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20 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szczerbicach. Budo-

wa boiska została dofinansowana z funduszy europejskich tj. Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach środków pocho-

dzących z budżetu LGD LYSKOR w kwocie 227038 zł. Obiekt został po-

święcony przez księdza Proboszcza Henryka Kierasa. Wójt Gminy oficjalnie 

przekazał nowo wybudowany obiekt dyrektor szkoły – Pani Edycie Knapik. 

Mamy nadzieję, że nowe boiska przypadną do gustu miłośnikom sportu i nie 

tylko.                UG 

Uroczyste otwarcie boiska w Szczerbicach 

OPŁATA ZA GOSPODA-

ROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Przypominamy, że kolejny 

kwartalny termin wnoszenia 

opłat  za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi upłynął 20 

września br.  

Osoby, które nie wnoszą opłat 

w terminie narażone są na po-

niesienie dodatkowych kosztów 

egzekucji. 

Ponadto przypominamy, że  

w przypadku zmian danych bę-

dących podstawą do ustalenia  

opłaty za gospodarowanie od-

padami, właściciel nieruchomo-

ści jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od 

dnia powstania zmiany. W 

szczególności dotyczy to przy-

padków gdy zmienia się ilość 

osób zamieszkujących na danej 

nieruchomości m.in. w przypad-

ku narodziny dziecka lub śmier-

ci domownika.         UG 
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W piątek, 22 września br. w  OKiS Gaszowice, odbył 

się pokaz carvingu w ramach projektu „Ruch i zdrowe 

odżywianie to nasze zadanie!” dofinansowanego ze 

środków programu Działaj Lokalnie – Fundusz Lokalny 

Ramża. Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i wa-

rzywach, wywodząca  się z Dalekiego Wschodu.  Po-

kaz poprowadził Dominik Bajer – mistrz Polski w 

carvingu. Chętne osoby mogły pomóc w rzeźbieniu 

oraz zadawać pytania.  Pokaz trwał około 2 godzin. 

Wszystkim uczestnikom oraz prowadzącemu serdecz-

nie dziękujemy i zapraszamy na kolejne zajęcia prowa-

dzone w ramach projektu „Ruch i zdrowe odżywianie 

to nasze zadanie!” 

Pokaz carvingu 

Gmina Gaszowice w tym 

roku świętowała dożynki w 

sołectwie Gaszowice. Im-

preza była przygotowana 

przez Koło Gospodyń 

Wiejskich, Ośrodek Kultu-

ry i Sportu wraz z Wójtem 

Gminy Pawłem Bugdolem. 

Mimo niepogody cieszyła 

się sporym zainteresowa-

niem. W sobotę 2 września 

br., odbyło się Święto Ga-

szowic którego gwiazdą był 

zespól ANDRE. Ponadto 

imprezę uświetnili swymi 

występami zespół SINGERS, 

K&T, zespół taneczny POWERFULLBROW. Nie zabra-

kło również atrakcji dla dzieci. Na zakończenie pierwsze-

go dnia odbył się pokaz sztucznych ogni. 

W niedzielę 3 września br. impreza dożynkowa rozpo-

częła się od Mszy dziękczynnej za zebrane plony, którą 

uświetnił chór BEL CANTO. Następnie odbył się prze-

jazd ulicami Gaszowic korowodu z wozami konnymi oraz 

kolorowymi przyczepami z humorystycznymi opisami i 

przebierańcami. Po uroczystym otwarciu i wręczeniu 

chlebów dożynkowych rozpoczęto występy zespołów 

Piotra Szefera, „Szczerbickiej czelodki”, pokaz tańca li-

niowego oraz zespołu śpiewaczego „Trojak”, a wieczo-

rem rozbawił wszystkich zespół czarnoskórych wyko-

nawców Jambo Africa. 

