B IULETYN U RZĘDU G MINY G ASZOWICE
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JUBILACI 50, 55 I 60 LAT MAŁŻEŃSTWA
Staje się już tradycją, że co roku obchodzimy Uroczystość
Diamentowych, Szmaragdowych i Złotych Godów Małżeńskich w naszej gminie. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 60, 55 i 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości
rodzinnej, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia
małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych
rodzin założonych przed pół wiekiem 15 par zostało odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Pan Andrzej Kowalczyk, wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Piotrem Góreckim
i Zastępcą Kierownika USC Panią Haliną Bobrzyk.
Wśród obecnych na uroczystości 3 pary przeżywały Diamentowe Gody (60 lat) i 12 par Szmaragdowe Gody (55 lat),
bo przez życie przeszli razem już lat sześćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć.
Uroczystość odbyła się 23 października 2013 roku w Domu
Przyjęć „Trojok” w Gaszowicach. Były życzenia, kwiaty,
dyplomy oraz upominki. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście oraz dostojni jubilaci wznieśli toast i zostali
zaproszeni na uroczysty obiad. W imieniu jubilatów za tak
miłe przyjęcie i za przygotowanie uroczystości podziękował
Pan Adam Grzelec. Spotkanie umilał program artystyczny
przygotowany przez młodzież z Gimnazjum w Piecach prowadzony przez Panią Katarzynę Brachaczek. Halina Bobrzyk
Wykaz par obchodzących w 2013 roku 60-lecie pożycia małżeńskiego: Górski Czesław i Maria, Janyga Alfred i Aniela,
Kwiotek Benedykt i Stefania, Masarczyk Alfred i Elżbieta,
Ogórczyk Szczepan i Łucja.
Wykaz par obchodzących w 2013 roku 55-lecie pożycia małżeńskiego: Anderski Bolesław i Maria, Badura Izydor i Maria,
Dryja Henryk i Kunegunda, Fojcik Zygmunt i Adelajda, Korbel
Zygfryd i Anna, Larysz Jan i Genowefa, Lepiarczyk Wincenty i
Zofia, Mojżysz Emil i Irena, Pawełek Leon i Maria, Spandel
Herbert i Małgorzata, Stawinoga Józef i Łucja, Syrek Leon i
Erna, Zieleźny Hubert i Irena, Zimoch Stanisław i Maria.
Wykaz par obchodzących w 2013 roku 50 – lecie pożycia
małżeńskiego: Beier Eryk i Weronika, Derska Edward i Urszula, Frydrych Roman i Erna, Grzelec Adam i Irena, Horniak
Władysław i Agnieszka, Kowalski Paweł i Dorota, Lazar Bolesław i Rita, Malcharczyk Henryk i Dorota, Mańka Stanisław i
Agnieszka, Nosiadek Zygmunt i Hildegarda, Preiniger Hubert i
Lidia, Strupowski Maksymilian i Erna, Tomanek Adolf i Teresa, Tomaszek Gerard i Krystyna, Wałach Bruno i Janina.
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Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Ziemi
Śląskiej w Piecach, zaprasza na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
która odbędzie się 11.01.2014r. od godziny 19.00 w domu przyjęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej 4. Koszt: 120 zł/od
pary. W ramach biletu oferujemy: obiad, kawę i
ciastko, zimną płytę oraz oprawę muzyczną (DJ).
Zapisy i dodatkowe informacje: sekretariat szkoły
tel.32/4305519. Ilość miejsc ograniczona.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na:


Bal Sylwestrowy (cena 220 zł od pary),



Biesiadę Śląską w dniu 25 stycznia 2014r.
(cena 30 zł od osoby).

