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ŚWIETLICA W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM JUŻ DZIAŁA
6 września br. punktualnie o godz. 17.00 po raz pierwszy w
Łukowie Śląskim odbyły się zajęcia w nowej Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej. Na kilka minut przed zajęciami na
miejscu była już spora grupa dzieci i młodzieży chętna do
wspólnego spędzania czasu. Po wzajemnym zapoznaniu się
dzieci pod kierunkiem wychowawczyni mgr Kamili Rutkowskiej omówiły zasady bezpiecznego udziału w zajęciach
świetlicowych, by zaraz potem podzielić się wrażeniami z
wakacji. Pierwsze obrazki jeszcze bardziej uczyniły świetlice
kolorową i pogodną.
Na zakończenie pierwszych zajęć uczestnicy przystąpili do
wspólnego konstruowania KONTRAKTU, czyli umowy w
sprawie zasad uczestnictwa w zajęciach, sposobu zachowania
się, oczekiwań oraz innych praw i obowiązków, których należy wspólnie przestrzegać. Dla przypomnienia podaję, że
zajęcia w łukowskiej świetlicy odbywają się: wtorki - 17.00
do 19.00; piątki - 17.00 do 19.00; soboty - 9.00 - 12.30.
Zapraszamy wszystkie dzieci od 6 roku życia (w uzasadnionych przypadkach za zgoda kierownika także i młodsze) oraz
młodzież do 17 roku do udziału w zajęciach. Serdecznie zapraszamy także wolontariuszy chętnych do współpracy i pomocy podczas zajęć świetlicowych. Pierwszą wolontariuszką
jest Kasia. Wolontariusze otrzymują stosowne zaświadczenia
o nieodpłatnie świadczonej pracy.
Świetlica powstała dzięki realizacji projektu pt. "Stworzenie
Filii Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w
Łukowie Śląskim" współfinansowanego przez
Województwo Śląskie w ramach realizacji
zadania "Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży".
Serdeczne i gorące podziękowania za okazaną pomoc finansową przy organizowaniu Powiatowo-Gminnych dożynek
w Gaszowicach w dniu 28.08.2011 kierujemy pod adresem:
- firmy BUSZ Przemysława Łukoszek i Bogusławy Glenc,
- firmy DRÓG-BUD Jana Skupień,
- firmy MCJ Jacka Czogalla,
- dyrekcji zakładu PREFROW,
- Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego
z Rybnika,
- Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej – oddział Rybnik.

Na zdjęciach, od góry: 1 - Pierwsze zajęcia w łukowskiej świetlicy, 2 Budowa szałasu w Łukowie Śląskim, 3 - Turniej na Orliku.

Starosta Powiatu Rybnickiego
Damian Mrowiec

Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zapraszamy na cyfrową mammografię panie pomiędzy 50
a 69 rokiem życia (rocznik 1942-1961). Mammografia
„Kolektory Słoneczne z dotacją 45 %”.
jest darmowa, gdy od ostatniego badania finansowanego
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.10.2011 r. (wtorek) przez NFZ upłynęły pełne 2 lata.
w OKiS Gaszowice o godzinie 18.00.
Termin wykonania mammografii:

Firma Taurus zaprasza na spotkanie informacyjne:

Dofinansowanie NFOŚiGW. Spotkanie jest bezpłatne 17 października br. w godzinach 12.00 – 17.00,
i nie zobowiązuje do zakupu urządzeń.
18 października br. w godzinach 9.00 – 16.00.
Szczegóły pod nr telefonu 32/ 2038188 lub 600702635.
Adres postoju mammobusu: Gaszowice, parking przy
Wstęp wolny, Zapraszamy !
Ośrodku Kultury i Sportu, ul.Rydułtowska 7
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON
Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 19 do
21 października 2011r. (środa - piątek) zbiórkę zużytego
kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórką objęte są m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały
sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i
telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Więcej informacji pod nr telefonu: 32/2789896.
Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone z
powodu rozpoznanego raka piersi!
Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą:
- karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,

