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 UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA HENRYKA MIKOŁAJA 
GÓRECKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY 

We wrześniu radni gminy Gaszowice podjęli uchwałę     
o nadaniu czernickiej szkole imienia Henryka Mikołaja 
Góreckiego. W ten właśnie sposób postanowili oddać 
hołd znanemu na całym świecie kompozytorowi uro-
dzonemu właśnie w tej miejscowości. 9 grudnia 2011 
roku odbyła się uroczystość z okazji nadania szkole 
imienia. Przybyli na nią m.in. były arcybiskup Damian 
Zimoń, pani Jadwiga Górecka, krewni oraz przyjaciele 
zmarłego rok wcześniej kompozytora. Nie zabrakło 
także pocztów sztandarowych z okolicznych szkół tj. 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ga-
szowicach, Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bier-
nackiego w Szczerbicach, Gimnazjum im. Ziemi Ślą-
skiej w Piecach.  

Owa uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w czer-
nickim kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski, którą odprawił arcybiskup Da-
mian Zimoń. Zgromadzeni goście mieli także okazję 
wysłuchać utworów H. M. Góreckiego w  wykonaniu 
gaszowickiego chóru Bel Canto. Następnie wszyscy 
udali się na teren Szkoły Podstawowej w Czernicy, 
gdzie uczniowie przybliżyli postać kompozytora           
w krótkim programie artystycznym. Dyrektor placówki 
pani Iwona Witek w swoim przemówieniu uzasadniła 
wybór Henryka Mikołaja Góreckiego na patrona szkoły 
przybliżając zgromadzonym jego przywiązanie do 
czernickiej ziemi oraz niesamowity talent i dobre serce. 
Wójt Gminy Gaszowice pan Andrzej Kowalczyk od-
czytał akt nadania imienia placówce, a następnie prze-
kazał go na ręce pani dyrektor. Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Czernicy ufundowała tablicę 
pamiątkową, którą odsłoniła pani Jadwiga Górecka - 
wdowa po kompozytorze, a arcybiskup Damian Zimoń 
uroczyście ja poświęcił. Uroczystość dopełnił koncert 
muzyczny orkiestry kameralnej, która wykonała utwory 
H. M. Góreckiego. Goście mieli także okazję podzi-
wiać pokonkursowe wystawy w ramach projektu: 
„Otwórzmy się na muzykę – poznajemy przyszłego  
patrona szkoły” realizowanego w ramach programu 
„Działaj lokalnie VII”, a także wystawę fotograficzną 
pana Jerzego Kawuloka. 

SP Czernica 

Na zdjęciach powyżej– Uroczystość nadania imienia SP Czernica 
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SPORTOWE ZMAGANIA 

TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH 

27 października w hali OKiS w Gaszowicach odbył się Tur-
niej Gier i Zabaw Ruchowych. Szkoły podstawowe z Czer-
nicy, Szczerbic i Gaszowic wysłały na turniej swoich najlep-
szych zawodników. Należy zaznaczyć, że zawody poprze-
dzały sumienne i wyczerpujące treningi. Do boju stanęli 
uczniowie klas II, III, IV oraz V. 

Turniej w poszczególnych klasach składał się z pięciu róż-
nych konkurencji, a każda z nich była bardzo widowiskowa  
i emocjonująca. Młodzi sportowcy mogli zaprezentować 
swoje wspaniałe umiejętności. W każdej szkole przynajm-
niej jedna klasa odniosła zwycięstwo. Klasa II ze Szczerbic 
była najlepsza, Czernica zwyciężyła w konkurencjach klas 
III, a Gaszowice były niepokonane wśród klas IV i V. 
Wszystkie klasy odebrały zasłużone dyplomy, a zwycięska 
szkoła z Gaszowic otrzymała puchar z rąk pani dyrektor 
Sylwii Mazurek. 

Wyniki zawodów: I miejsce - SP Gaszowice, 28 pkt, II miej-
sce - SP Czernica, 27 pkt, III miejsce - SP Szczerbice, 21 
pkt. 

1grudnia 2011 w hali OKiS w Gaszowicach znów zawrzało 
od sportowych emocji. Na  kolejny etap Turnieju Gier i Za-
baw Ruchowych przyjechali sportowcy ze szkoły w Janko-
wicach. W miłej i prawdziwie sportowej atmosferze rozegra-
no kolejny etap Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych. Spor-
towcy ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach ogromną 
przewagą punktów zwyciężyli, a tym samym zakwalifiko-
wali się do etapu rejonowego.  

