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Bezpłatne szkolenia w ramach pro-

jektu „Gaszowice – gmina kompe-

tentna cyfrowo” będą prowadzone 

na terenie Ośrodka Kultury Zame-

czek w Czernicy oraz w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach 

(sala konferencyjna - 1 piętro).  

Celem głównym projektu jest 

przeszkolenie 120 osób powyżej 

25 roku życia z zakresu podnosze-

nia kompetencji cyfrowych po-

przez zorganizowanie dwóch cykli 

7 modułów szkoleniowych: 

1. Moje finanse i transakcje w sieci. 

2. Rodzic w internecie. 

3. Kultura w sieci. 

4. Mój biznes w sieci. 

5. Rolnik w sieci. 

6. Tworzę własną stronę interne-

tową. 

7. Działam w sieciach społeczno-

ściowych. 

Więcej informacji o projekcie znaj-

duje się na stronie 9. 

KONIEC KADENCJI  

Szanowni Państwo, 

Dobiega końca kadencja samorządu, w czasie której 

miałem zaszczyt pełnić funkcję Wójta Gminy Ga-

szowice. Te cztery lata to dużo i mało czasu. Dużo, 

bo wiele udało się zrobić w różnych dziedzinach 

życia społecznego. To właśnie w ostatnich latach 

przy szkołach powstały wielofunkcyjne boiska, wy-

remontowany został orlik, Ośrodek Kultury i Spor-

tu oraz place zabaw, a same szkoły doposażone 

zostały w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Wybudowano szatnię z zapleczem dla klubu spor-

towego ze Szczerbic, powstały oddziały przedszkol-

ne w Piecach, a termomodernizacji doczekała się 

szkoła podstawowa z Gaszowic. Dbaliśmy i dbamy 

o to by Gmina była atrakcyjna i bezpieczna. Zago-

spodarowane zostały skwery, powstała Otwarta 

Strefa Aktywności w Czernicy, a w Łukowie Śląskim już nie długo zamontowane zostaną 

urządzenia do street workoutu (m.in. drążki do ćwiczeń). Na bieżąco remontujemy drogi 

gminne, doświetlamy je. Remontowane są przez powiat drogi powiatowe, a wizytówką 

jest wspólna inwestycja budowy ronda w centrum Gaszowic. Wzbogaciliśmy ofertę kultu-

ralną dla mieszkańców poprzez zgodną współpracę z organizacjami działającymi na naszym 

terenie. Zameczek w Czernicy jest doskonałym tego przykładem. 

Gmina bierze czynny udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Smog to problem nie 

tylko naszej części regionu. Mieszkańcy otrzymują dofinansowania do wymiany kotłów, 

czekamy na rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowania do podobnych przedsięwzięć. 

W planie budżetowym na przyszły rok znajdą się środki m.in. na termomodernizacje OSP 

w Szczerbicach oraz Gaszowicach, a także gruntowny remont kotłowni Zakładu Obsługi 

Komunalnej. Jest szansa na rozstrzygnięcie konkursu na kanalizację części Gaszowic oraz 

na budowę oświetlenia solarnego przy niektórych drogach gminnych. 

Przyszłe lata to także czas, w którym trzeba będzie dostosować wszystkie placówki do 

nowej reformy oświatowej. 

 

Drodzy mieszkańcy, 

Z drugiej strony 4 lata to nie dużo czasu, bo niestety, nie wszystkie zamierzenia udało się 

zrealizować. Nie wszystkie oczekiwania, pomimo starań, można było spełnić. Jednakże 

uważam, że udało nam się dużo zrobić, że obraliśmy dobry kierunek i że jeszcze przed 

nami sporo do zrobienia. 

21 października zapraszam Państwa do urn wyborczych by wziąć udział w głosowaniu.  