- dowód tożsamości z numer PESEL,
KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie na
tyłach budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej pie- - jeśli to możliwe zdjęcie z poprzedniej mammografii –
karni) w godzinach 8.00 - 14.00. Przypominamy, że zuży- jest to ważne dla oceny badania.
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem i nie
Nie odkładaj badań na później!
można go umieszczać w pojemnikach z odpadami komuUpewnij się, że jesteś zdrowa!
nalnymi.
Jednocześnie w dniach 19-21 października br. na terenie
GODZINY PRACY ŚWIETLICY
Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach przeprowadzona będzie zbiórka zużytych opon samochodów osoboPROFILAKTYCZNO - INTEGRACYJNEJ
wych dostawczych i ciężarowych. Opony powinny być
czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia i inne ). Opo- W GASZOWICACH
ny prosimy dostarczać do siedziby ZOK w Gaszowicach (Ośrodek Kultury i Sportu, pok. 25):
przy ul.Rydułtowskiej w godzinach 7.00 -14.00.
WTOREK, 14:30 - 17:00
LICZBA DZIECI I UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOCZWARTEK,14:00 - 16:30
WYCH GMINY GASZOWICE - ROK SZKOLNY 2011/2012
W PIECACH
Nazwa placówki

Liczba oddziałów

Liczba dzieci/
uczniów

Przedszkole w Czernicy

4

93

Przedszkole w Gaszowicach

5

Szkoła Podstawowa
w Czernicy

6

Szkoła Podstawowa
w Gaszowicach

12

250

Szkoła Podstawowa
w Szczerbicach

6

131

2 odziały zerowe

43 - 5 i 6 latków

11

224

Gimnazjum w Piecach

(Zielony budynek obok restauracji – pizzerii):
PONIEDZIAŁEK, 14:00 – 17:30
CZWARTEK,14:00 – 17:30

125

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

159

Szczegółowe informacje w świetlicy, zapraszamy również
na naszą stronę: www.komisja.gaszowice.pl

WYSTAWA W GASZOWICACH
Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie organizuje II wystawę ptaków egzotycznych w
dniach 1 – 2 października 2011 w hali OKiS –u Gaszowice. Godziny otwarcia wystawy w dniu 1.10.2011
(sobota) od 9.00-21.00 oraz w dniu 2.10.2011
(niedziela) od 8.00-17.00.
Serdecznie Zapraszamy.
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20 września br. o godz. 16.30 blisko 60 osób (dzieci i młodzieży)
na co dzień uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach z filiami w Piecach, Szczerbicach, Czernicy i Łukowie Śląskim, spotkało się podczas rywalizacji zręcznościowo-sportowej. Zawody rozegrano w Gaszowicach
na hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu.
Zmagania najmłodszych odbywały się pomiędzy reprezentacjami
poszczególnych świetlic, z których młodzi ludzie wykazywali się
celnością rzutu, umiejętnością skakania na skakance, slalomu
z kijem hokejowym, a także odgadywaniem rebusów, rysowaniem
różnych postaci, czy formowaniem piłek z gazet. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani smacznymi zapiekankami i herbatą. Godzina 19.00 przyniosła ogłoszenie
wyników. W ostatecznej rywalizacji I miejsce zajęła ekipa
z Piec, II miejsce przypadło Szczerbicom, a III powędrowało do
Łukowa Śląskiego. Miejsce IV zdobyli Gaszowiczanie, a V Czerniczanie. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
Warto zaznaczyć, że kibice dopisali popisując się zagrzewającymi
do rywalizacji okrzykami oraz tańcami z pomponami.
Projekt współfinansowany 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.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, ale wciąż chętnie wspominamy wakacje.
W ostatnim tygodniu czerwca Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, zorganizowało półkolonie dla swoich
uczniów.
Młodzież miała okazję pograć kręgle i obejrzeć film w kinie. Uczestnicy wyjazdów mogli także spróbować swoich
sił na ściance wspinaczkowej, pokonać wojskowy tor przeszkód, postrzelać z łuku czy też rywalizować ze sobą w
przeciąganiu liny i wyścigach na „nartach wieloosobowych”. Każdy uczestniczył w wybranych przez siebie zajęciach tak, aby było to dla niego najbardziej atrakcyjne.
Gimnazjaliści, bardzo zadowoleni z zaproponowanych zajęć, już czekają na ofertę półkolonii zimowych.
DOTACJE DO KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Mieszkańcy Gminy Gaszowice mogą skorzystać z dotacji do
wymiany wyeksploatowanego kotła centralnego ogrzewania na
nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy (retortowy lub tłokowy).
Gmina Gaszowice ponosi 50% nakładów poniesionych na
zakup i montaż kotła, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
Dotowane są KOTŁY WĘGLOWE z automatycznym podajnikiem retortowym lub tłokowym opalane miałem lub eko groszkiem dla budynków, które zostały oddane do użytkowania przed 01.01.2005r.
Aby otrzymać dotację trzeba złożyć stosowny wniosek w Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy, Gminnym Centrum Informacji (pokój nr 03) Urzędu Gminy Gaszowice w
możliwie jak najszybszym terminie.
Ilość środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczona.
Decyduje kolejność złożenia wniosku.