Wyniki zawodów: SP Gaszowice - 36 punktów, SP Jankowi-
ce - 24 punkty. 

Życzymy powodzenia młodym sportowcom.        SP Gaszowice 

INFORMACJA 

dot. odśnieżania i posypywania dróg  Gminy Gaszowice       
w sezonie 2011/2012 

Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, że    
w dniu 3.11.2011r. został ogłoszony przetarg nieograniczony  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo za-
mówień publicznych dotyczące zimowego utrzymania dróg 
gminnych w sezonie 2011/2012. 

Dnia 14.11.2011r. odbyło się otwarcie ofert. Złożono nastę-
pujące oferty: 

PHU Oktan II Marian Procek, Szczerbice ul.Szkolna 8 
(sołectwo Szczerbice i Piece), 

Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej Żuchowicz  Łuków 
Śl. ul. Dworska 24 (sołectwo Czernica i Łuków Śląski). 

Dnia 16.11.2011r.  zostały zawarte umowy z w/w wykonaw-
cami. 

Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do Zakładu 
Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. 

Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gmi-
ny Gaszowice będą utrzymywane „na biało”, a miejsca nie-
bezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania będą posy-
pywane materiałem uszorstniającym. W sytuacjach awaryj-
nych zostanie użyta sól przemysłowa, a także wynajęty zo-
stanie dodatkowy sprzęt drogowy. 

Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach są 
sołtysi, a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszo-
wicach tel.32/4305463, 502027177, 501366699.    ZOK 

WCZASY 2012 

Czarnogóra: 14 września – 13 dni, przejazd autokarem 
w cenie 1690 zł, w ofercie więcej wczasów zagranicz-
nych. Wczasy nad polskim morzem: Jarosławiec od 9 
czerwca 2012, Karwia od 6 czerwca 2012. 

Kontakt i informacje: Maria Faucz 32/4306178. 

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 musi 
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.      GCI 

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY GASZOWICE 

Od 1 stycznia 2012r. zmieniają się godziny pracy Urzędu: 

Poniedziałek: 7.30 - 16.30 

Wtorek: 7.30 - 15.30 

Środa: 7.30 - 15.30 

Czwartek: 7.30 - 15.30 

Piątek: 7.30 - 14.30 
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HEJ PIERWSZAKU, NOŚ ODBLASKI W PLECAKU ! 

Pod takim hasłem została przeprowadzona akcja nt. bezpie-
czeństwa poruszania się dzieci w wieku szkolnym po dro-
gach. Inicjatorem akcji jest europoseł Bogdan Marcinkiewicz 
wraz ze Śląską Komendą Policji. W dniu 13 grudnia br. na 
terenie szkół podstawowych naszej gminy, Komendant Ko-
misariatu Policji w Gaszowicach Zbigniew Ciałoń wraz          
z Wójtem Gminy Gaszowice Andrzejem Kowlaczykiem oraz 

asystentem 
posła Mar-
cinkiewicza 
– Łuka-
szem Ko-
cur, prze-
prowadzili 
pogadanki 
z uczniami 
klas I-III nt. 
bezpieczeń-

stwa podczas korzystania z dróg. Podczas spotkania każdy z 
uczestników otrzymał elektroniczny element odblaskowy, 
ufundowany przez eurodeputowanego. 

Pamiętajcie o prawach fizyki! 

• W nocy lub przy złej pogodzie pieszy ubrany w ciem-
ny strój jest widziany przez kierującego samochodem 
z odległości 20 metrów. 

• Jeśli pieszy ma na sobie jasne ubranie, widać go z 
odległości 50 metrów. 

• Jeżeli pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, jest 
widoczny z odległości większej niż 150 metrów. 

