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W dniu 18 lutego 2018 r. 

kolejną rocznicę urodzin 

obchodziła Pani Józefa 

Pyszny z Gaszowic, która 

jest najstarszą mieszkan-

ką Gminy Gaszowice, jak 

i całego Powiatu Rybnic-

kiego. Z tej okazji Sza-

nowną Jubilatkę odwie-

dził Wójt Gminy Gaszo-

wice – Pan Paweł Bugdol, 

Starosta Rybnicki – Pan 

Damian  Mrowiec  oraz 

pracownicy Lasów Pań-

stwowych. Solenizantce z 

całego serca życzymy 

zdrowia, radości każdego 

dnia, pogody ducha, 

wszelkiej pomyślności 

oraz długich i szczęśli-

wych lat życia.  
UG  

107 URODZINY  

PANI JÓZEFY 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Rybniku zachęca do składania 
rocznych zeznań podatkowych 

za 2017 rok drogą elektro-
niczną. 

Wysyłanie deklaracji podatkowej 
przez Internet jest najprostszym 

i najszybszym sposobem złoże-
nia zeznania rocznego. 

Mogą Państwo to zrobić bez 
wychodzenia z domu lub z do-

wolnego, najwygodniejszego dla 
Was miejsca, jedynym warun-

kiem jest posiadanie dostępu do 
Internetu. 

Usługa dostępna pod adresem: 
www.e-deklaracje.gov.pl 
Przypominamy, że 1% podatku 

dochodowego od osób fizycz-
nych, każdy podatnik może 

przekazać wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publicznego.

        UG  

WYŚLI J PIT 

ELEKTRONICZNIE 
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W celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych i 

starszych oraz dla usprawnienia działań Urzędu Gminy Ga-
szowice, z dniem 5 lutego 2018 r. w budynku Urzędu został 

uruchomiony punkt informacyjny - kancelaria. 
Biuro Kancelarii znajduje się przy głównym wejściu do bu-

dynku Urzędu Gminy, na parterze – pokój nr 01 (byłe po-
mieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej) i stanowi miejsce 

pierwszego kontaktu interesanta z tutejszym Urzędem. Ideą 
powstania kancelarii jest łatwiejsze i szybsze załatwianie 

spraw urzędowych oraz podniesienie jakości i komfortu 
obsługi obywatela w Urzędzie. Interesant otrzymuje infor-

mację jak załatwić sprawę oraz formularze niezbędne do 
załatwienia danej sprawy na parterze budynku, bez potrzeby 

KANCELARIA URZĘDU GM INY GASZOWICE 

Pierwszą ratę podatku 

od nieruchomości i 

podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w 

następujących terminach i miejscach: 

Piece - 14 i 15 marzec br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 

15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 12, 13, 14, 15 marzec br. w godzinach 

9.00 - 15.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska, 

Czernica - 10, 13, 14 i 15 marzec br. w godzinach 8.00 

- 13.00 i 15.00 - 17.00, Ośrodek Kultury Zameczek  

ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 13, 14, 15 marzec br. w godzinach  

16.00 - 19.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 12, 13, 14, 15 marzec br. w godzinach 8.00 

- 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

 

Przypominamy także o obowiązku  wnoszenia opłaty od 

posiadania psa w kwocie 30 zł.          UG 

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Zgłoś jubileusz 
Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2018 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie, 60-

lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia, w terminie do 15 marca br. przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego 

w Gaszowicach, pokój nr 11 ( I piętro), telefon: 32 43 27 140 lub 32 43 27 146.  

Ważnym elementem życia szkoły jest propagowanie syl-

wetki jej patrona. W związku z tym, uczniowie klas V 

wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. W pierwszej jej 

części udaliśmy się do Akademii Wojsk Lądowych im. 

Tadeusza Kościuszki. W renomowanej uczelni 

kształcącej przyszłych oficerów Wojska Polskiego 

zostaliśmy przyjęci przez jej wykładowców oraz 

studentów. Wysłuchaliśmy pięknego wykładu doty-

czącego  historii oręża polskiego. Uczniowie zada-

wali dziesiątki pytań. Dotyczyły one zwłaszcza  ży-

cia codziennego uczelni wojskowej. Studenci odpo-

wiadali na nie z cierpliwością i  niezwykłym polo-

tem. Z ich słów wypływała pasja bycia żołnierzem,  

a także chęć służenia ojczyźnie w chwilach zagroże-

nia zewnętrznego i na wypadek klęsk żywiołowych. 