S TR . 3
WYBORY PARLAMENTARNE
JUŻ 9 PAŹDZIERNIKA
Zgodnie z kalendarzem wyborczym kampania wyborcza potrwa do
7 października. Od 24 września do 7 października 2011 TVP na
swoich antenach będzie emitować bezpłatne audycje komitetów
wyborczych.
Zmiany w nowym kodeksie wyborczym mają wyborcom ułatwić
oddanie głosu, a co za tym idzie poprawić frekwencję.
Do 19 września niepełnosprawni mieli możliwość zgłoszenia chęci
głosowania korespondencyjnego. Ci, którzy nie zdążyli tego zrobić,
mają jeszcze możliwość powierzenia swojego głosu pełnomocnikowi. Do 29 września, na co najmniej 10 dni przed wyborami, należy
złożyć akt pełnomocnictwa w urzędzie miasta lub gminy. Wówczas
głos odda pełnomocnik, a wyborca w czasie wyborów, będzie mógł
zostać w domu.
Osoby niepełnosprawne mogą też prosić o zmianę lokalu wyborczego. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy na co najmniej 5 dni
przed wyborami.
Na osobę niewidomą lub niedowidzącą w lokalu wyborczym będzie
czekała nakładka z opisem w alfabecie Braille'a, pod warunkiem, że
osoba ta do 25 września zasygnalizowała wójtowi swoje żądanie.
Kodeks Wyborczy przewiduje również możliwość głosowania na
terenie kraju poza miejscem swojego stałego zameldowania. Możliwość taka otworzy się przed nami, jeśli do 4 października złożymy
stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której przebywamy. Wówczas zostaniemy dopisani do spisu wyborców w tamtym miejscu.
Istnieje jeszcze jeden sposób na zagłosowanie poza miejsce stałego
zameldowania. Wyborca mając zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, gdzie widnieje w rejestrze wyborców, może
uczestniczyć w wyborach poza jej terytorium. Trzeba tylko do 7
października przesłać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
wniosek o takie zaświadczenie.
Istotną zmianą będą zasady wyboru senatorów tj. Jednomandatowe
okręgi wyborcze. W zbliżających się wyborach parlamentarnych,
senatorów będziemy wybierać w okręgach jednomandatowych.
Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa.
Jak dotąd, senatorów wybieraliśmy w okręgach wielomandatowych,
których było mniej niż obecnie. Z każdego okręgu do Senatu wchodziło 2-4 kandydatów. Teraz, będzie można zagłosować tylko na
jedno nazwisko. Do Senatu wejdzie ten kandydat, który w danym
okręgu zbierze najwięcej głosów.
Ważną zmianą, którą wprowadził Kodeks wyborczy są również
parytety wyborcze. Aby w tegorocznych wyborach do Sejmu zarejestrować listę wyborczą, musiało znaleźć się na niej co najmniej
35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Żadna lista wyborcza
nie może być zdominowana tylko przez jedną płeć.
Wyborca zagłosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie
głosowanie znak „X” obok jego nazwiska. W każdym okręgu będzie pewna liczba kandydatów, z których wybieramy tylko jednego.
Jeżeli postawimy znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku albo
przy żadnym, taki głos zostanie uznany za nieważny.
Generalną zasadą jest, że wybory do Sejmu są powszechne, równe,
bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym.
W dniu wyborów, wyborca otrzyma od członków komisji wyborczej karty do głosowania, na której wybiera posłów i senatorów,
którzy zostali wpisani na listę w jego okręgu wyborczym. Głosujemy tylko na jedną listę kandydatów (tj. na jedną ze startujących w
wyborach partii), stawiając znak „x” obok nazwiska jednego z kandydatów, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania
mandatu.
Po zakończeniu wyborów, ustala się ich wynik poprzez obliczenie
liczby głosów ważnie i nieważnie oddanych, biorąc pod uwagę
ogólną liczbę wyborców, która wzięła i powinna wziąć udział w
wyborach (frekwencja wyborcza).
W celu uzyskania szczegółowej informacji o wyborach, wizualizacji wyników itp. zapraszamy na stronę internetową Państwowej
Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.
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I RODZINNY RAJD ROWEROWY JUŻ ZA NAMI

