
PO WYBORACH 

Zaufanie jakim obdarzyło 
mnie społeczeństwo naszej 
Gminy bardzo cieszy, jed-
nak niesie również za sobą 
ogromne brzemię odpowie-
dzialności. Nowo wybrana 
Rada Gminy przystąpiła do 
pracy. Wierzę, że współ-
praca z Radą i wszystkimi 
radnymi będzie służyła 
rozwojowi naszej Gminy. 

Wiemy, by się rozwijać 
musimy inwestować w in-
frastrukturę  drogową ,           
w ochronę środowiska         
i oświatę. By móc tak in-
westować trzeba podejmo-
wać trudne decyzje. Dzię-
kuję mieszkańcom za za-
ufanie. Będąc Wójtem dam 
z siebie wszystko dla na-
szej Gminy. Mam już         
12-letnie doświadczenie            
i świadomość, że bez po-
parcia Rady i radnych pew-
nych rzeczy nie da się zro-
bić. Rada Gminy musi być 
aktywna, nie może być 
„klubem dyskusyjnym”,      
w którym każda uchwała 
będzie przechodziła długo   
i opornie, a za spóźnione 
decyzje i przedsięwzięcia 
blokujące rozwój Gminy 
odpowiada Wójt. 

Kończy się kolejny rok, 
nadchodzi czas podsumo-
wań. O wielu sprawach, 
inwestycjach rozmawiali-
śmy wielokrotnie w czasie 
spotkań. Z satysfakcją mo-
gę powiedzieć, że kolejny 
raz udało nam się zrealizo-
wać zdecydowaną więk-
szość zadań, postawionych 

przed Urzędem. Kończy-
my zaplanowane moderni-
zacje i remonty. Miesz-
kańcy przyłączają się do 
kanalizacji wybudowanej 
w ramach programu ISPA. 
Trwa dyskusja nad budże-
tem na rok 2011. Wierzę, 
że zgłaszane poprawki 
spowodują, że będzie to 
dokument, który zadowoli 
mieszkańców, spowoduje 
dalszy harmonijny rozwój 
naszej Gminy. 

Mamy plan rozwoju Gmi-
ny na lata 2011-2014. Po-
wstanie nowe przedszkole 
w Szczerbicach, dalej bę-
dziemy modernizować 
pozostałe placówki oświa-
towe, kulturalne i sporto-
we. Przy współpracy         
z powiatem będziemy bu-
dować chodniki. Będzie-
my realizować program 
budowy kanalizacji sani-
tarnej i wymiany rurocią-
g ó w  a z b e s t o w o -
cementowych. 

W styczniowym numerze 
zapoznamy mieszkańców 
z kształtem budżetu na rok 
2011. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za poparcie 
kandydatury i życzę 
wszystkim, by byli ze 
swej Gminy jeszcze bar-
dziej dumni, a trudności 
jakie przynosi nam zimo-
wa aura pokonywali           
z uśmiechem.  

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Gaszowice  

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GRUDZIEŃ 2010, NUMER 12 (60) 

Na zdjęciach od góry: 1 - Mikołaj w Świetlicy w Piecach; 2 - przejazd 
Mikołaja ulicami Gaszowic. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA DRÓG  
Podobnie jak w ubiegłych latach, w sołectwach Szczerbice i Piece 
odśnieżanie będzie wykonuje firma PHU Oktan II Tel.697 374 027,  
a sołectwach Czernica i Łuków Śl. firma Transport i Usługi Ciągni-
kiem Andrzej Żuchowicz. Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice 
należy do Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Drogi na 
terenie Gminy Gaszowice są utrzymywanie „na biało”, a miejsca 
niebezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania są posypywane 
piaskiem lub żużlem. Koordynatorami zadania w poszczególnych 
sołectwach są sołtysi, a pieczę nad akcją na terenie całej gminy 
pełni Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach tel. 4305463. 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą zgłaszać uwagi doty-
czące w/w usług do: 

- Szczerbice – po godzinie 15.00 do sołtysa Mieczysława Szymika 
tel.4305884; 

- Gaszowice – ZOK Gaszowice tel.4305463; 

- Piece - pani Gabriela Oślizło tel.4305918; 

- Czernica - pani Małgorzata Witek tel.4305867; 

- Łuków Śląski - pan Adam Grzelec tel.4305085. 

