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II TURA WYBORÓW 

W niedzielę, 30 listopada odbędzie się druga tura wyborów, 

w trakcie której wybierzemy Wójta Gminy Gaszowice. Gło-

sowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 

21.00, w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 

listopada 2014 r. 

Kandydatami w ponownym głosowaniu są: Paweł Bugdol 

(KWW Przyszłość Gminy Gaszowice) oraz Zbigniew Gowo-

rowski (KWW Mała Ojczyzna - Gmina Gaszowice).         UG 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice, 

W związku z podjęciem decyzji o zakoń-

czeniu pracy zawodowej na stanowisku 

Wójta Gminy Gaszowice i przejściem na 

emeryturę pragnę złożyć wszystkim 

Mieszkańcom Naszej Gminy serdeczne 

podziękowania za wszechstronną, owocną, 

nacechowaną ogromną życzliwością 

współpracę. Okazywana pomoc na którą 

zawsze mogłem liczyć i którą sobie bardzo wysoko ceniłem, 

miała swój niezaprzeczalny wkład w rozwój Naszej Gminy, 

którą miałem zaszczyt kierować przez ostatnie 16 lat. Proszę 

o przyjęcie życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym oraz sukcesów w działalności zawodowej i spo-

łecznej. Jestem przekonany, że Wasze wspaniałe osobowości 

pozwolą Wam zrealizować swoje marzenia i plany.                   

Z wyrazami szacunku i wdzięcznej sympatii,  

Andrzej Kowalczyk - Wójt Gminy Gaszowice 

Szanowni Państwo, moja misja kierowania gminą dobiegła 

końca. Zostawiam Gminę w dobrej kondycji finansowej. Na-

sze zadłużenie na koniec roku 2014 to ok. 3,5 mln zł. Z ko-

niecznością spłaty po około 500 tyś. rocznie, co nie powinno 

zakłócić funkcjonowania gminy. W nowych środkach euro-

pejskich (2014-2020) zabezpieczono pieniądze na termomo-

dernizację SP Gaszowice oraz budowę kanalizacji sanitarnej i 

realizację programu usuwania azbestu. Rok 2015 powinien 

być rokiem dalszego, stabilnego rozwoju. W projekcie budże-

tu, który przekazałem Radzie Gminy, znajduje się plan robót, 

które powinny być zrealizowane w poszczególnych sołec-

twach. Są pieniądze na remont parkingu przed Urzędem Gmi-

ny. Będzie można wyremontować przystanek autobusowy w 

centrum Gaszowic. Dokończyć remont nawierzchni ul. Rudz-

kiej i Pogwizdowskiej. Nowe nawierzchnie powinny powstać 

na ul. Polnej w Szczerbicach, ul. Sobieskiego w Czernicy, ul. 

Fabrycznej w Piecach oraz ul. Lipowej w Łukowie Śl. Wspól-

nie z powiatem można wykonać odcinki chodnika od cmenta-

rza w Gaszowicach do ul. Stawowej. Są zabezpieczone środki 

na rozpoczęcie termomodernizacji szkoły w Gaszowicach. 

