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NAKŁAD - 1500 EGZEMPLARZY  

ISSN 2451-1366 Miesiące letnie to okres w 

którym prowadzone są 

najbardziej intensywne pra-

ce inwestycyjne na terenie 

Gminy Gaszowice. Rok 

2018 obfituje w duże inwe-

stycje, aktualnie zakończo-

no budowę szatni sporto-

wej przy 

b o i s k u 

KS Szczerbice, dobiegają końca prace przy budowie no-

wego przedszkola w Piecach. Zaawansowane prace bu-

dowlane trwają także przy termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej w Gaszowicach. Rozpoczęto także „duży 

remont”  ulicy Rudzkiej w Gaszowicach. 
W Czernicy, tuż przy boisku LKS Zameczek, na dniach 

powstanie otwarta strefa aktywności.  

W ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych PIL, w poszcze-

gólnych sołectwach zostaną wykonane następujące zada-

nia:  

Gaszowice - zadanie o nazwie „Florek” – zostanie zaku-

piony m.in. grill, piec chlebowy, wędzarnia oraz ławo-

stoły,  

Piece - zadanie pn. „Wiejskie centrum obrad” – sołectwo 

będzie miało swoją altankę, grill oraz ławostoły, wokół 

altany nasadzone zostaną również drzewa i krzewy,  

Szczerbice z inicjatywą „Rozwijać się wspólnie” w ra-

mach, której zostanie zakupiony sprzęt AGD, sprzęt mu-

zyczny, meble i ławostoły,  

Sołectwo Czernica stworzy „Plac bajtla” na którym znaj-

dą się sprzęty do zabaw dla najmłodszych,  

Łuków Śląski przywita nas „Przyjaznym wizerunkiem” 

dzięki witaczom, a także zakupione zostały krzesła i stoły. 

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, dofi-

nansujemy wymianę 55 starych kotłów węglowych na no-

woczesne ekologiczne kotły z automatycznym dozowaniem paliwa.  UG 

INWESTYCJE W TOKU 

Na zdjęciach, od góry: 1 - Termomoderni-

zacja SP Gaszowice, 2 - Szatnia KS Szczer-

bice, 3 - Przedszkole w Piecach. 
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ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH  
Informujemy, że w dniach 13, 14 i 15 września 2018 prowa-

dzona będzie zbiórka odpadów budowlanych. Odpady budow-

lane należy dostarczyć do kontenerów znajdujących przy 

PSZOK-u (ZOK Gaszowice, Rydułtowska 7). 

Do odpadów budowlanych zaliczamy pozostałości po drob-

nych remontach wykonywanych samodzielnie. Natomiast je-

żeli remont budynku prowadzony jest przez firmę budowlaną, 

wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowie-

dzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. 

 

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH NIE ZALICZAMY: 

-odpadów zawierające odpady niebezpieczne, 

-pokryć dachowych (w szczególności: papa, eternit), 

-opakowań po środkach ochrony roślin, 

-opakowań po farbach i rozpuszczalnikach, olejach samocho-

dowych. 

Kolejną ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego 

będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach  

i miejscach: 

Piece - 14 i 17 września br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 

17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice – 14 września br. w godzinach 9.00 - 15.00, 15 

września  br. w godzinach 9.00 - 13.00, 17 września br. w go-

dzinach 9.00 - 15.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

Czernica - 12, 13, 14 i 17 września br. 9.00-12.00 i 15.00 - 

17.00, Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski – 14 i 17 września br. w godzinach  16.00 - 

19.00, biuro sołtysa w Domu Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice – 12,13, 14 i 17 września br. w godzinach 8.00 - 

18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

W dniu 27 lipca br. Zespół „Szczerbicko Czelodka” promo-

wał naszą Gminę Gaszowice na uroczystościach 25-lecia 
Miłośników Rydułtów w Rydułtowach. W uroczystościach 

brało udział 10 zespołów. Bardzo cieszymy się z otrzymane-
go zaproszenia. 

WYSTĘPY W RYDUŁTOWACH 

WAKACYJNE WYCIECZKI Z OKISEM 
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach w okresie 

wakacji 2018 roku zorganizował 6 wycieczek krajo-

znawczych w których uczestniczyło przeszło 300 osób. 

Wycieczki zostały zorganizowane do: Mysłowic i Tar-

nowskich Gór, Kamieńca Ząbkowickiego i Ząbkowic 

Śląskich, Walimia, Szczyrku i Wisły, do Cieszyna oraz 

na Słowację. 

