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I  SESJA RADY GMINY GASZOWICE W NOWEJ KADENCJI  

Trwa rekrutacja  na bezpłatne 

szkolenia w ramach projektu 

„Gaszowice – gmina kompetentna 

cyfrowo”, które będą prowadzone 

na terenie Czernicy i w Gaszowi-

cach. 

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. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Re-

feracie Ochrony Środowiska 

(pokój 03) Urzędu Gminy Gaszo-

wice. Serdecznie zapraszamy. 

BEZPŁATNE KURSY 

KOMPUTEROWE 

20 listopada 2018 r. w sali obrad budynku administracyjnego (ośrodek zdrowia) przy  

ul. Rydułtowskiej 1 w Gaszowicach, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Gaszowice 

kadencji 2018-2023. 

Podczas sesji wręczono radnym zaświadczenia o wyborze, następnie radni złożyli ślubo-

wania. Podczas sesji wybrano także przewodniczącego rady gminy, którym został Krzysz-

tof Lorek. Wiceprzewodniczącą Rady została Ilona Sklarek. Następnie Wójt Gminy Ga-

szowice – Paweł Bugdol odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk Przewodniczącego 

Gminnej Komisji Wyborczej w 

Gaszowicach – Marcina Franke. 

Następnie Wójt Bugdol złożył uro-

czyste ślubowanie. 

Począwszy od tej kadencji sesje 

rady gminy transmitowane są na 

żywo i można je śledzić na stronie 

internetowej: gaszowice.sesja.pl. 

Odnośnik do transmisji znajduje się 

także na stronie www.gaszowice.pl. 

Dostępne jest także archiwum na-

grań z poszczególnych sesji. 

Rada Gminy Gaszowice – KADENCJA 2018-2023 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice – Krzysztof Lorek  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gaszowice – Ilona Sklarek  

KOMISJE RADY GMINY GASZOWICE – KADENCJA 2018-2023 - Składy 

1.  KOMISJA OŚWIATY,  KULTURY,  SPORTU,  SPRAW SOCJALNYCH,  

ZDROWIA I  MŁODZIEŻY 

radna Agnieszka Pytlik – Przewodniczący 

radny Mateusz Bugdoł 

radny Wojciech Fojcik  

radna Justyna Pojda   

radna Ilona Sklarek 

2.  KOMISJA ROZWOJU  GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA  

I FINANSÓW 

radna Ewa Biernacka – Przewodniczący 

radny Szymon Korbel 

radny Adam Mróz 

radny Józef Szawerna 

radny Mieczysław Szymik 

3. KOMISJA REWIZYJNA 

radna Barbara Watoła – Przewodniczący 

radny Andrzej Cieślok 

radny Piotr Górecki 

radny Tadeusz Korecki 

4. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

radny Tadeusz Korecki – Przewodniczący 

radna Ewa Biernacka  

radna Agnieszka Pytlik  

radna Barbara Watoła. 
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APEL STRAŻY GMINNEJ DO MIESZKAŃCÓW 

Straż Gminna zwraca się z uprzejmą prośbą do wszyst-

kich mieszkańców gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice o 

wzajemne wspieranie się mieszkańców w wywiązywaniu 

się z tych obowiązków, które wynikają ze współodpo-

wiedzialności za wygląd gminy i jego komunalnych oraz 

rekreacyjnych przestrzeni. Wobec intensyfikacji ruchu 

kołowego, również wobec rosnącej liczby osób, które 

wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekreacji w ob-

rębie gminy, musimy przede wszystkim my sami dokładać 

wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wy-

magała możliwie znikomej ilości interwencji ze strony 

Straży Gminnej, której funkcjonariusze, nawet we współ-

pracy z policją, mają przecież ograniczone możliwości. 

Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają pretensje do nie-

frasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłużni 

krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują 

nierzadko kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele 

czworonogów narzekają na biegające dzieci i innych pie-

szych, nie bez wzajemności. Tymczasem musimy pamię-

tać, że to właśnie na każdym z nas, mieszkańcu naszych 

gmin, ciążą m.in. następujące obowiązki: 

 sprzątanie po swoim czworonogu; 

 parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, 

pamiętając również o niezajmowaniu niepełno-

sprawnym wyznaczonych miejsc parkingowych; 

 umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej 

właściciele), wyposażenie nieruchomości w pojem-

niki do gromadzenia nieczystości stałych oraz 

przechowywanie przez okres dwóch lat dowodów 

uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych; 

 oznakowanie nieruchomości tj. oznakowanie ta-

bliczką ze stosownym ostrzeżeniem o psie, jak 

również wyposażenie w domofon lub dzwonek 

elektryczny przy wejściu na nieruchomość w przy-

padku posiadania psa, który nie jest trzymany na 

uwięzi; 

 odśnieżanie chodnika przylegającego do własnej 

posesji; 

 niezaśmiecanie; 

 niepalenie śmieci w paleniskach domowych, pod-

czas wiosennych porządków w ogrodach; 

 nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji 

gminnej, autobusów, śmietników, znaków drogo-

wych, ławek i wszelkiego mienia, tak publicznego, 

jak prywatnego; 

 niespożywanie alkoholu w miejscach zabronio-

nych; 

 niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych; 

 niezakłócanie spokoju i porządku publicznego 

(stosowne zachowanie, język pozbawiony wulgary-

zmów, odpowiednio głośna muzyka itp.). 

 

Niestety zdarzają się niedopełnienia wszystkich wymie-

nionych wyżej obowiązków. W niektórych przypadkach 

Straż Gminna interweniowała w bieżącym roku już kilka-

dziesiąt razy. Dodatkowo Straż Gminna utrzymuje stałą 

współpracę z Komisariatem Policji oraz regularną ze 

szkołami na terenie gmin, prowadząc warsztaty edukacyj-

ne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach 

oraz na temat unikania i zapobiegania przemocy. 

Mając to wszystko na uwadze, Straż Gminna ponawia 

swój jesienny apel do mieszkańców gmin, by we własnym 

zakresie oraz wespół ze służbami porządkowymi włączali 

się, w dbałość o czystość i porządek naszych gmin. 

 

Komendant Straży Gminnej w Lyskach 

mgr inż. Adam Mandera 

Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, że umowy  doty-

czące zimowego utrzymania dróg gminnych w najbliższym sezonie zimo-

wym zostały zawarte z następującymi podmiotami: 

- PHU Oktan II Marian Procek (sołectwo Szczerbice, Łuków Śląski i 

Czernica); 

- Nieszporek Tomasz (sołectwo Piece). 

Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do  

Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. 

Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gminy Gaszowi-

ce będą utrzymywane „na biało”, a miejsca niebezpieczne tzn. podjazdy, 

zakręty, skrzyżowania będą posypywane materiałem uszorstniającym.  

W sytuacjach awaryjnych zostanie użyta sól przemysłowa, a także wyna-

jęty zostanie dodatkowy sprzęt drogowy.  

Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach są sołtysi, a całej 

akcji Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach (tel. 32 4305463).       

INFORMACJA O ODŚNIEŻANIU DRÓG GMINNYCH  
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WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE NA 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI   

W CZERNICKIM PRZEDSZKOLU. AKCJA „REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ".  

Na zaproszenie Ministra Edukacji Narodo-

wej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Mini-

strze Edukacji Narodowej nasze przedszko-

laki oraz personel placówki przyłączyli się 

do akcji „Rekord dla Niepodległej”. W pią-

tek, 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11,  

w ramach świętowania 100 rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości, wspól-

nie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Chcieli-

byśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się 

w historii przedszkola jako pamiątka dla 

przyszłych pokoleń. W bieżącym roku 

szkolnym nasza placówka przystąpiła do 

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 

„Piękna Nasza Polska Cała”. Honorowy 

patronat nad Projektem objęli: Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, 

Wydawnictwo Edukacyjne MAC. Projekt 

jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Po-

laków - 100 rocznicę odzyskania niepodle-

głości. Celem programu jest kształtowanie 

postaw patriotycznych, uwrażliwianie na 

piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowa-

nie tożsamości narodowej dzieci, poprzez 

poznanie historii państwa polskiego i sym-

boli narodowych, poznanie tradycji, zwycza-

jów , poznanie tańców ludowych, wzmac-

nianie poczucia radości i dumy z bycia Pola-

kiem. Dzieciaki w tym dniu ubrały się  

w kolory biały i czerwony, obejrzały pre-

zentację edukacyjną na temat symboli naro-

dowych, przygotowały wraz z nauczycielka-

mi wiersze, piosenki oraz odtańczyły polo-

neza, jak również odebrały nagrody w kon-

kursie plastycznym. 