To właśnie wtedy zdecydujemy o dalszym rozwoju Naszej Gminy, Powiatu Rybnickiego 

oraz całego województwa. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować za współpracę wszystkim pracownikom urzędu  

i jednostek, radzie gminy i sołtysom, wszystkim organizacjom działającym na terenie gminy 

oraz mieszkańcom za wsparcie i życzliwość w pełnieniu tak zaszczytnej funkcji. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice 

BEZPŁATNE KURSY 

KOMPUTEROWE 
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE W GASZOWICKIEJ PODSTAWÓWCE  

Dnia 23.09.2018 roku w Amfiteatrze Buk w 

Rudach odbył się „I FESTIWAL ARTYSTYCZ-

NY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ZIEMI 

RYBNICKIEJ, RACIBORSKIEJ I WODZISŁAW-

SKIEJ”. Przedstawicielem Gminy Gaszowice był 

zespół Szczyrbicko Czelodka reprezentujący 

KGW Szczerbice. Zespół zajął II miejsce w ka-

tegorii Pieśni, oraz III miejsce w kategorii Teatr. 

Panie z KGW Szczerbice wystawiały swoje wy-

pieki, które rozeszły się jak przysłowiowe 

„ciepłe bułeczki”. Gratulujemy całemu zespoło-

wi. Więcej informacji o zespole na:  

www . f a c e b o o k . co m / S t o wa r z y s z e n i e -

Szczyrbicko-Czelodka 

SUKCES SZCZYRBICKIE J CZELODKI  

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ga-

szowicach realizowane są obecnie cztery innowacje pe-

dagogiczne. Pierwsza z nich  nosi tytuł „Poznaję, przeży-

wam, doświadczam – eksperyment w edukacji wcze-

snoszkolnej”. Realizowana jest w klasach drugich przez 

wychowawczynie Agnieszkę Ploch i Romanę Kuźnik. Zo-

stała opracowana zgodnie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu 

edukacji. Jej celem jest łączenie teorii z praktyką w celu 

bliższego poznania przyrody, rozwijanie zdolności manu-

alnych uczniów, kreatywności i znajomości otaczającego 

ich świata. Uczniowie będą samodzielnie tworzyć, budo-

wać, konstruować, a także eksperymentować. Uczynią to 

w czasie: warsztatów stolarskich, kulinarnych i  związa-

nych z ochroną zdrowia. Celem innowacji jest również  

doświadczanie przez uczniów pasji różnych ludzi z naj-

bliższego środowiska. 

Innowacja „Tajemnice przyrody” przeznaczona jest dla 

klas IV i wiąże się z programem nauczania  przyrody i 

biologii  w  szkole podstawowej. Panie Stanisława Janyga i 

Maria Chowaniec pragną ukazać swoim uczniom świat 

przyrody najbliższej okolicy, tajemnice warsztatu przy-

rodnika i zjawisk przyrodniczych oraz życia, ciało czło-

wieka, pojęcie zdrowia, życie w wodzie i na lądzie. Dzieci 

zapoznają się z: mapami przyrodniczymi i ochroną przy-

rody.  Na-

u c z y c i e l k i 

zapropono-

w a ł y 

uczniom kil-

ka wycieczek 

oraz  warsz-

tatów prak-

t y c z n y c h , 

między inny-

mi opiekę 

nad szkol-

nym ogród-

kiem kwia-

tów i wa-

rzyw. 

Trzecia z 

i n n o w a c j i 

jest autor-

stwa nauczy-

cielki języka 

p o l s k i e g o 

Beaty Małek. 

Nosi tytuł „Niepodległa – literatura z wartościami”. Re-

alizatorami innowacji są wszyscy nauczyciele tego przed-

miotu. Celem innowacji jest szerzenie idei związanych z 

100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 

wartościami istotnymi w życiu człowieka. Projekt będzie 

realizowany w jednym z semestrów roku szkolnego w 

czasie zajęć języka polskiego. Na realizację zadań przewi-

dziano osiem godzin w każdej z klas V. 

„Drużyna Pierścienia” działa w szkole od roku 2010. Jej 

poczynaniami kierują nauczycielki: Dorota Bienek i Sylwia 

Miera. Innowacja obejmuje uczniów klas III-IV. Jest reali-

zowana na zajęciach pozalekcyjnych. Nie wymaga dodat-

kowych środków  budżetowych.   Celem stawianym so-

bie przez osoby prowadzące zajęcia oraz ich uczestni-

ków jest: ukazanie alternatywnych sposobów spędzania 

wolnego czasu, kształtowanie odpowiedzialności za sie-

bie i innych, wyrabianie szacunku dla każdego, kształto-

wanie świadomości patriotycznej uczniów, współpraca ze 

środowiskiem lokalnym, upowszechnianie turystyki. 

