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Urząd Gminy Gaszowice czynny jest w następujących 

godzinach: 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00,  

czwartek od 7:00 do 17:00, piątek od 7:00 do 13:00. 

tel. 32 43 27 140 

Miło nam poinformować, że Gmi-

na Gaszowice otrzymała wyróż-

nienie - za innowacyjne podejście 

do partnerstwa publiczno-

społecznego w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. 

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu 

pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w 

województwie śląskim”. Program promuje ideę przedsiębiorczości spo-

łecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. 

Ocenie podlegała współpraca gminy z podmiotami należącymi do sektora 

ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy 

oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.      UG 

Gmina Gaszowice wyróżniona 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie  znowelizowa-

ne przepisy ustawy o ochronie przyrody. 

Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzy-

skania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 

które rosną na nieruchomościach stanowiących wła-

sność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Kolejny artykuł ustawy wprowadza również wyłączenie 

uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krze-

wów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużyt-

kowanych do użytkowania rolniczego. 

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie planuje-

my inwestycji związanych z działalnością gospodarczą w 

miejscach na których rosną drzewa lub krzewy, to mo-

żemy bez żadnych obaw usuwać w/w rośliny, które 

znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji. 

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew 

ze swojej działki, a na przykład w miejscu tym planujemy 

budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentar-

skiego. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia. Jednak zgodnie z nowymi  przepisami, nie 

będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, któ-

rego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 

zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na 

usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.  

W przypadku wątpliwości co do potrzeby uzyskania  

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów prosimy o 

kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Gaszowice. 
UG 

Zmiany dotyczące usuwania drzew 

Informacje gminne w Telewizji TVT 

Począwszy od stycznia br. zapraszamy mieszkańców gminy 

Gaszowice do oglądania audycji pt. Echa Regionów - Gaszowi-

ce, poświęconej wydarzeniom związanym z naszą gminą. Kolej-

ne audycje nadawane są zawsze w ostatnią środę miesiąca w 

godzinach popołudniowych na antenie telewizji regionalnej 

TVT.             UG 
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Wsparcie dla kobiet w ciąży  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach z dniem 1 stycznia 
2017 r. przystępuje do realizacji 

zadań wynikających z ustawy z 
dnia 4 listopada 2016 r. o wspar-

ciu kobiet w ciąży i ich rodzin 
„Za życiem”, którą opublikowa-

no w Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 
1860.  

Ustawa zakłada przyznanie jednorazowego świadczenia z 
tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 4000 zł.  

Wniosek może złożyć matka, ojciec dziecka, opiekun praw-
ny albo faktyczny dziecka, bez względu na dochód. Wnio-

sek o jego wypłatę może być złożony w terminie 12 miesię-
cy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w ter-

minie pozostawia się bez rozpoznania.  
Przedmiotowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozo-
stawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygo-

dnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną 
potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadcze-

niem wystawionym przez położną (nie stosuje się do opie-
kuna prawnego albo faktycznego dziecka, a także do osób, 

które przysposobiły dziecko). 

Zgodnie z ustawą wsparcie ma być realizowane przez: 

- zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań 
wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, 

- zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki 
prenatalnej, 

- zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej 
dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczegól-

nym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sy-
tuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych, 
- zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwią-

zań wspierających rodzinę, 
- zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpi-

talu III stopnia referencyjności, 
- zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspiera-

nia rodziny i pieczy zastępczej. 
Ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione koordynowa-
ne będą przez asystentów rodziny. 

Koordynacja polega na: 
- opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu 

możliwego do uzyskania wsparcia, 
- występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób 

uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów 
w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.        

OPS 

18 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Gaszowice podpisał umowę  

o dofinansowanie realizacji rządowego programu wspomagania 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

„Bezpieczna+”. Dofinansowaniem objęte były działania ułatwia-

jące współdziałanie z podmiotami, których celem jest kształto-

wanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły 

oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych 

działań. 

Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Czernicy, 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Szczerbicach oraz Gimnazjum w Piecach. 

Projekty zrealizowano na łączną kwotę 80.951,06 zł, z czego 

dofinansowanie Wojewody wyniosło - 63.865,21 zł, a wkład 

własny gminy to 16.951,06 zł. 

Łącznie programem objęto 942 uczniów, 94 nauczycieli i 933 

rodziców. 

W ramach projektu placówki nawiązały współpracę m.in. z 

Państwową Strażą Pożarną w Rybniku, Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi w Gaszowicach i Szczerbicach, Komendą Miejską 

Policji w Rybniku, Komisariatem Policji w Gaszowicach, Ślą-

skim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Chorzowie, ZHP 

w Rybniku, Stowarzyszeniem SUMINA. 

Celem programu było przede wszystkim przeciwdziałanie za-

chowaniom agresywnym wśród uczniów, wypracowanie umie-

jętności konstruktywnego komunikowania się oraz rozwiązy-

wania konfliktów bez agresji, poszerzenie wiedzy wychowan-

ków na temat bezpieczeństwa oraz wykształcenie umiejętności 

właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Uczniowie poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy, 

uczyli się jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

W ramach przeprowadzonych programów profilaktycznych 

uzmysławiano uczniom zagrożenia związane z nałogami oraz 

naruszeniami prawa. Celem programu był także wzrost kre-

atywności w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu, 

wzmocnienie postaw prospołecznych uczniów oraz integracja 

zespołów klasowych. Warsztaty i prelekcje organizowano tak-

że dla nauczycieli i rodziców. Pedagodzy mieli możliwość uzu-

pełnienia swojej wiedzy na temat pracy z uczniami ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi natomiast rodzice mieli m.in.. 

możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu bezpieczne-

go korzystania z cyberprzestrzeni. 

W ramach programu placówki wyposażyły się m.in. w  tablice 

interaktywne, projektory, ekrany, statyw pod laptop, zestawy 

nagłośnieniowe, a także drukarkę, rolety i krzesła. 

Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, w tym zestaw fanto-

mów, zestaw do pozoracji ran, defibrylator szkoleniowy oraz 

apteczki szkolne. Środki projektu przeznaczono także na zakup 

programów zabezpieczających komputery. 

Przeprowadzono prelekcje dla uczniów „Bezpieczny Internet”, 

„Zachowania agresywne”,  warsztaty nt. agresji oraz konstruk-

tywnego komunikowania się. Przeprowadzono zajęcia psycho-

edukacyjne integrujące z uczniem z zespołem Aspergera oraz 

warsztaty mające na celu promowanie zdrowego trybu życia 

bez nałogów. 

Ponadto zorganizowano programy profilaktyczne w tym pro-

gram Policjant i Epsilon oraz zorganizowano widowiska  

i przedstawienia profilaktyczne. 

Rodzice uczestniczyli m.in. w prelekcji dotyczącej zagrożeń 

wynikających ze stosowania technologii komunikacyjno-

informacyjnej. 

Z kolei nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje podczas szko-

leń m.in. z zakresu pracy  z uczniami z SPE, pracy z uczniem  

z niedosłuchem centralnym, a także uczestniczyli  w warszta-

tach nt. „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami 

uczniów”, czy „Podniesienie kompetencji wychowawczych”. 