Uroczystość zaliczamy do wyjątkowych, 

czernickie przedszkolaki swoją postawą, 

uśmiechem i zaangażowaniem potwierdziły 

tezę, że wiek przedszkolny to właściwy czas 

na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd 

pochodzi. 

Bardzo jesteśmy dumni i gratulujemy Wiktorii Procek za 

zajęcie I miejsca w Międzygminnym konkursie plastycz-

nym „Niepodległa Polska oczami dziecka” zorganizowa-

nym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli w ra-

mach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości 

przez Polskę.               Agnieszka Kukuczka 

Z okazji Barbórki wszystkim Górnikom i Pracownikom kopalń i ich rodzinom, życzę 
szczęścia, pomyślności i satysfakcji z ciężkiej i niebezpiecznej pracy. 

Niech patronka górnictwa Święta Barbara otacza Was i Waszych bliskich, codzienną 
ochroną i da poczucie bezpieczeństwa oraz pewności dnia jutrzejszego. 

Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice 
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Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 379 stanowi, 

że Wójt sprawuje na terenie gminy kontrolę przestrze-

gania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w 

zakresie objętym właściwością tych organów. 

Upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych pracow-

ników podległych im urzędów gminnych lub funkcjona-

riuszy straży gminnych. Takie upoważnienia stosowane 

są w naszej gminie. 

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 

 wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym 

sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, 

obiektu lub ich części, a w godzinach od 6 do 22 - 

na pozostały teren; 

 przeprowadzania badań lub wykonywania innych 

niezbędnych czynności kontrolnych; 

 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz 

wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie-

zbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

 żądania okazania dokumentów i udostępnienia 

wszelkich danych mających związek z problematy-

ką kontroli. 

 

Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowa-

nego podmiotu (placówki, zakładu) obowiązani są umoż-

liwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności doko-

nanie wymienionych czynności. 

W ustawie Kodeks Karny w art. 225 mamy zapis doty-

czący zakłócenia kontroli ekologicznej. 

§ 1 - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kon-

troli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybra-

nej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie 

czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolno-

ści do lat 3. 

Obydwa przepisy odnoszą się do kontroli wykonywanej 

przede wszystkim w związku: 

 ze spalaniem odpadów, śmieci, paliwa którego spa-

lanie jest zabronione (mułu, flotu, drewna o wil-

gotności powyżej 20%); 

 niesegregowaniem śmieci; 

 składowaniem nadmiernych ilości śmieci na terenie 

posesji; 

 nielegalnym pozbywaniu się śmieci; 

 wylewaniem nieczystości płynnych do cieków bu-

rzowych, lub pozbywaniem się ich w sposób niele-

galny; 

 mycia samochodu na nieutwardzonym terenie po-

sesji; 

 uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodników przy-

legających do posesji; 

 nielegalnego zbierania i gromadzenia odpadów. 

W związku z występującymi przekroczeniami norm jako-

ści powietrza, Straż Gminna na terenie Gminy Gaszowi-

ce prowadzi intensywne kontrole w kotłowniach domo-

wych w zakresie jakości spalanych paliw stałych. UG 

UPRAWNIENIA KONTROLNE URZĘDNIKÓW I STRAŻNIKÓW 

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 

Plan działań krótkoterminowych (PDK) jest częścią Pro-

gramu ochrony powietrza przyjętego przez Sejmik Woje-

wództwa Śląskiego, obowiązujący od dnia 11 stycznia 2018 

roku. 

PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skut-

ków i czasu trwania  przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w da-

nej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczal-

nego lub docelowego substancji w powietrzu. 

Zgodnie z PKD gmina informuje mieszkańców o jakości 

powietrza poprzez stronę internetową Urzędu Gminy w 

zakładce Dla mieszkańców - „Ochrona Środowiska” – 

„Jakość powietrza”. Komunikaty o występujących przekro-

czeniach norm jakości powietrza zamieszczane są nato-

miast w dziale aktualności. 

W ramach obowiązującego PDK wprowadzone zostały 

trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów 

alarmów. 