Dodatkowe informacje i bilety do nabycia w kawiarni ośrodka
kultury.
INFORMACJA dot. odśnieżania i posypywania dróg Gminy
Gaszowice w sezonie 2013/2014
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, że w wyniku zapytania cenowego dotyczącego zimowego utrzymania dróg
gminnych w sezonie 2013/2014, umowy w tym zakresie zostały
podpisane z następującymi podmiotami:
- 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).
Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.
Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gminy
Gaszowice będą utrzymywane „na biało”, a miejsca niebezpieczne
tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania będą posypywane materiałem
uszorstniającym. W sytuacjach awaryjnych zostanie użyta sól przemysłowa, 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, 502027177, 501366699.
ZOK
OPŁATA ŚMIECIOWA
Termin wnoszenia opłat za aktualny kwartał upływa 20 grudnia
2013r. Do tego czasu należy uiścić kwotę za miesiąc październik,
listopad i grudzień. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym
okresie pieniądze trafiły na konto Urzędu Gminy. Osoby, które nie
wnoszą opłat w terminie narażone są na poniesienie dodatkowych
kosztów.
Referat Ochrony Środowiska
ZAPŁATA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W związku z licznymi wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywanymi przelewami przez osoby trzecie, Urząd Gminy prosi o unikanie takich sytuacji, gdyż spowoduje
to zwrot wpłat i powstanie zaległości. Wskazuje się rozwiązanie
poprzez dokonywanie wpłat w placówkach pocztowych, bankach
na książeczkach przekazanych przez gminę lub wpisywanie w
tytule przelewu informacji, że opłata dokonywana jest ze środków przekazanych przez (imię i nazwisko osoby, która złożyła
deklarację oraz adres nieruchomości, na którą złożono deklarację).