W szkołach zorganizowano także konkursy o szeroko pojętej 

tematyce dotyczącej bezpieczeństwa.     GZOPO 

Bezpieczne warunki nauki 
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Gaszowice, 

minęły 2 lata od kiedy zostałem wybrany Wójtem 

Gminy Gaszowice. Od tego czasu, od czasu otrzyma-

nia od Was mandatu zaufania, staram się realizować 

Wasze postulaty, a także próbuję rozwiązywać wspól-

nie z Radnymi oraz Sołtysami, problemy mieszkańców 

Naszej Gminy. Wiele problemów udało się rozwiązać, 

natomiast zdaję sobie sprawę, że są i takie, które nie zostały roz-

wiązane. Jednakże z optymizmem patrzę w przyszłość. Po dwóch 

latach kadencji uważam, że udało się dużo zrobić. Centrum Gaszo-

wic zmienia się. W ubiegłym roku na parkingu nasadzono zieleń, uporządkowany został teren przed OKiS-em,  

w tym roku także planowane są kolejne prace porządkowe. Wkrótce w Ośrodku Kultury i Sportu uruchomiona 

zostanie tzw. Strefa Kardio, w której będzie można aktywnie spę-

dzić czas. Rozpoczęły się prace w budynku ośrodku zdrowia, w 

ramach których zostały wymienione okna, remontowany jest dach, 

a już niedługo część pomieszczeń zostanie zaadoptowanych dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W Czernicy przy Szkole Podstawowej powstało długo oczekiwane, 

boisko wielofunkcyjne na realizację którego część środków pocho-

dziła z funduszy zewnętrznych. Także ulica Sobieskiego, na którą 

udało nam się pozyskać dofinansowanie (w wysokości 50% wartości 

inwestycji), doczekała się gruntownego remontu m.in. wybudowana 

została kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zagospoda-

rowany został teren w centrum sołectwa obok szatni klubowej. 

Coraz ważniejszą 

rolę w życiu społecznym odgrywa Ośrodek Kultury Zameczek. 

Instytucja ta od kwietnia ubiegłego roku jest zarządzana przez Sto-

warzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz. Od tego czasu można 

powiedzieć, że Zamek „tętni” życiem. Wyremontowany gruntow-

nie został Klub Emeryta, dzięki lokalnej społeczności uporządkowa-

ny został częściowo teren wokół Zamku. SDL Spichlerz i Gmina 

utworzyły spółdzielnię socjalną, działania te doprowadziły do 

otwarcia nowej kawiarni w ośrodku pod nazwą „Rothówka”. 

Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczerbic doczekała się nowego wozu 

strażackiego. Wóz ten jest już na miejscu, gotowy by służyć na-

szym mieszkańcom. Także zrealizowany został pierwszy etap po-

szerzenia pobocza na ulicy Radoszowskiej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w tym głównie dzieci 

uczęszczających do szkoły i przedszkola, inwestycja ta wydaje się być bardzo potrzebna. Kompleksowo wyremonto-

wana została ulica Rybnicka boczna w Szczerbicach. 

W budynku komunalnym w Piecach wymieniony został parkiet oraz wymalowano ściany i sufit. Także pomieszcze-

nia Koła Gospodyń Wiejskich zostały odświeżone. Stare elementy placu zabaw zostały wymienione na nowe oraz 

zabudowane zostały ławki. Wspólnie z Urzędem Miasta z Rydułtów wyremontowaliśmy przepust na ulicy Szybowej. 

W Łukowie Śląskim przy pomocy Starosty Rybnickiego, Pana Damiana Mrowca, wyremontowana została elewacja 

Budynku Sportu. Ponadto wyremontowany został parkiet oraz klatka schodowa. Ochotnicza Straż Pożarna pozyska-

ła wóz strażacki od OSP z sąsiednich Lysek. Zakończony został 

pierwszy etap remontu ulicy Potokowej, a w tym roku planowane 

jest jego ukończenie. 

Ogólnie dokończyliśmy wymianę wiat przystankowych. W dalszym 

ciągu prowadzone będą kolejne remonty dróg gminnych oraz kon-

serwacja rowów melioracyjnych. 

Urząd Gminy w ubiegłym roku zorganizował kiermasz wielkanocny 

oraz drugą edycję jarmarku bożonarodzeniowego. W Łukowie Ślą-

skim odbyły się dożynki powiatowe w ramach Zakończenia Lata. 

Warto przypomnieć, że na tej uroczystości gościliśmy delegacje 

miast partnerskich z Czech, Słowacji i Niemiec.           C. D. NA STR. 4 

Na półmetku kadencji 

Na zdjęciu: Skwer przed gaszowickim OKiS-em. 

Na zdjęciu: Boisko wielofunkcyjne przy SP w Czernicy. 

Na zdjęciu: Kawiarnia Rothówka działająca przy Zameczku. 

Na zdjęciu: Nowy wóz strażacki OSP Szczerbice. 
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Zagościli także parlamentarzyści, prezydent Rybnika oraz władze gmin 

powiatu rybnickiego ze Starostą na czele. Gwiazdą wieczoru był zespół 

Łzy. Przedsięwzięcie to głównie finansowane było z pozyskanych przez 

Urząd Gminy środków unijnych, w ramach których udało się również 

zakupić 2 namioty i ławostoły. Także w październiku na boisku sporto-

wym w Piecach odbył się Pierwszy Piecowski Oktoberfest. 

Gaszowiccy seniorzy od 2016 roku mogą korzystać z programu Ogól-

nopolska Karta Seniora. Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej.  

Jakie plany na obecny rok? 

Budżet na 2017 rok to bardzo ambitny budżet zawierający wiele zadań. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać 

środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Jeśli to się powiedzie to już w tym roku mogą 

rozpocząć się prace budowlane. 

Zawieramy porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Rybniku na 

przebudowę skrzyżowania w centrum Gaszowic. Wspólnie z Powia-

tem planujemy w tym roku zrealizować tą niezwykle trudną i ważną 

inwestycję. Także ulica Rudzka w Gaszowicach może doczekać się 

remontu, otóż jak wynika z listy rankingowej, istnieje duże prawdopo-

dobieństwo otrzymania dofinansowania w wysokości połowy wartości 

kosztów zadania. 

Będziemy podchodzić do wykonania projektu budowy kanalizacji sani-

tarnej dla centrum Ga-

szowic oraz ulicy Wiej-

skiej. 

Wspólnie z czeskimi partnerami z Litultovic aplikować będziemy o 

środki unijne na remonty Zamków, tego naszego w Czernicy i Zamku 

w Litultovicach. Prace w tym kierunku już zostały rozpoczęte. Podjęte 

także zostały działania mające na celu wymianę kolejnych odcinków 

azbestowych sieci wodociągowych na ulicy Wolności bocznej oraz 

ulicy Sobieskiego w Czernicy. 

W Szczerbicach planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz rozbudowa placu zabaw. Planu-

jemy również rozpocząć budowę szatni dla Klubu Sportowego. 

W Piecach są plany rozbudowy oświetlenia przy ulicy Rydułtowskiej od ulicy Krzywej do ulicy Szybowej. Wyremon-

towane zostaną schody zewnętrzne budynku komunalnego oraz rozbudowany zostanie park w centrum sołectwa. 

Rozpoczną się prace nad projektem budowy oddziałów przedszkolnych przy gimnazjum. 

Przy Budynku Sportu w Łukowie Śląskim wymienione zostaną elementy placu zabaw, a w samym budynku częścio-

wo zmodernizowane zostanie zaplecze kuchenne. 

Zbliża się zakończenie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny. Będziemy aplikować o środki finansowe na montaż oświetlenia hybrydowego przy kilku drogach. Mając na uwa-

dze poprawę jakości powietrza chcemy przyłączyć budynek Urzędu Gminy do sieci ciepłowniczej.  