Wśród metod pracy nauczycielki wymieniają: metodę 

projektu, ćwiczenia, działania praktyczne, wykład, poga-

dankę, dyskusję, burzę mózgów, prezentacje multimedial-

ne.  Ważnym aspektem działań grupy jest zaangażowanie 

do udziału w pracach uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W ramach działalności „Drużyny Pierście-

nia” przewidziano również ciekawe wycieczki.    SP Gaszowice 
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WZMOCNILI SIŁY I PODNIEŚLI DUCHA 

Minął kwartał od uroczystości z okazji 25-lecia powstania 

choru „Bel Canto”. Pracy było sporo, tak, że każdy chó-

rzysta czekał z upragnieniem na urlop i warsztaty mu-

zyczne w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym roku nasz Pan 

Dyrygent i małżonka obchodzili w tym czasie 50 lecie 

małżeństwa i nie mogli być z nami. W zastępstwie poje-

chała z nami Pani Żaneta Wojaczek i pod jej batutą śpie-

waliśmy i koncertowaliśmy w wielu tatrzańskich kościo-

łach. Cieszy nas fakt, że na warsztaty wybrał się z nami 

po raz kolejny Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol 

wraz z rodziną. Chórzyści bardzo emocjonalnie przeżyli 

Mszę Świętą w Brzegach, nieopodal słowackiej granicy. 

Tam odbyła się Msza Święta z okazji 50 lat małżeństwa 

Państwa Barbary i Janusza Budaków, ofiarowana przez 

chórzystów. Mszę Świętą sprawował ojciec misjonarz 

werbista, który długi czas był proboszczem w rybnickim 

kościele „Królowej Apostołów”. 

Wakacje były udane, oprócz pojedynczych prób i wystę-

pów w miesiącu lipcu i sierpniu. Wrzesień przywitał nas 

swoją obfitością. Już 1-go śpiewaliśmy na ślubie w Kalwa-

rii Pszowskiej, a drugiego w niedzielę dwa razy dzięko-

waliśmy za plony w Czernicy i Pszowie. W ciągu tygodnia 

znowu ślub, by w następną niedzielę śpiewać u Pani 

uśmiechniętej w pszowskiej bazylice na godzinie maryj-

nej. Koncert był wspaniały gdyż zaprosiliśmy chór 

„Jutrzenka” z Nakła Śląskiego i nasze połączone chóry 

„Bel Canto” i „Cecilianum” z Krzyżkowic. Po koncercie 

zaprosiliśmy chóry na poczęstunek do czernickiego 

„Zameczka”. 

 W niedzielę 16 września, uczciliśmy Matkę Boską Pie-

karską z okazji podwyższenia krzyża świętego na piel-

grzymce chórów i orkiestr śląskiego związku. 

Za tydzień na ludowo zaśpiewaliśmy na hali OKiS na 

„Święcie kapusty”. 

28 i 29 września razem z Krzyżkowickim chórem 

„Cecilianum”, który w tym roku będzie obchodził 100 

lecie istnienia, wyruszylismy do czeskiego Bruntala na 

wspólny koncert połączonych chórów. 

Szkoda, że tego Państwo nie posłuchaliscie. Bo wyczuć, 

przećwiczyć i wspólnie zaśpiewać, to prawdziwy maj-

stersztyk naszych dyrygentów: pana Janusza Budaka i Jiri-

ny Kristynkowej z Czech. To na tyle, bo można dostać 

artystycznego zawrotu głowy. 

„Przybywajcie i śpiewajcie” to moje zaproszenie by wstą-

pić w szeregi naszego fajnego chóru. 

Chórzystka D.W. 
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Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli 

jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów koń-

czysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej 

jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub 

województwa. 

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego 

rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. 

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywate-

lem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin 

oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów 

miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i 

być wpisany do stałego rejestru wyborców. 

Nie mają prawa głosowania osoby: 

 pozbawione praw publicznych prawomocnym orzecze-

niem sądu; 

 pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzecze-

niem Trybunału Stanu; 

 ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawo-

mocnym orzeczeniem sądu. 