Trzeba będzie dalej szukać pieniędzy na remonty boisk przy 

szkołach. Są przygotowane plany dalszego rozwoju. Są środki 

na modernizacje OKiS Gaszowice oraz remont Ośrodka Kul-

tury „Zameczek” w Czernicy. W projekcie są środki na budo-

wę dalszych odcinków wodociągu oraz rozbudowę Oczysz-

czalni Ścieków w Suminie. Rada Gminy będzie się musiała 

wraz z nowym wójtem pochylić nad problemem funkcjono-

wania tzw. "ustawy śmieciowej”. Wierzę, że ludzie których 

obdarzyliście swoim zaufaniem będą w stanie zrealizować 

Wasze wnioski i postulaty. Andrzej Kowalczyk, Wójt Gminy Gaszowice 

Szanowni Państwo, kończą się prace zaplanowane na 2014 

rok. Był to kolejny rok, w którym nasza gmina wzbogaciła się 

o nowe odcinki dróg, chodników. Wykonano nowe na-

wierzchnie na odcinku ul. Jerozolimskiej w Szczerbicach, na 

ul. Pogwizdowskiej, Rudzkiej i Dołki w Gaszowicach. Wyre-

montowano część nawierzchni na ul. Starej, Górniczej, bocz-

nej Podleśnej w Czernicy. Wykonano nowe odcinki dróg we-

wnętrznych na tzw. „ Osiedlu” w Czernicy. Nasza starania 

pozwoliły zmodernizować ul. Rybnicką w Szczerbicach wraz 

z budową chodnika do granicy z Jejkowicami. Podobną inwe-

stycję zrealizowaliśmy w Łukowie Śl. i w Czernicy, budując 

odcinek chodnika. Przysłowiowym rzutem na taśmę udało się 

zmodernizować chodniki na ul. Rydułtowskiej w Piecach i 

Gaszowicach. Modernizacja ta była połączona z wymianą 

części nawierzchni ul. Rydułtowskiej. Odnowiono przepust 

na ul. Kolejowej na grobli łączącej Gaszowice z Łukowem Śl. 

Zainstalowano kolejne lampy oświetlenia ulicznego na bocz-

nej ul. Wiejskiej oraz Dębowej. W szkołach wykonano wiele 

prac remontowo-modernizacyjnych. Zainstalowano nowy 

ekologiczny piec CO w Gimnazjum w Piecach. Otwarto 

przedszkole w Szczerbicach, dla kolejnych 50 dzieci. We 

wszystkich sołectwach zainstalowano mini-siłownie na po-

wietrzu.  Wyremontowano elewację budynku świetlicy w 

Piecach oraz odnowiono remizę OSP Gaszowice. Dla jed-

nostki OSP Gaszowice pozyskano kolejny nowoczesny samo-

chód gaśniczy, zaś pozostałe jednostki otrzymały sprzęt po-

żarniczy. Wiele prac remontowych oraz porządkowych wyko-

nał nasz Zakład Obsługi Komunalnej, dla którego zakupiono 

także nowoczesny piec do kotłowni. ZOK na bieżąco utrzy-

muje porządek na terenach gminnych. Pracownicy wykonują 

wiele drobnych prac remontowo- modernizacyjnych, które 

pozwalają realizować wnioski zgłaszane przez mieszkańców. 

Pieniądze z budżetu przeznaczone na poprawę bezpieczeń-

stwa oraz rozwój infrastruktury zostały wydane racjonalnie, 

ku pożytkowi naszych mieszkańców.  

Andrzej Kowalczyk  - Wójt Gminy Gaszowice   
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WYNIKI WYBORÓW W GMINIE GASZOWICE 

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów otrzymane od 

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaszowicach. O wyborze 

na stanowisko Wójta Gminy Gaszowice zadecyduje druga 

tura. W gminie Gaszowice w głosowaniu wzięło udział 

3768 osób na 7377 uprawnionych do głosowania, co daje 

stosunkowo wysoką frekwencję na poziomie 51 %. 

WYNIKI I TURY WYBORÓW NA WÓJTA GMINY GASZOWICE: 

1. BUGDOL Paweł Jacek - 1657 

2. GOWOROWSKI Zbigniew - 1135 

3. KORBEL Szymon Marcin – 880 

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY GASZOWICE: 

Okręg nr 1 - Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego, Cmentarna, 

Księdza Alberta Büchlera, Nowa, Piaskowa, Rybnicka nieparzyste od 

nr 53-57 i od nr 58 -do końca, Stara 

1. WOJACZEK Daniela - 52 

2. RYSZKA Witold Cezary - 69 

3. BIERNACKA Ewa Maria – 117 

Okręg nr 2 - Sołectwo Szczerbice: ul. Jerozolimska, Leśna, Rybnic-

ka od nr 1-52 i parzyste od nr 54-56, Sumińska  

1. MASARCZYK Marek - 97  

2. CZYŻYK Agnieszka – 81 

Okręg nr 3 - Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna, Krótka, Łączna, 

Radoszowska od nr 1-31 i nieparzyste od nr 33-37C, Szkolna 

1. BIENEK Kazimierz Leszek - 29  

2. WIECZOREK Tomasz Jacek - 57  

3. KONSEK-BENISZ Ewa Jolanta - 26  

4. CIEŚLOK Andrzej Jan – 107 

Okręg nr 4 - Sołectwo Szczerbice: ul. Fabryczna, Górska, Polna, 

Radoszowska parzyste od nr 32-38A i od nr 39-do końca  

1. BORKOWSKA Alicja Bożena - 66  

2. MODRZEJEWSKA-BRZEZIOK Mariola - 21  

3. SZYMIK Mieczysław Tadeusz – 130 

Okręg  nr  5 - Sołectwo Piece: ul. Czernicka, Krzywa, Rydułtow-

ska, Szybowa, Zielona, Żytnia  

1. OŚLIZŁO Gabriela Grażyna - 94  

2. SKLAREK Ilona – 150 

Okręg nr  6 - Sołectwo Piece: ul. Fabryczna, Graniczna, Polna, 

Radoszowska, Sportowa, Szkolna  

1.NEUMAN Anna Marzena - 97  

2.ZDZIEBCZOK Rafał Janusz - 100 

Okręg nr 7 - Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna od nr 39-do końca, 

Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka  

1. KRAUZE Damian Alojzy - 121  

2. WIDAWSKI Kamil Łukasz - 49  

3. FOJCIK Wojciech Adam – 115 

Okręg nr 8 -Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna od nr 1-37A, Ry-

dułtowska nieparzyste od nr 1-55 i od nr 56-do końca, Zielona  

1. KORBEL Szymon Marcin - 108  

2. OLEŚ Elżbieta Barbara - 37  

3. PLUTA Dominik Łukasz - 83  

4. CICHOS Krystian – 58 

Okręg nr 9 - Sołectwo Gaszowice: ul. Kolejowa, Rydułtowska pa-

rzyste od nr 2-54B, Stawowa, Wiejska od nr 1-29, parzyste od nr 32-

68 

1. MROZEK Paweł Krzysztof - 95 

2. LOREK Krzysztof - 117 

3. BRZEZINA Jerzy – 47 

Okręg nr  10 - Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, 

Rudzka, Sumińska 

1. KORECKI Tadeusz - 138 

2. ZAPAŁA Adelajda Barbara – 79 

Okręg nr 11 - Sołectwo Gaszowice: ul. Łąkowa, Pogwizdowska, 

Wiejska nieparzyste od nr 31-do końca i od nr 70-do końca  

W okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna 

lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat 

radnego bez przeprowadzenia głosowania:  

1. SZAWERNA Józef. 

Okręg nr 12 - Sołectwo Łuków Śląski 

W okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna 

lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat 

radnego bez przeprowadzenia głosowania:  

1. WATOŁA Barbara Maria. 

Okręg nr 13 - Sołectwo Czernica: ul. Buczyna od nr 10-do końca, 

Graniczna, Jana, Leśna, Podleśna 

1. MRÓZ Adam Marek - 85  

2. KAWULOK Jerzy - 91  

3. JACEK Ryszard Franciszek – 69 

Okręg nr  14 - Sołectwo Czernica: ul. Barcioka, Generała Hallera, 

Łączna, Młyńska, Oborska, Powstańców, Wolności od nr 1-46 i pa-

rzyste od nr 50-66 

1. PAULUS Danuta Małgorzata - 48 

2. PYTLIK Agnieszka Anna - 162 

3. SOPPA Mirosław – 54 

Okręg nr 15 - Sołectwo Czernica: ul. Babiogórska, Biskupa, Bu-

czyna od nr 1-9, Dębowa, Górnicza, Jana III Sobieskiego, Osadowa, 

Reja, Stara, Wąwozowa, Wolności nieparzyste od nr 47-67 i od nr 68-

do końca, Zielona 

1. KUKUCZKA Andrzej Władysław - 55  

2. GÓRECKI Piotr - 104  

3. DERA Adrian - 76 
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LEKCJA HISTORII 

Kiedy przechodzimy obok Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Gaszowicach, często nawet nie zastanawiamy się nad 

tym, jaka była jej historia. A przecież szkoła, którą dziś możemy 

oglądać, to widomy ślad ludzkiej działalności na rzecz dobra drugie-

go człowieka. To wreszcie piękno historii, która ubogaca kulturę 

gaszowickiej społeczności i jest przykładem poświęcenia ludzi, któ-

rzy ją tworzyli. Zbliżający się jubileusz 225 - lecia istnienia szkoły, 

zachęca do poznania jej przeszłości, bez której współczesny wizeru-

nek placówki byłby niepełny. 

Początki szkolnictwa na terenie Gaszowic sięgają drugiej połowy 

XVIII wieku. 

Zachowane dokumenty potwierdzają, iż około 1790 roku istniał już 

budynek drewniany szkoły, który z czasem zburzono, a na jego miej-

sce postawiono nowy z dwiema izbami lekcyjnymi. Nadzór nad tym 

przedsięwzięciem pełniły siostry zakonne z Raciborza i to właśnie na 

nich spoczywała w dużej mierze rola sfinansowania owej inwestycji. 