OŚRODEK  KULTURY  i SPORTU W GASZOWICACH        
ZAPRASZA NA 

BAL SYLWESTROWY,  

Cena 280 zł/para. Przygrywa zespół „SYSTEM”.  
 

BIESIADĘ  ŚLASKĄ 

w dniu 29.01.2011 r. 

Cena 25 zł/osoba. Przygrywa zespół „BAR”. 

W cenie biletu: kawa, ciastko i chlyb z fetym. 

Bilety do nabycia w kawiarni OKIS-u. 

WYNIKI BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH 

Wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych w dniach      
5 i 8 listopada br. przy OKiSie w Gaszowicach, można odebrać      
w Gminnym Centrum Informacji, pokój 03 (w godzinach pracy 
Urzędu Gminy).  

URZĄD GMINY NIECZYNNY W WIGILIĘ 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice Nr 160/10          
z dnia 06.12.2010r. ustala się dzień 24 grudnia 2010r. (Wigilia) 
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gaszowice w zamian 
za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia (sobota) 2010r. 

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia składa-
my wszystkim mieszkańcom Sołectwa Szczerbice najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, wiele łask Bożych oraz pomyślności w No-
wym Roku. 

Pragniemy również podziękować Tym, którzy obdarzyli nas swoim 
zaufaniem i oddali na nas swój głos w wyborach do Rady Gminy.  

Biernacka Ewa, Cieślok Andrzej, Masarczyk Marek, Szymik Mieczysław 

ODŚNIEŻ CHODNIK 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu     
i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nierucho-
mości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy     
i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śnie-
gu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdują-
cych się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg muszą 
składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń 
w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli na nieodśnieżonym 
chodniku przylegającym do nieruchomości poślizgnie się 
pieszy i np. złamie nogę, może żądać odszkodowania od 
właściciela nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obo-
wiązku odśnieżenia chodnika, może również zostać ukarany 
grzywną do 1500 zł albo naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu 
wykroczeń. 

Dziękując za zaufanie życzę spokojnych Świąt oraz pomyślności  
w 2011 roku. 

Zbigniew Goworowski – członek Zarządu Powiatu Rybnickiego 

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE 
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej niż          
w innych porach roku może dochodzi do wypadków z udzia-
łem pieszych i rowerzystów. Powodem tych zdarzeń jest nie 
tylko pogorszenie sie pogody czy faktu, iż dzień jest krótszy, 
ale przede wszystkim słaba widoczność pieszych na dro-
gach. Mając na względzie brak rozwiązań systemowych          
i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gaszowice 
pragniemy zachęcić wszystkich państwa bez względu na 
osiągnięty wiek do noszenia odblasków. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Gaszowice za udział w wyborach samorządowych. Szczególnie 
chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie 
ogromnym zaufaniem i oddali głos na moją kandydaturę na Wójta 
Gminy Gaszowice oraz na kandydata do Rady Powiatu Rybnickie-
go.            Paweł Bugdol 

Dziękujemy wyborcom sołectwa Czernica za obdarzenie nas zaufa-
niem w wyborach samorządowych. 

Życzymy naszym mieszkańcom aby zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia wniosły w Wasze życie spokój i radość oraz nadzieję 
na więcej pomyślności w 2011 r. 

Piotr Górecki, Ryszard Jacek, Jerzy Kawulok, Małgorzata Witek 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectwa Piece, za 
głosowanie w listopadowych wyborach. Dziękuję, że po raz kolej-
ny daliście mi szanse pracy dla Was. Postaram się godnie i rzetelnie 
wypełniać funkcje Radnej Gminy Gaszowice. 