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określo-

nej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar 

przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że oso-

ba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim 

swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana ma-

terialnie. 

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru 

wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. 

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 

21:00. 

Jako wyborca w gminie Gaszowice, dostaniesz cztery karty do 

głosowania: w wyborach do rady gminy, do rady powiatu, do 

sejmiku województwa oraz na wójta. 

 

Pamiętaj: 

w wyborach radnych w gminach, które przeprowadzane są w 

okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak  „x” w 

kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata; 

w wyborach radnych, w których głosujemy na listy kandyda-

tów, tj., wyborach do rad powiatów i sejmików województw, 

postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko 

jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów; 

w wyborach wójta, postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku 

tylko jednego kandydata. 

  

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecina-

ją się w obrębie kratki. 

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Kto może głosować przez pełnomocnika? 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej 

w dniu głosowania ukończą 75 lat. Z możliwości tej mogą sko-

rzystać także osoby, które mają orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wy-

borcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

    całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-

dzielnej egzystencji; 

 całkowitej niezdolności do pracy; 

 niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

 orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgna-

cyjny. 

Nie mogą głosować przez pełnomocnika osoby przebywające 

w: 

 zakładach opieki zdrowotnej, 

 domach pomocy społecznej, 

 zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddzia-

łach zewnętrznych, 

 wyborcy głosujący korespondencyjnie. 

Kto może być moim pełnomocnikiem?  

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wybor-

ców w tej samej gminie, co Ty. Pełnomocnikiem nie może być 

osoba, wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej 

w  Twoim obwodzie głosowania. Pełnomocnikiem nie może 

być też mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach. 

 Ilu wyborców mogę reprezentować jako pełnomocnik? 

Pełnomocnictwo możesz przyjąć tylko od jednej osoby. Mo-

żesz też być pełnomocnikiem dwóch osób, jeżeli co najmniej 

jedną z nich jest Twój ojciec, matka, dziadek, babcia lub inne 

osoby, zwane wstępnymi albo Twój syn, córka, wnuk, wnuczka 

i inni, tak zwani zstępni. Możesz też przyjąć pełnomocnictwo 

od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest małżonek, 

brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobie-

nia, opieki lub kurateli w stosunku do Ciebie jako pełnomocni-

ka. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa musisz złożyć 

wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której 

jesteś wpisany do rejestru wyborców. Wniosek powinieneś 

złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wniosek 

możesz wysłać pocztą. Dowolna osoba może go też złożyć w 

Twoim imieniu w urzędzie gminy. Musisz podpisać wniosek, a 

jeżeli nie możesz tego zrobić, może go podpisać za Ciebie oso-

ba, która ma być Twoim pełnomocnikiem. 

Do wniosku powinieneś dołączyć: 

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyję-

cie pełnomocnictwa; 

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli w dniu głosowa-

nia nie będziesz miał ukończonych 75 lat. 

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 

Kto może głosować korespondencyjnie? 

Możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli masz orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 

tym także orzeczenie organu rentowego o: 

1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samo-

dzielnej egzystencji, 

2.całkowitej niezdolności do pracy, 

3. niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
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4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

Możesz także głosować korespondencyjnie, jeżeli jesteś osobą 

о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-

stwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w 

- zakładzie leczniczym, 

- domu pomocy społecznej, 

- zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach 

zewnętrznych, 

oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika. 

 

Co mam zrobić, jeżeli chcę głosować korespondencyjnie? 

Musisz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego właści-

wemu komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wy-

borów. 

 

W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik 

wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia 

zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania. 

Jeżeli dokonasz zgłoszenia po ustawowym terminie, zgłoszenie 

nie będzie spełniało wymogów lub nie uzupełnisz zgłoszenia w 

wyznaczonym terminie, albo wystąpiłeś wcześniej z wnioskiem 

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Twoje 

zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane, a Ty zostaniesz o 

tym powiadomiony przez urzędnika wyborczego. 

Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia zostaniesz dopisany do 

spisu wyborców w obwodzie głosowania na terenie gminy, 

który jest wyznaczony do głosowania korespondencyjnego. 