Budowa obecnego murowanego budynku szkoły sięga roku 1827.     

A ówczesnym budowniczym był Ignatz Lex z Pieców. Warto nad-

mienić, iż budowa placówki nie przebiegała bez poważnych proble-

mów i znacznie przeciągała się w czasie, na co miał wpływ między 

innymi pożar dachu. 

Mimo trudności w 1831 roku budynek został ostatecznie ukończony 

i oddany do użytku szkolnego. 

Od tamtej pory przechodził on różne koleje losu. 

Nadzór nad placówką w początkowym okresie jej działalności miały 

władze kościelne, później zaś świeckie. Ciekawostką jest, iż przeło-

żonymi szkoły w okresie zaborów byli ludzie nie związani z eduka-

cją, a zatem nie znający swoich obowiązków, co często utrudniało jej 

funkcjonowanie. 

Wśród nich mógł znaleźć się młynarz czy nawet zwykły chłop posia-

dający dobra ziemskie. 

Obszar działalności placówki obejmował okręg: Gaszowice, Solar-

nię, Piece oraz Pietrzkowice. 

Praca nauczycieli była w zaistniałej sytuacji niezwykle trudna, gdyż 

często nie spotykała się z właściwym sobie szacunkiem otoczenia        

i odpowiednim wynagrodzeniem. 

Przemiany historyczne, a także stale zwiększająca się ilość uczniów 

spowodowały, że na przestrzeni lat 1928/ 1929 dokonano rozbudowy 

szkoły. W tym okresie ożywiła się też działalność pozaszkolna, słu-

żąca integracji lokalnej społeczności. Prowadzono również kursy. 

Wśród lokalnych działań należałoby wymienić powstanie ochronki 

dla dzieci, Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, czy wreszcie dzia-

łalność harcerzy, bez których dzisiaj trudno wyobrazić sobie naszą 

placówkę. 

Czasy rozkwitu mieszały się jednak z bolesnymi doświadczeniami, 

do jakich z pewnością można zaliczyć okupację wojsk niemieckich. 

Jakże przejmujący musiał być obraz pustych ławek szkolnych             

1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie wojska wkraczały na pol-

ską ziemię. 

Okres powojenny, to przede wszystkim odbudowa zniszczeń i ciężka 

praca wielu wybitnych pedagogów, których postacie postaram się 

przybliżyć w kolejnych artykułach. To wreszcie czas wyposażenia 

szkoły w nowoczesne pracownie i gabinety, umożliwiające szerzenie 

wiedzy w sposób twórczy i bardziej przystępny dla ucznia. Lata 70- 

te przyniosły z kolei ożywienie w zakresie powołania nowych form 

funkcjonowania oświaty. Wprowadzono ceremoniał szkolny oraz 

zapoczątkowano obchody Święta Szkoły ku czci patrona szkoły 

Tadeusza Kościuszki. Prężnie zaczęły wówczas działać także Rady 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkolnej społeczności było nada-

nie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

sztandaru, o co zabiegała Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski 

i sami uczniowie w kwietniu 1989 roku. 

Wszystkie te działania służyły zarówno ożywieniu lokalnego środo-

wiska, jak i były przejawem rozwoju szkoły zawsze otwartej na 

potrzeby uczniów. Szkoły, której od początku powstania towarzy-

szyła prawda: 

„Nikt nie rodzi się tylko dla siebie, ale też by działać na rzecz in-

nych”.                Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 

w dniach 13.12-14.12.2014  [sobota – niedziela]  

w godzinach od 9.00 do 17.00 
 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

BOŻE NARODZENIE 2014 R. 

 

Na kiermaszu będzie można zapoznać się z szeroką ofertą 

regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz 

artystycznych, naturalnych produktów spożywczych. 

W ramach kiermaszu chętni mogą wystawić stoiska: 

 z ozdobami i wyrobami świątecznymi, 

 z rękodziełem i wyrobami artystycznymi, 

 z upominkami, biżuterią, kosmetykami, zabawkami, 

 z produktami delikatesowymi, takimi jak: bakalie, 

słodycze, miody, świąteczne wypieki,  

 z regionalnymi produktami spożywczymi, takimi 

jak: pieczywo, wędliny, sery, miody pitne, z małą 

gastronomią jak gofry, pierogi, oscypki, naleśniki. 