Życzę wszystkim mieszkańcom, zdrowych, wesołych  i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2011 Roku! 

Gabriela Oślizło 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gaszowic, którzy 
oddali głosy w wyborach na nasze osoby. Postaramy się sumiennie 
i z zaangażowaniem służyć naszej społeczności. 

Halina Rybarz-Adamik, Józef Szawerna, Damian Krauze,  

Szymon Korbel, Krzysztof Lorek 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Łukowa Śl. za udział w wybo-
rach samorządowych oraz za oddane na mnie głosy. Mogę zapew-
nić, iż będąc Radną, będę rzetelnie wykonywać swoje obowiązki 
dbając o dobro naszej wsi. Wszystkim życzę zdrowych,  pogod-
nych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego No-
wego 2011 roku.            Barbara Watoła 
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2 renifery, Mikołaj, Elf, 4 Aniołki, 5 
Diabłów i ponad 250 rozdanych 
paczek ze słodkościami. To bilans 
akcji – „Spotkanie Dzieci z Mikoła-
jem” – zorganizowanej po raz drugi 
przez Stowarzyszenie Ruch Wspie-
rania Inicjatyw Młodzieży – 
U’RWIS. Zainteresowanie akcją 
zaskoczyło nawet samych organiza-
torów.  

Stowarzyszenie Ruch Wspierania 
Inicjatyw Społecznych – U’RWIS 
już po raz drugi zorganizowało 
spotkanie ze Świętym w Gminie 
Gaszowice.  

Mikołaj wraz ze swoim orszakiem 
spotykał się w każdym sołectwie z 
dziećmi o umówionych godzinach. 
O to by się nie spóźnił zadbały 2 
„renifery” (bardzo wiernie ucharak-
teryzowane konie!), do których 
zaprzęgnięto pięknie przystrojony 
wóz. Święty rozmawiał z dziećmi, 
słuchał piosenek i wierszyków oraz 
co najważniejsze rozdawał paczki ze 
słodyczami. Każde dziecko, które 
przyszło na spotkanie otrzymało taki 
mały podarunek. W sumie rozdano 
ponad 250 paczek! 

Aniołki częstowały piernikami i 
ciasteczkami, upieczonymi przez 
Koło Gospodyń Wiejskich, zaś 
przyjazne diabły pytały dzieci (i 
upewniały się u Rodziców !) czy na 
pewno były grzeczne.  

„Widać, że akcja przypadła do gustu 
dzieciom i ich rodzicom, bo w po-
równaniu do zeszłego roku zdecydo-
wanie więcej dzieci przybyło na 
spotkanie z Mikołajem” – mówią 
członkowie Stowarzyszenia U’RWIS. 
„Liczba dzieci zaskoczyła nawet 
Nas, ale daje Nam to niesamowitą 

satysfakcję i chęć kontynuowania 
takich inicjatyw w przyszłości” – 
dodają.  

Słodycze udało się zebrać dzięki 
hojności lokalnych przedsiębiorców 
oraz radnych gminnych i powiato-
wych. W akcję włączyła się rów-
nież grupa honorowych dawców 
krwi z Rybnika, którzy słodkości za 
oddaną krew przekazali Mikołajo-
wi, by wręczył je „grzecznym” 
dzieciom. Takie zachowanie to 
przykład na to jak w bardzo prosty 
sposób można podwójnie pomóc      
i uszczęśliwić wiele osób. 

Stowarzyszenie Ruch Wspierania 
Inicjatyw Społecznych – U’RWIS 
serdecznie dziękuje wszystkim 
sponsorom oraz osobom, które 
pomogły Nam w realizacji akcji – 
„Spotkanie z Mikołajem” i walnie 
przyczyniły się do jej sukcesu.  