 

Pakiet wyborczy, który wyśle urzędnik wyborczy, powinieneś 

otrzymać nie później niż 6 dni przed dniem głosowania, do rąk 

własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli nie będziesz mógł 

własnoręcznie pokwitować odbioru, czynność tę może wyko-

nać doręczający, wskazując przyczynę braku Twojego podpisu. 

Jeżeli nie będzie Cię w domu, doręczający zostawi informację 

o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden 

dzień od daty pierwszej próby. 

Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, 

kartę lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do 

głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz 

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do 

głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille’a, jeżeli o nią 

poprosiłeś. 

Po oddaniu głosu włóż kartę lub karty do dołączonej koperty 

na karty do głosowania i zaklej ją. Zaklejoną kopertę z kartą 

lub kartami w środku włóż do koperty zwrotnej łącznie z pod-

pisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

Przekaż całość za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Pol-

skiej. Zgłosi się on po odbiór przesyłki najpóźniej ostatniego 

dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwol-

niona z opłat pocztowych. 

Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej 

komisji wyborczej do momentu zakończenia głosowania. 

Możesz też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyzna-

czonej do głosowania korespodencyjnego obwodowej komisji 

wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

 

GŁOSOWANIE W WYBRANYM LOKALU OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ, W TYM W LOKALU DOSTOSO-

WANYM DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH 

 

W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o 

prawie do głosowania. 

W tych wyborach głosować możesz tylko w miejscu stałego 

zamieszkania. 

Ustawodawca w 2015 r. wprowadził obowiązek stosowania 

we wszys tk i ch  wyborach ,  p rzeprowadzanych 

od dnia 1 lipca 2016 r.  przezroczystych urn wyborczych. Ko-

deks wyborczy stanowi, że urna wyborcza jest wykonana z 

przezroczystego materiału. 

OBWODY GŁOSOWANIA NA TERENIE  

GMINY GASZOWICE 

 

Dokładne informacje nt. wyborów zamieszczane są w serwi-

sach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/ 

http://wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe 

UG 

Nr  

obwodu  
Granica obwodu 

Siedziba obwodo-

wej  

komisji wyborczej 

1  

Sołectwo Gaszowice:  

ul. Graniczna, Jerozolimska, 

Podleśna, Rybnicka, Rydułtow-

ska, Zielona, Kolejowa, Stawo-

wa, Wiejska od nr 1-33, parzy-

ste od nr 34-68 

Ośrodek Kultury i 

Sportu 

ul. Rydułtowska 7, 

Gaszowice 

2  

Sołectwo Gaszowice:  

ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, 

Rudzka, Sumińska, Łąkowa, 

Pogwizdowska, Wiejska niepa-

rzyste od nr 35-do końca i od 

nr 70-do końca 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Ko-

ściuszki 

ul. Rydułtowska 8, 

Gaszowice 

3  Sołectwo Piece.  

Szkoła Podstawowa 

im. Ziemi Śląskiej 

ul. Rydułtowska 9 

44-293 Piece 

4  

Sołectwo Szczerbice:  

ul. Biernackiego, Cmentarna, 

Ks. Alberta Büchlera, Nowa, 

Piaskowa, Rybnicka, Stara, Je-

rozolimska, Leśna, Sumińska 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

ul. Szkolna 6,  

Szczerbice 

5  

Sołectwo Szczerbice:  

ul. Graniczna, Krótka, Łączna, 

Radoszowska, Szkolna, Fa-

bryczna, Górska, Polna, 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

ul. Szkolna 6,  

Szczerbice 

6  Sołectwo Czernica.  

Szkoła Podstawowa  

im. Henryka Mikołaja 

Góreckiego 

ul. Wolności 41,  

Czernica 

7 Sołectwo Łuków Śląski.  

Szkoła Podstawowa  

im. Henryka Mikołaja 

Góreckiego 

ul. Wolności 41,  

Czernica 



Str. 6 

DOŻYNKI GMINNE 2018 - CZERNICA, 2 WRZEŚN IA , FOTOGALERIA 
Zdjęcia autorstwa: FOTO Mazurek, Gaszowice. 
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1 

Szkolenia będą prowadzone przez trenerów zewnętrznych. Termin organizacji szkoleń od listopada br. Każda oso-

ba możne skorzystać z 1 modułu szkoleniowego. 