W samym budynku przy głównym wejściu powstanie kancelaria ułatwiająca mieszkańcom załatwianie spraw urzędo-

wych. 

Cieszyć może fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w roku 2017 można utrzymać stawkę opłaty „śmieciowej” 

się w wysokości 10 zł. Patrząc na stawki w innych gminach czy miastach 

uważam, że kwota ta jest satysfakcjonująca. 

Jak Państwo wiedzą w życie weszła nowa reforma oświatowa. O konkret-

nych działaniach będziemy informować w późniejszym czasie gdyż przepro-

wadzenie zmian będzie wymagało wiele pracy. Na chwilę obecną nie ma 

konkretnych decyzji. 

Kończąc chciałbym podziękować Wszystkim za pomoc w realizacji tych 

wszystkich zadań oraz cenną współpracę mając nadzieję, że obecny rok 

będzie dla nas wszystkich dobry i pomyślny. 

Z wyrazami szacunku, 

Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol 

Na zdjęciu: Wyremontowana ul. Sobieskiego w Czernicy. 

Na zdjęciu: Łukowski Dom Sportu po termomodernizacji. 

Na zdjęciu: Nowe elementy placu zabaw w Piecach. 

Na zdjęciu: Wizyta zagranicznych partnerów w Gaszowicach. 
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OGŁOSZENIE 

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organiza-

cyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypeł-

niając postanowienia art. 24 ust. 7  Ustawy o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) informuje swoich Usługo-

biorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez 

Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 

28.12.2016 r. z dniem 3 marca 2017 r, wchodzi w życie nowa 

taryfa za odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie gmi-

ny Gaszowice. Tabele z wysokościami cen i stawek opłat za-

mieszczone zostały na tablicach ogłoszeń oraz na stronie inter-

netowej http://www.oczyszczalnia-sumina.pl/taryfy.html. 

Program Rewitalizacji Gminy Gaszowice 

Urząd Gminy Gaszowice rozpoczął prace nad opracowaniem 

Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni pro-

gram działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowisko-

wej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na 

celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znaj-

dujących się w stanie kryzysowym. 

Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla 

uruchomienia procesów rewitalizacyjnych oraz kompleksowe-

go odnowienia przestrzeni gminy na rzecz lokalnej społeczno-

ści. 

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują: 

- opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów, 

- zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w 

zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchroni-

zacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, 

- dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do gminy, 

wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i 

realizację programu, 

- włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji 

(lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) bazując w pro-

ces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych, 

- prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmio-

tami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć. 

Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrz-

nych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu 

Gminy Gaszowice. 

Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podsta-

wę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Gaszowice” realizowany jest w 90% ze środków Unii 

Europejskiej (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 

15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Gaszo-

wice. 

Program rewitalizacji jest częścią działań jednostki samorządu 

terytorialnego zmierzających do poprawy sytuacji gminy nie 

tylko w zakresie budownictwa. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktyw-

ne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypeł-

nienie poniżej zamieszczonej ankiety. 

https://www.interankiety.pl/i/oGQwo5L5 

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 02.02.2017 r.  

Ministerstwo Środowiska zachęca 

do skorzystania z materiałów edu-

kacyjnych dotyczących świadomo-

ści ekologicznej w społeczeństwie, 

szczególnie wśród najmłodszych. Na stronie ministerstwa 

www.mos.gov.pl należy kliknąć w zakładkę „Środowisko”, a 

następnie w grupę „Edukacja ekologiczna”. Materiały edukacyj-

ne do pobrania dla odpowiednich grup znajdują się pod wska-

zanymi linkami. Strona ekodzieciaki.mos.gov.pl, na którą zosta-

niemy przekierowani, zawiera różne multimedia, gry oraz kon-

kursy dotyczące edukacji ekologicznej. Warto pamiętać, że 

kolorowanki, rebusy, quizy czy różne gry mogą rozwijać wy-

obraźnię, jak i również kształtować postawę oraz wrażliwość 

na ekologię, a także być świetną alternatywą dla gier zajmują-

cych czas, lecz nie wnoszących nic pozytywnego. Zachęcamy 

do skorzystania zarówno w szkole, jak i w domu!         UG 

Edukacja ekologiczna dla dzieci 

Zimą mrok zapada szybciej, jedni się go boją, inni potrafią 

wykorzystać go do stworzenia niesamowitego klimatu daw-

nych lat, gdzie nie było elektryczności i czytano przy świecach. 

Jeśli chodzi o czytanie, to oczywiście Biblioteka w Gaszowi-

cach, była najlepszym miejscem do spotkania i stworzenia wie-

czorku literackiego. 

8 grudnia 2016 r.  przy świątecznych ciasteczkach, pachnących 

jabłkami i cynamonem naleśnikach, dzieci ze Szczerbickiej i 

Gaszowickiej świetlicy, przeniosły się w czasie i niektóre 

pierwszy raz w życiu czytały przy świecy. 

W ramach obchodzonego Roku Sienkiewicza, pomyślałam o 

"Latarniku" i połączyłam go z postacią Świętego Mikołaja Bi-

skupa, który jak wiadomo, jest patronem żeglarzy i ludzi z 

morzem związanych. Nie obyło się oczywiście bez rozmów o 

świętach, pomaganiu innym i trudnej pracy Latarnika. Wspól-

ne rozmowy, opowieści, oraz kolorowanie plakatów, przed-

stawiających morskie Latanie, dopełniły klimatu spotkania 

świątecznego. 
GBP 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza do udziału w wycieczkach organi-

zowanych w 2017 roku. W planach m.in. 

Ukraina, Kraków, Słowacja, Wrocław, Łódź, 

Zabrze i Gliwice. 

Szczegóły i zapisy w kawiarni Ośrodka Kul-

tury, tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387. 

Wieczór literacki w Bibliotece 
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Magiczny Teatr Kamiszibai  

Upowszechnianie czytelnictwa 

i rozwijanie kompetencji czy-

telniczych są priorytetami 

polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017.  

W związku z tym, staram się  

twórczo podchodzić do reali-

zowania tego zadania.  

Na jednej z lekcji przedstawi-

łam uczniom metodę Kamishi-

bai (jap. kami – papier, shibai – 

sztuka), co oznacza teatr ob-

razkowy lub inaczej teatr ilu-

stracji. Jest to technika opo-

wiadania, czytania wywodząca 

się z Japonii, stosująca karto-

nowe plansze z obrazkami i 

tekstem oraz drewnianą 

skrzynkę. Teatr papierowy 

wykorzystałam do wprowa-

dzenia lektury „Piątka z Zakąt-

ka” Krystyny Drzewieckiej. Ze 

zdumieniem obserwowałam 

reakcje dzieci - szeroko 

otwarte oczy (a niekiedy na-

wet buzie), emocje i cieka-

wość, pomimo, że wcześniej 

w domach sami czytali lekturę. 

Kamishibai uwrażliwia, otwie-

ra, zmusza do myślenia i po-

szukiwania. Stosując się do 

zasad teatru obrazkowego 

uczniowie mogli wymyślić i 

zilustrować własne opowiada-

nia. Pomysł każdy inny, z prze-

słaniem, opisane sny, przygody 

wakacyjne oraz szkolne, histo-

rie zwierząt, opisy zaintereso-

wań i przygotowań do świąt - 

to było wyjątkowe doświad-

czenie. Uczniowie oczarowali 

mnie swoim zaangażowaniem. 