Wszystkich chętnych do wystawienia stoisk prosimy o 

zgłaszanie i zapisy w Ośrodku Kultury i Sportu w godzi-

nach od 8.00 do 20.00. lub telefonicznie pod nr tel. 32 43 

05 485 oraz 608 013 387 lub mailowo na okisgaszowi-

ce@op.pl 

Koszt wystawionego stoiska 10 zł za 1 metr2. 

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW! 

ŻYCZENIA 

Z okazji zbliżającej się Barbórki pragnę złożyć Górni-

czej Braci najserdeczniejsze życzenia i podziękowania 

za trud włożony w tak niebezpieczną pracę. 

Wszystkim Górnikom życzę aby podczas wykonywania 

zawodowych obowiązków towarzyszyło Wam poczucie 

bezpieczeństwa, i sprzyjało szczęście. 

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”, 

Andrzej Kowalczyk — Wójt Gminy Gaszowice 
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PATRIOTYCZNIE  I NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

13 listopada br. uczniowie Powiatowego Ogniska Pracy Po-

zaszkolnej, działającego przy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

im. Z. Biernackiego w Szczerbicach byli uczestnikami nie-

zwykłego festiwalu. Po raz jedenasty odbył się w Rybniku 

Miejski Festiwal Pieśni i Piosenek Patriotycznych, zorgani-

zowany przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW 

OŚWIATY. Mimo, że nasi uczniowie po raz pierwszy 

uczestniczyli w takim festiwalu, zdobyli uznanie jury.  Duet 

Aleksandra Widawska i Kamil Lampka (gimnazjaliści) w 

kategorii Duety/gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, zdo-

byli I miejsce, pokonując starszych kolegów ze szkół ponad-

gimnazjalnych. W kategorii Klasy IV-VI szkół podstawo-

wych, w której była największa konkurencja, II miejsce zaję-

ła Patrycja Goworowska, III - Marta Konsek, a Zuzanna 

Strokosz otrzymała wyróżnienie. Najmłodsze laureatki repre-

zentowały ZS-P w Szczerbicach. Wszyscy uczestnicy festi-

walu otrzymali dyplomy i upominki, a laureaci - nagrody. 

Katarzyna Brachaczek 

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE TROCHĘ LEPIEJ  

LECZ NIGDY GORZEJ 

Tak można sparafrazować słowa znanej piosenki w kontek-

ście osiągnięć chóru  „Bel Canto”. 

Nie tak dawno cieszyliśmy się z nadchodzących wakacji i 

upragnionego urlopu, a tu już spadające liście i mgliste poran-

ki przypominające o jesieni. 

Tyle się jednak wydarzyło, że warto przybliżyć pracę chóru 

„Bel Canto” i pochwalić się osiągnięciami. 

Pierwszą powakacyjną próbę planowano na koniec lipca, ale 

śmierć naszego nieodżałowanego członka wspierającego w 

osobie pani Rity Lazar zmobilizowała chórzystów do wcze-

śniejszego wstawienia się na śpiewającym posterunku. Nie 

minął tydzień, a już żegnaliśmy w gaszowickim kościele pa-

nią Martę Jeszka. I maszyna ruszyła… śluby, jubileusze, 4 

dniowe warsztaty muzyczne w pięknym Poroninie, intensyw-

ne próby przed ważnymi koncertami i konkursami. Śpiewali-

śmy na dożynkach, w październiku złożyliśmy śpiewające 

życzenia ks. proboszczowi Leszkowi Swobodzie na Mszy św. 

16 października na różańcu uczciliśmy już św. Jana Pawła II 

oraz w rybnickim kościele oo. Misjonarzy razem z innymi 

chórami dziękowaliśmy za Jego kanonizację. Wykonaliśmy 

między innymi pieśń „Nie lękajcie się”. Oby to papieskie 

przesłanie było dla nas wszystkich inspiracją do lepszego, 

szlachetniejszego życia. 25 października po raz 20-ty zorgani-

zowaliśmy Koncert Pieśni Liturgicznej w kościele w Krzyż-

kowicach.  

I nadszedł ten najważniejszy konkurs w ciągu roku, podsumo-

wujący całoroczną działalność chóru.  