WIECZÓR CZERNICKI
W niedzielę 10 listopada br. w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy odbył się „II Wieczór Czernicki”, który został zrealizowany
w ramach projektu „Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy” finansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
FIO. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Starosta Rybnicki
Pan Damian Mrowiec oraz czerniccy i łukowscy Seniorzy, którzy
byli nieocenionym źródłem informacji przy tworzeniu publikacji,
noszącej tytuł: „Wspomnienia mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego z lat 1939-1989”.
Każdy, kto 10 listopada br. był obecny na Wieczorze, mógł skosztować tortu, pieczonego specjalnie na pierwsze urodziny SDL
„Spichlerz”, napić się kawy lub herbaty i porozmawiać o tym, co jest
i co minęło. Rozdaliśmy nagrody przedszkolakom biorącym udział w
konkursie plastycznym oraz podziękowania tym, bez których ten
wieczór by się nie odbył, czyli seniorom. Krótka prezentacja przybliżyła nam ubiegłoroczną działalność stowarzyszenia, a zdjęcia ks.
Jana Kapołki pomogły przypomnieć zgromadzonym budowę kościoła
w Czernicy, piękno krajobrazu naszych wsi i wszystkie te chwile,
które były warte uwiecznienia. Podczas wieczoru nie brakowało
wzruszeń. Za sprawą Pani Katarzyny Chwałek i spektaklu plenerowego „Teatru dnia codziennego 1939-1989” widzowie mogli przeżyć
niesamowite chwile, oglądając 50 lat historii zawarte w spektaklu.
ZAPROSZENIE
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Ziemi
Śląskiej w Piecach serdecznie zapraszają na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, który odbędzie się w niedzielę, 15 GRUDNIA BR. W SALCE PRZY KOŚCIELE W GASZOWICACH PO DOPOŁUDNIOWYCH MSZACH ŚW.
Na kiermaszu będzie można nabyć świąteczne wypieki oraz ozdoby przygotowane przez gimnazjalistów i ich rodziców w ramach projektu BOŻE NARODZENIE – NIE TYLKO DLA NAS… Organizatorzy
Dochód z kiermaszu przeznaczymy na świąteczne paczki dla
uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
SUKCES GIMNAZJALISTKI
Klaudia Pypeć, uczennica klasy III b Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach została laureatką Wielkiego Testu Językowego Powiatu
Rybnickiego, przeprowadzonego pod patronatem Starosty Powiatu
Rybnickiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Bełk. Do współzawodnictwa przystąpiło ponad 500
gimnazjalistów! Rywalizacja odbywała się online i polegała
na rozwiązywaniu przez Internet testów z języka polskiego – wszystkich pytań było tysiąc! Klaudia zajęła II miejsce, zdobywając 978
punktów. Zwyciężczyni testu uzyskała tylko o dwa punkty więcej…
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 października br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Gratulujemy Klaudii zwycięstwa i
życzymy dalszych sukcesów!
Gimnazjum
LOKALIZACJA POJEMNIKA NA ŚMIECI
Przypominamy, że aby usługa wywozu śmieci została zrealizowana
należy pojemnik lub worek ze śmieciami wystawić w widocznym
miejscu przed posesją do godziny 6.00 w dniu wywozu. Pracownicy
firmy komunalnej nie chcą wchodzić na posesje, aby nie być posądzanym o jakiekolwiek zniszczenia, lub narażać się na pogryzienie
przez psa. Rozwiązaniem ułatwiającym odbiór odpadów są boksy na
pojemniki, do których jest dostęp od ulicy. Część osób ma na stałe
wystawione pojemniki przy ogrodzeniach. Ponadto pojemnik nie
musi stać na chodniku czy ulicy, może być ustawiony np. w bramie w
dniu wywozu. Uwaga! W przypadku ciężkich warunków atmosferycznych tj. obfitych opadów śniegu i braku przejezdności drogi,
pojemnik na śmieci należy dostarczyć do głównej drogi (informacja
dotyczy właścicieli nieruchomości przy drogach bocznych).
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PIERWSZY KROK
Organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy od pewnego czasu
pracują nad powołaniem lokalnej koalicji organizacji, mającej na
celu zacieśnianie ich współpracy i lepszego wypełniania stawianych
sobie przez te organizacje celów. Pierwsze spotkania były bardzo
liczne i pojawiali się na nich reprezentacji znakomitej większości
organizacji, grup nieformalnych i instytucji z terenu naszej gminy.
Jednak z biegiem czasu, w drodze swoistej „selekcji naturalnej”
liczba osób i podmiotów biorących udział w tym przedsięwzięciu
uległa zmniejszeniu. Na chwilę obecną aktywny udział w tych spotkaniach biorą udział przedstawiciele stowarzyszeń U’RWIS i Spichlerz oraz OSP Gaszowice i GKS Dąb Gaszowice, przy stałym
wsparciu i udziale Przewodniczącego Rady Gminy i części Radnych.
Przewodnie hasło wokół którego skupiać się będą działania koalicji
naszych organizacji, zostało określone jako „Poinformowana, aktywna, świadoma, współpracująca i zasobna społeczność Gminy
Gaszowice”.
Na początek postanowiliśmy aby w pełniejszy sposób informować
gaszowicką społeczność o inicjatywach podejmowanych przez działające na terenie gminy stowarzyszenia, grupy nieformalne i inicjatywne. Dzięki przychylności Władz Gminy chcielibyśmy w najbliższym czasie utworzyć na łamach „Informatora Gminnego” stałą
rubrykę z artykułami dotyczącymi naszej działalności. Już teraz
zapraszamy do stałego redagowania krótkich artykułów. Chociaż już
do tej pory takie informacje stale się w nim pojawiały, to mamy
nadzieję, że zebranie ich w jednym miejscu i większa intensywność
w ich redagowaniu pozwoli na zainteresowanie większej części społeczności naszymi działaniami a może i wciągnięciu nowych chętnych osób w nasze szeregi.
Pragniemy również zaprosić wszystkie zainteresowane stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne oraz instytucje publiczne do
bliższej współpracy. W dniu 11 grudnia br. zamierzamy zawrzeć
wielostronną umowę powołującą taką koalicję, która nie będzie miała osobowości prawnej, a która opierać będzie się na dobrowolnej
współpracy tworzących ją podmiotów. Mamy nadzieję, że dzięki
temu zyskamy nową energię, ale i nowe możliwości w celu rozwoju
naszych organizacji i wszystkich mieszkańców Gminy Gaszowice.
INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
OSTATNI MIESIĄC W OSP GASZOWICE
W przeciągu ostatniego miesiąca druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gaszowicach brali udział w wielu przedsięwzięciach.
Braliśmy udział między innymi w dużym spotkaniu integracyjnym,
szeroko zakrojonych ćwiczeniach w zakresie ratownictwa medycznego, jak i dużej akcji gaśniczej w Łukowie Śląskim.
26 października br. ośmiu naszych druhów wyjechało do Świerklan
na Pierwszą Powiatową Biesiadę Strażacką. Impreza została zorganizowana w stylu Gwarków przez Zarząd Powiatowy Związku OSP
RP w Rybniku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele większości OSP z terenu powiatu rybnickiego, w tym z naszej gminy OSP
Czernica, OSP Gaszowice i OSP Łuków. Przy muzyce, śpiewie i
tradycyjnym poczęstunku mile spędziliśmy czas na wspólnej zabawie wśród strażackiej braci.
Kilka dni wcześniej zastęp złożony z sześciu strażaków wziął udział
w ćwiczeniach pod nazwą „V Zintegrowane Manewry Medyczne
Kryry 2013” w podpszczyńskich Kryrach. Manewry te miały na celu
pogłębianie posiadanych wiadomości, zastosowanie ich w sytuacjach
zbliżonych do rzeczywistych i doskonalenie procedur wzajemnej
współpracy pomiędzy zastępami ratowników. Nasi druhowie udzielali pomocy między innymi motocykliście poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, ofiarom katastrofy budowlanej na terenie
tartaku i dogaszaniu autobusu biorącego udział w wypadku drogowym. Wszystkie zdarzenia zostały przez organizatorów bardzo realistycznie zainscenizowane. Sposób wykonania zadań był szczegółowo oceniany przez doświadczonych specjalistów z zakresu ratownic-
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twa medycznego, a nasi uczestnicy zostali ocenieni bardzo pozytywnie, pomimo niedużego rzeczywistego doświadczenia w udzielaniu
tego typu pomocy zarówno w rzeczywistych zdarzeniach jak i ćwiczeniach w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ratownicy z
OSP Gaszowice zdobywali w ten sposób doświadczenia, których nie
sposób przecenić, a które będą procentować w przyszłości w postaci
sprawniejszych akcji i bardzie fachowej pomocy udzielanej poszkodowanym. W tym miejscu chciałbym podziękować sponsorom, którzy udostępnili nam środka transportu na biesiadę strażacką i pokryli
koszty udziału w manewrach medycznych.
W ostatnich dniach nasza straż brała udział w akcji gaśniczej domu
jednorodzinnego w Łukowie Śląskim. Po zaalarmowaniu naszej
jednostki przez dyspozytora z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, , tuż po godzinie siódmej w sobotni poranek, błyskawicznie zebrał się zastęp i strażacy wyjechali do akcji.
Na miejsce zdarzenia dojechaliśmy jako pierwsza jednostka. Pożarem objęty był wówczas cały dach budynku i poddasze. Strażacy w
aparatach ochrony dróg oddechowych podali prądy wody w natarciu
na pożar. Na miejsce dojechał zastęp strażaków z PSP w Rybniku
oraz OSP z Łukowa Śląskiego i ze Szczerbic. Dowodzenie akcją
przejął przybyły również na miejsce Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku. Pożar został sprawnie ugaszony lecz ze
względu na wysoką temperaturę i znaczny wiek budynku jego konstrukcja bardzo ucierpiała. Wezwany na miejsce zdarzenia Inspektor
Nadzoru Budowlanego stwierdził, że w obecnym stanie budynek nie
nadaje się do użytkowania. Strażacy wyburzyli ściany poddasza,
które groziły zawaleniem. W związku z faktem, że sześcioosobowa
rodzina straciła w ten sposób dach nad głową, została podjęta decyzja o doraźnym i tymczasowym zakwaterowaniu tych osób w pomieszczeniach remizy OSP Gaszowice. Akcja gaśnicza przeprowadzona została w taki sposób, że znakomita większość wyposażenia
mieszkania znajdującego się na parterze spalonego domu nie ucierpiała w żaden sposób. Tak więc na zakończenie akcji nasi strażacy
wraz z OSP Łuków pomagali pogorzelcom w ewakuacji ich mienia.
Ostatni miesiąc jak w pigułce zamknął najważniejsze elementy strażackiej działalności: pomoc potrzebującym w chwilach trwogi, doskonalenie umiejętności na ćwiczeniach, oraz zabawę i integrację
społeczności strażackiej. Działalność naszej straży można śledzić od
niedawna na naszym facebookowym profilu, do czego gorąco zachęcam. Dziękuję w tym miejscu wszystkim zaangażowanym strażakom i osobom nam przychylnym. Już teraz proszę także wszystkich
o wsparcie w postaci przekazania na rzecz naszej OSP 1% swojego
podatku dochodowego, który będziemy rozliczać na początku zbliżającego się roku. O możliwym sposobie takiego wsparcia będziemy
informować wszystkich mieszkańców w najbliższym czasie.
Szymon Korbel
PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
11 października br. w Naszym Przedszkolu w Czernicy odbyła się
niezwykle ważna i doniosła uroczystość Pasowania Nowych Przedszkolaków. Do Pasowania przystąpiło 31 dzieci, które po raz pierwszy trafiły do naszej placówki. Na uroczystości byli obecni rodzice
pasowanych, wychowawcy oraz koledzy. Zaproszenie przyjął także
Pan Jerzy Sierek, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Gaszowicach oraz Pan Damian Machnik, Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola w Czernicy.
W części artystycznej starsze grupy zaprezentowały swe wokalnoinstrumentalne umiejętności, okraszone recytacją wierszy. Ze względu na zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, Dyrektor Przedszkola w Czernicy, wyróżniła oraz złożyła gratulacje nauczycielom,
którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, a także ukończyli studia magisterskie oraz podyplomowe. Później nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi oraz pasowanie przedszkolaków. W tym
roku pasowania dokonał przedstawiciel organu prowadzącego. Uroczystość zakończyło wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz
wykonanie pamiątkowych zdjęć. Był to dzień pełen wrażeń i emocji.
Izabela Szydłowska, Przedszkole w Czernicy
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POPRZEZ ZABAWĘ
MAŁYCH OBYWATELI