POMAGANIE NA RÓŻNE SPOSOBY

4 września 2011 roku członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspierania
Inicjatyw Społecznych – U’RWIS zorganizowali I Rodzinny Rajd
Rowerowy mieszkańców Gminy Gaszowice. Zamiast spędzenia
słonecznego, niedzielnego popołudnia w domu przed komputerem
czy w centrum handlowym, organizatorzy wyszli z inicjatywą
wspólnego i co najważniejsze aktywnego wypoczynku.

11 września br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach po
raz pierwszy odbyła się akcja charytatywna SZOP, czyli
„Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym”.

O godz. 13-00 wszyscy, wcześniej zgłoszeni uczestnicy (75 osób)
stawili się ze swoimi świetnie przygotowanymi rowerami na starcie
rajdu (teren rekreacyjny Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach).
Po rozdaniu koszulek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Rybniku, wszyscy wspólnie ruszyli na trasę rajdu.
Wybrane przez organizatorów (z dużą pomocą leśniczego Stanisława Hałacza z Leśnictwa Zwonowice) ścieżki były dostosowane do
możliwości wszystkich uczestników. Poza krótkimi, piaszczystymi
odcinkami, na których najmłodsi i mniej wprawieni w boju rowerzyści musieli podążać obok swoich rowerów, 17-kilometrowa trasa
nie sprawiała trudności.
Wszyscy uczestnicy rajdu mieli zapewnioną opiekę medyczną,
a gdy sprzęt odmówił posłuszeństwa – również i techniczną .
W trakcie przejazdu został zorganizowany dłuższy postój na boisku
w Zwonowicach, w trakcie którego odbyły się 3 konkursy dla najmłodszych.
W slalomie między tyczkami na czas najlepiej spisał się Kamil
Chruszcz zdobywając pierwsze miejsce, małą oponą do celu najlepiej rzucał Krzysztof Horbaczewski a najdłużej na swoim rowerze
po zatrzymaniu, równowagę utrzymywał Dawid Szczyrba.
Po przyjeździe na metę, na każdego uczestnika czekał ciepły poczęstunek w postaci upieczonej kiełbaski oraz napój.
Zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeniu Pucharami Starosty
Rybnickiego oraz upominkami ufundowanymi przez sklep rowerowy „BIMARK”.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki (książki o zachowaniu
w lesie, opaski odblaskowe, plany lekcji) ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku i Nadleśnictwo Rybnik oraz pamiątkowe medale. Dodatkowo wszystkim uczestnikom rajdu wręczone
zostały mapki turystyczne Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego.
Akcja pokazała jak dużym zainteresowaniem cieszą się rodzinne
wycieczki rowerowe.
Bardzo ucieszył nas fakt, że prawie połowę uczestników (33) stanowiły dzieci. Najmłodszy uczestnik miał … 17 miesięcy i przemierzył trasę śpiąc w bezpiecznym foteliku na rowerze taty.
Mamy nadzieję, że Rodzinny Rajd Rowerowy na stałe wpisze się w
kalendarz każdego mieszkańca Gminy Gaszowice.
Członkowie Stowarzyszenia U’RWIS składają serdeczne podziękowania: Nadleśnictwu Rybnik (za pomoc w organizacji rajdu i udzielenie zezwolenia na wjazd do lasu oraz przekazanie gadżetów dla
uczestników),
Starostwu Powiatowemu Rybnik (za udzielone wsparcie – przekazanie gadżetów dla uczestników),
Subregionowi Zachodniemu Województwa Śląskiego (za wsparcie
merytoryczne i przekazanie map turystycznych),
Markowi Bulenda – właścicielowi sklepu rowerowego
„BIMARK” (za przekazanie nagród dla zwycięzców konkursów