Zadbaj o swoje dziecko w drodze do szkoły. Jeśli dziecko 
będzie szło ulicą z odblaskiem, zostanie zauważone 5 razy 
szybciej!         GCI 

Mikołajowy miś czy Mikołaj z misiami? 
Dziwnym trafem dwa bardzo ważne dla wszystkich przedszko-
laków z Czernicy wydarzenia znalazły finał 7 grudnia. Już od 
rana emocje sięgały szczytu. Po pierwsze wiązały się z wręcze-
niem nagród z konkursu na najładniejszego, własnoręcznie 
uszytego misia, po drugie z przybyciem św. Mikołaja 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszej placówce obcho-
dzony jest już po raz trzeci. W 2009 r. wychowawczyni Izabela 
Szydłowska, zainspirowana akcją miesięcznika Bliżej Przed-
szkola, zorganizowała 25 listopada misiowe zabawy dla swoich 
maluszków. Zdjęcie z zajęć wysłała na konkurs fotograficzny 
organizowany przez czasopismo. Okazało się, że znalazło się w 
gronie wyróżnionych i dzieci mogły zobaczyć się na stronie 
internetowej. W ubiegłym roku inna już wychowawczyni grupy 
najmłodszej poszła w jej ślady. Tym razem na zajęcia zapro-
szono chętnych rodziców, którzy czytali bajki, kolorowali, 
uczestniczyli w pląsach i misiowym poczęstunku. Warunkiem 
udziału w imprezie było przyniesienie z domu ulubionego plu-
szaka. 

W tym roku Dzień Misia został wpisany jako zadanie do pro-
gramu „Zapraszamy do przedszkola”; programu realizowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obchodzo-
no go hucznie we wszystkich grupach. Zaproszono rodziców i 
jak przystało na prawdziwe urodzinki na zakończenie wszyscy 
zjedli kawałek tortu w kształcie misia. Ciasta upiekły mamy. 

 Jednak najważniejsze wydarzenie tegorocznych obchodów to 
uszycie wraz z mamą swojego autorskiego pluszaka. Do 25 
listopada zgłoszono 41 prac. Każdy miś był inny: gładkie, w 
kwiatki, w kratkę, małe, duże i ogromne. Uszyte, szydełkowa-
ne, robione na drutach, z marcepanu, wyklejane z plasteliny, a 
nawet z drewna. Do oceny prac zaproszono niezależnych eks-
pertów: Marka Moskwę – plastyka, Katarzynę Weideman – 
koordynatora programu „Zapraszamy do przedszkola” oraz 
Pawła Zielonka – Miturę – przyjaciela naszej placówki. 

Pierwsze miejsce zajął miś Oliwki Rzechak. Nagrody to gra 
komputerowa dla dziecka, dla mamy album podarowany przez 
Starostę Rybnickiego. Drugich  równorzędnych miejsc było aż 
5. Nagrody to gry Wszędobyl, ufundowane przez Wydział Edu-
kacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Rybniku. Otrzymali 
je: Patrycja Czogalik, Amelka Kukuczka, Karol Brzezinka, 
Bartosz Kozak, Lena Borowiecka. Specjalne wyróżnienie 
otrzymał miś Nikoli Żuchowicz. W imieniu mam narody za 
pyszne torty odebrali: Paulina Appel, Małgosia Gembalczyk, 
Tymoteusz Pytlik, Oliwia Tkocz, Dominik Mandrysz i  Emilka 
Gebauer. Dla wszystkich, którzy szyli misie były książeczki z 
bajkami obywatelskimi podarowane przez Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych w Rybniku. 

Przez kilka dni wszystkie misie można było podziwiać w kory-
tarzu przedszkola. Niektóre z nich będzie można podziwiać w 
Bibliotece Publicznej w Czernicy. Które jeszcze nie wiadomo. 
Powód: dzieci, które pomagały swoim rodzicom w szyciu, wy-
pychaniu, ozdabianiu swojego misia nie mogą się już doczekać, 
kiedy będą mogły się do niego przytulić i zabrać go do domu. 
Przecież takiego pluszaka nie ma w żadnym sklepie, żadna 
przytulanka jest tak bliska dziecku i rodzicowi. 

Po obiedzie do przedszkola przyjechał bardzo oczekiwany św. 
Mikołaj. Oczywiście przywiózł prezenty indywidualne i dla 
poszczególnych grup. Mikołaja wsparła finansowo Rada Ro-
dziców oraz Europejski Fundusz Społeczny. 

To był naprawdę barwny i udany dzień.        

Elżbieta Tulec 

Mikołaj w Świetlicy 

10 grudnia 2011 roku w słoneczne sobotnie przedpołudnie 
dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowi-
cach, Piecach, Szczerbicach, Czernicy i Łukowie Śląskim 
spotkały się z Mikołajem w sali łukowskiej remizy strażac-
kiej. Blisko 80 najmłodszych uczestników spotkania obejrza-
ło przedstawienie artystyczne, pięknie przygotowane przez 
dzieci z Łukowa Ślaskiego. 

