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W każdy piątek o godz. 18.00  pani Sołtys zaprasza na nordic 

walking - start od boiska (nie tylko w okresie wakacyjnym). 

Mamy też odnowione boisko do siatkówki plażowej, prace 

wykonali mieszkańcy i sołtys zakupiła nową siatkę, linie na 

boisko i piłkę do gry. 

Podczas wakacji realizowany jest również projekt prowadzo-

ny przez  KGW Łuków Śląski  „Gotujemy i Bojomy”, pod-

czas którego dzieci słuchają bojek, gotują i przygotowują 

przedstawienie. Zakończenie projektu w październiku. 

Nasze wakacje łukowskie uważamy za udane i zapraszamy 

do Nas! 
                                                                               B. Watoła 

Okres letni  rozpoczęliśmy Festynem Rodzinnym zorganizowanym przez sołtysa i radę 

sołecką. Festyn prowadził Marek Biesiadny. Podczas festynu odbył się mecz piłkarski dru-

żyn byłych zawodników LKS Łuków Śląski kontra Policja i Przyjaciele - Policja wygrała. 

Wystąpił dziecięcy zespół taneczny Majery. Odbył się również pokaz grupy Workout       

z Raciborza z Dawidem Łomnickim na czele, na niedawno otwartym placu ze sprzętem 

do takich ćwiczeń. Grupa pokazała do czego ten sprzęt można wykorzystać. Nie zabrakło 

też atrakcji dla dzieci - gry i zabawy, dmuchany zamek, darmowa wata cukrowa. Każde 

dziecko dostało od Pani Sołtys kinder niespodziankę. Panie z koła gospodyń przygotowały 

pyszne ciasta. 

Również w lipcu sołtys z radą sołecką w sali przy boisku zorganizowali Noc Bajkową, 

podczas której dzieci mogły się bawić, rysować, zobaczyć jak działa rzutnik Ania i zoba-

czyć filmik z kliszy. Dzieci zjadły pyszną kolację, którą przyrządziły panie. Pani sołtys wy-

świetliła dwa filmy wybrane przez dzieci i wszystkie zasnęły. Kolejny dzień rozpoczęliśmy 

pysznym śniadaniem i zabawą na świeżym powietrzu na placu zabaw. Rodzice odebrali 

swoje dzieci zadowolone. Na pewno taką noc powtórzymy! 

Podczas wakacji w każdą środę w łukowskim dworze Stowa-

rzyszenie U’rwis prowadzi warsztaty kreatywne dla dzieci. 

Powstał tam też Klub Mam i odbywają się tam  spotkania pa-

sjonatów rękodzieła. 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Łukowa zorganizowało dwie wy-

cieczki rowerowe zakończone ogniskiem. 

CZAS LETNI W SOŁECTWIE ŁUKÓW ŚLĄSKI 
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Już w najbliższych tygodniach ruszają prace budowlane związane z termomodernizacją budynków OSP Gaszowice     

i OSP Szczerbice. 

Celem prac jest ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz poprawa efek-

tywności energetycznej. 

Dla każdego z budynków projekt obejmuje prace związane z ociepleniem budynku, wymiana stolarki okiennej          

i drzwiowej oraz wymiana kotła na kocioł pelletowy (biomasa-OZE) wraz z modernizacją kotłowni. Zadania te wpi-

sane są w Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO2, PM10 oraz oszczędność energetyczna dla energii końco-

wej. Z każdym rokiem zmienia się wygląd obiektów będących własnością gminy. Cieszymy się, że nasi mieszkańcy 

oceniają te zmiany bardzo pozytywnie.                                                                                                          UG 

KOLEJNE BUDYNKI DO TERMOMODERNIZACJ I  

Uprzejmie informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty 

środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Reali-

zatorów programu, podjął decyzję o uruchomieniu         

w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie 

zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Szczegóły programu oraz druk wniosku można znaleźć 

na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl  w zakładce      

"Aktywny Samorząd". Przypominamy, że można składać 

wnioski na wypłatę „500+” na każde dziecko.     