A byli to:  

- Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych „CRIS” 

- Firma „AGEK – Edward Kuźnik” 

- Firma „Lorken-Tech, Henryk 
Bugdol” 

-„Lakiernictwo Samochodowe - 
Henryk Głombica”  

- Sklep Wielobranżowy „Elde” 

- Sklep Wielobranżowy – Józef 
Stebel”,  

- Sklep Wielobranżowy „Lewiatan” 
z Łukowa Śl. 

- Radni gminni i powiatowi.  

U’RWIS 

MIKOŁAJ ZNOWU ODWIEDZIŁ DZIECI W GASZOWICACH RADA GMINY GASZOWICE - WYNIKI WYBORÓW 

Nazwisko i imiona  Wiek  Liczba  gł.  % (w skali 
okręgu)  

Korbel Szymon Marcin  34  292  22.64%   

Krauze Damian Alojzy  56  372  28.84%  

Rybarz-Adamik Halina  63 407  31.55% 

Lorek Krzysztof  25 365 28.29%   

Szawerna Józef    60 407 31.55% 

Oślizło Gabriela Grażyna  40 230 62.50%   

Masarczyk Marek  48 179 27.00% 

Biernacka Ewa Maria  44 191 28.81% 

Cieślok Andrzej Jan  55 207 31.22% 

Szymik Mieczysław 
Tadeusz  53 363 54.75%  

Górecki Piotr  40 219 30.89%   

Jacek Ryszard Franciszek  55 170 23.98%   

Kawulok Jerzy    57 182 25.67%   

Witek Małgorzata  61 265 37.38%   

Watoła Barbara Maria  33 144 47.52%  

WWW. SWIADOMY-OBYWATEL.PL 

Informujemy, że Towarzystwo Miłośników Rydułtów jako lider projektu 
„Świadomy Obywatel” wraz z partnerem projektu Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zaprasza także mieszkańców naszej 
Gminy do udziału w bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich. 

Porady są udzielane w siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów            
ul. Traugutta 289 tel. (32) 414 00 66 w terminach:  

- Poniedziałek i Wtorek  9.30-17.30;  

- Środa, Czwartek i Piątek 8.30-16.30. 

Zakres świadczonych usług przez BBPPO to udzielanie informacji o przysłu-
gującym obywatelom uprawnień w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, 
prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących opieki 
społecznej, prawa administracyjnego. 

Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich świadczy usługi dla 
mieszkańców powiatu Wodzisławskiego, ale także naszej Gminy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem: bezrobotnych oraz beneficjentów OPS, osób znaj-
dujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zagrożenia wykluczeniem społecz-
nym, samotnie wychowujących dzieci oraz emerytów i rencistów 

Projekt jest realizowany od października 2010 do grudnia 2013 w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Rydułtów za zaproszenie naszych 
mieszkańców do udziału w projekcie. Wierzymy, że wzrost świadomości 
naszych mieszkańców pozwoli na szybsze budowanie społeczeństwa obywa-
telskiego. 

 Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

PRZYWRÓĆMY UŚMIECH 

Gmina Gaszowice poprzez Świetlicę Profilaktyczno-Integracyjną w Gaszo-
wicach, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej        
w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków wojewódz-
twa śląskiego w ramach zadania pt. „Przywróćmy uśmiech – Zagospodaro-
wanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Gaszowice.” 

W ramach projektu uczestnicy zajęć świetlicowych biorą udział między 
innymi w: akcji LATO 2010, akcji proekologicznej „SPRZĄTAMY ŚLĄ-
SKIE DROGI, RZEKI, POLA, LASY, WODY”, dwóch sportowych tur-
niejach międzyświetlicowych, wycieczce integracyjnej do Koszęcina - 
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk z cyklu SPOTKANIA Z KULTURĄ, dwóch 
spotkaniach integracyjnych z harcerzami połączonymi z  nocami filmowy-
mi, akcji NIE BÓJMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA - JA TO UMIEM, wy-
cieczce krajoznawczo - integracyjnej do Ustronia i okolic, z cyklu SPO-
TKANIA     Z KULTURĄ, wyjeździe na basen, oraz spotkaniu mikołajo-
wo-świątecznym. 