Udało się nam również  zobaczyć sprzęt wojskowy, 

odbyć musztrę a nawet lekcję strzelania.  

Będąc we Wrocławiu i podążając  śladami Tadeusza 

Kościuszki nie sposób nie odwiedzić Panoramy Ra-

cławickiej. Uczniowie byli zafascynowani ogromem 

i pięknem  obrazu usytuowanego w rotundzie,  

a przeniesionego tutaj po drugiej wojnie światowej 

ze Lwowa. Jest on dziełem grupy malarzy kierowa-

nych przez  Jana Stykę i Wojciecha Kossaka. Powstał w 

stulecie bitwy pod Racławicami, która miała miejsce 4 

kwietnia 1794 roku. Zwieńczenie ciekawej wycieczki była 

wizyta w Muzeum Narodowym.  

W zgodnej opinii uczniów i nauczycieli wyjazd do Wro-

cławia był wspaniałą lekcją historii i pozwolił na jeszcze 

lepsze poznanie postaci patrona naszej szkoły.  SP Gaszowice 

ŚLADAMI  KOŚCIUSZKI  WE  WROCŁAWIU  

przemieszczania się na jego piętra. 

Do zadań kancelarii należy: 
1. Obsługa petentów, udzielanie im informacji i kierowanie 

do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie dru-
ków wniosków i informowanie o sposobie i procedurze 

załatwienia sprawy, przyjmowanie podań. 
2. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji urzędowej. 

3. Rejestrowanie korespondencji kierowanej do urzędu. 
4. Rejestr korespondencji wychodzącej. 

5. Rejestr korespondencji przychodzącej. 
6. Przygotowywanie wysyłki pism złożonych do przekazania 

odbiorcy. 
7. Obsługa centrali telefonicznej i faxu. 

8. Wydawanie odpowiednich druków i formularzy oraz 
pomoc w ich wypełnianiu.           UG 
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16 lutego 2018 roku klasy I a i b miały przyjemność uczestniczyć w 

zajęciach kulinarnych, które zostały poprowadzone przez Panie z Ko-

ła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic. Gospodynie przygotowały nam 

smażony chlebek na słodko, z czosnkiem oraz z jajkiem. Na odpor-

ność przygotowały także wodzionkę. Zupkę, jak i chrupiące przekąski 

zajadaliśmy z wielką ochotą. Dziękujemy i czekamy na kolejne spo-

tkanie.       A. Ploch, SP Gaszowice 

WSPÓŁPRACA SP GASZOWICE Z KGW  

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku 

Szkoła Podstawowa w Czernicy zorganizowała wiele cie-

kawych atrakcji, które rozpoczęły się 29 stycznia. Chętne 

dzieci spotykały się codziennie przez pięć dni. Był to bar-

dzo miły czas, spędzony w aktywny i atrakcyjny sposób. 

Uczestnicy codziennie otrzymywali prowiant, aby móc w 

pełni sił korzystać z zaplanowanych atrakcji. Nauczyciele, 

którzy też odpoczywają w tym czasie, chętnie i nieod-

płatnie zgłosili się do pomocy w organizowanych półko-

loniach.  

Naszą wspólną przygodę rozpoczęliśmy wyjazdem do 

parku wodnego „Aqurium” w Żorach. Wyjazd ten został 

zorganizowany w celu zaprezentowania uczniom alterna-

tywnej formy spędzania czasu wolnego, innej od prefero-

wanej przez dzieci i młodzież w postaci wielogodzinnego 

spędzania czasu przy komputerze. Uczestnicy wyjazdu 

skorzystali z bogatej oferty parku: zjeżdżalni, jacuzzi, 

„rwącej rzeki”, basenu rekreacyjnego i sportowego, licz-

nych biczów wodnych. Nie zabrakło też wrażeń na wy-

cieczce, która odbyła się we wtorek do Kopalni Królo-

wej Luizy w Zabrzu. Tam uczestnicy półkolonii zwiedzili 

podziemia kopalni, przechodzili przez labirynt chodników                             

i wyrobisk, z których najniższe ma 90 cm. Po drodze 

spotkali skarbnika, oglądali maszyny górnicze, grali w gry 

edukacyjne. Na powierzchni dokonały zakupu pamiątek. 

