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Na zdjęciach, od góry: 1 - 

Wincenty Lepiarczyk odzna-

czony Złotym Krzyżem Za-

sługi, 2 - Jerzy Kawulok od-

znaczony Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, 3 - wycieczka do 

Białki Tatrzańskiej. 

Kończy się III etap realizacji Programu Ograniczenia Ni-

skiej Emisji na terenie Gminy Gaszowice oraz Programu 

Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie 

Gminy Gaszowice 

 

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

jest ochrona powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską 

emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów z nieekologicz-

nych i nieekonomicznych węglowych kotłów centralnego 

ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.  

W ramach Programu dotuje się nowoczesne kotły na paliwo 

stałe, które wykorzystują paleniska automatyczne (retortowe 

lub tłokowe), co pozwala na bardziej efektywne spalanie 

węgla i przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na 

paliwa stałe, które charakteryzują się wysokimi wskaźnika-

mi emisyjności. Dotacje przyznawane są także do zakupu i 

montażu kompletnych instalacji solarnych. Eksploatacja 

tego typu urządzeń pozwala na znaczne ograniczenie kosz-

tów związanych z podgrzewaniem wody.  Na dofinansowa-

nie zadania Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach w postaci pożyczki. Każdy uczestnik Programu 

otrzymuje w formie dotacji zwrot części nakładów poniesio-

nych przy realizacji inwestycji. Gmina Gaszowice pozyskała 

także środki finansowe z WFOŚiGW na budowę przydomo-

wych oczyszczalni ścieków. Budowa oczyszczalni jest bar-

dzo dobrym rozwiązaniem w aspekcie kosztów eksploatacji. 

Jest ona możliwa w przypad-

ku, gdy brakuje możliwości 

przyłączenia się do istniej-

ącego/planowanego systemu 

kanalizacji sanitarnej.   

Bardzo dobra współpraca 

pomiędzy Gminą – Instalato-

rem – Inwestorem owocuje 

profesjonalnym i sprawnym 

przeprowadzaniem moderni-

zacji.  
         Referat Ochrony Środowiska 
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OŚRODEK KULTURY „ZAMECZEK” 

W CZERNICY 

ZAPRASZA NA 

BIESIADĘ BAWARSKĄ 

24.11.2012, GODZ. 1900 

Cena 45zł/os 

W cenie wspaniała zabawa z zespołem Kwaśnica Bavarian 

Show oraz dobre jedzonko. ZAPRASZAMY ! 

EUROPEJSKIE DNI WĘGLA 

W dniach 13 - 15 listopada br. w Parlamencie Europejskim odbędą 

się Europejskie Dni Węgla. Już po raz trzeci Bruksela stanie się 

europejską stolicą węgla.  

W tym roku szczególny nacisk położony został na tematykę zwią-

zaną z czystymi technologiami w górnictwie. Chcemy pokazać, że 

inwestując w nowe, czyste technologie, branża górnicza ma szansę 

zachować, a nawet umocnić, swoje znaczenie na rynku europej-

skim, minimalizując przy tym negatywne oddziaływanie na środo-

wisko.     

Odbywające się spotkania mają charakter otwarty. Liczne warszta-

ty, konferencje, wysoka ranga zaproszonych gości oraz zaangażo-

wanych organizacji branżowych (m.in. z Chin, Japonii, RPA, Au-

stralii i Polski) gwarantują wysoki poziom debaty. Jednym z punk-

tów programu jest Europejski Okrągły Stół ds. węgla, który stano-

wi formę działającej w Parlamencie Europejskim platformy dysku-

syjnej o ponadpartyjnym charakterze. 

biuro poselskie, eurodeputowanego Bogdana Marcinkiewicza 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Wszystkim przedsiębiorcom przypominamy, że od 

01.01.2012r. cały zasób ewidencji działalności gospo-

darczej Gminy Gaszowice został przeniesiony do 

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Go-

spodarczej — czyli internetowego zasobu działalno-

ści gospodarczych całego kraju. 

W związku z tym, zachęcamy przedsiębiorców do 

sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów pod 

względem faktycznym i prawnym, ponieważ niektóre 

dane (jak np. stare numery PKD) były przez system 

odrzucone i pozostają niewidoczne, natomiast inne się 

zdublowały (podwójne imię i nazwisko w nazwie fir-

my). Potrzebne informacje o przedsiębiorcach znajdu-

ją się na stronie www.firma.gov.pl. 