Przy powiadomieniu o ryzyku przekroczenia poziomu alar-

mowego pyłu zawieszonego PM10, osoby cierpiące z po-

wodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą 

odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym ka-

szel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, 

spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również 

u osób zdrowych. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany 

jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu 

zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko 

infekcji oddechowej. 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to: 

 w przypadku poziomu 200 – 300 μg/m3 stężenia 

dobowego PM10 unikanie przebywania na otwartej 

przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludno-

ści, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałe-

go przebywania na otwartej przestrzeni, w szczegól-

ności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycz-

nym. 

 w przypadku przekroczenia poziomu 300 μg/m3 

stężenia dobowego PM10 najbardziej narażone gru-

py osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie 

przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać 

przebywania na otwartej przestrzeni.  

UG 

Poziom Kolor oznaczenia Rodzaj informacji 

I   poziom Żółty 
Powiadomienie        
o wystąpieniu przekroczenia 

II  poziom Pomarańczowy Ostrzeżenie 

III poziom Czerwony Alarm smogowy 
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Długo oczekiwany,  generalny remont  budynku Szkoły Pod-

stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach stał się 

faktem. W ramach przeprowadzonych prac wykonano: ocie-

plenie obiektu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 

zainstalowanie  tzw. fotowoltaiki. Udało się również zmoder-

nizować: stołówkę i jadalnię szkolną, harcówkę, „Galerię pod 

Budą”, rowerownię, trzy sale do zajęć rewalidacyjnych, 

Skwer Tadeusza Kościuszki,  monitoring wizyjny szkoły a 

nawet zainstalować budki lęgowe dla ptaków. Władzom gminy Gaszowice na czele z wójtem Pawłem Bugdolem 

oraz realizatorom i sponsorom przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania. Uczniowie będą mogli uczyć 

się we wspaniałych warunkach co bez wątpienia wpłynie na wyniki edukacyjne i  pracę wychowawczą szkoły.  Re-

mont przypadł na rok 100-lecia odzy-

skania niepodległości przez nasz kraj, 

co zostało upamiętnione powstaniem 

Skweru Niepodległości. Będzie on 

przypominał uczniom i mieszkańcom 

wsi  o jednym  z najważniejszych wyda-

rzeń w historii Polski. 

Uroczystość przekazania budynku 

zgromadziła: przedstawicieli władz sa-

morządowych, Urzędu Gminy Gaszo-

wice, organizacji społecznych działają-

cych w Gaszowicach oraz Rady Rodzi-

ców szkoły.       SP Gaszowice 

SZKOŁA W GASZOWICACH PO REMONCIE  

W dniu 17 listopada br. nasz chór Bel 

Canto z Gaszowic w 41 edycji pucharu 

prezesa im. Raincholda Tronta po raz 

20 zdobył pierwsze miejsce w rywali-

zacji chórów okręgu rybnickiego zdo-

bywając 302 punkty, przed chórem 

Seraf z Rybnika 262 punkty, i chórem 

Gloria z Żor 156 punktów. To zasługa 

naszego dyrygenta oraz całego chóru 

oraz całej naszej wspanialej gminy  

z Wójtem na czele.  

Dnia 22 listopada nasz chór Bel Canto 

obchodził  święto patronki chórów i 

orkiestr św. Cecylii. Rozpoczęliśmy to Mszą św. w intencji członków chóru ich rodzin i za zmarłych chórzystów, 

potem była biesiada, na której Wójt Gminy złożył życzenia oraz podziękowania za całoroczną pracę chóru.  

Otrzymaliśmy statuetkę pamiątkową za zdobycie po raz 20 pierwszego miejsca w rywalizacji chórów okręgu rybnic-

kiego.              Bel Canto 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT  

CHÓRZYŚC I Z PUCHAREM 
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WIECZORY FILMOWE DLA UCZNIÓW W CZERNICY  
Do naszej szkoły chce się wracać nawet w weekend! 

Za sprawą akcji Samorządu Uczniowskiego uczniowie z 

chęcią przybyli do szkoły w dwa listopadowe, piątkowe 

wieczory. Najpierw swój dzień miały dzieci z klas I – III, 

a następnie z klas IV – VI. Były to wieczory filmowe, 

które łącznie zgromadziły około 140 uczniów! I kto 

powiedział, że szkoła jest nudna? ;-) 

Oprócz seansów filmowych, dostosowanych do wieku 

uczestników, można było poleżeć na karimatach, przy-

tulić się do jaśków (nie Jaśków!), napić się zdrowej wo-

dy z owocami i pochrupać pop corn, bo przecież tego 

nie mogło zabraknąć w kinie. Opiekę sprawowali chęt-

ni do zostania po lekcjach w pracy nauczyciele. 