Podczas dwóch dni imprezowych odwiedzili nas również 

nasi partnerzy z Czech: miasto Litultowice i miasto Brun-

tal oraz ze Słowacji – miasto Krompachy. Nie zabrakło 

również odwiedzin naszych posłów na Sejm RP – Grze-

gorza Janika i Teresy Glenc. Ponadto gościliśmy radnych 

powiatowych ora Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana 

Mrowca. 

Pomimo padającego  deszczu mieszkańcy nie zawiedli 

i przyłączyli się do wspólnej zabawy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowa-

niu tych dwóch dni : Kołu Gospodyń Wiejskich w Gaszo-

wicach, Przewodniczącej Gminnej  Rady Kobiet Irenie 

Adamczyk, całemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Ga-

szowicach, starostom tegorocznych dożynek Państwu 

Joachimowi i Lidii Jezusek wszystkim kołom gospodyń 

wiejskich, które przyczyniły się aby korowód był ciekawy 

i wielobarwny, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Ga-

szowic, Szczerbic i Czernicy, pocztom sztandarowym, 

hodowcom gołębi pocztowych, kołu pszczelarzy, OSP z 

Litultovic, chórowi BEL CANTO, wszystkim mieszkań-

com, którzy uczestniczyli w tegorocznym święcie. Zapra-

szamy do zapoznania się z galerią zdjęć dożynkowych 

znajdujących się na stronach 4, 5 i 6. 

UG 

Pokaz carvingu w OKiSie Dożynki gminne - podsumowanie 

Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Gaszo-

wicach organizuje w czasie ferii zimowych 2018 piel-

grzymkę do Meksyku. W programie: największe sanktu-

arium maryjne świata w Guadelupe, starożytne miasta 

Inków Teotihuacan, Puebla, Wodospady Aqua Azul, 

piramidy Majów na Jakutanie oraz wypoczynek w Aca-

pulco i Cancun. 

Kontakt: ks. Leszek Swoboda, tel.601425679, e-mail: 

ksls@wp.pl lub BP „MISTRAL”, tel.32/2013208, 32/-

2513854 www.mistral.com.pl 

Pielgrzymka do Meksyku 
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Ilość przedszkolaków i uczniów  

w placówkach oświatowych Gminy 

Gaszowice, rok szkolny 2017/2018 

Placówka Klasa Ilość uczniów/

przedszkolaków 

SZKOŁA  

PODSTAWOWA 

IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ  

W PIECACH  

Klasy podstawówka 

VII a 

26 

VII b 27 

Klasy gimnazjalne 

II a 

19 

II b 20 

II c 19 

II d 19 

III a 23 

III b 20 

III c 17 

SUMA: 190 

Ia 14 SZKOŁA  

PODSTAWOWA 

IM. HENRYKA 

MIKOŁAJA  

GÓRECKIEGO W 

CZERNICY   

Ib 14 

II 11 

III a 16 

III b 18 

III c 19 

IV a 25 

IV b 24 

V 25 

VI a 14 

VI b  15 

SUMA: 195 

Placówka Klasa Ilość uczniów/

przedszkolaków 

I a 18 SZKOŁA  

PODSTAWOWA 

IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI  

W GASZOWI-

CACH    

I b 15 

II 9 

III a 20 

III b 14 

III c 16 

IV a 21 

IV b 21 

IV c 23 

V a 23 

V b 24 

VI a 17 

VI b 20 

SUMA: 241 

ZESPÓŁ  

SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNY 

W SZCZERBI-

CACH   

I a 14 

I b 14 

II 10 

III a 24 

III b 21 

IV a 20 

IV b 19 

V 26 

VI 26 

SUMA: 174 

4 oddziały przed-

szkolne x 25 dzieci 

100 

I oddział 23 PRZEDSZKOLE 

IM. PRZYJACIÓŁ  

KUBUSIA  

PUCHATKA  

W GASZOWI-

CACH   

II oddział 22 

III oddział 23 

IV oddział 25 

V oddział 17 

SUMA:  110 

I oddział 23 PRZEDSZKOLE 

BAJKOWE 

WZGÓRZE W 

CZERNICY 

II oddział 18 

III oddział 23 

IV oddział 24 

V oddział 25 

SUMA:  113 

WŁAŚCIWA SEGREGACJA 
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych za-

czyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, 

które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 

Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które 

cechują  się takimi samymi właściwościami i charak-

terem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do od-

padów niesegregowanych. Posegregowane  stają się 

wartościowymi surowcami. Znaczną część odpa-

dów można przerobić albo ponownie wykorzystać. 