Aby odszukać wpis należy wejść w bazę przedsiębior-

ców i po nazwie firmy, numerze NIP oraz imieniu         

i nazwisku wyszukać danego przedsiębiorcę. Można 

również wydrukować swoje aktualne zaświadczenie 

wybierając opcję drukuj/pobierz PDF. 

ZAPROSZENIE 

 

 Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej  

                w Piecach 

        serdecznie zaprasza 

    na Zabawę Andrzejkową, 

         która odbędzie się  

          1 grudnia 2012r. 

     w hali OKiS Gaszowice. 

 

 

        Bilety w cenie 90zł od pary 

   do nabycia w sekretariacie szkoły. 

 

W cenie: obiad, kawa, kolacja, losy i świetna  

zabawa. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 19.00. 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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WYCIECZKA DO BIAŁKI TATRZAŃSKIEJ 

 

Białka Tatrzańska to niezwykle atrakcyjna wieś 

góralska. Jest ona idealnym miejscem na odpoczy-

nek dosłownie dla każdego: dla dorosłych potrzebu-

jących ciszy, spokoju i kontaktu z naturą, dla mło-

dych lubiących ruch, chętnych do realizowania się 

na górskich szlakach, jak również dla dzieci. Jed-

nym z najcenniejszych walorów miejscowości, 

przyciągającym jak magnes,  jest rzeka o tej samej 

nazwie - z białą, pieniącą się wodą i białymi grani-

towymi kamieniami-otoczakami. Zimą amatorów 

białego szaleństwa przyciągają wyciągi narciarskie.  

Piękno kultury góralskiej można podziwiać w Biał-

ce w czasie świąt, uroczystości religijnych czy we-

sel, kiedy mieszkańcy zakładają swoje stroje regio-

nalne. Pielęgnują także tradycje i stare zwyczaje, na 

co dzień używają gwary góralskiej. W tej miejsco-

wości wart odwiedzenia jest  zabytkowy drewniany 

kościółek, w którym już teraz nie odprawia się na-

bożeństw, lecz oglądać w nim można wystawione 

przedmioty codziennego użytku, związane z góral-

skim folklorem. Niedawno Białka zyskała kolejną 

atrakcję turystyczną - Termy - gdzie można korzy-

stać z aktywnej rozrywki, wspaniałego relaksu         

i bezcennego kontaktu z naturą. 

Właśnie ta piękna miejscowość była celem zorgani-

zowanej przez Gminny Związek Rolników, Kółek     

i Organizacji Rolniczych dwudniowej wycieczki 

podożynkowej, która odbyła się na przełomie wrze-

śnia i października. Wyruszyliśmy w niedzielę 30-

tego września około godz. 8.00. Zanim dojechali-

śmy do Białki Tatrzańskiej mieliśmy możliwość 

uczestniczenia we Mszy Św. odprawionej w Sank-

tuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydow-

skiej. Zobaczyliśmy także kilka kościołów i kaplic 

wchodzących w skład Dróżek Kalwaryjskich. Przy 

jednej z nich wpisaliśmy naszą prośbę o modlitwę. 

Podczas wycieczki  piękną pogodę wykorzystywali-

śmy na spacery, zwiedzanie okolicy na rowerach,     

i podziwianiu piękna krajobrazu. Skorzystaliśmy 

także z atrakcji, które zapewniają termy, a następ-

nego dnia spędziliśmy sporo czasu na zwiedzaniu 

Zakopanego. 

Cieszymy się z odwiedzenia pięknych zakątków      

i dziękujemy panu prezesowi - Damianowi Krauze - 

za zorganizowanie tej wycieczki. 

 

Uczestnicy wycieczki 

SZOP – PODSUMOWANIE 

W dniu 23 września 2012 na hali OKiS – u w Gaszo-

wicach odbyła się druga edycja akcji „SZOP – Sprze-

daj Zamień Oddaj Potrzebującym” zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Puchate”      

i wolontariuszy. 

Koordynatorkami działania były: Małgorzata Nadarzy 

i Sonia Kocjan. W trakcie akcji można było sprzedać 

bądź zamienić swoje niepotrzebne już rzeczy, którym 

nadano „drugie życie”. Największym powodzeniem 

cieszyły się ubrania, zabawki, artykuły dekoracyjne 

oraz biżuteria. 

Głównym celem akcji była możliwość wsparcia rodzin 

będących w potrzebie.  

Oddaliście Państwo 219 kg m.in. ubrań, obuwia, zaba-

wek, art. RTV i AGD, z których skorzystało 11 rodzin 

z powiatu rybnickiego.  

