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106 rocznicę urodzin w dniu 18 lutego 

2017 r. obchodziła Pani Józefa Pyszny z 

Gaszowic, najstarsza mieszkanka Gmi-

ny Gaszowice i całego Powiatu Rybnic-

kiego. Z tej okazji Szanowną Jubilatkę 

odwiedził Wójt Gminy Gaszowice – 

Pan Paweł Bugdol oraz kierownik USC 

– Pani Halina Bobrzyk. Solenizantce 

życzymy zdrowia, radości każdego dnia, 

pogody ducha, wszelkiej pomyślności 

oraz kolejnych długich i szczęśliwych 

lat życia.                USC 

W odwiedzinach u 

najstarszej mieszkanki gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach informuje, iż od 

dnia 4 kwietnia br. zmieni się ad-

res siedziby Ośrodka, jak również 

telefony kontaktowe. 

Siedziba Ośrodka będzie znajdo-

wała się w budynku ośrodka 

zdrowia na wprost Urzędu Gmi-

ny Gaszowice piętro I (nad apte-

ką) wejście z tyłu budynku, od 

strony komendy policji. 

Telefony kontaktowe: 

Pracownicy socjalni: 32 4399600 

Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny: 32 4399601 
Świadczenia wychowawcze 

(500+): 32 4399602 

Dokładny adres oraz wszelkie 

inne informacje można uzyskać na 

stronie internetowej Ośrodka: 

www.ops.gaszowice.pl          OPS 

Zmiana siedziby Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
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Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest 

wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wyko-

rzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym 

surowcem.  

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna 

się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie 

nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy ra-

zem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się taki-

mi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów 

nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegrego-

wane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część 

odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. 

Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane 

przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble 

czy ubrania.  

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, 

zobacz podpowiedzi poniżej. 
UG 

ABC segregacji odpadów 

Papier – pojemnik/worek niebieski 

Wrzucamy: 

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), 

katalogi, ulotki, prospekty, 

gazety i czasopisma, 

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

zeszyty i książki, 

papier pakowy, 

torby i worki papierowe. 

Nie wrzucamy: 

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

papieru lakierowanego i powleczonego folią, 

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

kartonów po mleku i napojach, 

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych mate-

riałach budowlanych, 

tapet, 

pieluch jednorazowych i podpasek, 

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych, 

ubrań. 

Szkło – podział na szkło bezbarwne – biały i szkło kolo-

rowe – zielony pojemnik/worek 

 

Wrzucamy: 

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napo-

jach alkoholowych i olejach roślinnych), 

szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z 

trwale połączonych kilku surowców). 

Nie wrzucamy: 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 

szkła okularowego, 

szkła żaroodpornego, 

zniczy z zawartością wosku, 

żarówek i świetlówek, 

reflektorów, 

opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 

luster, 

szyb okiennych i zbrojonych, 

monitorów i lamp telewizyjnych, 

termometrów i strzykawek. 

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty 

Wrzucamy: 

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobro-

czynnych, 

plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i so-

kach), 

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., 

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

puszki po konserwach, 

folię aluminiową, 

metale kolorowe, 

kapsle, zakrętki od słoików, 

zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykona-

ne z trwale połączonych kilku surowców). 

Nie wrzucamy: 

butelek i pojemników z zawartością, 

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 

opakowań po olejach silnikowych, 

części samochodowych, 

zużytych baterii i akumulatorów, 

puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek 

brązowy 

Wrzucamy: 

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 

gałęzie drzew i krzewów, 

skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

trociny i korę drzew, 

Nie wrzucamy: 

kości zwierząt, 

odchodów zwierząt, 

popiołu z węgla kamiennego, 

leków, 

drewna impregnowanego, 

płyt wiórowych i MDF, 

ziemi i kamieni, 

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do po-

jemnika z odpadami zmieszanymi.  

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulato-

ry, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zu-

żyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w trakcie prowadzonych okresowo zbiórek, a w niektó-

rych przypadkach w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.  
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Z cyklu ciekawe zawody grupa Pszczółki w piątek 10 marca 

odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Czernicy. Podczas 

tego spotkania dowiedzieliśmy się zasad postępowania w przy-

padku pożaru, sposobów alarmowania służb ratowniczych. Pan 

Andrzej zaprezentował nam specjalne ubranie, sprzęt ochron-

ny dróg oddechowych oraz sprzęt do akcji ratowniczo-

gaśniczych. 