Konkurs Finałowy Okręgu Rybnickiego o Puchar imienia      

R. Tronta, który odbył się w rydułtowskim Domu Kultury. 

Nasz chór „Bel Canto” Gaszowice zdobył po raz 16-ty pierw-

sze miejsce zdobywając 317 pkt.  

Dla porównania podaję punktację: 

„Bel Canto” Gaszowice 317 pkt, „Seraf” Rybnik 192 pkt. II 

miejsce, “Gloria” Żory 174 pkt., “Regina Apostolorum” Ryb-

nik 164 pkt., „Mickiewicz” Niedobczyce 140 pkt., „Cecylia” 

Rydułtowy 123 pkt., „Bel Canto” Chudów 108 pkt.,  

„Słowiczek: Popielów 90 pkt. 

I tu, Drodzy Czytelnicy widać, że jeżeli piszę o intensywnej 

pracy chóru, to nie są to czcze przechwałki, ale udokumento-

wana rzeczywistość. I pozostając przy aktywności naszego 

chóru serdecznie zapraszam do tego by skorzystać z naszych 

występów i zamawiać chór na śluby i wszelkiego rodzaju 

jubileusze. 

Numer kontaktowy do prezes Danieli Merkel 4306195 lub 

kom. 660137586. 

A już na następnej próbie pan dyr Janusz Budak rozpromieni 

się i powie „przynosimy kolędy”. Cześć pieśni.      chórzystka 

TALIZMAN  MIĘDZYNARODOWEGO  SUKCESU 

8 listopada br. zespół SINGERS uczestniczył w Międzyna-

rodowych Jesiennych Spotkaniach Artystycznych TALI-

ZMAN SUKCESU w Bielsku Białej. Po wstępnych elimina-

cjach zespół zakwalifikował się do koncertu finałowego. Ze 

względu na ogromną liczbę tzw. podmiotów wykonawczych 

organizatorzy zdecydowali, że zespoły i soliści wykonają 

tylko jeden (z dwóch przygotowanych) utworów. Doskonała 

atmosfera i niezwykła międzynarodowa publiczność ponio-

sły SINGERSÓW na sam szczyt. Brawurowe wykonanie 

Wieży Babel zachwyciło nie tylko zebranych na widowni. 

Jury przyznało zespołowi I miejsce oraz nagrody specjalne: 

Nominację do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktor-

skiej Śpiewanko oraz wycieczkę ufundowaną przez Biuro 

Podróży POLAN TRAVEL. Spotkanie artystów z wielu 

krajów, reprezentujących różne dziedziny sztuki, było do-

skonałą okazją do wymiany doświadczeń i poznania cieka-

wych ludzi. I tak naprawdę - młodzież zyskała wiele więcej 

niż tylko nagrody i uznanie.     Katarzyna Brachaczek 

SUKCES GIMNAZJALISTKI 

Natalia Pypeć, uczennica klasy I c Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach została laureatką Wielkiego Testu Języ-

kowego Powiatu Rybnickiego, przeprowadzonego pod pa-

tronatem Starosty Powiatu Rybnickiego. Realizatorem pro-

jektu było – podobnie, jak w roku ubiegłym - STOWARZY-

SZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI BEŁK. Rywalizacja 

odbywała się online i polegała na rozwiązywaniu 

przez Internet testów z języka polskiego – wszystkich pytań 

było tysiąc pięćset! Natalia wykazała się ogromną wiedzą, 

wytrwałością i systematycznością. Konkursowe zmagania 

trwały osiem dni, od 15 do 22 października. Należało praco-

wać codziennie, ponieważ do pytań z danego dnia nie moż-

na już było powrócić w kolejnych dniach. Przyznano dwa 

pierwsze miejsca – jedno z nich zdobyła Natalia. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 31 paź-

dziernika br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku.  

Gratulujemy Natalii zwycięstwa i życzymy dalszych sukce-
sów – zarówno w nauce, jak i w konkursach!  

Danuta Dworaczek 

ZAPŁAĆ ZA ŚMIECI! 

PRZYPOMINAMY, ŻE 20 GRUDNIA BR. UPŁYWA KO-

LEJNY KWARTALNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA 

ZA ŚMIECI”). 
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ZWYCIĘSTWO ZSP SZCZERBICE W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH! 