Chwilę potem na sali zagościł Mikołaj w towarzystwie 
Aniołka i Diabła. Dzieci musiały być w tym roku wyjątkowo 
grzeczne, skoro Mikołaj miał dla każdego z nich paczkę ze 
słodyczami. Na zakończenie reprezentacje wszystkich filii 
świetlic wzięły udział w robieniu świątecznego łańcucha. 
Kolorowe papierowe ozdoby zawisły potem na naszej świą-
tecznej choince. Serdeczne podziękowania dla organizatorów 
i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie mikołajo-
wych atrakcji. 

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji 
zadania pod nazwą „Bawię się, uczę i pomagam” - Pożyteczne zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Gaszowice. 
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W środę, 23 listopada br. od godziny 12:00 sala gimnastyczna Gim-
nazjum w Piecach gościła najlepsze siatkarki i siatkarzy powiatu 
rybnickiego, którzy rywalizowali ze sobą podczas Wielkiego Finału 
2011. Turniej trwał blisko cztery godziny i nie brakowało w nim 
emocji i dramatów. Uczestnicy to zawodnicy czterech gimnazjów, 
które rywalizowały ze sobą w zmaganiach siatkarskich przez cały rok 
– gimnazja z Lysek, Jejkowic, Jankowic i Piec. 

Organizatorem rozgrywek jest Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
„Lider” z siedzibą przy naszej szkole. Całość koordynuje nauczyciel 
wf –u, mgr Cezary Stachura. Fundusze na organizację, nagrody i 
poczęstunek dla uczestników turnieju zapewniło po raz kolejny Staro-
stwo Powiatowe w Rybniku. Zawodnicy korzystali z posiłku w posta-
ci kołaczyków i napojów. Zwycięskie drużyny nagrodzono medalami      
i pucharami. 

Wyniki końcowe:  

Grupa dziewcząt- I miejsce  G. Jejkowice, II - G. Piece, III – G. Jan-
kowice, IV – G. Lyski. 

Grupa chłopców:  I – G. Jankowice, II- G. Piece, III – G. Jejkowice, 
IV – G. Lyski. 

Mecze rozgrywane były w miłej, sportowej atmosferze i duchu fair 
play. Wygranym drużynom gratulujemy zwycięstwa oraz  umiejętno-
ści siatkarskich, które u obu finałowych czwórek były na dobrym  
poziomie sportowym. 

Imprezę uświetnił członek Zarządu Powiatu Rybnickiego – Pan Zbi-
gniew Goworowski oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaszowi-
cach – Pani Karina Stępień.    CeziS 

MIKOŁAJ W GMINIE GASZOWICE JUŻ PO RAZ TRZECI 

Słoneczna pogoda i brak śniegu mogły wprowadzić w błąd. 
Ale to nie pomyłka. Trochę później niż przed laty ale Święty 
Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z Gminy Gaszowice.  

Święty już po raz trzeci odwiedził wszystkie sołectwa obda-
rowując dzieci słodyczami. Zaprosili go członkowie Stowa-
rzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’R-
WIS.  

Święty przyjechał powozem napędzanym dwoma reniferami. 
Mikołaja dzielnie wspierały Anioły, które częstowały pierni-
kami i ciasteczkami upieczonymi przez Koła Gospodyń 
Wiejskich i … Diabły. Ci drudzy nie mieli za wiele pracy, 
bowiem w Naszej Gminie nie ma niegrzecznych dzieci 
(Diabły niedowierzając pytały nawet Rodziców !!).   

Mikołaj rozmawiał z dziećmi, słuchał piosenek i wierszyków 
oraz co najważniejsze rozdawał paczki ze słodkościami. 
Każde dziecko, które przyszło na spotkanie otrzymało taki 
mały podarunek.  

Słodycze udało się zebrać dzięki hojności lokalnych przed-
siębiorców oraz radnych gminnych i powiatowych. 

Po odwiedzeniu wszystkich sołectw, orszak Świętego Miko-
łaja odwiedził najmłodszych w Szpitalu w Rydułtowach. 
Święty rozmawiał z dziećmi, rozdawał słodycze i życzył im 
szybkiego powrotu do zdrowia.   

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 Społecznych „CRIS”, Firma 
„AGEK – Edward Kuźnik”, Firma „Lorken-Tech, Henryk 
Bugdol”, Sklep „Rafał” – Rafał Zdziebczok, Sklep Wielo-
branżowy „Elde”, Państwo Nieszporek, Państwo Paulus, 
Sklep Wielobranżowy – Józef Stebel”, Sklep Wielobranżowy 
„Lewiatan” z Łukowa Śl., Radni gminni i powiatowi. 