W drodze powrotnej zaliczyliśmy wizytę w McDonald’s. 

W środę pojechaliśmy na lodowisko do Pszowa, gdzie 

dzieciaki mogły sprawdzić swoje umiejętności łyżwiar-

skie. Wszyscy świetnie dawali sobie radę, mimo iż wiele 

osób pierwszy raz było na tafli lodowiska. Kolejny dzień 

półkolonii spędziliśmy w Czernicy, gdzie uczestniczyliśmy 

w warsztatach regionalnych na terenie Ośrodka Kultury 

„Zameczek”. Na początku naszej wyprawy powitały nas 

elfy, które opiekowały się nami przez całą naszą wizytę. 

Uczniowie razem z elfami musieli wykonać różne zadania 

oraz uczestniczyli w zabawie z tańcami, pląsami i mnó-

stwem śmiechu. Po udanej zabawie spędziliśmy czas przy 

ognisku, gdzie piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy znane 

nam piosenki. Półkolonie zimowe zakończyliśmy seansem 

filmowym w Rydułtowskim Centrum Kultury, gdzie na-

stąpiła projekcja filmu „Fernando”. Dodatkową atrakcją 

był przepyszny popcorn i coca-cola, które umiliły spę-

dzony w kinie czas.  

Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami podczas ferii 

pozostanie na długo w pamięci dzieci. Uczniowie chętnie 

korzystali z zaproponowanych form aktywności. Było to 

możliwe dzięki funduszom otrzymanym z Urzędu Gminy 

w Gaszowicach i wsparciu sponso-

rów: Radnych Gminy: p. P. Górec-

kiego,  p. A. Pytlika, sołtys p. A. 

Mroza, mieszkańców Czernicy: p. 

I.Menżyk, państwu: J. i S. Appel, M. i 

I. Porwoł, p. R. Durczok, p. Z. 

Troszka, p. M. Gebel, Ośrodka Kul-

tury „Zameczek”, hurtowni budow-

lanej „Safer” w Tworkowie. 

Pani dyrektor i organizator półkolo-

nii dziękują serdecznie wszystkim 

dobroczyńcom, dzięki którym pro-

gram półkolonii był atrakcyjniejszy. 

Kierownik półkolonii  

Bernadeta Starzyńska 

FERIE ZIMOWE W CZERN ICKIEJ SZKOLE 
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19 stycznia br. w hali sportowej odbyła się impreza pod 

hasłem "Dzieci – Seniorom". 

Gdy sala zapełniła sie gośćmi pani dyrektor Iwona Witek 

oraz konferansjerzy powitali zebranych i złożyli życzenia 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Następnie rozpoczął się 

program artystyczny. Wykonywało go prawie 90 

uczniów. Klasa III b zaśpiewała kolędę, klasa I b zaśpiewa-

ła i zatańczyła "Taniec zimowych postaci", zespół Koral 

oraz młodsi uczestnicy kółka tanecznego POPP dali 

atrakcyjne popisy taneczne. Pojawił się także zespół 

Czerwone Gitary, który na ten występ przypomniał so-

bie swoje bardzo młode lata i zaprezentował piosenkę 

"Jest taki dzień". 

Dominującym punktem programu były jasełka, a więc 

przedstawienie o narodzeniu Jezusa pt. "Blask nad Judeą". 

Wystąpiły koło teatralne i koło wokalne Powiatowego 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Treścią spektaklu była wę-

drówka przedstawicieli różnych stanów, wieku i zamoż-

ności do nowonarodzonego Jezuska. Przesłaniem wido-

wiska był przekaz, że do stajenki mogą pójść wszyscy, bo 

Boża Dziecina czeka zarówno na biednych, jak i boga-

tych, zdrowych i chorych, dorosłych i dzieci, uczonych  

i prostych ludzi, a także na zwierzęta. Występy teatralne 

wzbogacone były niezwykłymi piosenkami, które wzru-

szały widzów. Niejednej babci zakręciła się łezka w oku. 

Bardzo cieszymy się, że społeczność wiejska tak chętnie 

odwiedza naszą szkołę. Na pewno dodaje nam to zapału i 

motywuje uczniów i nauczycieli do kolejnych występów. 

Dziękujemy bardzo Rodzicom, którzy na tę okoliczność 

upiekli i podarowali szkole ciasta, degustowane potem  

w szkolnej kawiarence. W ciągu pół godziny wszystkie 

zniknęły! 