Przedsięwzięcie nie miałoby takiego efektu, gdyby nie 

ludzie dobrej woli, którzy włączyli się w jego realiza-

cję. Ofiarodawcy mogli być wpisani w duże, malowa-

ne serce, które wykonały własnoręcznie panie Małgo-

rzata Stryczek i Iwona Małek. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy odpo-

wiedzieli na nasz apel i przyczynili się do powodzenia 

akcji, a są to w szczególności:  

Wójt Gminy Gaszowice – Andrzej Kowalczyk, Staro-

sta Powiatu Rybnickiego – Damian Mrowiec, Sekre-

tarz Gminy Gaszowice – Sabina Mańczyk, Proboszcz 

Parafii Opatrzności Bożej ks. Leszek Swoboda, Firma 

"SERI – MA" – Andrzej Makarski, Dyrektor OKiS – 

Jerzy Białek, Przewodniczący Rady Gminy – Piotr 

Górecki, Radni Gminy Gaszowice: Szymon Korbel, 

Krzysztof Lorek, Jerzy Kawulok, Małgorzata Witek, 

Damian Krauze, Ryszard Jacek, Radni Powiatu Ryb-

nickiego: Jacek Czogalla, Paweł Bugdol, Zbigniew 

Goworowski, Związek Gmin i Powiatu Subregionu 

Zachodniego – Adam Wawoczny, GS Gaszowice z/s 

w Jejkowicach, KGW Łuków Śląski, KGW Czernica, 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy, Sklep 

„Busz”, Zespół „Amillo”, „Słoneczna Hacjenda”, Fir-

ma „Lorken – Tech" 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Puchate"  

BEZPŁATNA  MAMMOGRAFIA  

Przypominamy o trwających bezpłatnych cyfrowych bada-

niach mammograficznych. Na badanie zapraszamy wszystkie 

panie w wieku od 50 do 69 lat do mammobusu przy Ośrodku 

Kultury i Sportu w Gaszowicach (przy ul. Rydułtowskiej 7) 

29 października w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Prosimy pamiętać o zabranie ze sobą dowodu osobistego 

oraz zdjęć z poprzedniej mammografii (jeśli była wykonana). 

Bezpłatne badanie przysługuje co dwa lata. 
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Puchate” w partnerstwie z Kołem Gospodyo Wiejskich z Gaszowic realizuje 
projekt „Sztuka sposobem na naukę komunikacji i szansą na rozwój najmłodszych mieszkaoców gminy Gaszowi-
ce”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten 
skierowany jest do grupy 35 dzieci w wieku 6-12 lat z gminy Gaszowice. W projekcie przewidziano do wyboru 
bezpłatne warsztaty teatralne, recytatorskie, naukę śpiewania kolęd, naukę taoca, jak również indywidualne 
zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci objętych projektem. Uczestnicy projektu ponadto otrzymają możli-
wośd wzięcia udziału w warsztatach wykonywania ozdób świątecznych. Udział we wszystkich warsztatach i zaję-
ciach jest bezpłatny. 

Finalnie nowopowstała grupa odegra przedstawienie jasełkowe w Urzędzie Gminy Gaszowice, w OKiS Gaszowi-
ce, w Domu Kultury „Zameczek” w Czernicy oraz w kościołach parafialnych i na przeglądach, konkursach regio-
nalnych. 

Kontakt z koordynatorem projektu: tel. 501 033 959, e-mail: puchate@puchate.org.pl  

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA DZIAŁACZY OSP 

W poniedziałek 1 października 2012 roku w Sali Marmu-

rowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych 

nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wręczenia odznaczeń dokonał Stanisław Dąbrowa –            

I wicewojewoda śląski. 

W trakcie uroczystości Złotym Krzyżem Zasługi odzna-

czony został dh. Wincenty Lepiarczyk z OSP Gaszowice, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Prezesa Oddziału 

Gminnego OSP dh. Jerzego Kawuloka zaś Brązowym 

Krzyżem Zasługi dh. Henryka Neumana z OSP Gaszowi-

ce. 

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 

Na boisku sportowym w Łukowie Śl. przeprowadzono 

coroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze w któ-

rych uczestniczyło dziewięć drużyn z wszystkich jed-

nostek OSP działających w gminie. 

Uczestnicy zawodów zmierzyli się w konkurencji szta-

fety pożarniczej na którą złożyły się – biegi z prze-

szkodami oraz podłączenie linii gaśniczej oraz konku-

rencji bojowej z rozwinięciem całej linii gaśniczej od 

motopompy do miejsca strącenia prądem wody pa-

chołków i obróceniem tarczy. 