Przypominamy, że źle posegregowane odpady wy-

stawione w dniu odbioru, nie zostaną odebrane.  

W koszach z odpadami niesegregowanymi nie mo-

gę znajdować się odpady budowlane oraz popiół.  

UG 
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Dożynki Gminne w obiektywie - Gaszowice, 3 września 2017 
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Wszystkie zdjęcia z uroczystości dożynkowych są autorstwa zakładu Foto Mazurek z Gaszowic. 
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Dożynki Gminne w obiektywie - Gaszowice, 3 września 2017 
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Witaj Szkoło - pierwsza klasa z SP 

Czernica w obiektywie  

Witaj 

Szkoło - 

pierwsze 

klasy ZSP 

Szczerbice 

w 

obiektywie  

WEŹ UDZIAŁ W JARMARKU 

W dniu 9 grudnia br. w godzinach od 12:00 do 19:00 

odbędzie się III Jarmark Bożonarodzeniowy. Osoby 

chcące podzielić się swoim rękodziełem, potrawami czy 

innymi wyrobami wykonanymi własnoręcznie prosimy 

o kontakt z Urzędem Gminy Gaszowice pod nr tel: 32 

43 27 144, e-mail: promocja@gaszowice.pl. 
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Witaj Szkoło - pierwsze klasy SP 

Gaszowice w obiektywie  Cześć Pieśni! Już kochani jesień i w kalendarzu i za 

oknem. W chórze czas intensywnych prób i występów. 

Chcemy sobie polepszyć humor i powrócić pamięcią do 

ciepłych, wakacyjnych dni. Pierwszy ”sezon” śpiewaczy 

zakończyliśmy z końcem czerwca na łowisku „Taaka Ry-

ba” w Suminie. Przy akompaniamencie akordeonu prze-

śpiewaliśmy wszystkie znane pieśni biesiadne. Chyba faj-

nie śpiewaliśmy bo od czasu do czasu wyskakiwały ryby 

ze stawu i dało się też słyszeć znajome kum, kum!  

W sierpniu wypoczywaliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej 

ale tam dawaliśmy koncerty i występowaliśmy na mszach 

św. w Bukowinie Tatrzańskiej, w Białym Dunajcu oraz w 

kościele OO Misjonarzy w Brzegach. Ten występ należał 

do szczególnie miłych, gdyż proboszczem był ksiądz Duk, 

który kiedyś był wikarym w Parafii Królowej Apostołów 

w Rybniku i znał nasz chór z „Rybnickich jesieni chóral-

nych”. Chórzyści otrzymali różańce poświęcone w Fati-

mie. Chcę dodać, że wszystkim tym występom towarzy-

szył zespół „Singers”. 

Po warsztatach czekało nas kilka występów. Trzeciego 

września br. śpiewaliśmy na mszy św. dożynkowej i na 

mszy św. jubileuszowej. Nasza chórzysta Maria Kozielska 

z mężem Eugeniuszem obchodzili 60-lecie swojego ślubu. 

Małżonkom jeszcze raz gratulujemy, a młodym małżon-

kom proponuję aby wzięli od Nich „przepis” na długie, 

udane życie małżeńskie. 

I wracając do tematu. 