Uczestnicy szkoleń otrzymają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. W ramach każdego modułu szkoleniowego 

przewiduje się organizację 3 spotkań trwających 4 godziny zegarowe. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o uczest-

nictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania formularzy zgłoszeniowych – 01.10.2018r. godz. 

7.00. Miejsce składania zgłoszeń – Urząd Gminy Gaszowice – pok.01. 

W odniesieniu do poszczególnych modułów uczestnicy nabędą następujące kompetencje: 

1. Działam w sieciach społecznościowych - zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami internetowymi, służą-

cymi do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości czyli portali społecznościowych. 

2. Moje finanse i transakcje w sieci - zapoznanie grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami udostępnionymi 

w Internecie przez administrację publiczną, służącymi do wyszukiwania informacji o podmiotach gospodarczych. 

Uczestnicy szkoleń poznają publiczne rejestry firm, nauczą się metod korzystania z e-usług publicznych. 

3. Rodzic w Internecie - zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami zabezpieczania dziecka przed niepożądaną 

aktywnością w Internecie. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób limitować dostęp dziecka do Internetu z wykorzy-

staniem dostępnego oprogramowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagrożeniami związanymi z 

aktywnością dzieci w sieciach społecznościowych. 

4. Kultura w sieci - zapoznanie grupy szkoleniowej z zasobami kultury polskiej i światowej dostępnymi w sieci. 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej i światowej kul-

tury. 

5. Mój biznes w sieci - zapoznanie grupy szkoleniowej z możliwościami zakładania własnej firmy przez Internet, 

korzystania z e-usług publicznych dotyczących obsługi podatkowej, kadrowej i rachunkowej swojego przedsiębior-

stwa. 

6. Rolnik w sieci - zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP, przekazanie im kom-

petencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym, przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, 

udostępniających możliwość załatwiania spraw przez Internet. 

7. Tworzę własną stronę internetową - zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi systemami do two-

rzenia stron internetowych. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie poruszania się po systemach służących do 

tworzenia stron, wyboru szablonu, edytowania i tworzenia treści. 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 

3.1. ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – w ramach projektu ,,Obywatel.IT – program rozwoju kompe-

tencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, którego operatorem jest Fundacja 

Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach.  
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I I I  PIECOWSKI OKTOBERFEST  

W sobotę – 29 września 2018 r., odbył się III PIECOWSKI OKTOBERFEST. Uczestników imprezy do zabawy za-

praszał Piotr Szolc oraz gwiazdy wieczoru - Dominika i Janusz Żyłka. Uczestnicy delektowali się smakiem różnych 

gatunków piwa, a także daniami z grilla, domowymi ciastami i gorącymi napojami. Dziękujemy uczestnikom oraz 

osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne świętowanie.  

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 
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"MOKRE" POŻEGNANIE LATA 

W piątek, 21 września, klasa VIIA oraz "dobrzy znajomi" 

z III C gimnazjalnej, wzięli udział w spływie kajakowym. 

Klasa VIIA, to pierwszy rocznik klasy z dodatkowymi go-

dzinami wychowania fizycznego. Pożegnanie lata nie mo-

gło wyglądać inaczej, jak tylko w sportowym stylu. Pogo-

da i humor dopisały przez cały spływ rzeką Rudą. Wspo-

mnień zaś z tego spływu starczy na kilka kolejnych dni. 

Być może takie sportowe imprezy staną się tradycją klasy 

VIIA. 

Opiekunami grupy podczas zmagań z wodnym 

"żywiołem" byli: A. Górecka, C. Stachura, H. Goworow-

ska. 

APEL 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gaszowic i oko-

licznych miejscowości o kulturalne korzystanie z boiska 

znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Gaszowicach. Obiekt został poddany reno-

wacji. Wykorzystywany jest w czasie zajęć lekcyjnych, 

lecz także poza nimi. W ostatnim czasie zaobserwowano 

liczne szkody spowodowane przez użytkowników po-

zaszkolnych. Zniszczono bramkę, a także kołami motocy-

kli  wykonano rysy na nawierzchni  boiska.  O fakcie tym 

powiadomiono miejscowy posterunek Policji. 