W każdej wycieczce uczestniczył przewodnik który 

uczestnikom przekazywał wiele informacji o miejscach 

które odwiedzaliśmy i o tych które po drodze mijali-

śmy. 

Ośrodek kultury pragnie podziękować uczestnikom 

wycieczek za to że chcą podziwiać piękno  naszego kra-

ju i nie tylko. 

Zapraszamy do uczestnictwa w wycieczkach w Kolej-

nych latach.  Program i miejsca na nowy rok podamy na 

początku nowego roku. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje  

także wycieczki zagraniczne. 

W kwietniu odbyła sie wycieczka do Czech, podziwiali-

śmy Kutną Horę, Hradec-Kralowe, Karlowe Vary, Ma-

riańskie Łaźnie oraz Pragę. Natomiast w październiku 

odbędzie się wycieczka do Włoch i na Lazurowe  Wy-

brzeże, gdzie będziemy podziwiać Mediolan, Genuę, San 

Remo, Potofino, Cannes, Monte Carlo, Monaco, Saint 

Tropes. 
Białek Jerzy, Dyrektor OKiS Gaszowice 

WAKACJE PEŁNE PRZYGÓD 
Tradycyjnie, jak co roku 

uczniowie Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Szczer-

bicach mogli ciekawie spę-

dzić czas na zorganizowa-

nych przez placówkę pół-

koloniach. Cała przygoda 

rozpoczęła się w Koszęci-

nie, gdzie dzieci odwiedziły 

siedzibę  Zespołu Pieśni i 

Tańca „Śląsk”, doskonaląc 

swoje umiejętności taneczne. Następnym punktem pro-

gramu było zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Wie-

liczce. Z pięknej Wieliczki ruszyliśmy w stronę Ochab, a 

konkretnie do parku rozrywki. Tutaj wychowankowie 

mogli zobaczyć miniatury najsłynniejszych budowli świata 

oraz skorzystać z szeregu różnych atrakcji. Po wspaniałej 

zabawie nadszedł czas na podziwianie gwiazdozbiorów w 

obserwatorium astronomicznym w Czernicy. Ostatnim 

przystankiem na wakacyjnej trasie był park linowy w Ra-

dlinie. Podsumowując plan półkolonii obfitował w różne 

ciekawe atrakcje, także każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wiadomo nie od dziś, iż wszystko co piękne szybko się 

kończy, dlatego już  czekamy na kolejne półkolonie. Ser-

deczne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Ga-

szowice Pana Pawła Bugdola oraz Rady Rodziców za 

wsparcie naszej akcji. Podziękowania składamy, także 

kierownikowi półkolonii Pani Gabrieli Krakowczyk, jak 

również nauczycielom sprawującym opiekę nad ucznia-

mi. 
ZSP Szczerbice 
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S p ó ł d z i e l n i a  S o c j a l n a 

"Horyzonty kultury" zaprasza 
na spektakl papierowy "Bery z 

garca", grany na ślonskim byfy-
ju. Tym razem będzie to hi-

storia Helci, która mieszka na 
familokach. Na familokach jest 

dużo dzieci i zawsze jest we-
soło. Helcia, jak dorośnie, 

będzie pracowała w Hucie 
"Silesia" i robiła garnki, jak jej 

mama. Czasy PRL-u widziane 
oczami dziecka.  

 
Premiera - 2 września 2018 r.  

Ośrodek Kultury "Zameczek" 
Godziny spektakli: 16:00, 16-
16:30, 17:00, 17:30, 18:00. 

 
Bilety w sprzedaży w dniu 

premiery.  

Speed-ball to dyscyplina, w której wykorzystuje się rakiety 

oraz specjalną eliptyczną piłeczkę na żyłce. Podstawowa zasa-

da gry to zmiana kierunku lotu piłki, która wędruje po parabo-

li wokół masztu. Sport ten dzieli się na kilka konkurencji. Su-

per solo to rozgrywka na czas w której zawodnik uzyskuje 

punkty na podstawie ilości uderzeń w określonym czasie, ko-

lejno na prawą i lewą rękę a potem oburącz na forehand i 

backhand. W grze singlowej mierzy się dwóch zawodników – 

rozgrywka toczy się do dwóch wygranych setów. W deblu 

jest podobnie, przy czym tutaj mierzą się 2 pary zawodników. 

Speed-ball można trenować rekreacyjnie lub wyczynowo. 