Na boisku KS Szczerbice w dniu 23.09.2014r. rozegrano Mistrzostwa 

Gminy Gaszowice w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i 

chłopców.  ZSP Szczerbice zdominował rywalizację w obydwu kate-

goriach i odniósł podwójne zwycięstwo! Zwycięski zespół dziewcząt 

i chłopców będzie reprezentował Gminę Gaszowice na zawodach 

rejonowych w Raciborzu. Wyniki biegów: 

6 x 800 m, dziewcząt: I miejsce ZSP Szczerbice (Konsek M., Gawli-

czek M., Raszczyk W., Feliniak M., Lach W., Wystyrk M.) – opiekun 

zespołu: Bogdan Langer;  

II miejsce SP Czernica (zespół I) – opiekun: Zenobia Mrozek; 

III miejsce SP Gaszowice – opiekun: Dorota Bienek; 

IV miejsce SP Czernica (zespół II). 

6 x 1000 m, chłopców: I miejsce ZSP Szczerbice (Papierok D., Szwe-

da M., Papierok M., Grzenik R., Mura S., Pochcioł J.) – opiekun 

zespołu: Bogdan Langer, 

II miejsce SP Gaszowice – opiekun: Łukasz Wojaczek, 

III miejsce SP Czernica – opiekun: Zenobia Mrozek. 

Uroczystego otwarcia oraz podsumowania imprezy wraz z wręcze-

niem dyplomów dokonała nowa pani dyrektor ZSP Szczerbice – 

Edyta Knapik. Każdy ze startujących w biegu mógł ugasić pragnienie 

otrzymując od organizatorów soczek do picia.  SP Szczerbice 

SZKOŁA – OSTOJA POLSKOŚCI 

Dla każdego człowieka szkoła jest miejscem, gdzie poznaje on 

świat wartości. To w niej spotykamy się z językiem narodowym i 

rozwijamy piękno ojczystej mowy. Szkoła to wreszcie przejaw 

działalności państwa wynikający z troski o rozwój jego obywateli. 

Sięgając w głąb historii możemy odnieść wrażenie, że placówki 

szkolne od zawsze były miejscem wyrażania patriotyzmu, zarówno 

w obszarze przekazywanych treści, jak i w sferze działalności pro-

pagującej ideę odpowiedzialności za swoje państwo. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach od 

początku swojego istnienia realizowała misję państwa w zakresie 

krzewienia wśród młodych obywateli miłości do ojczyzny. Troska 

o dobro wspólne przyświecała zarówno pedagogom, jak i osobom 

aktywnie uczestniczącym w życiu szkoły. Jednym z przejawów 

owej aktywności o wymiarze patriotycznym było powołanie do 

życia VII Drużyny Harcerskiej im. Karola Miarki, której opieku-

nem był Władysław Dworaczek. Działalność harcerzy przy szkole 

w Gaszowicach nie tylko polegała na integrowaniu lokalnego śro-

dowiska, ale nade wszystko służyła kształtowaniu w młodych lu-

dziach pozytywnych wartości. Warto przy tej okazji nadmienić, iż 

harcerska służba w przededniu wojny polegała na organizowaniu 

zaplecza medycznego w postaci punktu opieki sanitarnej. 

Szkolna działalność państwowa wyrażała się również podczas 

obchodów świąt i jubileuszy, a szczególnym jej wyrazem były 

obchody dziewięćsetnej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego 

zorganizowanej przy współpracy Grona Pedagogicznego. 

13 czerwca 1937 roku obchodzono także uroczyste Święto Szkoły 

z okazji 15 rocznicy funkcjonowania na terenie Śląska polskiej 

szkoły. Należy nadmienić, iż podczas obchodów poświęcono 

sztandar Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta organizacja również na 

trwałe wpisała się w obraz gaszowickiej placówki. 

Zawierucha wojenna czasowo przyczyniła się do zawieszenia dzia-

łalności szkoły. W tym okresie uczniowie nie mogli swobodnie 

posługiwać się ojczystą mową, ale nawet odebranie im tego pod-

stawowego prawa nie pozbawiło ich poczucia własnej godności. 

Współczesny obraz szkoły w Gaszowicach nie jest pozbawiony 

ducha polskości. Także dziś szkoła angażuje się w pracę na rzecz 

budowania poczucia obywatelskiej odpowiedzialności, o czym 

mogą świadczyć takie inicjatywy, jak przedstawienia teatralne z 

okazji państwowych rocznic, czy wreszcie wspomniana działalność 

harcerska. Także sami uczniowie wyrażają swój patriotyzm pisząc 

wiersze i wykonując gazetki upamiętniające zrywy niepodległo-

ściowe Polaków. Nie sposób pominąć też fakt, że to właśnie w 

szkole przebiegają wybory samorządowe. To na jej budynku pod-

czas ważnych wydarzeń państwowych łopocze biało – czerwona 

flaga, a sale lekcyjne ubogaca wizerunek godła. 