Wszyscy bardzo uważ-

nie słuchaliśmy o nie-

bezpiecznej pracy stra-

żaka i chętnie wypowia-

daliśmy się na zadawa-

ne pytania. Z radością 

przymierzyliśmy hełm i 

wsiedliśmy do wozu 

strażackiego, aby choć 

na chwilkę poczuć się 

strażakiem. Ten dzień zapamiętamy na długo, bardzo dziękuje-

my Panu Andrzejowi za poświęcony czas. 

Zaś w piątek 17 marca 

nasze przedszkole od-

wiedził Pan Policjant z 

Komisariatu Policji w 

Gaszowicach. Spotkanie 

było dobrą okazją do 

przypomnienia sobie 

zasad bezpiecznego 

zachowania się na spa-

cerze oraz placu zabaw. Przedszkolaki dowiedziały się jak bez-

Wieści z czernickiego przedszkola „Bajkowe Wzgórze” 

Trzeciego marca 2017 

r. odbyło się w przed-

szkolu spotkanie z 

Panią Geolog, która 

odwiedziła przedszko-

laki, aby opowiedzieć 

im o swojej pracy. 

Dzieci dowiedziały się 

czym zajmuje się geo-

log i jakich narzędzi 

używa w swojej pracy. Nasz gość przyniósł imitacje ka-

mieni w których ukryte były kawałki metali, soli oraz wę-

gla. Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi poszuki-

wacze skarbów bo to ich zadaniem było wydobycie skar-

bu ze środka kamieni. Dzięki temu, że Pani geolog po-

zwoliła im założyć swój kask, okulary i wykorzystać spe-

cjalistyczne narzędzia sprawiło, że dzieci bardzo poważ-

nie podeszły do wykonywanego zadania, a ochotników 

nie brakowało. Mieliśmy okazję sprawdzić jak kryształ 

górski mieni się w słońcu, że to nie węgiel brudzi a pył 

węglowy, że sól nie jest biała itp. 

Na koniec zorganizowany został konkurs z wiedzy zdo-

bytej podczas zajęć. Dzieci, które prawidłowo odpowie-

działy na zadana pytanie otrzymały upominki. Była to bar-

dzo pouczająca lekcja i wspaniale spędzony czas. 
Agnieszka Mandla, Gaszowice 

Spotkanie z Geologiem 

piecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów podczas 

jazdy samochodem. Największym jednak zainteresowaniem 

cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego 

podczas wykonywania pracy policjanta. Przedszkolaki nie bały 

się zadawać pytań, a także dzieliły się swoimi doświadczeniami. 

Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty. 

Jako Kubusiowi 

Przyjaciele Natury 

w czwartek 16 mar-

ca grupa Pszczółki 

podjęła wielkie wy-

zwanie: postanowiła 

zrob ić pyszne, 

zdrowe i kolorowe 

wiosenne kanapki. 

Na stolach zagościły 

świeże warzywa: sałata, rzodkiewki i ogórki, a także rzeżucha i 

kiełki, które kilka dni wcześniej dzieci samodzielnie zasiały. Nie 

zabrakło także wędlin, serów, jajek. Wszystkie dzieci z zaanga-

żowaniem, samodzielnie układały produkty tworząc na kanap-

kach ciekawe kompozycje. Przygotowane kanapki wyglądały 

naprawdę smakowicie - nic więc dziwnego, że po tej kulinarnej 

przygodzie znikły z talerzy bardzo szybko, bo przecież najlepiej 

smakują kanapki przygotowane własnoręcznie. Na tym nie 

koniec 24 marca dzieci obchodziły dzień wody. Z tej okazji 

wszyscy przyszli ubrani na niebiesko. Ten dzień miał na celu 

rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz 

rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewiel-

kie zasoby wody pitnej. Uświadomienie znaczenia wody dla 

życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w 

zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mó-

zgów), muzycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność 

wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie ob-

serwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie 

jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgło-

sy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z 

kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca 

w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia 

oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie trzeba było wpra-

wić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bą-

belków. Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicz-

nymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest nie-

zbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnuj-

my WODY! 