Ponadto w ramach programu zakupiono dla 
świetlic materiały do prowadzenia zajęć, 
aparat fotograficzny oraz materiały do prze-
prowadzenia remontu świetlicy w Gaszowi-
cach. Wartość udzielonej dotacji wynosi 
22.500,00 zł. W kolejnym numerze Informa-
tora przedstawimy szczegółowe sprawozdanie 
z realizacji programu, w którym bierze udział 
kilkaset dzieci i młodzieży z Gminy Gaszowi-
ce. Adam Wawoczny - koordynator projektu 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW NA POLU HUMANISTYCZNYM 

18 października br. odbył się ogólnopolski konkurs języka pol-
skiego „Multitest”. Startowało w nim 10 uczniów wyłonionych 
wcześniej w eliminacjach. Niedawno otrzymaliśmy wyniki i z 
wielką radością dowiedzieliśmy się, że nasi uczniowie wypadli na 
arenie kraju bardzo dobrze. Najlepsze miejsca zdobyli: z klasy IV 
Jakub Watoła (był 19 w Polsce na 954 uczestników), z klasy V 
Jakub Kruszewski (otrzymał dyplom wyróżnienia i wysokie 13 
miejsce w Polsce na 1034 uczestników) i z klasy VI Marta Pion-
tek (16 miejsce w Polsce na 1134 uczestników). Pozostali ucznio-
wie również wypadli dobrze: klasa IV: Mikołaj Gryt (m.28), Ur-
szula Cojg (m.34), klasa V: Elżbieta Stacha (m.17), Patrycja Bo-
recka (m.29), klasa VI: Kamil Górecki (m.17), Paweł Janosz 
(m.22), Daria Tomas (m.36). Zważywszy na ogromną liczbę za-
wodników nasi uczniowie odnieśli duży sukces plasując się na 
wysokich pozycjach. Bardzo im gratulujemy i cieszymy się, że 
mogli zabłysnąć wiedzą i umiejętnościami z języka polskiego. 

Aleksandra Tkocz 

SUKCESY  ZESPOŁU „ZNAK POKOJU” Z CZERNICY 

W czasie wakacji 2-4 lipca 2010r. zespół wokalno – instrumen-
talny „Znak Pokoju”  zakwalifikował  się do finału XXIII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Cantate Deo” w 
Gliwicach. Podczas występu przed kilkutysięczną publicznością 
zespół zaprezentował 2 autorskie utwory: „Droga” oraz „Jestem 
tylko człowiekiem”. Jury doceniło występ „Znaku Pokoju” 
przyznając zespołowi wyróżnienie.  Na festiwalu tak wysokiej 
rangi to naprawdę wielkie osiągnięcie, szczególnie iż po raz 
pierwszy w historii festiwalu nagrodę otrzymała grupa z na-
szych okolic.  

Zespół „Znak Pokoju” 24 października 2010 roku wziął udział 
w XII Przeglądzie Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać 
naszemu Panu”  w Komprachcicach koło Opola. W konkursie 
tym brało udział 8 solistów i 12 zespołów z całej Polski. Prezen-
towany przez wszystkich wykonawców poziom stanowił nie 
lada wyzwanie dla zespołu z Czernicy.  Tym razem grupa zdo-
była nagrodę główną Grand Prix ufundowaną przez marszałka 
województwa opolskiego  - Józefa Sebesta. Jest nią wysokiej 
klasy gitara elektroakustyczna firmy Fender.          Katarzyna Wita  

 

Działania Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach               
w Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 