Chcemy też bardzo podziękować za oprawę dźwiękową 

i efekty świetlne, które były dziełem firmy UNISTER SO-

UND (www.unistersound.pl). Dzięki profesjonalnemu 

nagłośnieniu występy uczniów były doskonale słyszalne, a 

muzyka podana w atrakcyjny, fachowy i smaczny sposób. 

            A.T. 

"DZIECI – SENIOROM" – IMPREZA ŚRODOWISKOWA W CZERNICY 

W Teatrze Ziemi Rybnickiej w dniu 28.0I.2018 r odbył 

się cykliczny XIII konkurs zespołów KGW. Tematem 

przewodnim była Gwara śląska na wesoło - „U sąsiada za 

płotem”. Naszą gminę reprezentowało KGW Szczerbice. 

Nagrodę publiczności zdobyło KGW Jankowice II. Gratu-

lujemy, ale też gratulujemy wszystkim zespołom wystę-

pującym na scenie TZR. Gościem honorowym było 

KGW z Chwaszczyna z Kaszub, które zaprezentowało 

tańce  i język kaszubski. Zmaganiom poszczególnych ze-

społów przyglądali się posłowie, starosta i wójtowie po-

szczególnych gmin.        Roman Gunia 

Mieszkańcy sołectwa Piece oraz sąsiedzi 

zza miedzy w sobotę 17 lutego 2018 wy-

brali się na wycieczkę do Wisły. Grupa 

około 50 osób wspólnie spędziła całą so-

botę. Kulig oraz poczęstunek były nie 

lada okazją do wspólnych rozmów i zaba-

wy na śniegu. Wisła przywitała nas cu-

downą zimową aurą. Dziękuję wszystkim 

obecnym za udział. Zdjęcie autorstwa 

Julii Neuman.          Gabriela Oślizło 

GWARA ŚLĄSKA NA WESOŁO 

KULIG - WISŁA CZARNA 
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Informujemy o możliwości składania wniosków o powie-

rzenie grantów, na które nabór rusza już niedługo. Do 

składania wniosków zapraszamy organizacje z obszaru 

LGD LYSKOR.   

Spotkanie informacyjne adresowane do przedstawicieli 

lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów, OSP, 

KGW nt. możliwości aplikowania o środki w ramach 

projektu grantowego, odbędzie się 14 marca 2018 r.  

o godz. 17.00 w OKiS w Gaszowicach. Spotkanie popro-

wadzi pracownik biura LGD LYSKOR, wstęp wolny. 

Zapraszamy.          LGD 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 

DOTYCZĄCE NABORU NA PROJEKTY 

GRANTOWE  

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomi-

namy, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 

dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Moż-
na ją pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Win-

dows Phone Store.  Każdy może w prosty sposób zainstalo-
wać ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o syste-

my iOS, Android lub Windows Phone.           UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

Grupa fotograficzna "Fotospichlerz" działa i rozwija się 

od 2016 roku przy Stowarzyszeniu Działań Lokalnych 

"Spichlerz" w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy. 

To pasjonaci którzy swoje wolne chwile poświęcają na 

wymianę doświadczeń oraz doskonalenie techniki foto-

grafowania. Wyjazdy plenerowe, sesje z modelkami, wy-

stawy, dokumentacja imprez na terenie sołectwa, gminy  

i okolicznych miejscowości to część aktywności grupy. 

W 2017 roku grupa brała udział w międzynarodowym 

festiwalu fotografii w Rybniku z tematem "O poranku". 