Grupy Pszczółki i Skrzaty w ramach zajęć z języka angielskiego 

uczciły w piątek 17 marca 

dzień św. Patryka. W tym 

dniu dominował kolor zielo-

ny nawiązujący do trawiaste-

go krajobrazu Irlandii i sym-

bolizujący koniczynę. Dzieci 

ubrane na zielono wyruszyły 

na spotkanie z irlandzkim 

skrzatkiem "Leperchaun". Przedszkolaki poznały irlandzkie 

tradycje związane z obchodami dnia św. Patryka. Pszczółki i 

Skrzaty poznały kilka słów w języku angielskim, "wrzucały" pie-

niążki do garnuszka ze złotem, tańczyły na koniczynach. Na 

zakończenie wykonały prace plastyczne: swojego własnego "Mr 

Shamrock" oraz postać Skrzata. Nie mogło zabraknąć skocznej 

irlandzkiej muzyki, przy dźwiękach której roześmiana gromad-

ka zakończyła zabawę.          Edyta Akseńczyk, Czernica 
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„Starość wieńczy życie i jest 

czasem żniw tego, czego się 

nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co 

zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a 

także tego, co wycierpieliśmy i 

wytrzymaliśmy. Jak w końcowej 

partii wielkiej symfonii, te wielkie 

tematy współbrzmią potężnie." 

     Jan Paweł II 

 

Dzień Seniora to szczególne 

święto, święto ludzi starszych, 

którym należy się szacunek  i 

uznanie za bezinteresowną 

miłość i mądrość, jakimi obda-

rowują młodsze pokolenia. 

Aby zwrócić uwagę jak ważne 

i potrzebne jest to święto na 

terenie Gminy Gaszowice 

odbywa się aż pięć spotkań z 

okazji Dnia Seniora. W Pie-

cach 21.03.2017 o godz. 16.00 

na zaproszenie Rady Sołeckiej 

i Koła Gospodyń Wiejskich  

przybyli  Seniorzy  75+ 

oraz  Wójt Gminy Gaszowice. 