Zakończyła się realizacja projektu systemowego w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, przeprowadzonego w ramach Programu  Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Tegoroczny projekt nosił tytuł: 
”Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w 
Gminie Gaszowice” i miał na celu spowodowanie większej aktyw-
ności osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na 
rynku pracy. W projekcie brało udział 11 osób, w większości długo-
trwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących na   terenie Gminy Gaszowice. Bezrobotni uczest-
niczyli w szkoleniach z doradcą zawodowym, w treningach inter-
personalnych z psychologiem oraz szkoleniach zawodowych. Mieli 
też możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. Projekt przebiegał 
sprawnie, wszyscy uczestnicy pomyślnie ukończyli kursy zawodo-
we, otrzymali certyfikaty nabytych kwalifikacji. Teraz pozostaje im 
znaleźć zatrudnienie i wykorzystać nabyte umiejętności dla popra-
wy swojej sytuacji materialnej i społecznej. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej są zadowoleni ze zrealizowanego projektu, 
uważają, iż został przeprowadzony dobrze, a czy będzie skuteczny? 
- zależy od jego uczestników. Życzymy im powodzenia. Kierownik OPS 

Wczasy 
Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu na wczasy do Hiszpa-
nii, Lloret de Mar, hotel „Garbi” terminie 08.09 - 20.09.2011r. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy u p. Marii Faucz tel. 4306178 
(w godzinach popołudniowych). 

MIKOŁAJKI 2010 

Piecowską świetlicę 6 grudnia  odwiedził Święty Mikołaj. Ini-
cjatorkami  imprezy były Panie z Koła Gospodyń oraz Pani Soł-
tys -Gabriela Oślizło z Radą Sołecką , które ufundowały dla 
Wychowanków słodkie upominki. Ku zaskoczeniu wszystkich, 
Mikołaj tym razem pojawił się w towarzystwie dwóch przychyl-
nych Dzieciom Diablic. Okazały się one bardzo pomocne w 
rozdawaniu prezentów. Potrafiły też nakłonić wszystkich do 
zaśpiewania piosenki czy recytacji wiersza. Razem z Mikoła-
jem, wywarły ogromne wrażenie na najmłodszych Wychowan-
kach, którzy  jeszcze  długo  nie  ukrywali  zadowolenia i ekscy-
tacji ze spotkania. W podziękowaniu za upominki, Dzieci przy-
gotowały dla swojego Gościa kolorowe rysunki z jego podobi-
zną. Świąteczny nastrój zagościł w Piecowskiej świetlicy na 
dobre. Koło Gospodyń szykuje się do Wigilijki. Świetliki poma-
gają w tworzeniu ozdób na Bal Sylwestrowy. Rozpoczęły też się 
przygotowania do bożonarodzeniowego spotkania przy choince-
integracyjnej imprezy dla wszystkich Świetlic Profilaktyczno-
Integracyjnych z terenu naszej gminy, której Piece będą Gospo-
darzem. Serdeczne podziękowania dla Pani Jadzi, Pani Magdy     
i Pani Zosi za organizację, oraz Judyty i Patrycji za pomoc przy 
imprezie mikołajkowej. 

Wszystkim życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2011 Roku!    S.N. 

BAL SYLWESTROWY 
Zapraszam do wzięcia udziału w Balu Syl-
westrowym w Piecach. Oferujemy smaczne 
jedzenie i szampańska zabawęz Zespołem 
Demo. 

Chętnych prosimy o pilny kontakt telefoniczny: 692 191 992.
          G.O. 

INFORMACJA O PROGRAMACH EKOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH 
PRZEZ GMINĘ GASZOWICE W ROKU 2011    

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Gaszowice informuje-
my o możliwości składania wniosków o włączenie do II-etapu Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji i Programu Budowy Przydomowych Oczysz-
czalni Ścieków, które będą realizowane na terenie naszej Gminy w 2011 
roku. W ramach Programów dotowane będą: 

- kotły węglowe z automatycznym podajnikiem (retortowym lub tłokowym) 
opalane miałem lub ekogroszkiem, 

- instalacje solarne, 

- przydomowe oczyszczalni ścieków. 

Wnioski można składać do dnia 15.01.2011r. w pokoju nr 03 Urzędu Gminy 
Gaszowice. 