Impreza trwała 4 godziny od 18.00 do 22.00. Na pewno zostanie powtórzona, bo niezaprzeczalny walor integracyj-

ny został zrealizowany. Wszyscy spędzili ten czas mądrze i przyjemnie.      A.Tkocz 

W niedzielę 11 listopada na terenie Ośrodka Kultu-

ry „Zameczek” odbył się Wieczór Czernicki zorga-

nizowany przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych 

„Spichlerz”. Spotkanie rozpoczął spektakl plenero-

wy Katarzyny Chwałek-Bednarczyk pt.: „Za mało na 

wojnę, za dużo na pokój” w wykonaniu Teatru SA-

FO, który przybliżył nam trudną historię naszego 

regionu. W widowisku wzięli również udział czer-

niccy i rydułtowscy seniorzy, wolontariusze Stowa-

rzyszenia „Spichlerz” oraz zaprzyjaźnione grupy re-

konstrukcyjne. Łącznie, w plenerowym widowisku 

wystąpiło ponad czterdzieści osób. Spektakl był 

symbolicznym świętowaniem setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości, bowiem okrągłe i ważne rocznice jeszcze przed nami. Widowisko przyciągnęło 

sporo widzów, którzy odśpiewali wraz z aktorami i statystami hymn narodowy. Słodkim akcentem i jednoczesnym 

zakończeniem Wieczoru Czernickiego był tort z okazji 6. urodzin Stowarzyszenia „Spichlerz”. Znowu można było 

się spotkać i przy wspólnym stole porozmawiać o przeszłości jakże dalekiej, a jednak tak bliskiej. Dziękujemy za 

obecność oraz za dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-

Interwencje 2018. EtnoPolska” oraz Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola. Fot. Grzegorz Malcharczyk 

WIECZÓR CZERNICKI 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
zaprasza 

na Biesiadę Śląską 
w dniu 26.01.2019 r. 

Początek 1900 

 
Cena 30 zł od osoby 
Przygrywa DJ Sebi 

Goście biesiady: Klaudia i Kasia Chwołka. 
W cenie biletu kawa, ciastko i chlyb z fetym. 

 

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje wycieczkę 
 

do Wrocławia  
na Jarmark Bożonarodzeniowy 

09.12.2018 [niedziela] 
 

Wyjazd godz.8.15 
Koszt wyjazdu 50 zł 

Zapisy w kawiarni ośrodka. 
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ŚLADAMI PATRONA  SZKOŁY 

SUKCES BIEGACZY Z ZSP SZCZERBICE  

Kontynuując ubiegłoroczną tradycję podróżowania śladem wielkiego naczelnika Tadeusza Kościuszki, 9 października 

klasy szóste Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach udały się do Połańca. Miejscowość poło-

żona w malowniczych stronach województwa świętokrzyskiego, związana jest z aktem prawnym ustanowionym 

przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794 roku. Uniwersał połaniecki – bo tak brzmi pełna nazwa dokumentu - for-

malnie przyznawał pewną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym w zamian za udział w zbrojnym powstaniu 

przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 

W Połańcu zostaliśmy niezwykle ciepło przywitani przez 

tamtejszą dyrektor szkoły, która oprowadziła nas po 

okolicy, pokazała izbę tradycji i pomnik Naczelnika. Na 

koniec zaprowadziła nas na kopiec Kościuszki, skąd roz-

pościerał się niezwykły widok na dolinę Wisły. 

Z Połańca udaliśmy się do Pacanowa, niewielkiej wsi 

rozsławionej przez Kornela Makuszyńskiego – autora 

przygód Koziołka Matołka. W Pacanowie zwiedziliśmy 

Europejskie Centrum Bajek, uroczy kompleks interak-

tywno - muzealny poświęcony bajkowemu dziedzictwu 

Europy. Młodzież świetnie bawiła się w towarzystwie 

bohaterów z dzieciństwa – Bolka i Lolka, Reksia, Misia 

Uszatka czy Koziołka Matołka, który przechadzał się po 

korytarzu, pozował do zdjęć i chętnie przybijał piątki. 

To był udany wyjazd, który rozbudził nasze apetyty na 

kolejną podróż śladem patrona naszej szkoły.            SP 

26 października 2018 r. w Raciborzu rozegrano Półfina-

ły Wojewódzkie w Sztafetowych biegach przełajowych. 