Dzieci naprawdę chłonęły 

opowieści całymi sobą. Trochę 

rozmawialiśmy podczas czyta-

nia, ale pytania i dyskusje za-

częły się po planszy z napisem 

KONIEC.  

Z pewnością kamiszibai będzie 

towarzyszyło mi jeszcze nie-

raz. 

Kamila Dobrowolska 

Duże, małe, kolorowe, pucha-

te i mięciutkie. Pluszowe mi-

sie opanowały przedszkole w 

Czernicy. 

W dniu 25 listopada 2016 

roku, przedszkolaki z grupy 

Pszczółek uczestniczyły w 

obchodach Światowego Dnia 

Pluszowego Misia. Mimo co-

raz nowocześniejszych i coraz 

atrakcyjniejszych zabawek, 

moda na misie nie przemija. 

Tego dnia każde dziecko przy-

szło do przedszkola ze swoim 

małym lub dużym przyjacielem 

– Misiem. Przybyły misie małe, 

średnie i bardzo duże, białe, 

brązowe, zielone itd. A każdy 

był piękny i wyjątkowy. 

Przedszkolaki zaprosiły do 

wspólnej zabawy również 

swoich rodziców, poznały 

historię święta, wspólnie re-

cytowały wiersze o misiach, 

bawiły się przy piosenkach: 

„My teddy bear”, ‘Jadą, jadą 

misie”. 

Ten dzień w przedszkolu pe-

łen był uśmiechu oraz wspól-

nej zabawy, jednak najwięcej 

radości sprawił dzieciom sam 

fakt zaprezentowania swojego 

misia kolegom i możliwość 

zabawy z pluszakiem.  

Edyta Akseńczyk 

Dzień misia w przedszkolu 

21 listopada przypada światowy 
Dzień Życzliwości. Od wielu lat 

obchodzimy go w szkole, zaw-

sze podkreślając rangę dobrego 

słowa, przyjaźni, miłości i unika-
nia agresji i przemocy i to nie 

tylko w to święto, ale przez 

cały rok. 

Dzień Życzliwości (World Hel-
lo Day) został uchwalony w 

Stanach Zjednoczonych w 1973 

roku jako wezwanie do pokoju 

pomiędzy pozostającymi w 
konflikcie Egiptem i Izraelem. 

Pomysł podchwycił cały świat i 

obecnie obchodzony jest w 

180 państwach naszego globu. 
W naszej szkole uczniowie 

tego dnia dodatkowo mieli 

zajęcia przeciwdziałające agresji 

i cyberprzemocy. W tym celu 
zaproszono psychologów ze 

Śląskiego Centrum Profilaktyki 

i Psychoterapii, którzy przepro-
wadzili warsztaty przeciwdzia-

łające zachowaniom agresyw-

nym oraz uzależnieniom. 

Klas IV uczestniczyła w warsz-
tacie „Kto mieczem woju-

je” (profilaktyka zachowań 

agresywnych), a klasy V i VI - 

„ Z a p l ą t a n i  w  s i e -

ci” (profilaktyka uzależnienia od 
komputera). Młodsze klasy 

miały zajęcia z wychowawcami, 

ale wcześniej też uczestniczyły 

w zajęciach warsztatowych z 
terapeutami pt. „Ale czad”. 

Wszystkie klasy wykonywały 

plakaty na temat życzliwości. 

Tego dnia rozwiązano także 
konkurs literacki dla klas IV – 

VI pt. „Dzień bez telefonu ko-

mórkowego” oraz międzysz-

kolny konkurs plastyczny 
„Jasne i ciemne strony Interne-

tu”. 

Zaplanowane były także przed-

stawienia teatralne dla uczniów, 
które odbyły się 19 grudnia 

2016 roku, z powodu kłopo-

tów artystów z dojazdem. 

Działania Dnia Życzliwości były 
częścią składową programu 

realizowanego w tym roku w 

n a s z e j  p l a c ó w c e  p t . 
„Bezpieczna+”. 

Dzień Życzliwości jest już tra-

dycją naszej szkoły. Wszyscy 

uczniowie tego dnia starają się 
pokazać, że temat życzliwości 

nie jest im obcy, obdarowują 

się nawzajem uśmiechem, są 

pomocni i koleżeńscy.  A. Tkocz 

Przeciw agresji i cyberprzemocy 

- I co tam słychać w chórze 

nowego? 

- U nas zawsze dzieje się coś 

ciekawego. Intensywnie ćwi-

czymy, koncertujemy ale też 

się bawimy i imprezujemy. 

- Jak to? 

- Tak, skończyłam ostatnio na 

sierpniu. Od tego czasu śpie-

waliśmy na uroczystych 

mszach św. w kościele w Ly-

skach, Rydułtowach, Wiśle, 

Gaszowicach, Krzyżkowicach, 

w św. Jadwidze w Rybniku i 

Kaplicy przyszpitalnej w 

Orzepowicach. W bazylice w 

Pszowie można było nas usły-

szeć na Mszy św. odpustowej 

oraz 11 listopada na Mszy św. 

za Ojczyznę. 23.10.2016 r. 

byliśmy organizatorem 22 

koncertu Pieśni Sakralnej – 

towarzyszyło nam pięć zespo-

łów. Odbyły się dwa nabożeń-

stwa różańcowe z udziałem 

naszego chóru, w Gaszowi-

cach i u oo. Salezjanów w 

Wiśle. Naszą pracę docenił 

Rybnicki Okręg Polskiego 

Związku chórów i Orkiestr 

przyznając nam po raz 18-ty,  

I miejsce w konkursie o Pu-

char Prezesa im. R. Tronta. 

- I tak ciągle śpiewacie? 

- Nie, mamy też spotkania 

bardzo towarzyskie. We 

wrześniu, razem z naszymi 

współmałżonkami zorganizo-

waliśmy bardzo udaną wy-

cieczkę do Wisły. 15 listopada 

chór „Bel Canto” wyruszył do 

Śląskiego Teatru w czeskiej 

Opawie na operetkę pt.” Hra-

bina Marica”, 19 listopada po 

uroczystej Mszy św. biesiado-

waliśmy z okazji Dnia św. Ce-

cylii razem z zaproszonymi 

gośćmi. Teraz 21 grudnia spo-

tkamy się na bożonarodzenio-

wym opłatku, na który ser-

decznie Panią zapraszam. 

- Gdzie tam, przed samymi 

świętami, tyle pracy! 

- Słyszała Pani takie powiedze-

nie, że człowiek rzetelnie za-

pracowany i zorganizowany 

ma zawsze czas na wszystko. 

Życzę Pani, wszystkim sympa-

tykom chóru „Bel Canto”  

i wszystkim czytającym ten 

artykuł, wielu Bożych Łask  

z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia. Niech Boża Dziecina 

rozgrzeje swą miłością nasze 

serca, abyśmy tym ciepłem 

mogli się dzielić nawzajem, a 

na Nowy Rok życzę optymi-

zmu i zaangażowania w dobre 

dzieła w pogodzie ducha i 

życzliwości. Cześć Pieśni, Chórzystka 

+3 i Mama  - Spotkania w Bibliotece 

Zapraszamy do Biblioteki w Gaszowicach w każdą środę  

w godzinach od 14.00 do 16.00 na wspólne czytanie  

i „nożycowe” zabawy. My się już bawimy - dołącz do nas. 
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Powiatowy Finał 

13 grudnia 2016 roku na pięk-

nej hali SP Świerklany został 

rozegrany Turniej Piłki Halo-

wej dziewcząt o Puchar Staro-

sty Damiana Mrowca. Do ry-

walizacji przystąpiło 6 boha-

terskich dziewczęcych drużyn. 