                                

                                                              OPS Gaszowice 

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU WÓZKÓW 

RUSZA PRZEDSZKOLE W PIECACH  
Od 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Ślą-

skiej w Piecach uruchomione zostaną dwa oddziały przed-

szkolne. Przyjętych zostało 43 przedszkolaków – 19 w grupie 

starszej oraz 24 w grupie młodszej. Na chwilę obecną rozdy-

sponowane zostały wszystkie wolne miejsca. 

Nowo powstałe przedszkole posiada dwie sale, szatnię oraz 

stołówkę. Pomieszczenia zostały już wyposażone w najpo-

trzebniejsze mebelki, elementy edukacyjne i zabawki. Na ścia-

nach królują jasne i wesołe kolory, a na podłodze w salach 

leżą kolorowe dywany. 

Podwórko również zostało wyposażone w piękny plac zabaw. 

Na przedszkolaków czeka zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 

wiszącymi pomostami, ścianką wspinaczkową i piaskownicą. 

Rozbudowa budynku szkoły i adaptacja na przedszkole wynio-

sła 1 100 000 zł, a całkowite wyposażenie łącznie z placem 

zabaw 300 tys. zł.        
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O GASZU, GASZOWICACH I MIE JSCOWEJ SZKOLE 

Trwają prace związane z zagospodarowaniem skweru pomiędzy boiskami sportowymi przy ul. Wolności w Czernicy, teren 

powoli zaczyna nabierać kształtów. Prace prowadzone są także przy Domu 

Sportu w Łukowie Śląskim, przebu-

dowano zewnętrzne schody pro-

wadzące do budynku, powstają 

nowe drogi dojazdowe. Mamy na-

dzieję, że estetyka miejsc publicz-

nych zachęci mieszkańców gminy 

do licznych spacerów i wycieczek 

rowerowych w gronie rodziny. Na 

terenie zielonym w Piecach zabu-

dowano dwa nowe elementy zaba-

wowe („tyrolka”).                   UG 

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PUBLICZNYCH 

Trzecią ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miej-

scach: 

Piece - 13, 16 września br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 13, 16 września w godz. 9.00 - 15.00, 14 września w godz. 9.00 -13.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

Czernica – 11, 12 września br. w godzinach 9.00 - 12.00  oraz 13 i 16 września br. w godzinach 9.00 - 12.00 i 15.00 - 17.00, 

Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 10, 11, 12 września br. w godzinach 16.00 -19.00 UWAGA! ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

Gaszowice - 12, 13 oraz 16 września br. w godzinach 8.00 - 12.00  i 14.00 - 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Ukazała się kolejna książka opisująca przeszłość Gaszowic,  lecz także pośred-

nio gminy i naszego regionu. Jej autorem jest Norbert Niestolik, dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.  Publikacja 

obejmuje 165 stron tekstu wzbogaconego licznymi kolorowymi  rysunkami 

oraz  pracami literackimi  uczniów. Tekst podstawowy dotyczy legendy o Ga-

szu, założycielu wsi.  W książce zamieszczono także  kilka źródeł historycz-

nych związanych z piękną historią wsi i miejscowej szkoły. Publikację wzboga-

cają  liczne archiwalne i  współczesne  zdjęcia. Wartość książki podnoszą dwie 

recenzje umieszczone na jej okładce. Ich autorami są profesor Wiesław Greb-

ski z Uniwersytetu w Pensylwanii (USA) oraz doktor Justyna Modrzejewska    

z Akademii Humanistyczno -  Ekonomicznej w Łodzi. Autorką rysunku na 

okładce jest rybnicka artystka Kazimiera Drewniok. 

 Książka powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu Pawła Bugdola - 

Wójta Gminy Gaszowice, który opatrzył ją okolicznościowym wstępem. Wy-

raził on życzenie, że: „będzie ona wykorzystywana przez nauczycieli w ich codzien-

nej pracy oraz czytana przez uczniów i mieszkańców gminy.” 