Referat Ochrony Środowiska 
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W listopadzie i grudniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

10 listopada - podsumowanie sezonu lotowego rejonu w Gaszowicach; 

13 listopada - powitanie arcybiskupa Damiana Zimonia podczas jego wizyta-
cji parafii w Gaszowicach;  

14 listopada -koncert muzyki gospel w OKiS Gaszowice; 

16 listopada - zgromadzenie ogólne Subregionu Zachodniego w Jastrzębiu 
Zdroju; 

17 listopada - uroczystości pogrzebowe zmarłego wybitnego kompozytora 
Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach; 

18 listopada - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

18 listopada - zgromadzenie wspólników PWiK; 

18 listopada - spotkanie hodowców gołębi pocztowych; 

20 listopada - msza i spotkanie członków chóru Belcanto z okazji święta św. 
Cecylii; 

23 listopada - spotkanie robocze z sołtysami Gminy; 

25 listopada - biesiada z okazji Dnia Seniora organizowana przez Stowarzy-
szenia GRONO; 

2 grudnia - uroczystości barbórkowe KWK „Rydułtowy-Anna”; 

3 grudnia - jubileusz 5-lecia działalności artystycznej zespołu SINGERS; 

7 grudnia - spotkanie z nową Radą Nadzorczą i Zarządem Banku Spół-
dzielczego w Rybniku; 

7 grudnia - konferencja pn. „Świadomy obywatel” w Rydułtowach; 

10 grudnia - wystawa obrazów zorganizowana przez Stowarzyszenie KO-
NAR w Szkole Podstawowej w Czernicy; 

11 grudnia - kiermasz świąteczny w Szkole Podstawowej w Czernicy; 

12 grudnia - III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Czernicy  – „Gwara 
Śląska na wesoło”. 

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC W ORGANIZACJI 

„TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA” 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie wystosowało pismo  
z podziękowaniami dla animatorów „Orlików 2012”, którzy pomo-
gli w organizacji „ Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tu-
ska”. Impreza ta rozpoczęła się 10 września br. na 912 kompleksach 
sportowych w całym w kraju. We współzawodnictwie wzięło udział 
10 tysięcy drużyn oraz blisko 100 tysięcy zawodniczek i zawodni-
ków. Na „Orliku” w Piecach odbywały się eliminacje gminne, które 
przeprowadziła przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sporto-
wym w Katowicach Pani Iwona Wolnik, animator tutejszego obiek-
tu. Jest to pierwsza tak duża impreza piłkarska skierowana do dzieci 
i rozgrywana na boiskach wybudowanych w ramach rządowego 
programu „ Moje Boisko- Orlik 2012” – największego tego typu 
projektu, jaki kiedykolwiek był realizowany w Europie. 

Chodzi o to by „Orliki” tętniły życiem każdego dnia , dlatego kom-
pleks boisk przy Gimnazjum w Piecach będzie czynny również        
w okresie jesienno - zimowym (grudzień, styczeń, luty) od ponie-
działku do piątku w godzinach od 16.00 – 19.00. Zajęcia  odbywać 
się będą w zależności od pogody albo na „Orliku” albo na sali gim-
nastycznej ( tylko uczniowie szkół naszej gminy).         I.W. 

SKATOWE GRAND PRIX POWIATU 
W dniu 20 listopada br. w hali Okisu w Gaszowicach odbył się 
XXXX turniej cyklu GPO. Turniej ten został zorganizowany dla 
uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonały lokalne władze w osobach 
Wójta Gminy Gaszowice oraz Starosty Rybnickiego, a także pan Ja-
cek Czogalla. 

W turnieju rywalizowało 73 zawodników. Zwycięzcą turnieju został 
Józef Urbanek reprezentujący Iskrę Rybnik, na drugim miejscu upla-
sował się Jerzy Polnik z Mszanej, natomiast trzeci był Antoni Woja-
czek z LKS Lyski. Zawodnikiem Dębu Gaszowice sklasyfikowanym 
najwyżej był Jerzy Pełczyński który zajął 6 miejsce. 