NAUKA

– BAJKI OBYWATELSKIE: EDUKACJA

Od listopada 2012 roku do września 2013 roku na terenie powiatu
rybnickiego realizowany był projekt „BAJKI OBYWATELSKIE EDUKACJA MAŁYCH OBYWATELI”, skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych.
Projekt „BAJKI OBYWATELSKIE - EDUKACJA MAŁYCH
OBYWATELI” polegał na zaangażowaniu 30-osobowej grupy gimnazjalistów w wieku 12-14 lat z powiatu rybnickiego, która napisała
bajki skierowane do przedszkolaków. Były to bajki obywatelskie –
mające na celu przybliżenie maluchom w przyjazny sposób tak istotnych kwestii jak: demokracja, pomoc słabszym czy współdziałanie
dla dobra ogółu.
Wśród uczestników znalazło się ośmiu Gimnazjalistów z Naszej
Gminy: Martyna Mielimonka, Wiktoria Bugdol, Jolanta Mandrysz,
Natalia Marszolik, Nikola Szymańska, Emilia Sala, Karolina Żymełka, Agata Niewelt.
Zrekrutowana grupa wzięła udział w cyklu 3 warsztatów („Ja obywatel”, „Czym jest bajka”, „Co już mamy”), podczas których nabyła
wiedzę - z jednej strony nt. bajek, zasad ich tworzenia oraz roli, jaką
mogą pełnić w procesie aktywizacji społecznej, a z drugiej – nt.
działalności obywatelskiej.
Dodatkowo uczestnicy projektu podczas wizyt studyjnych odwiedzili:
- Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, gdzie podpatrzyli
jak profesjonalnie „robi” się bajki oraz dowiedzieli się m. in.: jakie
są etapy jej tworzenia, ile klatek przypada na 1 sek. filmu, jak kiedyś
i obecnie wygląda proces tworzenia bajek, jaki jest koszt wyprodukowania i wypromowania filmu animowanego,
- Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
- oraz miejsca, w których praktycznie realizuje się zasady demokracji, partycypacji i aktywności obywatelskiej – Projekt Korba, Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM.

INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PO RAZ TRZECI ZACHĘCALI DO JAZDY NA ROWERZE
22 września obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu kończący Tydzień Zrównoważonego Transportu. Tego dnia centra wielu
miast zamykane są dla ruchu samochodowego, zaś ich mieszkańcy
częściej korzystają z transportu zbiorowego. Do zamiany czterech
kół na dwa i spędzenia niedzielnego popołudnia zachęcali członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych –
U’RWIS, którzy już po raz trzeci zorganizowali Rodzinny Rajd
Rowerowy mieszkańców Gminy Gaszowice. O godz. 14:00 wszyscy, wcześniej zgłoszeni uczestnicy (65 osób) stawili się ze swoimi
świetnie przygotowanymi rowerami na starcie rajdu (teren rekreacyjny Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach). Po rozdaniu
opasek odblaskowych, wszyscy wspólnie ruszyli na trasę rajdu.
Najmłodsi uczestnicy rajdu wraz z rodzicami udali się krótszą,
łatwiejszą trasą. Dorośli popedałowali ciut dalej i ciut dłużej.
Wszyscy spotkali się na dłuższym postoju na polance przy Kole
Łowieckim „Jaźwiec” w Jejkowicach. Na każdego uczestnika czekał ciepły poczęstunek w postaci upieczonej kiełbaski oraz napój,
zaś najmłodsi mogli wziąć udział w licznych konkursach. Zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeniu medalami. Wszystkie dzieci
otrzymały upominki (zakładki, zapinki, długopisy itd.) Dodatkowo
uczestnikom rajdu wręczone zostały mapki turystyczne Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego. Nagrodzono również najstarszych uczestników Rajdu oraz najliczniej reprezentowane rodziny. Akcja pokazała, że dużym zainteresowaniem cieszą się rodzinne wycieczki rowerowe. Wybrane przez organizatorów ścieżki
były dostosowane do możliwości wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy rajdu mieli zapewnioną opiekę medyczną, a gdy
sprzęt odmówił posłuszeństwa – również i techniczną. Organizatorzy III Rodzinnego Rajdu Rowerowego 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: Starostwo Powiatowe w Rybniku, Nadleśnictwo Rybnik, Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, Koło
Łowieckie „Jaźwiec” w Jejkowicach.
Urwis
„PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS”