Zawody rozegrano systemem 

"każdy z każdym" co dało 

dziewczętom możliwość na-

cieszenia się grą. Każdy mecz 

wnosił coraz większe emocje, 

które w ostatniej rundzie się-

gały zenitu. Na szczęście obyło 

się bez wypadku mimo, iż 

dziewczęta swoimi umiejętno-

ściami i stylem gry nie ustępo-

wały chłopcom. Po zaciętych 

pojedynkach  zwyciężczyniami 

zostały zawodniczki z  SP w  

Świerklanach Górnych. II miej-

sce zajęła SP w Jankowicach. 

III miejsce wywalczyły kol. z SP 

w Pstrążnej. IV miejsce zajęły 

dziewczęta z SP w Czernicy. V 

miejsce wywalczyła drużyna z 

SP Zwonowice, a VI miejsce 

zajęła SP w Raszczycach.   

Nasze reprezentantki pokazały 

się z jak najlepszej strony. 

Odniosły jedno  zwycięstwo z 

SP Raszczyce 2:0, jedną poraż-

kę 0:3 z liderkami oraz 3 remi-

sy.  No cóż większe szczęście 

dopisze nam następnym ra-

zem. Z pięknym pucharem i 

dyplomem zadowolone i pozy-

tywnie zmęczone wróciłyśmy 

do szkoły. Bramki dla naszej 

drużyny zdobyły: Żuchowicz 

Nikola (4), Worek Julia (1). 

Wszystkie zawodniczki spisały 

się na medal. 

Pozostałe reprezentantki to: 

Roksana Szweda, Karolina 

Figura, Amelia Kukuczka, Do-

minika Łukaszewska, Anna 

Wala, Emilia Iwanek, Paulina 

Paprotny oraz nasza najlepsza 

bramkarka  Paulina Bartczak. 

Organizator  zapewnił poczę-

stunek, który pozwolił szybko 

zregenerować utracone siły. 

Społeczność szkolna złożyła 

naszym reprezentantkom gra-

tulacje za pełną poświęcenia 

grę. Pamiętajmy, że najbardziej 

liczy się dobra zabawa i udział 

w zawodach sportowych.  

Z.M. 

Natalia Pypeć, uczennica  kl. 
IIIc Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach, ponownie 
znalazła się w gronie laure-

atów REGIONALNEGO 
KONKURSU DZIENNIKAR-

SKIEGO ŚWIAT WEDŁUG 
CIEBIE, organizowanego po 

raz piętnasty przez Dom Kul-
tury w Rybniku – Niewiado-

miu. Na konkurs napłynęło 
około stu prac. Natalia otrzy-

mała wyróżnienie za pracę pt. 

„PSI TEMAT”. 
Reportaż naszej uczennicy 

ukazuje psa jako wiernego 
towarzysza człowieka, wyko-

nującego zadania, do których 
został przeszkolony. Autorka 

przeprowadziła też wywiad z 
p. Eryką Kowalczyk z Rybnika 

– założycielką Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zwierząt Zwierzy-

niec oraz inicjatorką powsta-
nia Schroniska dla Bezdom-

nych Zwierząt w Rybniku. 
Wręczenie nagród i dyplo-

mów odbyło się 29 listopada 

2016 r.  
Gimnazjum 

Znów wśród najlepszych 

Gminny turniej o puchar Starosty 

15 grudnia 2016 roku na sali 

gimnastycznej w Czernicy 

odbyły się eliminacje gminne 

halowej piłki nożnej chłop-

ców. Do rywalizacji przystą-

piły reprezentacje z wszyst-

kich szkół podstawowych. 

Jako pierwsi gospodarze ro-

zegrali pojedynek z ZSP w 

Szczerbicach przegrywając go 

3:4. W kolejnym meczu 

chłopcy z SP w Gaszowicach 

potwierdzili swoją dobrą for-

mę, wygrywając z kolegami 

ZSP Szczerbice 8:2. W ostat-

nim meczu Gaszowice poko-

nały Czernicę 7:1. Drużyny 

stoczyły pasjonujące pojedyn-

ki ze swoimi rówieśnikami 

wkładając w grę duży wysiłek 

i sportowe ambicje za co 

otrzymali pamiątkowe dyplo-

my. Najlepszym życzymy 

szczęścia i kolejnych bramek 

w finale powiatowym. 

Jednak najważniejsza była 

udana zabawa i wysiłek, po 

którym każdy uczestnik mógł 

sobie pozwolić na pyszne 

kołaczyki i herbatkę. 

Podziękowania za nie składa-

my Radzie Rodziców i sołty-

sowi - Adamowi Mrozowi. 

Opiekunom składamy wyrazy 

uznania za przygotowanie 

chłopców do zawodów. 

Skład zespołu SP Gaszowice: 

Daniel Gaszka, Dominik Pie-

korz, Jacek Hadam, Rafał 

Ogon, Bartosz Niewrzoł, 

Mateusz Czernik, Karol Mań-

ka, Filip Kulig. Opiekun: Łu-

kasz Wojaczek. 

Skład zespołu ZSP w Szczer-

bicach: Kamil Harbaszewski, 

Dawid Papierok, Mateusz 

Papierok, Sebastian Mura, 

Filip Zynek, Wiktor Raszczyk, 

Paweł Widawski, Łukasz Pro-

cek. Opiekun: Bogdan Langer. 

Skład zespołu SP Czernica: 

Szymon Łanoszka, Jan Sobala, 

Filip Szmajduch, Bartosz No-

wak, Kordian Durczok, Da-

wid Pawełek, Szymon Gunia, 

Hubert Kukuczka, Tymon 

Pytlik, Jan Suprewicz, rezer-

wowi: Kamil Szymiczek, Ko-

lonko Kamil, Tlon Wojciech. 

Opiekun: Zenobia Mrozek. 

Organizator SP Czernica. 

Z.M. 

25 listopada przypada Świato-

wy Dzień Pluszowego Misia. Z 

tej okazji klasy II za pomocą 

prezentacji multimedialnej 

miały okazję zapoznać się z 

historią pluszowego misia. 

Następnie do naszej szkoły 

przybył specjalny gość - Plu-

szowy Miś, który przeprowa-

dził z uczniami zajęcia biblio-

teczne. Uczniowie przynieśli z 

domu swoje ulubione misie, 

które stały się tematem kon-

kursowej pracy plastycznej. 

 

Ilona Paluch, SP Czernica 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
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25 listopada 2016 roku, chęt-
ni uczniowie klas  piątych 

oraz klasy szóstej Szkoły Pod-
stawowej w Czernicy uczest-

niczyli w wieczorze biblio-
tecznym - „Imieninowy za-

wrót głowy”. Organizatorem 
imprezy była biblioteka szkol-

na i publiczna. 
Termin spotkania nie był 

przypadkowy. Wiązał się z 
popularnym imieniem, hucz-

nie świętowanym w listopa-

dzie - Andrzejem. Panie Ilona 

Paluch i Ewa Kowol przygo-

towały dla uczniów szereg 
atrakcji. Dzieci ustalały datę 

swoich imienin, korzystając z 
literatury, na podstawie imie-

nia określały cechy swojego 
charakteru, rozwiązywały 

krzyżówki, przygotowywały 
się do imprezy imieninowej 

wykonując wizytówki, nakry-
wając do stołu. Był też słodki 

poczęstunek - tort imienino-

wy. 