Zarysowany obraz szkoły, traktowanej jako fundament, na których 

opiera się poczucie narodowej tożsamości, uświadamia nam, że 

jest ona miejscem działań wielu pokoleń służących budowaniu 

ducha wiary w siłę państwa. Pokazuje także, jak istotne w życiu 

młodych pokoleń jest kształtowanie szacunku wobec tradycji i 

przeszłości. Bo przecież szkoła, także ta nasza gaszowicka, której 

patronuje narodowy bohater Tadeusz Kościuszko, to „mała ojczy-

zna” i ostoja pięknych idei polskiego narodu. I nie jest to prawda 

oderwana od rzeczywistości, jeśli polski nauczyciel w polskiej 

szkole może dziś przeczytać słowa wiersza swoich uczniów: 

Polska to piękna kraina. 

Polska to nasza ojczyzna. 

Polska to nasz dom. 

 

Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego SP Gaszowice 

PODZIĘKOWANIA 

Składamy serdecznie podziękowania Wyborcom, którzy oddali 

na nas głos w tegorocznych wyborach samorządowych. Cieszy 

nas fakt, iż obdarzyli nas Państwo ponownie zaufaniem i co 

zaowocowało udzielonym poparciem. 

Ze swojej strony zapewniamy, że nadal będziemy sumiennie 

służyć mieszkańcom Szczerbic swoją pracą, wiedzą oraz do-

świadczeniem.      Ewa Biernacka, Andrzej Cieślok, Mieczysław Szymik 

RECYKGLING SIĘ OPŁACA 

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska 

naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to 

oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 

godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu 

i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to 

także mniej wysypisk. O recyklingu warto pomyśleć już na etapie 

zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy 

torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i 

zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nada-

ją się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowal-

nych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z 

którego został wykonany, nadaje się do recyklingu. 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".  

 

 

 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego  stanowiska 

organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej  w Katowicach”. 



Redakcja:  

Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2,  

44-293 Gaszowice 

Tel.: (32)  43 27 140  

 E-mail: gcigaszowice@wp.pl STR. 6 

ZAPROSZENIE 

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach 

serdecznie zapraszają na   

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, 

który odbędzie się w niedzielę,   

14 GRUDNIA BR. 

W SALCE PRZY KOŚCIELE W GASZO-

WICACH 

PO  DOPOŁUDNIOWYCH  MSZACH ŚW. 

Na kiermaszu będzie można nabyć świąteczne     

wypieki oraz ozdoby przygotowane przez gim-

nazjalistów i ich rodziców 

Organizatorzy 

Dochód z kiermaszu przeznaczymy na świąteczne paczki 

dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji mate-

rialnej. 

 

 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Szczerbicach serdecznie zapra-

szają rodziców wraz z dziećmi, a także  wszystkich 

mieszkańców na Dzień Otwarty naszej placówki, 

który odbędzie się 

 

 

W programie : 

 powitanie w sali gimnastycznej, 

 prezentacja talentów dzieci, 

 zwiedzanie szkoły i przedszkola, 

 poczęstunek w "Kawiarence rodzinnej", 

 kiermasz, 

 możliwość obserwacji prowadzonych za-

jęć, 

 zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły i 

przedszkola. 
Serdecznie zapraszamy. To doskonała okazja, aby 

lepiej poznać naszą placówkę. Organizatorzy  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

w dniu 31.12.2014 r. 

początek o 19.00 

Cena 240 zł od pary. Przygrywa DJ SEBI. 

W cenie biletu pełna konsumpcja. Bilety do nabycia               

Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach, zaprasza na 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 

która odbędzie się 17.01.2015 r. od godziny 19.00 
w domu przyjęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach 
przy ul.Rydułtowskiej. Koszt: 120 zł/para. 

W cenie: obiad, kawa i ciastko, zimna płyta oraz 
oprawa muzyczna (DJ Arek). Zapisy i dodatkowe 
informacje: sekretariat szkoły tel.32/4305519. Ilość 
miejsc ograniczona. 