Napisane przez gimnazjalistów bajki zostały nagrane (przy udziale
znanych osobistości) i wydane w formie audiobooków oraz publikacji z ilustracjami dzieci. Trafiły do przedszkolaków oraz osób i instytucji pracujących z i na rzecz dzieci i młodzieży w Naszym regionie. We wrześniu – w przedszkolach, szkołach, bibliotekach powiatu
rybnickiego – czytane były Bajki Obywatelskie. 26.09.2013r. Przedszkolaki z Czernicy, a 30.09.2013r. z Gaszowic, mogły poznać autorów bajek oraz porozmawiać na wiele ważnych tematów, takich jak
pomoc słabszym, dzielenie się z innymi czy współpraca w drodze do
osiągnięcia jakiegoś celu.

Informujemy, że 1 stycznia 2014r. w Przedszkolu w Czernicy rusza
kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota działań skupia się wokół idei wyrównywania szans na edukację przedszkolną w miejscowościach, które
nie gwarantują wszystkim chętnym miejsc w przedszkolu. Dzięki
projektowi w naszej placówce stworzymy dodatkowe 15 miejsc dla
dzieci z terenu gminy Gaszowice, które ukończyły 3 lata. Wnioski
zgłoszeniowe zostaną wyłożone 2 grudnia br. i będą dostępne w
naszym przedszkolu. Realizacją projektu będzie trwała do 30
czerwca 2015 roku, czyli półtora roku. Rodzice dzieci nowoutworzonej grupy będą pokrywali koszt wyżywienia swoich pociech.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu
– http://www.bajkiobywatelskie.pl/ – gdzie zamieszone zostały
wszystkie bajki, z możliwością ich pobrania na swój komputer bez
dodatkowych opłat.

Na programie skorzystają wszyscy wychowankowie będący w
naszym przedszkolu. Warunkiem będzie wypełnienie dokumentów
przystąpienia do projektu. Plany przewidują zwiększenie ilości
lektorów języka angielskiego, rytmikę, zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, dodatkowy logopeda, psycholog. Przewidziano także
wycieczki dla wszystkich przedszkolaków, warsztaty m.in. fotograficzne, wyjazdy kulturalne, piknik rodzinny, zajęcia dla rodziców.
Program przewiduje także ciekawą ofertę wakacyjną i feryjną dla
25 dzieci. W ramach projektu powstanie sala z pełnym wyposażeniem dla 15 dzieci, nowa łazienka, gabinet do zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, logopedycznych i spotkań z psychologiem.
Doposażona zostanie sala gimnastyczna w pomoce i sprzęt umożliwiający powadzenie ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych. Wiosną wzbogacimy w nowe urządzenia plac zabaw.

Projekt „BAJKI OBYWATELSKIE - EDUKACJA MAŁYCH OBYWATELI” realizowany był przez Stowarzyszenie Ruch Wspierania
Inicjatyw Społecznych – U'RWIS oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – CRIS w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury w Czernicy na
kolejne spotkanie z cyklu KOBIET AKTYWNYCH
10 GRUDNIA O GODZINIE 18.00
na spotkaniu będą prezentowane zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego.