JESTEŚMY MAŁYMI EUROPEJCZYKAMI 

16 grudnia br. w Przedszkolu nr 37 im. Juliana Tuwima w 
Rybniku odbył się powiatowy konkurs  pt. „Jesteśmy małymi 
Europejczykami”  pod  patronatem  europosła p. Bogdana 
Marcinkiewicza. W konkursie tym wzięło udział dziesięć 

przedszkoli z powiatu rybnickiego, w tym także nasze przed-
szkole. Przedszkolacy z Gaszowic po przedstawieniu progra-
mu artystycznego zaprezentowali stoisko promujące jeden z  
krajów Unii Europejskiej.  Grupy starszaków „Motylki’ i 
„Stokrotki” przedstawiły ciekawostki, kulinaria, zabytki, stroje 
regionalne i zwyczaje związane z Danią. Ku naszej wielkiej 
radości okazało się, że nasze przedszkole zostało zwycięzcą 
tego konkursu, za co otrzymało pamiątkowy dyplom, nagrodę 
oraz drobne upominki. Tą drogą pragniemy gorąco podzięko-
wać wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do naszego 
zwycięstwa, a w szczególności p. M. Stryczek i p. B. Żymełka.
                Przedszkole Gaszowice 

FINAŁ  IV EDYCJI POWIATOWEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 

Podobnie jak w latach poprzednich, Gminny Uczniowski Klub Spor-
towy „Lider” w Gaszowicach z siedzibą przy Gimnazjum w Piecach 

dzięki zro-
zumieniu i 
finansowe-
mu wspar-
ciu ze stro-
ny Staro-
stwa Po-
wiatowego  
w Rybniku 
organizo-
wał w roku 
2011 kolej-
ną – czwar-
tą już z 
kolei edy-

cję rozgrywek Powiatowej Ligi Siatkówki Dziewcząt i Chłopców. 
Inicjatywa ta  pozwala doskonalić i poszerzać nabywane przez mło-
dzież umiejętności oraz propaguje piłkę siatkową w naszym powie-
cie. Mecze odbywały się w grupach – każdego miesiąca jedne roz-
grywki dziewcząt lub chłopców wg ustalonego harmonogramu 
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W listopadzie i grudniu 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach:  

25 listopada - Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów 
Woj. Śląskiego w Dąbrowie Górniczej; 

25 listopada - uroczyste otwarcie nowego salonu RENAULT w 
Rybniku; 

26 listopada - zakończenie sezonu lotowego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Gaszowicach; 

26 listopada - spotkanie Chóru BEL CANTO; 

27 listopada - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy pn. 
„Gwara śląska na wesoło”, zwycięzca turnieju - KGW Szczerbice 
będzie reprezentowało gminę w styczniu na powiatowym przeglą-
dzie KGW; 

od 27 listopada  do 1 grudnia na zaproszenie Pana Posła Bogdana 
Marcinkiewicza brał udział w delegacji wyjazdowej do Brukseli 
przedstawicieli władz samorządowych oraz środowisk związanych 
z górnictwem; 

1 grudnia - podpisanie umowy partnerskiej z ukraińską gminą Lu-
bar okręgu żytomierskiego, umowa została zawarta podczas sesji 
rady powiatu rybnickiego; 

2 grudnia - w Gaszowicach gościliśmy przedstawicieli władz z 
Lubaru wraz z konsulem honorowym RP w Żytomierzu Jurijem 
Woderackim; 

 9 grudnia - nadanie Szkole Podstawowej w Czernicy im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego; 

 10 grudnia - wystawa gołębi pocztowych w OKiS; 

 10 grudnia - koncert galowy w RCK Rydułtowy, poświęcony twór-
czości Henryka Mikołaja Góreckiego; 

10 grudnia - uroczystości jubileuszowe 50-lecia działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Czernicy; 

 10 grudnia - VI Otwarte Mistrzostwach Śląska Wushu w Radlinie z 
okazji 10-lecia Stowarzyszenia TAO; 

 12 grudnia - spotkanie w Rydułtowach na temat projektu drogi 
Pszczyna – Racibórz; 

 12 grudnia - finał powiatowej ligi tenisa stołowego Gimnazjum w 
Piecach; 