Obecni dziennikarze z lokalnej 

telewizji TVT nagrali materiał 

o naszych seniorach. Po raz 

siódmy w naszej Świetlicy 

gościliśmy tak miłych go-

ści. Na  zaproszenie odpowie-

działo ponad 40 seniorów, by 

pobyć razem porozmawiać i 

przypomnieć sobie jak to było 

kiedyś. Właśnie dla takich 

chwil warto organizować ta-

kie spotkania tym najstarszym, 

którzy często są zapominani i 

pozamykani we własnych 

czterech ścianach dla samych 

siebie. Te ich uśmiechy i sama 

obecność dopingują nas do 

dalszej pracy. Rozpoczynając 

to miłe popołudnie złożyłam 

Seniorom życzenia wszystkie-

go co najlepsze, długich lat 

życia w dobrym zdrowiu, w 

gronie najbliższych, pogody 

ducha, satysfakcji oraz spełnie-

nia wszystkich marzeń. W 

tym szczególnym dniu Wójt 

Gminy Paweł Bugdol  również 

życzył Seniorom dużo zdro-

wia, miłości, zrozumienia i 

szacunku wśród najbliższych 

oraz dużo radosnych chwil w 

życiu. Życzył im również, aby 

dojrzały wiek był czasem ak-

tywnym, pełnym pasji i możli-

wości, a jednocześnie czasem 

spełnienia i satysfakcji.  Przed 

naszymi seniorami zaprezen-

towały się Świetliki, które 

przygotowała P. Sonia Nowak 

i P. Katarzyna Palki oraz mło-

dzież Gimnazjum w sztuce 

Romeo i Julia po Śląsku  pod 

czujnym okiem P. Dominiki 

Czogała-Gaszka i P. Moniki 

Dudzik. Występy tych naj-

młodszych pełne były uroku i 

ich szacunku dla starszych, 

natomiast młodzież miło za-

skoczyła występem po śląsku, 

fajnie słyszeć ze nadal kulty-

wują  swoją gwarę. Nie zabra-

kło smacznego jedzenia przy-

gotowanego przez Panie z 

KGW Piece. Uhonorowani  

słodkościami zostali najstarsi 

obecni Pani Barbara Kondrot i 

Pan Edmund Zdziebczok. Go-

ście mogli oglądać zdjęcia - 

wspomnienia z wcześniejszych 

lat wyświetlane na ścianie 

Nasz wieczór umilił Pan Wi-

told Labus, który na gitarze 

przygrywał do piosenek z 

przed lat. Każdy z seniorów 

Dzień Seniora w Piecach 

otrzymał pamiątkowe zdjęcie 

zrobione przez Foto Studio 

Urszula Mazurek  z Gaszowic. 

Myślę, że to popołudnie na 

długo zostanie w pamięci 

wszystkich obecnych. Ser-

decznie wszystkim dziękuję za 

przybycie oraz uświetnienie 

tej jakże wspaniałej imprezy. 

Dziękuję za pomoc przy orga-

nizacji Paniom z KGW oraz 

Radzie sołeckiej!  

 

Gabriela Oślizło 

Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej szkół podstawowych zaw-

sze przynoszą wiele emocji, nie inaczej było również tym ra-

zem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopcy byli świetnie przygo-

towani do zawodów przez swoich nauczycieli, dlatego walka 

na boisku była bardzo wyrównana, a każda akcja mogła odmie-

nić losy spotkania i całych zawodów. Zarówno wśród dziew-

czyn, jak i chłopców najlepsi okazali się uczniowie SP Gaszo-

wice, którzy pokonali rywali z SP Czernica oraz ZSP Szczerbi-

ce. Gratulacje należą się wszystkim zawodniczkom i zawodni-

kom, nauczycielom oraz sędziemu zawodów – Przemysławowi 

Syc za bardzo dobre prowadzenie rozgrywek. 

Skład dziewcząt SP Gaszowice: Marcelina Bienek, Magdalena 

Dudzik, Magdalena Musioł, Aleksandra Franosz, Magdalena 

Buczek, Natalia Lip, Aleksandra Zientek, Natalia Holesz, Wik-

toria Śmieja, Oliwia Roszak, Wiktoria Szweda, Natalia Gawlas, 

Dominika Korbel. 

Skład chłopców SP Gaszowice: Daniel Gaszka, Mateusz Czer-

nik, Kamil Janeczko, Krzysztof Pieczykolan, Karol Mańka, Ka-

rol Wajs, Daniel Żak, Paweł Barczak, Jacek Hadam, Mateusz 

Kasparek, Karol Mazurek, Bartosz Niewrzoł, Dominik Pie-

korz, Patryk Czogała. 

WYNIKI DZIEWCZĄT: 

GASZOWICE – SZCZERBICE 21:10 (11:6) 

GASZOWICE – CZERNICA 8:5 (3:4) 

CZERNICA – SZCZERBICE 9:7 (2:4) 

Tabela: 

1. SP GASZOWICE - 4 pkt, opiekunowie: DOROTA BIE-

NEK / ŁUKASZ WOJACZEK, 

2. SP CZERNICA - 2 pkt, opiekun: ZENOBIA MROZEK, 

3. ZSP SZCZERBICE - 0 pkt, opiekun: BOGDAN LANGER. 

WYNIKI CHŁOPCÓW: 

GASZOWICE – SZCZERBICE 12:8 (8:6) 

GASZOWICE – CZERNICA 12:9 (7:6) 

CZERNICA – SZCZERBICE 11:17 (5:11) 

Tabela: 

1. SP GASZOWICE - 4 pkt, opiekun: ŁUKASZ WOJACZEK, 

2. ZSP SZCZERBICE - 2 pkt, opiekun: BOGDAN LANGER, 

3. SP CZERNICA - 0 pkt, opiekun: ZENOBIA MROZEK. 
Ł.W. 

Gminne rozgrywki w szczypiorniaka  
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Sukcesy koszykarskie SP Gaszowice 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach świetnie spisali 

się w zawodach powiatowych w koszykówce dziewcząt i 

chłopców. Dziewczyny, które rozgrywały swoje zawody 

w Jejkowicach 7 marca pokazały ładną i skuteczna grę, co prze-

łożyło się na końcowy sukces w postaci zwycięstwa w turnieju 

powiatowym w koszykówce. W rozegranych dwóch spotka-

niach (system pucharowy rozgrywek) odniosły dwa pewne 

zwycięstwa nad koleżankami SP Świerklany oraz SP Jejkowice. 