Skoro zbliżały się andrzejki, 
to nie mogło zabraknąć 

wróżb, zgodnie z przysło-
wiem „Święty Andrzej Ci 

ukaże, co Ci los przyniesie w 
darze”. Zabawę w odkrywa-

nie bliższej lub dalszej przy-
szłości poprowadziły Cyganki 

z U'rwisa. Wiele było śmie-
chu i radości. 

Wieczór biblioteczny nie 
może obejść się bez czytania 

książek. Głośne czytanie tek-

stów związanych z tematyką 

wieczoru, pozwoliło ostudzić  

i wyciszyć emocje 30 - oso-
bowej grupy. Imponująca była 

też znajomość wśród 
uczniów literatury dziecięcej i 

młodzieżowej, gdzie w tytule 
książki pojawia się imię. 

Spotkanie upłynęło pod zna-
kiem radości, zabawy oraz 

krea tywnego myś l en i a  
i zakończyło się dokładnie  

o północy. 

Ilona Paluch 

IMIENINOWY ZAWRÓT GŁOWY 
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GKS Dąb Gaszowice 

Pierwsza drużyna GKSu Dębu Gaszowice rozegrała bardzo 

dobrą rundę jesienną. Do 14-tu wygranych meczów w okrę-

gówce, możemy jeszcze dodać 3 wysoko wygrane mecze Pu-

charu Polski. Stratę punktową zanotowaliśmy jedynie w zremi-

sowanym meczu w Ptakowicach z Dramą, na boisku, które 

częściowo już wtedy nie nadawało się do gry. (kolejny mecz w 

Ptakowicach został już przesunięty na wiosnę na 19 kwietnia 

2017 r.) Nasz wynik na poziomie ligi okręgowej plasuje nasz 

klub w ścisłej czołówce w Polsce i jest najlepszą rundą w całej 

historii Dębu Gaszowice na wszystkich szczeblach rozgrywko-

wych. Nasza druga drużyna także wygrała rundę jesienną w B 

klasie Racibórz II. Dziękujemy więc i gratulujemy całej druży-

nie, na czele z trenerami Zdzisławem Marszolik oraz Zbysz-

kiem Zdrzałkiem wspaniałych wyników. Dziękujemy także 

wszystkim naszym sponsorom, na czele z firmą Lorken-Tech 

Henryk Bugdol oraz MCJ Jacek Czogalla, a także UG Gaszowi-

ce, bez których ten wynik byłby niemożliwy. Podziękowania 

należą się także kibicom Dębu, którzy licznie jeździli za druży-

ną na mecze wyjazdowe i swoim dopingiem zagrzewali naszych 

do walki o punkty. Nasze drużyny młodzieżowe zajęły odpo-

wiednio miejsca Juniorzy - 4 miejsce, a później 7, Trampkarze 

5 miejsce, a później 4. Orliki w grupie mistrzowskiej 4 miejsce, 

a później 3. Sekcja skata sportowego Dębu Gaszowice rów-

nież ma się czym pochwalić, gdyż w 2016 r. zgłosiła do rozgry-

wek dwie drużyny. Pierwsza drużyna w składzie Marian Pielacz, 

Kazimierz Daniluk, Wiesław Biernat, Bolesław Tomaszewski 

oraz Wojciech Pielacz grała w I lidze. W 6 kolejkach ligowych 

drużyna zdobyła 80 pkt, co pozwoliło zająć 6 miejsce na 25 

zespołów i jest to także najlepszy wynik w historii tej sekcji. 

Druga drużyna w składzie Benedykt Jeszka, Jerzy Pełczyński, 

Lucjan Wochnik, Wiesław Duda oraz Stanisław Tomaszewski 

grała w lidze okręgowej. Zdobywając 42 pkt uplasowała się na 

8 miejscu na 14 drużyn. Dużym osiągnięciem jest też zakwalifi-

kowanie się do Indywidualnych Mistrzostw Polski aż 5-ciu za-

wodników pierwszej drużyny GKSu Dębu Gaszowice.      GKS 

Sportowe podsumowania roku 2016 

KS Szczerbice 

6 drużyn piłkarskich uprawnionych do gry w Podokręgu Ryb-

nik i Katowice. 

- Pierwsza drużyna Klasa C - 5 miejsce w tabeli, 

- Druga drużyna - Juniorzy Starsi, rocznik 98 - 9 miejsce w 

tabeli, 

- Trzecia drużyna - Juniorzy Młodsi, rocznik 2000 r. - II Liga 

Wojewódzka, przeciwnicy: Beskid Skoczów, Rekord Bielsko-

Biała, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Góral Żywiec, Odra Wodzi-

sław Śl., MOSiR Jastrzebie Zdrój, Ruch Chorzów-zajeliśmy 

ostatnie miejsce w grupie. W przeciągu ostatnich 2 lat dwa 

razy braliśmy udział w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej co 

niewątpliwie jest największym sukcesem naszego Klubu. 

- Czwarta drużyna - Młodzików, rocznik 2003 - 1 miejsce w 

grupie (12 meczy, 12 zwycięstw) awans do III ligi, 

- Piąta drużyna - Trampkarze, rocznik 2004, 5 miejsce w gru-

pie, 

- Szósta drużyna - Żaków, rocznik 2008 - rozgrywają swoje 

mecze w formie turniejów na boisku typu Orlik. 

100-liczba zawodników uprawnionych do gry.  

90% to zawodnicy młodzieżowi. 

70% zawodników to mieszkańcy Gminy Gaszowice. 

100-liczba meczy rozegranych o punkty w 2016. 

Od września 2016 rozpoczęliśmy współpracę z klubem Górnik 

Zabrze w ramach projektu Przedszkole Górnika Zabrze. 

Zawodnicy, trenerzy oraz zarząd Klubu ufundowali paczki 

świąteczne dla 3 najbardziej potrzebujących rodzin z terenu 

Szczerbic.             KS Szczerbice 

LKS Zameczek Czernica 

Rok 2016 przyniósł sympatykom LKS-u Zameczek Czernica 

wiele emocji. Były wzloty i upadki, radości i smutki. Najważ-

niejsze jednak, że wszystkie osoby związane z klubem - zarów-

no zawodnicy, trenerzy, jak i działacze - nabierały nowych do-

świadczeń, a liczna młodzież trenująca w naszym klubie mogła 

spędzać czas uprawiając sport i poczuć smak rywalizacji. W 

minionym roku w Czernicy utworzono kolejną, już piątą grupę 

młodzieżową - Skrzatów, w której w piłkę kopią przedszkolaki. 

Dzięki temu nasz klub mogło reprezentować już ponad 120 

zawodników, z czego 90 piłkarzy to młodzi adepci z Czernicy, 

ale również i z okolicznych miejscowości - Gaszowic, Łukowa 

czy Rydułtów. 

Dla naszej pierwszej drużyny, która występuje w lidze okręgo-

wej, rok 2016 stał pod znakiem wiosennej skutecznej walki o 

utrzymanie na tym poziomie rozgrywek oraz udanej jesieni 

zakończonej na bardzo wysokim, trzecim miejscu w tabeli. W 

tym czasie przeżywaliśmy emocjonujące podwójne derby z 

Gaszowicami i Rydułtowami oraz awans do finału Pucharu Pol-

ski na szczeblu Podokręgu Racibórz. Równie dobrze w lidze 

wiedzie się naszej drugiej drużynie. Ekipa złożona w głównej 

mierze z okolicznej młodzieży, poprzedni rok zakończyła na 

drugim miejscu w C klasie z dużymi aspiracjami na awans do 

klasy B. 

