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DRUŻYNA MIKOŁAJA ZNOWU SPOTKAŁA SIĘ Z NAJ-

MŁODSZYMI  

5 odwiedzonych sołectw, ponad 350 rozda-
nych paczek oraz tyle samo uśmiechów wy-
wołanych wizytą nietypowego gościa – to 
efekt akcji „Spotkanie dzieci ze Świętym Mi-
kołajem”. 

Mikołaja po raz siódmy zaprosili Członkowie 
Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw 
Społecznych – U’RWIS, by spotkał się z naj-
młodszymi mieszkańcami Naszej Gminy. 

Święty wraz z całym swoim orszakiem (2 
Elfy, 3 Aniołki i 2 Diabły) odwiedził każde 
sołectwo, by rozdać dzieciom słodkości. 

Pomocnicy Mikołaja – organizując liczne 
zabawy – dbali, by dzieciom nie było zimno.   

Co odważniejsi mogli wystąpić przed Świę-
tym, prezentując swoje talenty i umiejętno-
ści.  

Każde dziecko, które spotkało się z Mikoła-
jem otrzymało paczkę z cukierkami. Słodycze 
udało się zebrać dzięki hojności lokalnych 
przedsiębiorców oraz radnych gminnych. 

Po odwiedzeniu wszystkich sołectw, orszak 
Świętego Mikołaja udał się na oddział dzie-
cięcy Szpitala w Rydułtowach, gdzie każde-
mu pacjentowi przekazał paczkę ze słodko-
ściami oraz pluszaka (maskotki przekazali 
Mikołajowi Sonia Mierzejewska oraz Tomasz 
Pardus). 

Święty życzył młodym pacjentom szybkiego 
powrotu do zdrowia oraz zapewnił personel, 
że odwiedzi szpital również za rok.  

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

 U’rwis 

Na zdjęciu:  U’rwisowy Mikołaj w Czernicy. 

Na zdjęciu:  U’rwisowy Mikołaj w Gaszowicach. 
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JARMARK - PODSUMOWANIE 

12 i 13 grudnia br. to w naszej gminie weekend pełen atrakcji. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Gaszowice - Pawła Bugdola, w tutej-
szym Ośrodku Kultury odbył się bowiem Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. W sobotę na scenie pojawiły się dzieci ze szkół pod-
stawowych, młodzież gimnazjalna i licealna, a gwiazdą wieczo-
ru był zespół SINGERS z repertuarem świątecznym. W niedzie-
lę imprezę uświetniły przedszkolaki, zespoły Znaczki i Wesołe 
Struny. Na scenie wystąpiły również panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Szczerbic, które przedstawiły scenkę kabaretową. 
Oprócz świetnej zabawy, można było również zrobić świątecz-
ne zakupy. Każdy mógł skosztować gorącej czekolady, ajerko-
niaku z bitą śmietaną czy grzańca. Dla smakoszy były również 
grochówka, bratwurst, oscypek z żurawiną oraz kiełbaska z 
grilla. W ogrzewanym namiocie można było spotkać 
się ze znajomymi i poczuć świąteczną atmosferę. Oba dni Jar-
marku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych 
mieszkańców. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim 
dzieciom, młodzieży, zespołowi Singers, Pani Katarzynie Bra-
chaczek, Kołom Gospodyń Wiejskich, szkołom i przedszkolom 
z naszej gminy, wystawcom oraz mieszkańcom. Podziękowa-
nia  również dla członków Stowarzyszeń Spichlerz i U’rwis. 
Słowa uznania za pomoc w przygotowaniu Jarmarku, należą 
się Radzie Sołeckiej z Gaszowic oraz pracownikom Zakładu 
Obsługi Komunalnej. Kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy już 
za rok, a wiosną zapraszamy do udziału w kiermaszu wielka-
nocnym. Relacja fotograficzna z jarmarku w specjalnym do-
datku do tego wydania Informatora.          UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach 01.04.2016 r. – 06.04.2016 r. 

Wycieczkę do Londynu 

W programie wycieczki zwiedzanie Londynu, Windsoru, Can-
terbury. Koszt: 1750,00 zł od osoby. 

Zaliczka 500,00 zł do 31.12.2015. Pozostałą część w kwocie 
1250,00 zł do 28.02.2016. Zapisy w kawiarni ośrodka.  

Tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387. 