Gratulacje należą się całej drużynie, która spisała się znakomi-

cie oraz pokazała bardzo fajną grę zespołową. Następnie 

dziewczyny udały się na zawody rejonowe, które  rozegrane 

zostały 15 marca w Rudniku. 

Skład: Aleksnadra Zientek, Natalia Holesz, Magdalena Buczek, 

Oliwia Roszak, Marcelina Bienek, Magdalena Dudzik, Magdale-

na Musioł, Wiktoria Śmieja, Natalia Lip, Wiktoria Szweda,  

Natalia Gawlas. 

WYNIKI:  

PÓŁFINAŁ: GASZOWICE – ŚWIERKLANY 12:6  

FINAŁ: GASZOWICE – JEJKOWICE 29:8 

Chłopcy rozegrali swoje zawody 6 marca br. również w Jejko-

wicach. Ucznio-

wie SP Gaszowi-

ce zajęli drugie 

miejsce w zawo-

dach powiato-

wych w koszy-

kówce co pozo-

stawia mały nie-

dosyt. Jechali-

śmy po wygraną 

i byliśmy blisko 

celu. W meczu 

finałowym po słabym początku musieliśmy gonić przeciwnika. 

Udało nam się doprowadzić do dogrywki, w której lepsi okaza-

li się uczniowie SP Świerklany i to oni awansowali do dalszego 

etapu rozgrywek. Chłopakom należą się gratulacje za to, że 

potrafili podnieść się z „kolan” oraz za bardzo ładną grę na 

boisku. 

Skład: Dominik Piekorz, Bartosz Niewrzoł, Jacek Hadam, Jacek 

Czogalla, Mateusz Kasperk, Patryk Czogała, Karol Mazurek, 

Karol Mańka, Mateusz Czernik, Daniel Żak, Kacper Mokszan, 

Filip Kulig. 

WYNIKI:  

PÓŁFINAŁ: GASZOWICE – RASZCZYCE 18:9  

FINAŁ: GASZOWICE – ŚWIERKLANY 21:24         Ł.W. 

Edukacja zamkowa 

Staramy się promować nasz 

zamek, ale także metody pra-

cy, którymi działamy. Tym 

razem pragniemy zaprosić 

Was do współudziału w twór-

czej aktywności. 

 

Spotkanie promujące pro-

gram grantowy operator-

kultury.pl odbędzie się w 

O ś r o d k u  K u l t u r y 

„Zameczek” w Czernicy 

29 marca br. o godzinie 

15:00. Wstęp wolny. 

Zgłoś pomysł, zdobądź fundu-

sze i działaj na rzecz edukacji 

kulturowej realizowanej dla 

dzieci i młodzieży! Oferujemy 

możliwość uzyskania wsparcia 

finansowego na działania z 

zakresu edukacji kulturowej.  

Ramowy program spotkania:  

Prezentacja idei programu 

Bardzo Młoda Kultura i pro-

jektu operatorkultury.pl  

Dwa rodzaje wsparcia w pro-

jekcie - zasady i warunki 

uczestnictwa w:  

- konkursie dla partnerstw 

nauczycieli i animatorów kul-

tury,  

- programie dotacyjnym dla 

realizatorów edukacji kulturo-

wej.  

Co dał mi udział w projekcie? 

– prezentacja zrealizowanych 

projektów w 2016 roku.  

Pragniemy poinformować 

także, że Ośrodek Kultury w 

Czernicy pozyskał dotację w 

ramach Programu Dom Kul-

tury + Inicjatywy Lokalne. 

Celem strategicznym progra-

mu dotacyjnego Narodowego 

Centrum Kultury jest inicjo-

wanie działań służących 

wzmocnieniu zaangażowania 

domów kultury w życie spo-

łeczności lokalnej, odkrywaniu 

i rozwijaniu potencjału i kapi-

tału kulturowego jej członków 

oraz kulturotwórczych zaso-

bów społeczności. 