Temat ten wystawialiśmy również  w czernickim ośrod-

ku kultury oraz w filii gminnej biblioteki w Czernicy. Ko-

lejne wystawy to "Jesienna moda" oraz "Opuszczone-

Zapomniane" prezentowane prace były  w ośrodku kul-

tury w Czernicy, w rybnickiej powiatowej bibliotece  i na 

zabytkowej kopalni "Ignacy" w Niewiadomiu. Członkowie 

spotykają się w każdą środę o godzinie 18.00. Dysponu-

jemy studiem fotograficznym, które uruchamiamy według 

potrzeb. Zapraszamy chętnych pasjonatów, fotografów, 

modeli i modelek, wizażystów, fryzjerów, stylistów, grafi-

ków i osób które lubią siać swoimi kiełkującymi pomysła-

mi i zbierać owoce swojej pracy aby wspólnie tworzyć 

fotografię, która byłaby w pełni wyjątkowa i profesjonal-

na. W grupie fotograficznej "Fotospichlerz" tworzymy dla 

swojego zadowolenia z którego mamy satysfakcję  pracy 

z wspaniałymi i ciekawymi ludźmi, rozwijanie swoich 

umiejętności, realizowanie pomysłów autorskich z foto-

grafami, uczestnictwo w sesjach studyjnych i plenero-

wych.          Jerzy Kawulok 

Zima w pełni, choć ferie zimowe już za nami. Pod koniec 

stycznia, wraz z zakończeniem pierwszego semestru, ucznio-

wie i nauczyciele udali się na zasłużony dwutygodniowy wypo-

czynek. Choć w pierwszym tygodniu ferii nie ujrzeliśmy śnie-

gu, to i tak radość z powodu przerwy w nauce wzięła górę. 

Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Czernicy odwiedzili zame-

czek podczas jednodniowych warsztatów. Dzieci udały do 

fabryki elfów, gdzie spotkały się z ich pracownikami – anima-

torami ze Spółdzielni Socjalnej „Horyzonty Kultury” oraz 

Ośrodka Kultury „Zameczek”. Atrakcji było naprawdę dużo. 

Uczniowie zobaczyli teatr kamishibai o smutnej śnieżynce, 

wykonywali kolorowe zakładki do książki, odwiedzili fabrykę 

snów, pobawili się w dziale tworzenia bałwanów ze sztuczne-

go śniegu i stoczyli bitwę śnieżną. Przy kiełbasce z grilla po-

śpiewali wraz z harcerzami piosenki. W drugim tygodniu ferii 

zrobiło się już bardziej zimowo, a to ze względu na prawdzi-

wy, tym razem, śnieg. Ośrodek Kultury zorganizował sponta-

niczny wypad do kina na film „Fernando”. Dzieci wróciły za-

dowolone. Z zimowych atrakcji skorzystali również czerniccy 

seniorzy, którzy jeszcze przed rozpoczęciem ferii, zorganizo-

wali sobie kulig. 

12 lutego odbył się w Ośrodku Kultury spektakl teatralny 

„Zabiliście mi syna” w wykonaniu Katarzyny Chwałek-

Bednaczyk i Patrycji Tomiczek. Spektakl opowiadał o pacyfi-

kacji kopalni „Wujek” z 1981 roku, widzianą oczami kobiet 

– matek, żon i córek zastrzelonych górników. Widowisko 

zawierało elementy teatru papierowego, granego na starym, 

śląskim byfyju. 

Marzec w Ośrodku Kultury zapowiada się pracowicie. Z pew-

nością spotkamy się w dziećmi na dniu św. Patryka. Zostanie 

również rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla małych i du-

żych artystów „Mój dom”. Prosimy śledzić stronę internetową 

Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia „Spichlerz”.       SDL 

FERIE Z „ZAMECZKIEM” FOTOSPICHLERZ 
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Grupa 16 uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej 

w Piecach wzięła udział w realizacji projektu POWER: 

Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Eko-

nomia = Rozwój. Projekt został zrealizowany przez Stowa-

rzyszenie LYSKOR wraz z trzema Lokalnymi Grupami 

Działań. 

Celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu przed-

siębiorczości, kształtowanie i rozwijanie umiejętności zało-

żenia przedsiębiorstwa oraz umiejętności tworzenia miejsc 

pracy w nowo powstałym przedsiębiorstwie. W tym celu 

uczniowie wzięli udział w cyklu trzech spotkań o charakte-

rze edukacyjnym, nakierowanych na kreowanie postaw 

przedsiębiorczych. W ramach tych spotkań, w zespołach 

trzyosobowych tworzyli biznesplany. Jeden z zespołów 

naszej szkoły w składzie: Natalia Czyż, Karolina Malczok 

oraz Sonia Święty zajął trzecie miejsce w ogólnej klasyfika-

cji wszystkich zespołów biorących udział w projekcie. 

Dziewczyny zostały nagrodzone podczas uroczystej Gali  

w Piotrowicach Wielkich, 29 stycznia 2018r. 

Ponadto uczniowie w ramach wyjazdu studyjnego zwiedzili 

"Kuźnię u Kowola" oraz testowali grę planszową w pięk-

nych plenerach Jury Krakowsko - Częstochowskiej  

w dniach 9, 10 grudzień 2017r. 