Obie formy treningu wpływają korzystnie na zdrowie, ponie-

waż uruchamiają mięśnie obręczy barkowej, nadgarstek oraz 

nogi. Ponadto speed-ball rozwija koordynację wzrokowo-

ruchową. Gra wymaga skupienia i obserwacji małej szybkiej 

piłeczki w locie, która może tworzyć różne parabole wokół 

masztu, co bardzo rozwija refleks. 

Wszystkich mieszkańców pragnących spróbować nowej formy 

ruchu i poznać zasady gry w speed-ball zachęcamy do wzięcia 

udziału w zajęciach.  

Szczegóły na stronie www.gbluxtorpeda.org. 

 

Zajęcia są BEZPŁATNE i rozpoczną się 26.09.18. 

 

Projekt "5x30 w powiecie rybnickim" dofinansowany ze środ-

ków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 

"Sport dla Wszystkich" 

Luxtorpeda 

KURS GRY W SPEED-BALL! 
Jak co roku, w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 

został rozegrany Memoriał Michała Mazurek i Franciszka 

Porwoł. Turniej ten na stałe wpisany jest w rozgrywki skatowe 

rangi GPO odbywające się w Gaszowicach.  

W zawodach rozegranych 11 sierpnia br., uczestniczyło 60 

skaterów w tym jedna kobieta. Najlepszy wynik pierwszej serii 

to 1796 punktów, które uzyskał reprezentujący „Strażaka Gło-

żyny”, kolega Władysław Maziarczyk. Druga seria padła łupem, 

z wynikiem 1911 punktów, kolegi Bolesława Gajda, reprezen-

tujący „Fortecę Świerklany”. 

Po zsumowaniu punktów zdobytych w I i II serii, klasyfikacja 

wyglądała następująco: 

I miejsce (2872 pkt.) – Bolesław Gajda, Forteca Świerklany; 

II miejsce (2871 pkt.) – Rajnard Pszynicki, LKS Górki Śląskie; 

III miejsce (2865 pkt.) – Edward Dudkiewicz, Połomia. 

Sędzią oraz prowadzącym zawody był kolega Eugeniusz Cyran. 

Jako, że był ostatni turniej cyklu GPO organizowany przez 

naszą sekcję w tym roku, chciałbym z tego miejsca serdecznie 

podziękować sponsorom tj. Staroście Rybnickiemu – Damia-

nowi Mrowiec, Wójtowi Gminy Gaszowice – Pawłowi Bugdol 

oraz panu Jackowi Czogalla. To dzięki funduszom zdobytym 

przy okazji organizacji tych zawodów, sekcja prosperuje i stara 

się jak najlepiej reprezentować naszą Gminę.      Marian Pielacz 

MEMORIAŁ MAZURKA I PORWOŁA 
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Urząd Gminy Gaszowice informuje mieszkańców 

biorących udział w projekcie „Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego na 

terenie Gmin Partnerskich” o możliwości odbioru 

opracowań sytuacyjno-technicznych przygo-

towanych przez firmę Semper Power.  

Dokumentację można odebrać w godzinach pracy 

urzędu w Referacie Ochrony Środowiska  

i Rozwoju Gminy (pokój 03). 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach 

12.10.2018 r. – 19.10.2018 r. 

wycieczkę 

Włochy północne i Lazurowe  Wybrzeże  
 

W programie: Rejs po Jeziorze Garda, San Remo, Can-

nes, Saint Tropez, Nicea, Monako, Genua, Portofino, 

Mediolan. W cenie: 5 noclegów, 5 śniadań i obiadokola-

cji, ubezpieczenie, transport autokarem. 

Koszt: 2090,00 zł od osoby. Zaliczka 700,00 zł przy  

zapisie.  

Koszty  dodatkowe (m.in. bilety wstępu) - 90  euro/os. 

Zapisy do 31.08.2018r.  

Szczegółowe informacje i zapisy w kawiarni ośrodka. 

Tel.  32 43 05 485 lub 608 013 387 

Ośrodek Kultury i Sportu  
w Gaszowicach 
zaprasza na święto 

 

Kartofla i Kapusty 
 

w dniu 23.09.2018 [niedziela] 
godz. 15.00 

 
W programie promowanie żywienia i upra-
wy kartofla i kapusty oraz tradycje z nim 
związane. 
Degustacje potraw z kartofli i kapusty przy-
gotowanych przez koła gospodyń wiejskich 
z powiatu rybnickiego oraz Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Gaszowicach. 
Występy uczniów szkoły podstawowej i 
dzieci z przedszkola w Gaszowicach, chóru 
Bel Canto. 

Wstęp wolny 