Karty zgłoszeń chętnych rodziców będą przyjmowane w terminach
od 2 do 17 grudnia br. Karty należy wypełnić w przedszkolu. Ogłoszenie wyników rekrutacji 20 grudnia br. Regulamin przyjęcia
dzieci do wglądu w przedszkolu.
Dyrektor Przedszkola
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GKS DĄB GASZOWICE – informacje sportowe
Po 15 rozegranych kolejkach czyli na zakończenie rundy jesiennej
sezonu 2013/2014 nasza I drużyna seniorska występująca w Lidze
Okręgowej zajmuje 11 lokatę. Dzięki dwóm zwycięstwom na zakończenie możemy z nadzieją patrzeć na rundę rewanżową, która
rozpoczyna się jeszcze tej jesieni. W 12 kolejce zmierzyliśmy się z
liderem ligi, drużyną, która jest zdecydowanym pretendentem do
awansu w tym sezonie. Do meczu przystąpiliśmy w osłabionym
składzie, zabrakło Rafała Wójta (naszego najlepszego strzelca),
Mateusza Orzeł i Szymona Weidemana (podstawowych obrońców).
Tak jak się mogliśmy spodziewać nie byliśmy dla drużyny z Bełku
równorzędnym przeciwnikiem. Od początku spotkanie zostało zdominowane przez zawodników gospodarzy. Nie przypadkowo więc
straciliśmy 7 bramek a na otarcie łez udało nam się wbić bramkę
honorową na koniec spotkania, której autorem był Jakub Gnyp.
Wynik 7-1. W następnej kolejce zagraliśmy u siebie z drużyną
Ogrodnik Cielmice. Pomimo wysokiego miejsca (5 lokata) przeciwnika była nadzieja na pierwsze punkty od kilku kolejek, tak
jednak się nie stało i po 90 minutach gry schodziliśmy z boiska z
bilansem bramkowym 0-2. Na następne porażki nie mogliśmy sobie
pozwolić marząc o utrzymaniu się w „okręgówce”. Nasi zawodnicy
stanęli na wysokości zadania i w ostatnich meczach zwyciężyliśmy
w Rydułtowach z tamtejszym Naprzodem 1-0, po bramce Patryka
Porwoła w ostatnich minutach spotkania oraz u siebie z drużyną
LKS Studzionka 4-1 (2-0) po 2 bramkach, niezawodnego w tym
sezonie Rafała Wójta oraz kapitana Zbyszka Zdrzałek i Rafała
Mandrysz. Przed nami spotkanie I kolejki rundy rewanżowej z drużyną Urani Ruda Śląska. Po tym spotkaniu rozpoczynamy okres
przygotowawczy do pozostałej części rundy rewanżowej, na którą
zapraszamy wszystkich kibiców w kwietniu 2014 roku.
Drużyna rezerw podobnie jak pierwsza nie może odnaleźć formy w
tym sezonie. Na zakończenie rundy jesiennej plasuje się bezpośrednio nad strefą spadkową czyli na 14 miejscu. Na 13 punków uzbieranych przez reprezentantów B klasy składają się 4 zwycięstwa i
1 remis, doznaliśmy 10 porażek. Ostatnie 4 mecze to 3 porażki i
jedno bardzo potrzebne zwycięstwo. W 12 kolejce zmierzyliśmy się
u siebie z drużyną LKS Górki Śląskie i po wyrównanym spotkaniu,
w którym nie byliśmy w stanie znaleźć drogi do bramki przeciwników, przegraliśmy 0-1. Zdecydowanie lepsza gra ale wciąż wynik
bardzo daleki od oczekiwań uzyskaliśmy w Bieńkowicach. Prowadząc grę i stwarzając sobie wiele sytuacji do zdobycia bramki nie
tylko jej nie zdobyliśmy ale straciliśmy przy tym 4. Wynik spotkania wyjazdowego 4-0 dla gospodarzy. Nastroje wszystkich poprawił
weekend przy okazji kolejki 14. Zawodnicy pierwszego zespołu
wywalczyli 3 punkty w Rydułtowach, natomiast zawodnicy rezerw
w końcu dobrą grę i okazje zamienili na bramki i ostatecznie wygrali w meczu z LKS Chałupki 4-3. Bramki dla naszej drużyny
zdobyli Robert Skiba – 2, Szymon Krentusz oraz Jakub Gnyp.
Ostatni mecz rundy jesiennej zagraliśmy w Raszczycach. Gdyby ten
mecz zakończył się w 70 minucie moglibyśmy się cieszyć z 1 punktu bo do tego czasu wystarczyło nam sił żeby obronić wynik 1-1 po
bramce Daniela Michalskiego. Niestety 20 ostatnich minut to gra na
jedną bramkę i niestety była to bramka nasza. Wynik 3-1 dla gospodarzy. W pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej jeszcze jesienią
zagramy w Rogowach z tamtejszymi rezerwami III ligowej Przyszłości.
Występujący w grupie trampkarzy starszych zawodnicy ostatnie
spotkania niespodziewanie przegrali a tym samym stracili szansę na
pozycję na podium rozgrywek. Ostatecznie zajęliśmy 5 miejsce w
gr 2 z 15 punktami na koncie. Obecnie zawodnicy przygotowują się
pod czujnym okiem opiekuna Jacka Widenki do rundy jesiennej.
Treningi dla tej grupy wiekowej (roczniki: 99, 00, 01, 02) odbywają
się na hali OKiS w Gaszowicach we wtorki i czwartki o godzinie
15.45.
Drużyna Orlików (rocznik 2003 i młodsi) również zakończyła roz-
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grywki turniejem w Lyskach. Obecnie trwają przygotowania do
nowego sezonu. Treningi prowadzone są w dwóch grupach. Grupa
starsza pod okiem trenera Adama Wieczorek spotyka się we wtorki
i czwartki o godz. 17.00 na hali OKiS w Gaszowicach natomiast
grupa młodsza prowadzona przez opiekuna Andrzeja Mika treningi
ma w sali Gimnazjum w Piecach we wtorki o godz. 17.00 i w
czwartki o godz. 16.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na treningi.
Zapraszamy do kibicowania drużynom GKS Dąb Gaszowice w
zbliżających się spotkaniach. Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej www.dab-gaszowice.com
Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd GKS Dąb Gaszowice