Do dziś uczestniczą w grze on-line, stworzonej na potrze-

by projektu, w ramach której budują własną wirtualną fir-

mę. Dla najlepszych graczy przewidziano nagrody rzeczo-

we. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych uczniów. 

Na ile udział w projekcie był udany, być może okaże się  

w niedalekiej przyszłości. Może któryś z uczestników za 

kilkanaście lat otworzy własną, lokalną firmę i stworzy tym 

samym nowe, atrakcyjne miejsca pracy dla lokalnej społecz-

ności. 

Wszystkim uczestnikom projektu dziękuję za poświęcony 

swój wolny czas oraz za zaangażowanie podczas zajęć 

warsztatowych. Dziewczynom gratuluję zdobytego trzecie-

go miejsca. Trzymam kciuki za powodzenie w grze on-line. 

Koordynator projektu H. Goworowska 

PROJEKT POWER 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje  

w dniach 21.04.2018r. – 24.04.2018r. 

wycieczkę do Pragi i Karlowych Warów 
W programie zwiedzanie: Hradca Kralovego, Kutnej Hory, Karlowych 

War, Mariańskich Łaźni oraz Pragi. 

Koszt: 850 zł od osoby. 

Zapisy do 31.03.2018r. 

Zapisy w Kawiarni Ośrodka. Tel. 32 4305485 lub 608013387 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników 

lokalnych [około 700  koron czeskich]. Zapraszamy. 

Wczasy 2018 
 

Bieszczady - Berezka, Pensjonat „U Bogusi” 

20.08 - 26.08.2018 r. Koszt 850 zł. 

W programie m.in. wieczorek regionalny, ogni-

sko z pieczeniem kiełbasy, biesiada i wycieczki. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, pobyt, wy-

żywienie - 3 posiłki dziennie. 

Zapisy do 15 marca br. u pani Marii Faucz 

tel.695135560. 

Współpraca szkoły z rodzicami jest jednym z funda-

mentów prawidłowego jej funkcjonowania. Odbywa się 

ona na różnych płaszczyznach.  W Szkole Podstawowej 

w Gaszowicach zrodził się pomysł wspólnych wyjaz-

dów integracyjnych. W okresie przed Świętami Bożego 

Narodzenia, w grupie  rodziców  uczniów, nauczycieli 

oraz osób związanych ze szkołą, udaliśmy się do  

Wiednia. Organizatorami wyjazdu byli: Rada Rodziców 

i dyrektor szkoły.  W czasie pobytu w stolicy Austrii 

zwiedziliśmy najpiękniejsze obiekty historyczne w mie-

ście. Wspaniałą atrakcję był zwłaszcza Jarmark Bożona-

rodzeniowy. Obfitował on w wiele barw, świateł, ak-

centów muzycznych oraz potraw i ozdób świątecz-

nych. W drodze powrotnej do domu padł pomysł ko-

lejnych wyjazdów. Na początku odwiedzimy Pragę. 

Okazją będzie Kiermasz Wielkanocny organizowany w 

marcu w stolicy Republiki Czeskiej.  Wspólne wyjazdy 

stanowią doskonałą  okazję do integracji społeczności 

szkolnej, a także wytyczania form wspomagania szkoły 

przez rodziców,  mieszkańców wsi i regionu. SP Gaszowice 

Z RADĄ RODZICÓW W WIEDNIU 
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TURNIE J SKATA O PUCHAR WÓJTA 
17 lutego 2018 roku w hali OKiS-u w Gaszowicach odbył 

się turniej skata sportowego zorganizowany przez naszą 
sekcję GKS DĄB Gaszowice. 

Był to turniej z cyklu Grand Prix okręgu, w którym uczest-
niczyło 67 zawodników. Pierwszą serię z wynikiem 1610 

pkt wygrał Waldemar Wojtczyk reprezentujący klub KWK 
1 Maja Wodzisław Śląski. 

Drugą serię z wynikiem 1611 pkt wygrał Zygmunt Gra-
nieczny reprezentujący LKS Górki. 

Po zsumowaniu wyników pierwszej i drugiej serii zwycięzcą 
turnieju z wynikiem 2643 pkt został Hubert Kostka, repre-

zentujący LKS Lyski. Drugie miejsce z wynikiem 2637 pkt 
przypadło także zawodnikowi LKS Lyski Grzegorzowi Wo-

jaczkowi. Na trzecim miejscu uplasował się zawodnik LKS 
Gorki Zygmunt Granieczny, który zdobył 2574 pkt. 