W cenie wycieczki: opieka pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 śnia-
dania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem. 
Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i bile-
tów metro [140 funtów]. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Harmonogram także w smartfonach 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Gminy 
Gaszowice dostępny jest także za pośrednictwem aplikacji na 
smartfony — "EcoHarmonogram". Każdy użytkownik tabletu 
lub smartfona może w prosty sposób zainstalować go na swo-
im urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android 
lub Windows Phone 8.                UG 

POWIATOWE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY GASZOWICE 

W mijającym roku udało się Powiatowi Rybnickiemu w Waszej 
Gminie zrealizować: 

 Przebudowa drogi powiatowej 5617S przy ul. Kolejowej w 
Gaszowicach; 

 Budowa parkingu przy ul. Wolności w Czernicy; 

 Remont odcinka drogi powiatowej 5026S przy ul. Rydułtow-
skiej; 

 Roboty naprawcze i remontowe chodników DP 5026S Ga-
szowice, DP 5608S Szczerbice; 

 Roboty naprawcze i remontowe chodników DP 5025S Łu-
ków Śląski, DP 5608S Gaszowice; 

 Utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Łukowskie 
zagłębie truskawkowe”; 

 Wymiana krawężników w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej; 

 Montaż nowych znaków drogowych na terenie sołectwa 
Łuków Śląski; 

 Budowa nowych przejść dla pieszych przy ul. Wolności w 
Łukowie Śląskim; 

 Umocnienie kostką granitową drogi przy ul. Wolności po-
między Łukowem Śląskim a Czernicą; 

 Wykonanie nakładki na ul. Sumińskiej w Szczerbicach; 

 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Rybnickiej w Gaszowi-
cach; 

 Umocnienie rowu i budowa przepustów w rejonie ul. Ryduł-
towskiej w Piecach; 

 Naprawa chodnika przy ul. Wolności w Łukowie Śląskim; 

 Umocnienie rowu drogowego korytami przy ul. Wolności w 
Łukowie Śląskim; 

Łączna kwota inwestycji to ok. 1.300.000,00 zł. 

Dziękuję przy tej okazji Panu Wójtowi Pawłowi Bugdolowi i 
Radzie Gminy za zgodną współpracę!      Starostwo Powiatowe 

Informacja o odśnieżaniu i posypywania dróg  Gminy Gaszo-
wice w sezonie 2015/2016 

Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, że umowy  
dotyczące  zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/-
2016 zostały zawarte z następującymi podmiotami: 

- PHU Oktan II Marian Procek Szczerbice ul. Szkolna 8 (sołectwo 
Szczerbice); 

- Nieszporek Tomasz Gaszowice ul. Rydułtowska 84 (sołectwo Piece); 
- Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej Żuchowicz, Łuków Śląski          
ul. Dworska 24 (sołectwa: Czernica i Łuków Śląski). 

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

Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gminy Gaszo-
wice będą utrzymywane „na biało”, a miejsca niebezpieczne tzn. 
podjazdy, zakręty, skrzyżowania będą posypywane materiałem 
uszorstniającym. W sytuacjach awaryjnych zostanie użyta sól prze-
mysłowa, a także wynajęty zostanie dodatkowy sprzęt drogowy. 
Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach są sołtysi,        
a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. (tel. 32 
4305463).                ZOK 

PODZIĘKOWANIA 

Wójt Gminy Gaszowice składa serdeczne podziękowania 
dla pani Anny Syrek za przekazanie choinki, która została 
umieszczona przy budynku Urzędu Gminy. Dziękuję rów-
nież mieszkańcom Naszej gminy, którzy postanowili prze-
kazać drzewa i krzewy, wykorzystane do wystroju hali 

Ośrodka Kultury podczas  Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
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SUKCES GIMNAZJALISTKI 

Uczennica klasy IIc Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, 
Natalia Pypeć, zajęła II miejsce w XIV Regionalnym Konkursie 
Dziennikarskim, organizowanym przez Dom Kultury w Rybni-
ku – Niewiadomiu. Natalia napisała reportaż pt. UGRYŹĆ BO-
ŚNIĘ, będący relacją z pobytu tam podczas wakacji. Oceniają-
cy pracę członkowie jury zwrócili uwagę na lekkość języka, 
jakim nasza dziennikarka przybliża Bośnię i Hercegowinę. 
Czytając reportaż, podróżujemy wraz z Natalią do Medjugo-
rie, wchodzimy na Górę Objawień, poznajemy też starą bał-
kańską legendę i mamy okazję znaleźć się w baśniowym miej-
scu – przy wodospadach Kravica, rozciągniętych wzdłuż rzeki 
Trebizat… Potem – tureckie klimaty: przenosimy się do Mo-
staru. Starówka, meczet, no i wciąż jeszcze dostrzegalne nisz-
czycielskie piętno wojny, toczącej się tu w latach 90. – wzdłuż 
ulicy widać kamienie z napisem Don’t forget (Nie zapomnij), a 
na cmentarzach, na białych nagrobkach widnieją powtarzają-
ce się daty śmierci: rok 1992, 1993, 1994. Praca porusza tak-
że problem biedy i bezrobocia w zwiedzanych przez Natalię 
regionach. 