oraz serwis techniczny podczas rajdu), oraz Damianowi Szawerna
(za medyczne zabezpieczenie rajdu).
Stowarzyszenie U’RWIS

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Ruch
Wspierania Inicjatyw Społecznych „U’RWIS”, Rada Sołecka
Łukowa Śląskiego oraz Wolontariusze, zaś pomysłodawcą i
koordynatorem – p. Małgorzata Nadarzy.
Akcja miała charakter „pchlego targu”, podczas którego można
było wystawić własne, używane i nieuszkodzone rzeczy. Przedmioty, które z pozoru wydawały się niepotrzebne dla wystawiającego, podczas targu znajdowały nowego właściciela, który
właśnie tego szukał. Można było nabyć różnego rodzaju ubrania, zabawki, książki, galanterię domową, płyty, filmy, gry komputerowe czy nawet sprzęt elektroniczny.
SZOP prócz możliwości wymiany bądź sprzedaży rzeczy i
przedmiotów miał na celu propagowanie niesienia pomocy dla
potrzebujących. A pomagać tego dnia można było na wiele różnych sposobów. Co odważniejsi ochotnicy mogli oddać krew
dla Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Można było również podarować odzież, zabawki, żywność itp.
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Potrzebującym i Ich Rodzinom „Łezka” z Bytomia.
W trakcie „pchlego targu” wolontariusze z identyfikatorami
Fundacji „Miej Serce” zbierali pieniądze do skarbonek. Punktem kulminacyjnym akcji była licytacja wartościowych niespodzianek, przekazanych przez licznych sponsorów i ludzi o wielkim sercu.
Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na rehabilitację i leczenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gaszowice.
Akcja SZOP „Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym” pokazała, że mieszkańcy Gminy Gaszowice chętnie włączają się w
akcje, które mają na celu pomoc tym najbardziej potrzebującym.
Organizatorzy akcji „SZOP - Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym” pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom oraz osobom i instytucjom, które pomogły nam w realizacji
akcji i walnie przyczyniły się do jej sukcesu. A byli to: "SERIMA"- Andrzej Makarski,„Studio reklamy Bajtello” Paweł Tenerowicz, Starostwo Powiatowe – Rybnik, "TECH-MAR"- produkcja maszyn, Ośrodek Rekreacji Rodzinnej "SIOŁO", Restauracja "SŁONECZNA HACJENDA", Restauracja "GOŚCINNY
DOM", Restauracja "STARY DOM", Sklep "LEWIATAN" –
Tomasz Tomiczek, "ANUSZKA"- gabinet kosmetyczny, Bar
"ŁUKOWIANKA", Sklep "eLDe"- Gaszowice,
"UNIMARKET"-p. Mazurek, Cukiernia "KOMOR", Sklep
"RAFAŁ"- Rafał Zdziebczok, Sklep "ABC"- p. Stebel, MCJ Jacek Czogalla, GS - Gaszowice, "MEDICUS"- sklep medyczny
– Rydułtowy, "KWIATY-UPOMINKI" – Eulalia Czaja, Kwiaciarnia "MARGARETKA" – Gaszowice, "TWIST" – p.
Bluszcz, STUDIO FRYZUR – Sylwia Durczok, Radna – Małgorzata Witek, Radna – Barbara Watoła, Radny – Ryszard Jacek, p. Małgorzata Stryczek, p. Irena Menżyk, Państwo Lampert, Urząd Gminy Gaszowice, OKiS - Gaszowice, Ośrodek
Pomocy Społecznej – Gaszowice, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Koło Gospodyń Wiejskich – Łuków Śl., Drużyna Harcerska – Gaszowice, „DOMIX" - p. Janyga, Państwo Szulc,
Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Firma
"MIGREX", Księża parafii: Czernica, Gaszowice i Szczerbice,
Tygodnik Rybnicki.
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Z K ALENDARZA W ÓJTA