Z tej okazji zapraszamy 

mieszkańców, społeczni-

ków, lokalnych liderów na 

spotkanie „Z kulturą nam 

po drodze”, które odbę-

dzie się 6 kwietnia 2017 r. 

o godz. 18:00 w murach 

czernickiego zamku. 

Odpowiemy sobie na pytania 

jaka jest, jaka może być, jaką 

możemy wspólnie stworzyć – 

kulturę czernicką. Co więcej 

damy Wam środki finansowe 

by kulturalne działania w 

Czernicy mogły stać się rze-

czywistymi. 
Zameczek 
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Czernicko-łukowska sylwa, część II 

Dla wszyst-

kich zafascy-

nowany ch 

lokalną hi-

storią mamy 

dobre wie-

ści. Z uwagi na fakt, że Sto-

warzyszenie Spichlerz po-

zyskało środki finansowe w 

ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, pojawiła się 

sposobność wydania dru-

giej części sylwy wspomnie-

niowej. Kto chętny, niech 

opowie o swoim czasie z 

dawnej Czernicy lub Łuko-

wa. Fotografie, listy, doku-

menty. Jesteśmy gotowi do 

słuchania, pisania i skano-

wania. Wszystkich chęt-

nych prosimy o kontakt 

pod  numerem 880 

466 489. Zapraszamy. 
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W sobotę  4 marca 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyła się 

kolejna edycja „Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gaszowi-

ce”. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn. Zwycięzcami zostali piłkarze drużyny KRÓLEWSCY a na kolejnych miejscach 

uplasowali się: LORKENTECH I PRZYJACIELE, POLICJANCI, TDI DIESEL, PREZES TJ, SZWAGRY, RZEŹNIKI oraz OSP GA-

SZOWICE. Najlepszym zawodnikiem okazał się Przemysław Sznajder, natomiast trofeum dla najlepszego bramkarza przypadło 

Sebastianowi Tomaszewskiemu. Królem strzelców został Kamil Elias.                  UG 

Halowy turniej piłkarski 

Po sukcesach w zawodach powiatowych uczniowie SP Gaszo-

wice udali się na kolejne etapy rozgrywek Śląskiego Szkolnego 

Związku Sportowego. 

Tenis stołowy: Kolejne zwycięstwo 

zapisali na swoim koncie uczniowie SP 

Gaszowice, tym razem bezkonkurencyj-

ni okazali się w zawodach rejonowych w 

tenisie stołowym chłopców, które odby-

ły się 14 marca br. w Pawłowie. Drużyna 

SP Gaszowice w składzie Rafał Ogon 

oraz Dominik Piekorz pokonała rywali i 

wywalczyła awans do Półfinału Woje-

wódzkiego w Ligocie (gmina Czechowi-

ce–Dziedzice). Warto zaznaczyć, że na 

tym etapie rozgrywek w składzie każdej drużyny występują już 

zawodnicy startujący w klubach sportowych, dlatego wywal-

czony awans cieszy tym bardziej. Opiekun Łukasz Wojaczek. 

WYNIKI: 