Jak zwykle zawody rozegrano zgodnie z regulaminem PZ-
Skat w duchu fair play. Nad całością zawodów, jako sędzia, 
miał pieczę Prezes Alojzy Huwer. 

Nagrody wręczał osobiście Wójt Gminy Gaszowice – Paweł 

Bugdol.       GKS DĄB 

Uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej w Gaszowi-

cach byli na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. 
Odwiedzili  Zespół Szkolno-Przedszkolny z Polskim Języ-

kiem Nauczania w Strzelczyskach oraz parafię w Przemyśla-
nach. Zwiedzili Mościska i Lwów. Głównym powodem  wy-

jazdu były obchody Święta Niepodległości - 11 Listopada. 
Uczniowie naszej szkoły wystąpili dwukrotnie z pięknym i 

doskonale przyjętym przez widzów programem artystycz-

nym. Nawiązali wiele przyjaźni. Na Kresach poznali niezwy-
kle gościnnych i serdecznych ludzi. Deklarują oni w sposób 

bardzo wyraźny swoją polskość. Znają nasz język i kultywu-
ją dawne  tradycje. Uczestników niezwykłego wyjazdu za-

uroczyła także miejscowa kuchnia. Bardzo udany wyjazd 
pozwolił  na poznanie historii Kresów. Kresowa przygoda 

będzie trwała nadal. W ostatnim tygodniu kwietnia 2018 
roku będziemy gościć w Gaszowicach grupę uczniów ze 

Strzelczysk. Czeka-
my na ich wizytę! 

Pobytowi młodych 
gaszowiczan na 

Ukrainie poświęco-
no dwa programy 

Radia Katowice 
„Lwowska Fala” 
stworzone przez 

redaktor Danutę 
Skalską. 

Dziękujemy Rodzi-
com uczniów naszej 

szkoły, władzom 
gminy oraz parafia-

nom na czele z księ-
dzem Dziekanem 

Leszkiem Swobodą 
za wszelkie dary 

serca, którymi obda-
rowaliśmy potrzebu-

jących Rodaków na 
Kresach.  

 
SP Gaszowice 

UCZNIOWIE Z GASZOWIC NA UKRAINIE  
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Opłata za „śmieci” 
Przypominamy, że 1 stycznia 2018 uległy zmianie stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami. Aktualna stawka to 11 zł od 

osoby. Uwaga! 20 marca mija kwartalny termin w.w opłaty. 

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. 
Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od nauki nie 

zamieniła się w nudę i bezczynność. O tym właśnie pomy-
śleli organizatorzy półkolonii zimowych, które miały miejsce 

w naszej szkole. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez 
względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla 

siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas. Grupa  
36 uczniów brała udział w półkoloniach, 

które zorganizowane zostały w drugim 
tygodniu ferii zimowych. Pierwszy dzień 

półkolonii rozpoczęliśmy od wyjazdu na 
basen H2O w Raciborzu. Było mokro i 

wesoło. W drugim dniu pojechaliśmy do 
Multikina w Rybniku na film pt.” Fernan-
do”, który dostarczył dzieciom wielu 

radosnych chwil. W środę byliśmy na 
lodowisku w Pszowie, uczniowie chętnie 

poddali się łyżwiarskim szaleństwom, z 
ogromną determinacją starali się wygrać 

z grawitacją na lodowisku. Prawie każdy 
zaliczył upadek i to nie jeden, jednak  

wszyscy bawili się znakomicie. W czwar-
tek przyszedł czas na Laserhouse w Ryb-

niku, czekał  nas  tu zupełnie inny świat, świat pełen wrażeń, 

laserów  i atrakcji. W piątek pojechaliśmy na zajęcia na pły-
walni w Raciborzu i znowu było bardzo moooookro.  

W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do Mc Donalda. 
Zmęczeni, ale wielce szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni, 

wróciliśmy do Gaszowic ze świadomością, że półkolonie 
zimowe były bardzo udane. 

Dziękujemy organowi prowadzącemu za dofinansowanie 
półkolonii, rodzicom za umożliwienie swoim dzieciom 

udziału w nich oraz  nauczycielom za opiekę.  Jolanta Wojaczek 

PÓŁKOLONIE ZIMOWE PR ZY SP GASZOWICE 