Najwięcej radości przynosi nam jednak praca z młodzieżą i 

obserwowanie ich stałych postępów. Poza wspomnianymi na 

wstępie Skrzatami, które póki co nie uczestniczą w oficjalnych 

rozgrywkach ligowych, nasz klub posiada cztery drużyny mło-

dzieżowe, które jesienią spotykały się ze swoimi rówieśnikami 

z Podokręgu Racibórz. I choć nie wyniki tutaj są najważniejsze, 

to warto nadmienić, 

że najmłodsza z 

nich - Żaki (rocznik 

2008 i młodsi) wy-

grała trzy z czte-

rech turniejów, w 

jakich brała udział, 

dzięki czemu awan-

sowała do tak zwa-

nej "grupy mi-

strzowskiej" Pod-

okręgu Racibórz. 

Ten cel osiągnęła również nasza najstarsza grupa - Trampkarze 

(rocznik 2002 i młodsi), która w swojej grupie zajęła drugą 

lokatę. Pozostałe nasze drużyny, czyli Orliki (rocznik 2006 i 

młodsi) i Młodziki (rocznik 2004 i młodsi) zajęły w swoich gru-

pach odpowiednio trzecią i czwartą lokatę. 

W nowym 2017 roku liczymy na kolejne sukcesy całej naszej 

społeczności, a rodziców, którzy chcieliby zachęcić swoje po-

ciechy do aktywnego spędzania czasu, zachęcamy do wysyłania 

dzieci na nasze treningi. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej.           Przemysław Warło, Łukasz Kozik 

Na zdjęciu: Piłkarska grupa skrzatów. 
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Nasza działalność skupiła się przede wszystkim na organizowa-

niu zajęć sportowo – rekreacyjnych, pozalekcyjnych dla 

uczniów naszej Gminy oraz propagowaniu prozdrowotnego 

stylu życia dzięki zwiększeniu dostępności i różnorodności 

sportowo – rekreacyjnych form aktywności fizycznej. W 

szczególności oferta ta dotyczyła dzieci z ZSP Szczerbice, SP 

Gaszowice oraz Gimnazjum w Piecach.  

Projekty  zakładały realizację zadań sportowo – rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży. Były to cykliczne, cotygodniowe:  

- wyjazdy, trwające cały rok, na pływalnię krytą przy elektrow-

ni  Rybnik mające na celu doskonalenie technik pływackich 

uczniów,  

- zajęcia nauki pływania, w okresie styczeń – czerwiec, w ra-

mach projektu Ministerstwa Sportu  i Turystyki „Umiem pły-

wać” dla dzieci klas I – III SP Gaszowice, 

- wyjazdy na lodowisko w Pszowie w okresie styczeń – ma-

rzec w ramach projektu „Umiem jeździć na łyżwach”, 

- wyjazdy na lodowisku w Pszowie w okresie listopad - gru-

dzień w ramach projektu „Jeżdżę na łyżwach”, 

- zajęcia w szkołach w ramach projektu  Ministerstwa Sportu  

i Turystyki „Klub” w ramach, którego prowadzone były zaję-

cia sportowo – rekreacyjne w miesiącach marzec – czerwiec 

oraz wrzesień - grudzień. W tym terminie zostało przeprowa-

dzonych łącznie, 125 zajęć sportowych dla uczniów biorących 

udział w projekcie oraz zakupiono sprzęt o wartości 6000 zł 

na realizację tego projektu, 

- organizacja i prowadzenie Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego,  

- organizacja i prowadzenie Powiatowej Ligi Siatkówki,  

- organizacja „Przedszkoliady”, już  8 edycja rywalizacji spor-

towej wśród przedszkolaków naszej gminy, 

- pozyskiwanie środków z 1% podatku od osób fizycznych. W 

tym roku udało się uzbierać ok. 1500 zł, które zostały prze-

znaczone na zakup sprzętu sportowego. 

Pozyskane środki z Urzędu Gminy Gaszowice oraz Minister-

stwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej  były prze-

znaczane na korzystanie przez uczniów wyżej wymienionych 

szkół z darmowych przejazdów i wstępów.  

Ważnym elementem działań naszego klubu był, także współ-

udział w organizowaniu różnych turniejów, rozgrywek oraz 

udział w zawodach. 

Bardzo ważnym celem  uczestnictwa w zajęciach było także 

przygotowanie reprezentacji poszczególnych szkół do udziału  

w zawodach dostosowanych do „Programu Powszechnej Ak-

tywności Ruchowej” oraz „Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży” opracowanego przez Urząd Marszałkow-

ski woj. Śląskiego, Śląskie Kuratorium Oświaty i Śląski Szkolny 

Związek Sportowy, jak również w zawodach organizowanych 

przez  inne podmioty.  

  

Przyznane przez Urząd Gminy Gaszowice, Ministerstwo Spor-

tu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Starostwo Powia-

towe w Rybniku fundusze oraz pozyskane środki od sponso-

rów pozwoliły młodzieży naszej Gminy na poznanie zdrowego 

sposobu spędzania czasu wolnego, co mamy nadzieję zaowo-

cuje w przyszłości innym spojrzeniem na otaczającą nas rze-

czywistość. 

GUKS Lider 

Klub szkoli dziewczęta i chłopców w zakresie kolarstwa. 

Bazą magazynową i salką do jazdy na rowerach stacjonar-

nych i rolkach w zimie i przy złej pogodzie stanowi salka w 

piwnicy Przedszkola w Czernicy. Natomiast w okresie let-

nim zawodnicy są szkoleni na treningach szosowych droga-

mi Gminy Gaszowice. 

Tradycyjnie sekcja kolarska prowadzi zajęcia w grupie nabo-

rowej szkoły podstawowej – Szkółka kolarska oraz zawod-

ników licencjonowanych szkół gimnazjalnych. 

Ilość osób jest dostosowana do posiadanego sprzętu rowe-

rów szosowych. Do szkółki kolarskiej zapisanych jest  

15 osób. W 2016 roku otrzymaliśmy w ramach projektu 

narodowego 7 rowerów, są to rowery do nauki jazdy na 

rowerze i udziału w zawodach w grupie żak. 

Grupę zawodników licencjonowanych stanowi 6 zawodni-

ków. Zawodnicy kategorii junior młodszy i młodzik posiada-

ją licencję, stroje sportowe oraz rowery wyścigowe. 

Rowery wyścigowe są używane po naprawach i uzupełnie-

niach osprzętowych przygotowane do sezonu. 

 

Nasi czołowi zawodnicy startowali w zawodach Pucharu 

Polski, w Mistrzostwach Polski Szkółek kolarskich w Rasz-

kowie oraz Mistrzostwach Polski Szkółek kolarskich MTB w 

Jeleniej Górze. Uczestniczyliśmy także w Mini Tour de Po-

longe oraz kilkunastu startach objętych kalendarzem ŚZKol 

oraz zawodach w ramach Śląskiej Ligi Rowerowej MERIDA 

CUP. 

 

W 2016 roku byliśmy organizatorem III Otwartych Crosso-

wych Mistrzostw MTB Gminy Gaszowice, natomiast w dru-

gim półroczu zorganizowaliśmy Mistrzostwach Powiatu Ryb-

nickiego w Crossie rowerowym. Zawody zostały zaliczone 

do Śląskiej Ligi Rowerowej MERIDA CUP.  