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

W sierpniu i wrześniu 2011r. Wójt Gminy Gaszowice AnJerzy Kawulok otrzymał drugą nagrodę w IX edycji regio- drzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i
nalnego konkursu w obiektywie 2011 „A TO MIŁOŚĆ uroczystościach:
JEST…” organizowanego przez miejski ośrodek kultury w 24 sierpnia - spotkanie robocze w sprawie organizacji dożyRadlinie. Zdjęcie pod tytułem „Wspólna droga” zostało wy- nek powiatowo-gminnych;
brane z spośród 73 prac zakwalifikowanych do wystawy.
Ta piękna fotografia przedstawia miłość w szerszej perys- 27 sierpnia - Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych
przy OKiS w Gaszowicach;
pektywnie. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
28 sierpnia - dożynki powiatowo gminne. W tym dniu gościII TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA
liśmy również przedstawicieli Miasta Bruntal;
DONALDA TUSKA
29 sierpnia - konferencja w Rydułtowskim Centrum Kultury
W piątek 09.09.2011r. na Orliku w Piecach odbyły się elimi- nt. utrzymania czystości w gminach, zostały również omónacje gminne II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PRE- wione nowe zadania w związku z wejściem w życie ustawy o
MIERA DONALDA TUSKA, w kategorii chłopców 10-11 odpadach;
lat oraz 12-13 lat. W grupie młodszej wystartowała Szkoła
Podstawowa z Czernicy, dwie drużyny z Gaszowic oraz dru- 31 sierpnia - Targi Pracy w Ośrodku Kultury i Sportu zorgażyna SP Szczerbice. Natomiast w grupie starszej udział wzię- nizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku;
ły 3 drużyny tj. Gaszowice, Szczerbice i Czernica. Na turnie- 1 września - uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego;
ju obecni byli: Radny Powiatowy p. Zbigniew Goworowski,
Kierownik Gminnego Centrum Informacji p.Karina Stępień, 3 września - wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie
nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice oraz kibice- KONAR w Zameczku w Czernicy;
uczniowie gimnazjum.
9 września - piknik przy Zameczku w Czernicy zorganizowany
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rybniku i GmiRozegrano w sumie 9 meczy, które sędziował nauczyciel wf.
nę
Gaszowice
w ramach spotkań z przedsiębiorstwami pod
w Gaszowicach p.Łukasz Wojaczek. Wszyscy uczestnicy
nazwą
„Poznajmy
swój region”;
turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki a drużyny dyplomy,
natomiast GUKS „ LIDER” ufundował dla zawodników na- 10 września - uroczystości nadania imienia Henryka Mikołapoje.
ja Góreckiego Miejskiej Bibliotece w Rydułtowach;
Organizatorem całej imprezy był animator Orlika w Piecach 20 września - narada robocza z sołtysami;
p.Iwona Wolnik przy współpracy Śląskiego Szkolnego
24 września - Powiatowe Zawody Pożarnicze w BoguniZwiązku Sportowego w Katowicach.
cach;
Klasyfikacja końcowa:
26-27 września - komisje Rady Gminy;
Grupa młodsza: I m SP Czernica – opiekun p.Z.Mrozek
awans na eliminacje wojewódzkie, II m SP Gaszowice1 – 29 września - sesja Rady Gminy.
opiekun p.Ł.Wojaczek, III m SP Gaszowice2 – opiekun
Starosta Powiatu Rybnickiego - Damian Mrowiec oraz Wójt Gmip.Ł.Wojaczek, IV m SP Szczerbice – opiekun p.B.Langer.
Grupa starsza: I m Szczerbice – opiekun p.B.Langer awans
na eliminacje wojewódzkie, II m Gaszowice – opiekun
p.Ł.Wojaczek, III m Czernica – opiekun p.Z.Mrozek.