Trzeba zaznaczyć, że po raz pierwszy wszystkie dru-

żyny ćwiczyły na jednej motopompie co usprawniło 

czasowo całe zawody. 

Zawody te przebiegały w dobrej sportowej atmosferze 

i wysokim poziomie organizacyjnym. 

W grupie „A”- mężczyzn: I miejsce zdobyła OSP Ga-

szowice, II miejsce OSP Czernica, III miejsce OSP 

Szczerbice i IV miejsce OSP Łuków Śl. 

W grupie „C” kobiet I-miejsce zajęła OSP Gaszowice 

przed OSP Czernica. 

W grupie MDP chłopców I-miejsce OSP Szczerbice 

przed OSP Gaszowice. 

W grupie MDP dziewcząt I-miejsce OSP Czernica. 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz puchary. 

Młodzieżowcy natomiast otrzymali specjalne medale. 

Grupa Artystyczna Konar serdecznie zaprasza Państwa 

na kolejną wystawę do "Galerii w Drodze" 

tym razem zaprezentujemy wystawę fotografii  

pt. "Sandomierz - szukanie światła" autorstwa Zbignie-

wa Podsiadło oraz recital gitarowy Krzysztofa Czere-

mużyńskiego. 

27 października 2012, godzina 18.00, wstęp wolny 

Po części oficjalnej wieczorne jam session przy współ-

pracy z zespołem "Sekcja z Włoch". 

Galeria czynna jest w środy od 18.00 do 20.00,  możli-

we jest również zwiedzanie wystaw w innym terminie, 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mai-

lowym. 

Galeria w Drodze - zapraszamy do zwiedzania, zapra-

szamy do współpracy 
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Z KALENDARZA WÓJTA 

We wrześniu i październiku 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach 

i uroczystościach: 

29 września - Gminne Zawody Strażackie w Łukowie Ślą-

skim; 

30 września - Memoriał o puchar kapitana Byczka w Czer-

wionce-Leszczynach; 

2 października - posiedzenie komisji przyznającej nagrody       

z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

10 października - posiedzenie w Rybniku, w sprawie Strategii 

Rozwoju Subregionu; 

11 października - kolejne spotkanie w Raciborzu, w sprawie 

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach; 

12 października - akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej w czernickim Zameczku; 

15-17 października - konwent Subregionu w Brennej; 

18 października - posiedzenie komisji budżetu Rady Powiatu 

Rybnickiego; 

24 października - uroczyste obchody 50-lecia, 55-lecia i 60-

lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Gaszowice; 

25 października - podpisano porozumienie w sprawie budowy 

drogi Pszczyna - Racibórz. 

JUBILEUSZ CZERNICKICH HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 

JAK SZYBKO MIJAJĄ CHWILE, JAK SZYBKO MIJA CZAS 

Dnia 29 września uroczyście obchodzono jubileusz  60 - lecia 

istnienia sekcji 3-Czernica obejmującej również sąsiedni Łu-

ków Śląski z gaszowickiego oddziału polskiego Związku Ho-

dowców Gołębi Pocztowych. Aktualnie sekcja liczy 14-tu 

członków. 

Swoje istnienie hodowcy liczą od 1952 roku tj. od pierwszego z 

zachowanych protokołów napisanego przez Alfonsa Koszorza. 

Wtedy sekcja czernicka należała do oddziału P.Z.H.G.P. Ry-

dułtowy i miała nazwę V-113. Po przekształceniach admini-

stracyjnych, gdy miejscowości Czernica i Łuków  Śląski znala-

zły się w granicach Gminy Gaszowice, sekcja 3-Czernica za-

częła należeć do oddziału P.Z.H.G.P Gaszowice. Część hodow-

ców natomiast nadal pozostała w Rydułtowach. Nad zorganizo-

waniem i przebiegiem uroczystości, która odbyła się w Ośrod-

ku Kultury „Zameczek” w Czernicy czuwali – m.in. prezes 

sekcji Zbigniew Troszka oraz członek zarządu Joachim Bo-

brzyk. Na początku został odczytany pierwszy protokół, a na-

stępnie prezes zaprosił do uczczenia minutą ciszy pamięć  

wszystkich zmarłych hodowców. 