Reprezentanci szczerbickiego ZSP w silnej stawce zajęli 

III miejsce po świetnym biegu całej reprezentacji na dy-

stansie 6 x 1000 m. Ulegli tylko SP15 Racibórz i SP18 

Racibórz. W zawodach startowały najlepsze drużyny z 

rejonu rybnicko-raciborskiego. Drużyna w składzie: Ski-

ba K., Dudek M.,  Bortel Sz., Bąk Ł., Papierok W., Ma-

chulec J., pokazała silną wolę i determinację godnie re-

prezentując swoje środowisko na tych zawodach. Pan 

Bogadan Langer, który przygotował chłopców do zawo-

dów, jest z nich bardzo dumny. Wszystkim gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów.                   Z M

25 listopada br. w Szczerbicach odbyły się INDYWIDUALNE MI-

STRZOSTWA POLSKI w Skacie. Mistrzostwa rozgrywano w trzech 

kategoriach tj. Senior, Junior i Kobiety. Oficjany patronat nad zawo-

dami objęli Wójtowie Gmin Gaszowice, Jejkowice i Lyski.  

Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:  

Senior: 1 miejsce - Paulus Ewald, SILESIA Rybnik, 4075 pkt; 2 miej-

sce - Kraszewski Andrzej, SILESIA Tarnowskie Góry, 3936 pkt; 3 

miejsce - Dygdałowicz Maciej, MDK BOLKO Łaziska Górne, 3845 

pkt. 

Junior: 1 miejsce - Wojaczek Łukasz, LKS Lyski, 3633 pkt; 2 miejsce 

- Trybuś Mateusz, LKS FORTECA Świerklany, 3069 pkt; 3 miejsce - 

Krzywoń Karol, AMICUS KWK STASZIC Katowice, 3012 pkt. 

Kobiety: 1 miejsca Łańska-Gawlik Aleksandra, UNIA Bieruń, 3727 pkt; 2 miejsce, Bojdoł Iwona, PIAST Leszczyny, 

3555 pkt; 3 miejsce - Gajda Monika, LKS FORTECA Świerklany, 3553 pkt.             GCI 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W SKACIE 
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Ośrodek Kultury i Sportu 
w Gaszowicach zaprasza 

na 

Bal Sylwestrowy 

w dniu 31.12.2018 r. 
- początek 19.00, 
- cena 200 zł od pary, 
- przygrywa DJ Sebi. 
W cenie biletu pełna konsumpcja. 
Zapisy i bilety do nabycia w kawiarni 

Ośrodka Kultury. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniach 

26.04.2019 r. – 02.05.2019 r. 
wycieczkę 

na Białoruś i Podlasie  
W programie wycieczki: 

Zwiedzimy Brześć, Nieśwież, Mińsk, uroczysko Kuropa-
ty, Mir, Świteź, Nowogródek, Stare Wasyliszki, Grodno, 

Supraśl, Kruszyniany, Tykocin.  
 

koszt: 1240 zł od osoby 
 zapisy do 15.02.2019 zaliczka 400 zł  

Pozostałość do 31.03.2019 840 zł 
 

Zapisy w Ośrodku Kultury 
tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387 

 
W cenie wycieczki opieka pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 

śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport 
autokarem. 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i 
przewodników lokalnych, zestawu tour guide. Koszty 
dodatkowe 50 euro/os. Uczestnik musi  posiadać ważny 
paszport oraz wizę wjazdową na teren Białorusi [koszt 
wizy 70,00 zł]. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

WERYFIKACJA DEKLARACJI  
 
Od dnia 1 grudnia 2018r. w Urzędzie Gminy Gaszowice będzie 
prowadzona weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie za-
mieszkujących posesję ze złożoną przez właściciela tej nieru-
chomości deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
W związku z powyższym, uprasza się o aktualizację deklaracji 
w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmie-
ciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tym-
czasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu, wyprowadze-
nie się osób lub zgon) w terminie do dnia 
31.12.2018r. 
Po wyznaczonym terminie, każda niezgodność liczby osób 
faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą zade-
klarowaną w Deklaracji będzie powodowała naliczenie przez 
Urząd Gminy właściwej opłaty od daty zaistnienia zmiany 
(nawet do pięciu lat wstecz).  