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 27 listopada br. w 
Domu Kultury w Niewiadomiu. Po tej uroczystości laureaci 
konkursu udali się do TVP Katowice, by zwiedzić studia tele-
wizyjne. Natalio, życzymy Ci dalszych sukcesów!   

Danuta Dworaczek 
Wieści „LIDERA” 

O ile organizacje piłkarskie zakończyły już swoje rozgryw-
ki w poszczególnych grupach tak w przypadku Gminnego 
Uczniowskiego Klubu zajęcia trwają w najlepsze. Klub w 
roku bieżącym wykazał się wielkim potencjałem oraz du-
żą inicjatywą w pozyskiwaniu środków, dzięki czemu 
dzieciaki z gaszowickiej podstawówki (klasy IV-VI) biorą 
udział w projekcie „Multisport”, a gimnazjaliści korzysta-
ją z programu „Animator Sportu dzieci i młodzieży”. Oba 
programy są współfinansowane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki i polegają na organizacji zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu zgod-
nie z założeniami. Programy te są krótkoterminowe, a ich 
realizacja potrwa do końca miesiąca. 

Na dzień dzisiejszy Gmina zgłosiła udział wszystkich ga-
szowickich podstawówek do przyszłorocznej edycji pro-
gramu i liczymy, że dzieci z pozostałych szkół też będą 
miały możliwość nabyć takie umiejętności jakie aktualnie 
nabywają te z Gaszowic. 

W odniesieniu do programu dla młodzieży gimnazjalnej 
uważnie śledzimy informacje z nadzieją, że również i ten 
będzie kontynuowany i wówczas będzie okazja przy 
udziale środków z budżetu Gminy skorzystać z oferty za-
jęć po raz kolejny.  Aktualnie czekamy na wyniki konkur-
su, który ogłoszony był przez MSiT, a dotyczył programu 
nauki pływania dla dzieci z klas I-III (projekt został napisa-
ny dla SP Gaszowice). Ponadto planujemy aplikować o 
środki - tym razem z budżetu Gminy na wyjazdy na 
pszowskie lodowisko.       Lider 

ODŚWIEŻONA STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

Na początku bieżącego roku, na łamach naszego biulety-
nu, wspominaliśmy o rozpoczęciu prac nad Strategią Roz-
woju Gminy. 

Strategia rozwoju gminy jest narzędziem niezbędnym do 
profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz 
warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki unijne 
w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020. 

Uchwała zawierająca strategię została przyjęta przez Radę 
Gminy Gaszowice na sesji w dniu 26 listopada br. 

Uchwalony dokument jest efektem współpracy różnych 
środowisk i podmiotów lokalnych, które licznie uczestni-
czyły w warsztatach, na których przekazywano informacje 
sformułować strategię. Mamy nadzieję, że jest to narzę-
dzie, które będzie generatorem realnych, pozytywnych 
zmian, odczuwalnych dla mieszkańców Naszej Gminy. 

Tekst strategii dostępny jest na stronie internetowej BIP. 

 UG 

GMINNY „MIKOŁAJKOWY”  TURNIEJ W PIŁCE HALOWEJ 

8 grudnia br. Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego w 
Czernicy była gospodarzem „Mikołajkowego” turnieju w 
piłce halowej. Wzięły w nim udział reprezentacje chłop-
ców wszystkich podstawówek naszej gminy. Mecze roze-
grano systemem „każdy z każdym”. Jako pierwsi zagrali 
piłkarze gospodarzy z ZSP w Szczerbicach. Po zaciętej 
grze gospodarze ulegli rywalom 2:3. Drugi mecz należał 
do piłkarzy z Gaszowic, którzy pokonali kolegów z ZSP w 
Szczerbicach uzyskując wynik 7:5. W rozstrzygającym 
turniej meczu SP Gaszowice wygrała z SP Czernica 6:4. 
Zawody odbywały się w duchu „fair play”, a nad ich prze-
biegiem czuwał sędzia główny Warło Przemysław oraz 
nauczyciele p. Z. Mrozek, Ł. Wojaczek oraz B. Langer. Na 
zakończenie wręczono kapitanom drużyn sportowe dy-
plomy oraz wyróżniono zdobywców tytułów „najlepszy 
bramkarz” - Bruno Zieleźny (SP Gaszowice), „najlepszy 
strzelec” - Dawid Papierok (5 bramek - ZSP Szczerbice), 
Tomasz Śmietanka (5 bramek – SP Czernica). 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom ży-
czymy sukcesu na półfinałach powiatowych, które odbę-
dą się pod koniec stycznia.          Organizator, Z. Mrozek 

