podziwiać piękno naszego kraju i nie tylko. Zaprasza-

my do uczestnictwa w wycieczkach w roku następ-

nym, program i miejsca na nowych wyjazdów poda-

my w terminie późniejszym. Ośrodek Kultury i Spor-

tu w Gaszowicach organizuje także wycieczki zagra-
niczne. W kwietniu odbyła sie wycieczka na Ukrainę 

gdzie podziwialiśmy Lwów i okolice, natomiast w 

październiku odbędzie się wycieczka na górną Bawa-

rię oraz Dolną Saksonię i Szwajcarię czeską.   

Jerzy Białek 

Wycieczki wakacje 2017 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza na 
 

Święto 

Kartofla 

i Kapusty 
 

 
 

W dniu 24.09.2017 [niedziela] od godz. 15.00. 
 

W programie: promowanie żywienia i uprawy kar-

tofla i kapusty oraz tradycje z nim związane. 

Degustacje potraw z kartofli i kapusty przygoto-

wanych przez koła gospodyń wiejskich z powiatu 

rybnickiego oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Ga-
szowicach. 

Występy uczniów szkoły podstawowej i dzieci  

z przedszkola w Gaszowicach, chóru Bel Canto. 

Wstęp wolny. 

Tradycyjnie, jak co roku Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Szczerbicach zorganizował dla swoich 

uczniów półkolonie letnie obfitujące w szereg 

atrakcji. Wychowankowie mieli możliwość pozna-

nia od kuchni pracy dziennikarzy, dzięki wizycie w 

telewizji TVS. Następnego dnia dzieci udały się do 

parku linowego, gdzie aktywnie spędziły czas. Wie-

le radości przysporzyła uczestnikom półkolonii wy-

cieczka do Wisły, a szczególnie przejazd kolejką. 

Uczniowie poznali również zwyczaje Indian, pod-

czas pobytu w Wiosce Indiańskiej. Nie zabrakło 

Wakacyjne przygody 

oczywiście seansu w kinie. Wszyscy bawili się wspa-

niale. Za możliwość tak ciekawego spędzenia wolne-

go czasu pragniemy podziękować: Wójtowi Gminy 

Gaszowice Panu Pawłowi Bugdolowi, Pani dyrektor 

Edycie Knapik i Radzie Rodziców. Szczególne podzię-

kowania kierujemy do kierownika półkolonii Pani Ga-

brieli Krakowczyk oraz nauczycieli, którzy w ramach 

wolontariatu sprawowali opiekę nad uczniami.    

A.Ch. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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SPRAWDŹ WAŻ-

NOŚĆ  

DOWODU OSO-

BISTEGO!  

Urząd Gminy Gaszo-

wice przypomina o 

obowiązku wymiany 

dowodu osobistego 

przed upływem termi-

nu jego ważności. 

Termin oczekiwania 

na nowy dokument to 

cztery tygodnie. 

Sołtys Czernicy zaprasza od września w każde po-

niedziałki i środy na Czernicki nordic walking 

zbiórka 19.30 przy klubie LKS. 

Zespół Trojak, działający przy Ośrodku Kultury w Czerni-

cy, zaprasza 30 sierpnia 2017 r. w godzinach od 17:30 do 

20:00 na Ludowe Popołudnie. W zamkowym parku odbę-

dzie się biesiadny wieczór z muzyką i śpiewami. Wystąpi 

zespół Trojak oraz zaproszeni Goście z okolicznych wsi i 

miasteczek. To czas dla całych Rodzin. Zapraszamy do 

wspólnego spędzenia czasu w bezpiecznej przestrzeni par-

ku i zamku. Dla najmłodszych stoiska z ludowym rękodzie-

łem.  

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza 1 września 2017 r. 

na czernickie wesele. Impreza plenerowa, godz. 19:00. 

Uczestnictwo w weselu wynosi 30,00 zł/od osoby (w cenie: 

miejsce przy stole oraz weselny poczęstunek). 