W trakcie turnieju miała miejsce uroczystość nadania Wójtowi Gminy 
Gaszowice Andrzejowi Kowalczykowi,  srebrnej odznaki zasłużony 
dla PZSkat . Odznaczenie to otrzymują osoby popierające i propagują-
ce tą dyscyplinę. 

Zarząd sekcji składa serdeczne podziękowania wszystkim tym którzy 
w okresie całego roku wspierali działania sekcji. 

GMINNE ZAWODY W GRACH I ZABAWACH 
25 listopada br. w Szkole Podstawowej w Czernicy zostały rozegra-
ne gminne zawody w Grach i Zabawach. Reprezentacje wszystkich 
trzech szkół naszej gminy walczyły o awans do szczebla powiatowe-
go. Jako pierwsze na starcie stanęły kl. II. Po wspaniałej rywalizacji, 
w tej grupie wiekowej, zwyciężyła drużyna SP Szczerbice przed SP 
Czernica i SP Gaszowice. 

Jako drugie w kolejności startowały w swoich konkurencjach klasy 
III. Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - SP Gaszowice, 
II miejsce  - SP Czernica i III miejsce - SP Szczerbice. 

Następnie wyścigi rozegrały klasy IV. W tej grupie wiekowej zwy-
ciężyli reprezentanci SP Czernica przed SP Gaszowice i SP Szczer-
bice. 

Klasy V zakończyły sportowe zmagania i uplasowały się na następu-
jących pozycjach: SP Gaszowice przed SP Czernica i SP Szczerbice. 

Wyniki końcowe zawodów: 

I miejsce – SP w Gaszowicach ( 28pkt) 

II miejsce – SP w Czernicy ( 27 pkt) 

III miejsce – SP w Szczerbicach ( 21 pkt). 

Puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców z Czernicy 
wręczyła przewodnicząca pani Barbara Watoła wraz z panią dyrek-
tor Iwoną Witek. 

Wszystkim zawodnikom i nauczycielom zostały złożone podzięko-
wania i gratulacje.                 Organizator Z. Mrozek 

ZAJĘCIA SPORTOWE W GIMNAZJUM 
W dniach od 27 do 30 grudnia br. w godzinach 10-13, na sali gimna-
stycznej Gimnazjum w Piecach odbywać się będą zajęcia rekreacyj-
no-sportowe w następujących dyscyplinach: 

- piłka nożna /halowa/, tenis stołowy, piłka ręczna, koszykówka. 
                     Animator: I.Wolnik 

AEROBIK W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach aerobiku, 
które odbywają się w poniedziałki  o godzinie  20.00 w Domu Sportu 
przy ul.Lipowej w Łukowie Śląskim. Koszt godziny zajęć to 5 zł/
osoba. 

BARBÓRKOWE GRANIE 

4 grudnia na obiektach sportowych Dąb Gaszowice odbywają się 
mecze barbórkowe pomiędzy zespołem Dąb Gaszowice kontra Byli 
Zawodnicy Dębu Gaszowice. Mecze mają charakter towarzyski,        
a wynik jest sprawą drugoplanową. Najważniejsze jest aby się spo-

tkać i powspominać stare dzieje. Jedynym uczestnikiem wszyst-
kich 35 meczy jest Krzysztof Bednorz (na zdjęciu zawodnik stoją-
cy w górnym rzędzie trzeci z lewej strony). Liczymy na to że nadal 
będzie kontynuowana ta tradycja i nabierze większej rangi.       W.B. 



STR. 6 

Redakcja: 
Urząd Gminy 

Gaszowice 
Tel.: (32)  43 

27 140 
E-mail: 

gcigaszowice
@wp.pl 

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry: 1 - Bar-
bórkowe granie Dębu Gaszowice; 2 - Turniej Skata; 3,4 - 
Mikołaj w Czernicy i w Piecach; strona prawa od góry: 5 - 
Zespół „Znak Pokoju”; 6 – Gminne zawody gier i zabaw; 
7,8,9 - Mikołaj w Gaszowicach, Łukowie i Szczerbicach. 