 13 grudnia - spotkanie z sołtysami Gminy; 

 14 grudnia - III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Powiatu Rybnickiego w Raszczycach; 

 14 grudnia - spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich, które 
odbyło się w Łukowie Śląskim; 

 15 grudnia - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” organizuje pod 
patronatem Wójta Gminy Gaszowice – Andrzeja Kowlaczy-
ka, turniej tenisa stołowego. Do uczestnictwa w turnieju za-
praszamy mieszkańców Naszej gminy, zarówno kobiety jak i 
mężczyzn, w wieku 35 lat i więcej. Turniej odbędzie się 20 
stycznia 2012 roku, o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Piecach. Chętni proszeni są o zgłoszenie 
udziału w Gminnym Centrum Informacji (pokój nr 03 w 
Urzędzie Gminy) lub telefonicznie pod numerem 
32/4327144 lub e-mailem na adres gcigaszowice@wp.pl. 
Termin przyjmowania zgłoszeń – 13 stycznia 2012. 

Zapraszamy 

SKAT -TURNIEJ JUBILEUSZOWY 

W dniu 19 listopada br. w hali Ośrodka Kultury i Sportu w 
Gaszowicach odbył się turniej skata sportowego zorganizo-
wany przez sekcję LKS Dąb Gaszowice dla uczczenia           
20-lecia istnienia tejże sekcji. W turnieju tym wzięło udział 
76 zawodników w tym dwie panie. Zawody zostały uroczy-
ście rozpoczęte przez Wójta Gminy Gaszowice Andrzeja Ko-
walczyka oraz pana Jacka Czogallę. 

Pierwszą sesję z wynikiem 1569 punktów wygrał Władysław 
Maziarczyk reprezentujący Strażaka Głożyny. Drugą serię z 
wynikiem 1655 pkt wygrał zawodnik Dębu Gaszowice – Ma-

rian Graniecz-
ny. 

Zwycięzcą tur-
nieju został 
Mirosław Szu-
lik z wynikiem 
2854 pkt, dru-
gie miejsce z 
wynikiem 2711 
pkt zajął Grze-
gorz Wojaczek. 
Obaj reprezen-

tują LKS Lyski. Trzecie miejsce z wynikiem 2622 pkt zajął 
Ginter Kolano. Najlepszym zawodnikiem Dębu został wspo-
mniany wyżej Marian Granieczny. 

Zarząd Sekcji uprzejmie dziękuje sponsorom tj. Starostwu 
Powiatowemu w Rybniku, Urzędowi Gminy Gaszowice, jak 
również firmie MCJ w osobie pana Jacka Czogalla, za spon-
soring dzięki któremu te zawody mogły zostać rozegrane. 

Kierownik sekcji – Marian Pielacz 

ROZDANO CERTYFIKATY Z PIERWSZEJ POMOCY! 

30 listopada 2011r. zakończyła się trwająca 2 miesiące akcja 
NIE BÓJMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA - JA TO UMIEM. W 
ramach akcji dyplomowany ratownik medyczny przeprowadził 
20 godzin zajęć z  dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do 
Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach wraz z 
filiami w Szczerbicach, Piecach, Czernicy i Łukowie Śląskim. 
Uczestnicy mieli okazję poznać jak prawidłowo ocenić sytuację 
w miejscu zagrożenia życia i zdrowia innych osób, jak powiado-
mić odpowiednie służby ratunkowe i w końcu jak samemu, czę-
sto bez żadnego sprzętu, udzielić pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Ratownik udzielał praktycznych wskazówek, przy po-

mocy zestawu imitacji ran pozorował różne urazy, zaś korzy-
stając z fantomów resuscytacyjnych uczył jak prawidłowo 
wykonywać masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Pomocne 
były także specjalne tablice edukacyjne oraz ciekawe prezen-
tacje multimedialne. Po ilości dzieci uczęszczających na zaję-
cia z pierwszej pomocy widać było jak dużym zainteresowa-
niem cieszyła się ta akcja. Jako podsumowanie dwumiesięcz-
nych zajęć każda świetlica musiała wykonać krzyżówkę i test 
sprawdzający oraz wykazać się wiedzą praktyczną. Na zakoń-
czenie wszystkim świetlicom wręczono specjalne certyfikaty 
oraz apteczki p. pomocy do wykorzystania np. podczas wycie-
czek.                   Świetlica 
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