Szesnastego września 2017 nasz chór wziął udział w Fe-

stiwalu Pieśni Maryjnych „Magnifikat” w Piekarach Ślą-

skich, na którym zdobył II miejsce, spośród 8 wybitnych 

chórów Okręgu Śląskiego. Teraz chór żyje wielkim Jubi-

leuszem 25-lecia po-

wstania, który chcemy 

świętować w czerwcu 

2018 roku. Do naszych 

obchodów dołączy part-

n e r s k i  c h ó r 

„Cecilianum” z Krzyż-

kowic, który będzie 

obchodził 100-lecie po-

wstania. 

Cieszymy się naszymi 

występami i konkursa-

mi, jednak chór się po 

prostu „starzeje”, więc 

ponawiam moje zapro-

szenie: 

„Jak co roku o tej po-

rze, 

Każdy zacząć śpiewać 

może, 

Jeżeli chóru nie zasilicie 

To już Go więcej nie 

usłyszycie.” 

Chórzystka  

Wieści z działalności Chóru 



Str. 9 

W sobotę 16 września br. odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Gaszo-

wice. Deszcz, chłód i zimno nie zraził uczestników i na zbiórce stawiło się 27 zawodników. Gdy o godzinie 

8:00 rozległ się sygnał rozpoczynający zawody wszyscy ochoczo zabrali się do łowienia. Pierwsze ryby zo-

stały złowione już po kilku minutach. Od początku zawodów najlepiej radził sobie pan Jan Wochnik, który 

ostatecznie złowił aż 7 karpi i wygrał całe zawody. Inni zawodnicy nie pozostawali daleko w tyle - na róż-

nych stanowiskach raz po raz łowiono karpie, płocie i okonie. Największego karpia złowił pan Aleksander 

Pakura (1,4 kg), a nagroda za największą ilość złowionych ryb (49 sztuk) powędrowała do pana Mariusza 

Korbla. Na szacunek i uznanie zasługuje również spora frekwencja młodzieży - najmłodszym uczestnikiem 

tegorocznej imprezy był 8 letni Filip Boehm. Klasyfikacja końcowa zawodów: 1 miejsce - Jan Wochnik, 2 

miejsce - Tomasz Freiwald, 3 miejsce - Marek Kucharski. Dziękujemy za udział i już teraz zapraszamy do 

udziału w przyszłorocznej edycji turnieju. Poniżej przedstawiamy fotorelację z zawodów. 

Zawody wędkarskie mieszkańców Gminy Gaszowice 



Zajęciach w czernickim „Zameczku” na nowy semestr kulturalny 2017/2018 
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Zjawisko zmiany przeznaczenia gruntów rolniczych, powo-

duje wzrost gruntów odłogujących. Nie wykoszone trawy 
w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność 

i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizeru-

nek gminy. 
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolni-

czych. Niekoszona trawa i chwasty są siedliskiem wielu 
szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a zeschnięte 
liście i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Gmina  
nie może nałożyć obowiązku koszenia traw. 

Jeśli nieruchomość rolna zgłoszona jest do dopłat bezpo-
średnich, musi ona być utrzymana w dobrej kulturze rolnej, 

co oznacza, że ma być wykaszana w terminie do 31 lipca. 
W przeciwnym wypadku składającemu wniosek grożą sank-

cję finansowe, nawet w postaci utraty dotacji.  
Pomimo, że obecnie żaden przepis prawa nie nakłada na 

właścicieli nieruchomości obowiązku koszenia traw - w 
pełni uzasadnione i celowe jest regularne przeprowadzenie 

wykoszeń. Niedopełnienie tej czynności może powodować 
spory i konflikty sąsiedzkie. Na zjawisko to należy spoglą-

dać przez pryzmat zapisów kodeksu cywilnego, wg których 
to właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 

swego prawa powstrzymywać się od działań, które by za-
kłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad prze-
ciętną miarę, wynikającą ze społeczno–gospodarczego 

przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 
Powyższy przepis może być podstawą do złożenia, przez 

właściciela nieruchomości sąsiedniej, pozwu do sądu cywil-
nego.           UG 

W dniu 16.09.2017 r. na hali OKiSu w Gaszowicach został rozegrany XXXVIII GPO w skacie sportowym – memoriał Micha-