Jubileuszowe spotkanie hodowców połączono z podsumowa-

niem wyników lotowych za sezon lotowy 2012. Jako pierwszy 

do wręczenia nagród został poproszony starosta powiatu ryb-

nickiego –Damian Morawiec, który ufundował 3 piękne pucha-

ry. Te puchary zostały wręczone za trzy najtrudniejsze loty z 

Niemiec. Otrzymali je za najlepsze serie: Jan Koźlik, Joachim 

Bobrzyk oraz Henryk Grzybek. Do wręczenia nagród o mi-

strzostwo Sekcji 3- Czernica za sezon lotowy 2012 gołębi star-

szych został poproszony Roman Kubek. A mistrzostwo zdoby-

li: mistrz -  Jan Koźlik, wicemistrz – Joachim Bobrzyk, drugi 

wicemistrz Zbigniew Troszka. Najlepszego lotnika zdobył go-

łąb hod. Joachima Bobrzyka, zaś najlepszą lotniczkę zdobyła 

samiczka gołębi Zbigniewa Troszki. 

Do wręczenia nagród za sezon lotowy gołębi młodych popro-

szony został prezes oddziału P.Z.H.G.P Gaszowice pan Kry-

stian Cichos, a mistrzostwo zdobyli: Mistrz – Zbigniew Trosz-

ka, wicemistrz – Józef Czogalik, drugi wicemistrz – Czesław 

Ogórek. Najlepszego lotnika za sezon gołębi młodych zdobył 

gołąb hod. Zbigniewa Troszki. 

Podsumowanie najlepszych wyników sezonu lotowego gołębi 

starszych i młodych to super mistrz. Takim super mistrzem za 

sezon lotowy 2012 został hod Zbigniew Troszka. 

Z okazji jubileuszu zostały wręczone puchary wszystkim ho-

dowcom za zdobyte kolejne miejsca dzięki sponsorom takim 

jak sołtys Czernicy – Janusz Milion i sołtys Łukowa Śląskiego 

Witold Czerny. Puchary przekazali również Zbigniew Troszka 

i Jan Koźlik.  

Hodowcy sekcji 3- Czernica dziękują wszystkim sympatykom, 

naszego gołębiarskiego sportu, którzy umilili swą obecnością tę 

jubileuszową imprezę. Słowa podziękowania kierujemy także 

do pracowników Ośrodka Kultury „Zameczek” w Czernicy. 

Zabawa z poczęstunkiem trwała prawie do białego rana. 

Każdego roku, w pierwszą niedzielę października hodowcy z 

całej Polski dziękują na Mszy Świętej poprzez wystawiennic-

two Św. Franciszka z Asyżu za przeżyty rok i sezon lotowy.      

W tym roku Masza Święta odbyła się 7 października.  

TURNIEJ POWIATOWY 

Kolejny już IV turniej tenisa stołowego młodzieżowych 

drużyn pożarniczych odbył się tradycyjnie na hali ośrod-

ka kultury i sportu w Gaszowicach. Rozgrywki przepro-

wadzono w kategorii szkół podstawowych, szkół gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W grupie szkół podstawowych zwyciężył Jakub Gitner z 

OSP Przegędza, II miejsce –Bartek Winiatorski z OSP 

Przegędza, III miejsce  Marek Bizoń z OSP Czernica. 

W grupie szkół gimnazjalnych –I miejsce Adam  Duda z 

OSP Dębieńsko Stare, II miejsce Bartosz  Filipowski z 

OSP Przegędza, III miejsce wywalczyła Dominika Goło-

fit z OSP Czernica. 

W grupie szkół ponadgimnazjalnych  I miejsce Andrzej 

Kaliściak z OSP Przegędza, II miejsce Wojciech  Nowak 

z OSP Dębieńsko Stare III miejsce Tomasz Langer z OSP 

Przegędza. 

Inicjatorem turnieju był Zarząd i Komisja mdp oddziału 

powiatowego ZOSP RP w Rybniku. Zaś przygotowaniem 

hali, stołów pingpongowych oraz prowadzeniem całego 

turnieju zajmowali się członkowie gminnej komisji mdp 

w Gaszowicach. Sędzią głównym był przewodniczący tej 

komisji - sekcyjny Wojciech  Kasperzec. 

Cały turniej był pod patronatem Starosty Rybnickiego 

Damiana Mrowca który ufundował puchary, dyplomy        

i nagrody rzeczowe. 
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STR. 6 

Na zdjęciach od góry, 

lewa strona: 1 - strażacki 

turniej tenisa stołowego, 

2, 3 i 4, - Gminne zawo-

dy pożarnicze;  

prawa strona: 5,6 - Jubi-

leusz czernickich hodow-

ców gołębi,  7,8 - akcja 

SZOP. 