 

Nasza praca z dziećmi została doceniona przez Polski Zwią-

zek Kolarski który zaakceptował nasz wniosek o kontynu-

ację projektu Narodowego Programu Szkółek Kolarskich.  

 

Najważniejsze wyniki najlepszych zawodników LUKS w 201-

6: 

- Złoty medal Mistrzostw Śląska w jeździe indywidualnej na 

czas (Koziegłowy), 

- Brązowy medal Mistrzostw Śląska ze startu wspólnego 

(Pińczyce), 

- 3 miejsce na Pucharze Polski w Darłowie, 

- 2 miejsce w Mini Tour de Pologne w Rzeszowie, 

- oraz sukcesy na zawodach wojewódzkich i Śląskiej Ligi 

Kolarskiej Merida Cup, 

 

W klasyfikacji rocznej Śląskiego Związku Kolarskiego nasz 

klub został sklasyfikowany: 

na 2 miejscu w kategorii młodziczek, 7 miejscu w kategorii 

juniorka młodsza, 6 miejscu w kategorii żak oraz 6 miejscu 

w kategorii żaczka. 

W klasyfikacji klubowej Śląskiego Związku Kolarskiego  

w roku 2016 nasz klub został sklasyfikowany na wysokim  

9 miejscu.            Zarząd LUKS Feniks Czernica 

Sprawozdanie LUKS Feniks Działalność GUKS LIDER 
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Oficjalne otwarcie Kawiarni Rothówka  

 
Kolejna data wpi-

sała się bardzo 

mocno w świado-

mość mieszkań-

ców naszej Gminy 

– szczególnie zaś 

sołectwa Czernica. 

Po sporych emo-

cjach związanych z 

założeniem spół-

dzielni socjalnej 

„Horyzonty kultu-

ry” przyszedł czas na otwarcie Kawiarni Rothówka, która jest 

jedną z działalności spółdzielni. Okupione wielomiesięcznym 

trudem działania przyniosły nareszcie wymierny efekt.  

W dniu 16.12.2016 r. w czernickim zamku, który jest jedno-

cześnie siedzibą spółdzielni, odbyło się seminarium dotyczące 

znaczenia spółdzielni socjalnych dla społeczności lokalnej. Or-

ganizatorami wydarzenia było Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych w Rybniku (jednocześnie CRIS jest Ośrodkiem 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którego pozyskano dotację 

m.in. na remont kawiarni), Wójt Gminy Gaszowice – Pan Pa-

weł Bugdol oraz Stowarzyszenie Spichlerz. Podczas semina-

rium odwiedziło nas mnóstwo znamienitych gości z całego 

okręgu. Jedną z ciekawszych osobistości był Pan Cezary Miże-

jewski – niekwestionowany autorytet i pionier w zakresie 

praktyki i teorii dotyczącej spółdzielni socjalnych, przewodni-

czący Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni So-

cjalnych. Jego wystąpienie dotyczące kwestii znaczenia spół-

dzielni socjalnych dla małych społeczności lokalnych wyjaśniło 

dogłębnie działanie podmiotów ekonomii społecznej. Prele-

gentami byli także pracownicy CRIS, przedstawiciele Stowa-

rzyszenia Spichlerz oraz spółdzielni socjalnej „Horyzonty kul-

tury”. Kawiarnia stała się kuluarami ciekawych rozmów i wy-

miany doświadczeń. Zaserwowano cieszące się dużym zainte-

resowaniem kulinarne specjalności Kawiarni Rothówka – 

zwłaszcza słodkości w słoikach. Inspiracją dla uczestników 

seminarium były także dwa spektakle teatralne wystawione na 

byfyju – jako przykład niekonwencjonalnej działalności spół-

dzielnianej. W dniach 17 i 18.12.2016 r. kawiarnia została ofi-

cjalnie otwarta dla społeczności lokalnej. Podejmujemy wszel-

kie starania, żeby to miejsce stało się nie tylko kuźnią smaku, 

ale przede wszystkim – promowało lokalną historię. Nie bez 

powodu wystrój Rothówki ma przypominać o niegdysiejszych 

właścicielach zamku, mieszkańcach i miejscach, których na 

próżno szukać już w przestrzeni wsi. Kawiarnia ma zaspokoić 

nie tylko apetyt na kulinarne specjały, ale przede wszystkim 

ma stać się miejscem otwartym na kulturę, młodych artystów 

i twórców. Gospodarz tego miejsca – „Horyzonty kultury” 

orzekł, że „tu się robi teatr”.  

Pomimo wielu przeszkód, uczenia się tego miejsca, konieczno-

ści sprostania wymogom projektowym przekonaliśmy, że trud 

ten był wart wyrzeczeń. Dlaczego? Otóż w dniu 19.01.2017 r. 

dotarła do nas niezwykła informacja. Gmina Gaszowice została 

wyróżniona za innowacyjne podejście do partnerstwa publicz-

no-społecznego w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii spo-

łecznej 2016”. Jest to dowód na to, że współpraca się opłaca. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić mieszkańców Gmi-

ny Gaszowice oraz Gości z ościennych wsi i miast, żeby prze-

konali się na własne oczy, jak w Czernicy się dzieje. W lutym 

będzie ku temu kilka okazji. 

Małgorzata Krajczok 

Apel do hodowców drobiu !!! 
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wy-

soce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u pta-

ków dzikich. 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać 

szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bio-

asekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy 

ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób 

jest utrzymywany; 

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz 

po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć 

ręce wodą z mydłem; 

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z 

budynków w których utrzymywany jest drób 

Hodowco !!! 

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób  

i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy 

lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podej-

rzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśno-

ści; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu). 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u 

drobiu: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, 

miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk 

grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podo-

czodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków 

mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność mo-

że dochodzić do 100%. 

Wydarzenia w Czernickim Zamku: 

 

- 1.02.2017 r., godz. 18:00 II spotkanie 

otwarte dla Mieszkańców związane z 

planowaniem tegorocznych obchodów 

700-lecia wsi Czernica (mini granty, społeczne pomysły na 

świętowanie). 

- 1.02.2017 r., Luty z Galerią Jednego Obrazu czyli promowa-

nie śląskich artystów, Kawiarnia Rothówka. 

- 3.02.2017 r., godz. 17:00 – 19:00 Zabawa karnawałowa dla 

dzieci, wstęp: 10 zł/os. (w cenie poczęstunek oraz koncert 

zespołu Bebiki). 

- 6.02.2017 r., godz.16:00 – 17:30 Warsztaty z Horyzontami – 

magia papieru czyli cotygodniowy cykl zajęć z zakresu sztuki 

oraz teatru inspirowanego papierem, wstęp: 10 zł/os. 

(spotkanie II – Teatr obrazkowy Kamishibai). 

- 11.02.2017 r. godz. 19:00 Zabawa karnawałowa „7 wieków – 

7 życzeń”, wstęp: 60 zł/os. obowiązkowe przebrania z lat 

1307-2017 

- 25.02.2017 r., godz. 19:00 Zabawa „Ladies Night” 

wstęp: 50 zł/os. 

- 26.02.2017 r., godz. 17:00 Teatralne wieczorynki dla Małych 

i Dużych, Comiesięczny cykl spektaklów z „Horyzontami kul-

tury”, wstęp: 5 zł/os. (bilety do nabycia w Kawiarni Rothów-

ka) 

- 28.02.2017 r., godz. 18:00 Zabawa „Śledź na zamku” 

wstęp: 40 zł/os. 

 

ZAPRASZAMY 