Zachęcamy  miłośników historii naszej „małej Ojczyzny” do kupna najnowszej 

publikacji. Wydawcą „Legendy i historii prawdziwej o powstaniu Gaszowic” jest 

OKiS w Gaszowicach, który również prowadzi jej dystrybucję. Życzymy miłej lektury.   

                                                                                                                                                            N. Niestolik                                                                                            

NORDIC WALKING SOŁEC TW  
26 lipca z inicjatywy sołtyski Łukowa Śląskiego odbył się pierwszy marsz   

Nordic Walking Sołectw. 

Zaproszenie przyjęli sołtysi wszystkich sołectw naszej gminy. Udział 

wzięli sołtysi Gaszowic, Piec, Szczerbic i Łukowa razem z mieszkańcami. 

Spacer miał na celu przedstawienie urokliwych miejsc Łukowa Śląskiego. 

Po 3 km spacerze był czas na wspólne biesiadowanie przy ognisku. Było 

bardzo wesoło. Za rok odwiedzimy inne sołectwo.                 B. Watoła 
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AKTYWNIE SPĘDZONE WAKACJE W CZERNICY  

W Czernicy na boisku 

wielofunkcyjnym Sołtys 

zorganizował zajęcia 

„Gry i zabawy z tenisem 

ziemnym". W zaję-

ciach  uczestniczyły 

dzieci prawie z całej 

Gminy. Treningi odby-

wały się dwa razy dzien-

nie od poniedziałku do 

piątku, a w soboty         

i niedziele młodzi tenisiści mogli pochwalić się umiejętnościami 

grając z rodzicami. Wskazówki i techniczne zagrywki można 

było uzyskać u instruktora tenisa. Wszystko to było zupełnie 

za darmo. Po zajęciach dzieci mogły poczęstować się cukierka-

mi i lodami. Większość 

uczestników jest zainte-

resowana rozwijaniem 

swoich umiejętności teni-

sowych. Sołtys już ma     

w planach zorganizować 

we wrześniu turniej teni-

sowy „Czernica Cup" dla 

p o c z ą t k u j ą -

cych.                  A. Mróz 

KOLEJKĄ NA DOŻYNKI 

Opłata za odpady komunalne 
 

Przypominamy, że 20 września br. mija kolejny kwartalny 

termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do korzystania z 

darmowego „transportu dożynkowego”. W dniu 25 sierpnia 

br. będzie można skorzystać z kolejki dożynkowej dowożącej 

gości Wojewódzkich Dożynek do Łukowa Śląskiego. Kolejka, 

mogąca pomieścić 44 osoby, będzie kursować na trasie: Ga-

szowice, przystanek Urząd Gminy – Łuków Śląski (skwer przy 

Lokomotywie) – Czernica (kaplica ul. Sobieskiego). Poniżej 

przedstawiamy rozkład jazdy kolejki. Ze względu na rangę 

uroczystości przewidujemy problemy z miejscami parkingo-

wymi na terenie Łukowa Śląskiego, dlatego też zachęcamy do 

korzystania z tej formy transportu, będzie to niewątpliwie 

atrakcyjna forma podróży, szczególnie dla najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do pozostawienia 

samochodów na parkingach w Gaszowicach i Czernicy. 

Gaszowice (Urząd Gminy) – 

kierunek Łuków Śląski 

Łuków Śląski (Lokomotywa)

– kierunek Czernica 

14.15 14.30 

15.15 15.30 

16.15 16.30 

17.15 17.30 

18.15 18.30 

19.15 19.30 

20.15 20.30 

Czernica (ul. Sobieskiego)  

–  kierunek Łuków Śląski 

Łuków Śląski (Lokomotywa)

– kierunek Gaszowice 

14.45 15.00 

15.45 16.00 

16.45 17.00 

17.45 18.00 

18.45 19.00 

19.45 20.00 

20.45 - 