GASZOWICE – KRZANOWICE 3:1 

GASZOWICE – PRZEGĘDZA 3:0 

GASZOWICE – PAWŁÓW 3:0 

Koszykówka: Uczennice SP Gaszowice udały się 15 marca na 

zawody rejonowe w koszykówce do Rudnika. Zawody jak 

przystało na ten etap rozgrywek były emocjonujące i trzymały 

w napięciu do ostatnich sekund. Każda z trzech drużyn chciała 

osiągnąć jak najlepszy rezultat dlatego walka na boisku przebie-

gała w każdym meczu przez wszystkie cztery kwarty, a wynik 

na tablicy zmieniał się z każdą akcją. Zespół z Gaszowic zagrał 

jednak najbardziej drużynowo, a każda z dziewczyn dołożyła 

swoją cenną „cegiełkę” do osiągniętego rezultatu. Gratulacje 

dla dziewczyn za wzorową postawę i wywalczenie historyczne-

go sukcesu w postaci awansu do Półfinału Wojewódzkiego 

w koszykówce. Sukces ten zawdzięczamy pracy jaką wkładają 

nasi uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego oraz zaję-

ciach pozalekcyjnych z projektów Junior sport oraz Szkolny 

Klub Sportowy. Opiekunowie Dorota Bienek, Łukasz Woja-

czek 

SKŁAD: Aleksandra Zientek, Natalia Holesz, Magdalena Bu-

czek, Oliwia Roszak, Marcelina Bienek, Magdalena Dudzik, 

Magdalena Musioł, Wiktoria Śmieja, Natalia Lip, Wiktoria 

Szweda, Natalia Gawlas, Patrycja Merkel. 

WYNIKI: 

GASZOWICE – RUDNIK 21:20 (10:6; 2:4; 3:6; 6;4) 

GASZOWICE – MARKOWICE 22:16 (6:4; 0:8; 12:2; 4:2)  Ł.W. 

Z OKAZJI 700-LECIA CZERNICY ZAPRASZAMY NA III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GASZOWICE. 

Turniej odbędzie się 13.05.2017 r. 

w SP im H.M Góreckiego w Czernicy . 

Program: 

9.00 - rozgrywki pań 20 lat i więcej, 

11.00 - rozgrywki mężczyzn od 20-45 lat oraz 45-70 lat. 

Zapisy przyjmowane są od 1.04-2.05.2017 r. pod nr 604058813, 510567012, 603205130. 
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Podjęta w ubiegłym roku współpraca Gminy Gaszowice z 

Fundacją PKO zaowocowała w naszej Gminie konkretnym 
przedsięwzięciem - na terenie boiska sportowego w Piecach 

powstała ścieżka zdrowia. 
Cały projekt prowadzono przy udziale wolontariusza - pra-

cownika PKO Banku Polskiego, który udzielał wsparcia przy 
jego realizacji oraz koordynował wszelkie działania. Ponadto 

w prace przygotowawcze oraz porządkowe zaangażowani 
byli członkowie klubu sportowego. Całość zadania zamknęła 

się kwotą 16.000 zł z czego 10.000 zł stanowiła darowizna 
PKO. Zasadniczym i najważniejszym celem było zaspokoje-

nie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie stworzenia 
przestrzeni do podejmowania aktywności ruchowej oraz 

podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez zagospodaro-
wanie terenu w sąsiedztwie klubu sportowego.  

Zakres realizowanego projektu polegał na stworzeniu ścieżki 
aktywności ruchowej jako przestrzeni dla mieszkańców so-
łectwa Piece, a przede wszystkim tych którzy są aktywni i 

czynnie działają w strukturach miejscowego klubu sportowe-
go cieszącego się długoletnią tradycją. Teren, na którym 

umiejscowiono ścieżkę zdrowia jest zlokalizowany w bezpo-
średnim sąsiedztwie  kompleksu sportowego w postaci bo-

iska, oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego na którym działa 
Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice. W jego strukturach 

trenują sekcje młodzieżowe, a aktualnie oferta klubu została 
wzbogacona o szkółkę piłkarską. Najmłodsi zawodnicy klu-

bu, jak i ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką będą 
mieli odpowiednie warunki najpierw dla zabawy, a z czasem i 

do treningu. Teren ten ma stanowić przestrzeń skierowaną 
dla konkretnej grupy odbiorców oraz spełniać ściśle okre-

ślone funkcje. Ma stanowić jeden z etapów procesu treningu 
umiejętności poprzez zabawę, która dla dzieci w tych kate-

goriach wiekowych jest póki co najważniejsza. Z kolei dla 
sztabu trenerskiego będzie to alternatywa dla zajęć stacjo-
narnych, a także dobra baza przy organizacji klubowych obo-

zów dochodzeniowych.  
Ścieżka ma pełnić jeszcze jedną ważną rolę z punktu widze-

nia potencjalnych mieszkańców sołectwa – ma to być miej-
sce wzajemnej integracji. Bardzo często zarówno na treningi 

w tygodniu, jak i mecze weekendowe przychodzą rodziny z 
malutkimi dziećmi, dla których w tym miejscu nie było żad-