Turniej Tenisa Stołowego 

Wójt Gminy Gaszowice oraz Szkoła Podstawowa im. H. 
M. Góreckiego  w Czernicy serdecznie zapraszają na II 
Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie 
się 9 stycznia 2016 r. o godz. 9.00. Jest to turniej prze-
znaczony tylko dla amatorów tej dyscypliny. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod nr tel.  604058813 do 31.12.2015 r. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 
Gaszowice tel.: (32)  43 27 144,   
e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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od godz. 17
00

 

DZIEŃ OTWARTY  
W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ 

W PIECACH: 

spacer po szkole, wystawy, lekcje – niespo-

dzianki, prezentacja talentów naszych uczniów, 

przedstawienie oferty gimnazjum, kawiarenka. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z 

RODZICAMI 

oraz wszystkich zainteresowanych. 

Organizatorzy 

Na zdjęciu: U’rwisowy  Mikołaj w Łukowie Śląskim. 

Na zdjęciu: Wizyta Mikołaja w rydułtowskim szpitalu. 

Na zdjęciach:  Drużyna U’rwisowego Mikołaja. 

Na zdjęciu: U’rwisowy  Mikołaj w Piecach. 



DODATEK SPECJALNY DO INFORMATORA GMINNEGO, GRUDZIEŃ 2015 

Na zdjęciu: Stoisko Gimnazjum w Piecach (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Stoisko KGW Łuków Śląski (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Stoisko Przedszkola w Gaszowicach (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Stoisko KGW Czernica (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Stoisko KGW Piece (fot. KGW Piece). Na zdjęciu: Stoisko KGW Gaszowice (fot. J.Kawulok). 

W weekend 12 i 13 grudnia br. można było już poczuć atmosferę zbliżających się świąt. A to wszystko dzięki Jarmarkowi, który odbywał się     
w miejscowym Ośrodku Kultury i Sportu. 

Na jarmarku obecny był Święty Mikołaj i jego pomocnicy. Na licznych stoiskach dostępne były świąteczne ozdoby, akcesoria dekoracyjne,         
a także nie zabrakło kramów z regionalnymi smakołykami. Serwowano gorącą czekoladę, moczkę i inne „świąteczne” napoje. Program arty-
styczny dostarczył wielu emocji zarówno dorosłym, jak i tym najmłodszym milusińskim. Na scenie pojawiły się liczne grupy dzieci i młodzieży   
z gminnych placówek oświatowych. Swoje umiejętności kabaretowe zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczerbic, a wokalną 
gwiazdą wieczoru był zespół Singers. 

Goście dostroili się do tego radosnego Bożo Narodzeniowego klimatu, i tłumnie zjawili się na hali Ośrodka Kultury. 



Na zdjęciu: Stoisko OSP Gaszowice (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Stoisko Świetlic Środowiskowych (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Panorama Jarmarku - widok z balkonu (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Występ SP Gaszowice (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Występ kabaretu z ZSP Szczerbice (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Występ SP Czernica (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Stoisko ZHP Hufiec Rybnik (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Występ SP Gaszowice (fot. J.Kawulok). 



Na zdjęciu:  Zespół wokalny Black Ladies (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Stoisko KGW Szczerbice(fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Uczestnicy Jarmarku (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Występ uczniów SP Gaszowice (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Występ Gimnazjum Piece + Singers (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Stoisko SDL Spichlerz i U’rwis (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu: Występ zespołu Singers. (fot. J.Kawulok). 

Na zdjęciu:  Występ Przedszkolaków z Gaszowic (fot. E. Masarczyk). 



Na zdjęciu: Występ Przedszkolaków z Gaszowic (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu:  Występ Przedszkolaków ze Szczerbic (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu: Występ przedszkolaków z Tęczowej Krainy (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu: Występ zespołu Znaczki z Czernicy (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu:  Występ Przedszkolaków ze Szczerbic (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu:  Występ Przedszkolaków ze Szczerbic (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu:  Występ KGW Szczerbice (fot. E.Masarczyk). 

Na zdjęciu:  Występ kabaretowy KGW Szczerbice (fot. E.Masarczyk). 
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