Informuję, że obiekt jest monitorowany systemem ka-

mer. Spowoduje to wykrycie winowajców szkód. Dzię-

kuję za spełnienie prośby.         

Dyrektor SP w Gaszowicach 

ZAPROSZENIE 

DO UDZIAŁU W WYCIECZCE 
KGW Szczerbice organizuje dwudniową wy-

cieczkę w dniach 14-15.10.2018 r. w Pieniny 

oraz do Zakopanego. 

Pieniny: rejs statkiem po Jeziorze Czorszyń-

skim, zapora na jeziorze, Szczawnica, Kościół 

w Dębnie. 

Zakopane: obiadokolacja, wieczór gawędziar-

ski, biesiada, śniadanie, kąpielisko termalne w 

Bukowinie Tatrzańskiej, zwiedzanie Zakopa-

nego. 

Koszt wycieczki: 230 zł 

Wyjazd o godz.6.30, Remiza OSP w Szczerbi-

cach. Zapisy i informacje: Janina Strzelec tel. 

606 390 388. 

WYCIECZKA NA UKRAINĘ 

Kolejna wycieczka  zorganizowa-

na  przez Radę Rodziców i dy-

rektora szkoły zawiodła  nas na 

Ukrainę. Zwiedziliśmy:  Lwów, 

Sądową Wisznię, Mościska a 

zwłaszcza Strzelczyska, gdzie 

znajduje się Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Jana Pawła II z 

którym nawiązaliśmy wymianę 

szkolą. W wyjeździe uczestniczy-

li: nauczyciele, rodzice naszych 

uczniów a także sympatycy szko-

ły. Na Ukrainie spotkaliśmy nie-

zwykle gościnnych i serdecznych ludzi. Większość z nich posiada polskie korzenie i posługuje się piękną polszczy-

zna. Głównym motywem wyjazdu było odkrywanie śladów polskości Dawnych Kresów Rzeczpospolitej. W zgodnej 

opinii uczestników wycieczka obfitowała w wiele niezapomnianych wrażeń. W Strzrelczyskach spotkało nas niezwy-

kle serdeczne przyjęcie zgotowane przez władze wsi, Towarzystwo Polskie i Panią dyrektor Alicję Bałuch. Ucznio-

wie tamtejszej szkoły będą gościć w Gaszowicach w maju 2019 roku. 
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8 września 2018 roku na łowisku 

„Taaka Ryba” w Suminie odbyła się 

kolejna edycja zawodów wędkarskich 

o puchar wójta gminy Gaszowice. Na 

starcie stawiło się 20 mieszkańców 

naszej gminy. Karp, płoć, a może 

amur lub jesiotr - kto na co będzie 

polował - rozmowy podgrzewały at-

mosferę jeszcze przed zarzuceniem 

wędek. Po 4 godzinnych zmaganiach 

najlepszym okazał się Jan Wochnik, 

któremu udało się złowić aż 3 karpie. 

Drugie miejsce przypadło ex aequo 

Jackowi Zdrzałkowi, który konse-

kwentnie przez całe zawody odławiał 

skutecznie płocie i złowił aż 73 sztuki, 

oraz panu Zbigniewowi Plucie, który 

również nastawił się na karpie. Naj-

młodszym uczestnikiem zawodów był 

5 - letni Kacper Pielacz, który dzielnie walczył od początku do końca, a największą rybę - karpia 2,32 kg złowił Da-

riusz Bugdol. Po rozdaniu nagród i wręczeniu pucharów w dobrych humorach oficjalnie zakończyliśmy zawody.   

Z wędkarskim pozdrowieniem - połamania kija. 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA 

NORDIC WALKING W CZERNICY 
Sołtys Czernicy zaprasza mieszkańców na "KIJE" w każdą środę o godz. 18.30 zbiórka 
w Czernickiej Otwartej Strefie Aktywności (górne boisko ul. Wolności).  



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl Str. 12 

Przypominamy, że 20 września minął kolejny 

kwartalny termin wnoszenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 