ła Mazurka i Franciszka Porwoła. W zawodach wzięło udział 60 zawodników. Pierwszą sesję z niesamowitym wynikiem wy-

grał jedyny junior – Łukasz Wojaczek, gromadząc 2230 punktów. Drugą sesję z wynikiem 1988 punktów, wygrał kolega 

Adam Juraszek. Całe zawody z wynikiem 3865 punktów wygrał kolega Adam Juraszek, drugie miejsce zajął Łukasz Wojaczek 

gromadząc 3412 punktów, a trzecie miejsce z wynikiem 2929 punktów kolega Włodzimierz Stroiński. Najlepszym zawodni-

kiem z GKS DĄB GASZOWICE został kolega Wiesław Biernat z wynikiem 2705 punktów, co uplasowało go na 4 miejscu. 

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować sponsorom tj. Staroście rybnickiemu panu Damianowi Mrowiec, 

Wójtowi Gminy Gaszowice panu Pawłowi Bugdol oraz panu Jackowi Czogalla. To dzięki przychylności tych ludzi sekcja skata 

może spokojnie patrzeć w przyszłość. 

LKS DĄB 

Memoriałowy turniej skata sportowego 

Zadbaj o swoją nieruchomość 

Gmina Gaszowice otrzymała dotację z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  na budowę zaplecza sanitarno-

szatniowego przy boisku piłkarskim w Szczerbicach. 

Kwota łączna dotacji wynosi  437 700 zł, z czego 250 000 

tys. zł zostanie wypłacone w roku 2017, zaś 187 700 zł w 

roku 2018. Nowo wybudowany obiekt będzie posiadać 

ogólnodostępne zaplecze sanitarne i pomieszczenie do 

amatorskiego uprawiania sportu. Na  poziomie parteru 

znajdować się będą dwie szatnie (dla gospodarzy i dla 

gości), pokój sędziego, magazyn oraz zaplecze sanitarne 

(w tym dostępne od zewnątrz). Na piętrze zaprojektowa-

no ogólnodostępne pomieszczenie do uprawiania sportu 

- salę ćwiczeń, magazyn sprzętu sportowego oraz zaple-

cze sanitarne. Obiekt dostępny będzie bezpośrednio z 

układu komunikacyjnego obsługującego Zespół Szkolno-

Przedszkolny. Dla osób niepełnosprawnych zaprojekto-

wano miejsce postojowe oraz węzeł sanitarny z odpo-

wiednim wyposażeniem, który dostępny będzie bezpo-

średnio z poziomu terenu.  

Parametry techniczne budynku: 

1. Powierzchnia zabudowy - 158,90 m2; 

2. Powierzchnia całkowita: parteru - 162,31 m2, piętra - 

176,77 m2 (razem: 339,08 m2); 

3. Powierzchnia użytkowa - 211,20 m2; 

4. Kubatura brutto - 1273,00 m3; 

5. Wysokość - 7,1 m;  

6. Podstawowe wymiary: długość - 17,52 m, szerokość - 

11,34 m, wysokość - 7,70 m, ilość kondygnacji nadziem-

nych - 2, ilość kondygnacji podziemnych - 0. 

UG 

Dotacja na budowę szatni w Szczerbicach 
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Sołtys Czernicy zaprasza od września w każde poniedziałki  

i środy na Czernicki nordic walking zbiórka 19.30 przy 
klubie LKS (ul. Biskupa). 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ  

DOWODU OSOBISTEGO!  

Urząd Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku wy-

miany dowodu osobistego przed upływem terminu jego 

ważności. Termin oczekiwania na nowy dokument to 

cztery tygodnie. 