Sekcja skata sportowego DĄB GASZOWICE
Inicjatorami założenia sekcji skata sportowego przy klubie
DĄB Gaszowice byli: 1.Prezes klubu –Stanisław Syrnik, 2.
Członkowie klubu – Stanisław Kucharski, Józef Tytko, Rudolf Korbel. 8 stycznia 1991 roku zwrócono się do PZSkat w
Katowicach o przyjęcie w poczet związku. Prośba została
przyjęta. Pierwszym kierownikiem drużyny skatowej przy
LKS DĄB Gaszowice został śp.Józef Tytko. Od 1 września
1992 kierownikiem drużyny został Stanisław Kucharski. Turnieje sekcyjne rozgrywane były w świetlicy OKiS Gaszowice. Od października 1992r. do chwili obecnej turnieje sekcyjne rozgrywane są w świetlicy OSP. Od 2009 roku kierownikiem sekcji jest Marian Pielacz. W roku 2013 w sekcji jest
zgłoszonych 11 zawodników, grających w dwóch drużynach.
Pierwsza drużyna grająca w stałym składzie przez cały sezon
tj. Marian Pielacz – kierownik drużyny, Kazimierz Daniluk,
Bolesław Tomaszewski i Wiesław Biernat, wywalczyła
uprawniony awans do skatowej elity czyli I ligi. W przekroju
sezonu wyniki osiągnięte przez poszczególnych zawodników
pokazały, że drużyna jest wyrównana co było kluczem do
sukcesu.
Druga drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligi okręgowej i
aktualnym sezonie uplasowała się na 4 miejscu, co nie pozwoliło awansować do III ligi. Zawodnikami rezerw są: Stanisław Kucharski, Lucjan Wochnik, Wojciech Pielacz, Benedykt Jeszka, Jerzy Pełczyński, Stanisław Tomaszewski oraz
Stefan Rojek.
MP
PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Dnia 18 października w Gimnazjum w Piecach odbył się na
drugiej lekcji alarm przeciwpożarowy. Po usłyszeniu sygnału
wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły sprawnie udali się na
salę gimnastyczną. W
między czasie do szkoły
przyjechała
oc h ot ni c z a
Straż Pożarna z Gaszowic. Strażacy rozpoczynając ćwiczenia rozwinęli linię
gaśniczą aż na ostatnie piętro budynku. Wracając do klas mieliśmy okazję zobaczyć akcję ratunkową naszego kolegi, który się
zaczadził. Całość przebiegła szybko i sprawnie. Na szczęście to
były tylko ćwiczenia.
Małgorzata Chruszcz

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - Klaudia Pypeć i pozostali
laureaci testu językowego wraz z Starostą Rybnickim,
2 - „Urwisowy” rajd rowerowy, 3 - Uczestnicy projektu „Bajki
Obywatelskie”,
prawa strona: 4 - Pasowanie na przedszkolaka w Czernicy,
5 - Wieczór Czernicki w „Zameczku”, 6 - Strażackie manewry
medyczne w Kryrach, 7 - Pierwsza drużyna skata Dębu Gaszowice.
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