ZAWODY SKAT

ny Gaszowice - Andrzej Kowalczyk składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się swoją pracą przy organizacji
dożynek powiatowo-gminnych w dniu 28.08.2011r. Szczególne
podziękowania należą się:
- Kołom Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą Rady
Kobiet Panią Ireną Adamczyk,

10 września w hali OKiS-u w Gaszowicach został rozegrany II Memoriał Michała M. i Franciszka P. W turnieju tym uczestniczyło 66 skaterów. Zwycięzcą został
Paulus Ewald z wynikiem 3223p. , drugie miejsce zajął
Eugeniusz Latocha (2881 p.) , a trzecie miejsce zajął
Kabut Jerzy (2819 p.)

- pracownikom Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach,

Najlepszym zawodnikiem Dębu był Stanisław Kucharski, który z wynikiem 2580 p. uplasował się na 9 miejscu.

- Chórowi Bel Canto,

Zarząd sekcji skata sportowego serdecznie dziękuje
Starostwu Powiatowemu w Rybniku, Urzędowi Gminy
Gaszowice, firmie MCJ, firmie Duda, jak również właścicielom sklepu „Unimarket” za sponsoring, dzięki
któremu mogliśmy zorganizować te zawody.

- księdzu proboszczowi Markowi Paszek oraz ks. Piotrowi Wenzel,
- OSP z Gaszowic, Szczerbic i Czernicy,
- sołtysowi Czesławowi Kasperzec oraz radzie sołeckiej,

- pracownikom Zakładu Obsługi Komunalnej z Gaszowic
- policjantom z komisariatu policji z Gaszowic,
- hodowcom gołębi pocztowych,
- wszystkim mieszkańcom na trasie korowodu,
- wszystkim uczestnikom korowodu z terenu Gminy Gaszowice i
z gmin Powiatu Rybnickiego.

Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140
Faks: (32) 43 27 141
E-mail: gcigaszowice@wp.pl
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Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry:
1 - Turniej o puchar premiera Tuska na Orliku w Piecach;
2 - Turniej Skata w OKiS Gaszowice; 3 - Tragi pracy w
OKiS Gaszowice; 4 - Uczestnicy wycieczki rowerowej;
strona prawa od góry: 5, 6 i 7 - półkolonie organizowane
przez Gimnazjum w Piecach.