nej oferty. Stąd też narodził się pomysł zagospodarowania 
niewykorzystanej dotąd przestrzeni i to właśnie nie w for-

mie tradycyjnego placu zabaw ale ścieżki zdrowia, która ma 
być funkcjonalna i zabezpieczać potrzeby konkretnego grona 

odbiorców.  
Urządzenie tego terenu dało społeczności kolejne miejsce 

do podejmowania aktywności fizycznej, wzajemnej integracji, 
zawodnikom bazę do trenowania, matkom „punkt” wymiany 

wzajemnych doświadczeń wychowawczych, a najmłodszym 
pociechom przestrzeń do wyładowania nadmiaru energii. 

W dniu 8 marca na lodowisku krytym w Pszowie odbyły się 

Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego dla 

Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów. Podstawówki repre-

zentowane były przez szkoły z Lysek, Czernicy oraz Zwono-

wic, zespoły gimnazjalne natomiast przyjechały z Jankowic, 

Jejkowic, Świerklan, Pieców oraz Lysek. Każdy zawodnik 

brał udział w dwóch ślizgach – na krótkim oraz długim dy-

stansie, w podsumowaniu zaś brano pod uwagę trzy najlep-

sze wyniki w każdym ślizgu. W zawodach podstawówek w 

kategorii dziewcząt wyniki przedstawiły się następująco: I 

miejsce Czernica, II Zwonowice, III Lyski, natomiast wśród 

chłopców I miejsce Zwonowice, II Czernica, III Lyski. Naj-

szybszą zawodniczką została Karolina Gryt ze SP w Czerni-

cy, najszybszym zawodnikiem zaś Filip Szmajduch również ze 

SP w Czernicy. 

W turnieju gimnazjalnym w kategorii dziewcząt I miejsce 

zajęło Gimnazjum w Piecach, II w Lyskach, III w Jejkowicach, 

IV w Jankowicach oraz V w Świerklanach. W kategorii 

chłopców I miejsce zajęło Gimnazjum w Piecach, II w Jejko-

wicach, III w Świerklanach, IV w Lyskach oraz V w Jankowi-

cach. Najszybszą gimnazjalistką okazała się Małgorzata Kacz-

marzyk z Piec, a najszybszym zawodnikiem Łukasz Gembal-

czyk również z Piec. Każda z drużyn uhonorowana została 

pamiątkowym dyplomem, a zwycięskie zespoły dodatkowo 

pucharem oraz medalami.       UKS 

Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego  Zdrowie, trening zabawa 
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Zapraszamy do czernickiego „Zameczku” na wydarze-

nia marcowe: 

-1.04.2017 r., godz. 18:00 „Niecodziennik” czyli kon-

cert poezji śpiewanej, wstęp wolny, 

- Kwiecień z Galerią Jednego Obrazu Kawiarnia 

Rothówka, wstęp wolny. 

- 3.04.2017 r., godz. 18:00 Dzień Książki dla Dzieci – 

Ośrodek Kultury w Czernicy, wstęp wolny. 

- 6.04.2017 r., godz. 18:00 Z kulturą nam po drodze – 

Ośrodek Kultury w Czernicy, wstęp wolny. 

- 8.04.2017 r., godz. 10:00 Plenerowe Jajo, park przy 

Ośrodku Kultury w Czernicy, wstęp wolny. 

- 27.04.2017 r., godz. 18:00 Wieczór literacki z Maria-

nem Lechem Bednarkiem, Ośrodek Kultury w Czerni-

cy, wstęp wolny. 

- Warsztaty z Horyzontami – kolejna edycja poniedział-

kowa: Tańcowała Igła z Nitką Kawiarnia Rothówka, 

koszt 10 zł/zajęcia. 

- 30.04.2017 r., godz. 17:00 Teatralne wieczorynki dla 

Małych i Dużych czyli comiesięczne spotkanie z te-

atrem, Bilety dostępne w Kawiarni Rothówka, 8 zł/

osoby. 

 Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza do udziału w wycieczkach organizowa-

nych w 2017 roku.  W planach m.in. Kraków, Słowacja, Wrocław, Łódź, Zabrze i Gliwice. 

Szczegóły i zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury, tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387. 


