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Zapraszamy mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 

25 rok życia, do zapisywania się na bezpłatne kursy kom-

puterowe, które odbywają się w Gaszowicach oraz Czer-

nicy w ramach projektu „Gaszowice – gmina kompetent-

na cyfrowo”. Planujemy rozpoczęcie kursów dla dwóch 

grup 12-osobowych. Serdecznie zapraszamy osoby po-

czątkujące oraz zainteresowane jednym z 7 dostępnych 

modułów szkoleniowych. Zapisy prowadzone są w Urzę-

dzie Gminy Gaszowice (pokój nr 3), pod nr tel. 32 43 

27 144 oraz poprzez formularz na stronie internetowej 

www.cyfrowegaszowice.pl.           UG 

KURSY KOMPUTEROWE - OSTATNIE MIEJSCA 

W dniach od 18 do 22 marca br. odbyły się zebrania wiejskie, podczas których wybierano 

rady sołeckie i sołtysów. Poniżej przedstawiamy Państwu nowo wybranych reprezentan-

tów sołectw. 

GASZOWICE - W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych Sołtysem Sołectwa 

Gaszowice został Pan JOACHIM JEZUSEK. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybra-

ni: LAZAR ADAM, BIAŁEK JERZY, SŁOBODA JÓZEF, CICHOS KRYSTIAN, MAŃKA 

KATARZYNA, FAUCZ MARIA. 

 

PIECE - W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych Sołtysem Sołectwa Piece zosta-

ła Pani GABRIELA OŚLIZŁO. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: SALWI-

CZEK JADWIGA, MAZUREK ALFRED, DOBRZYŃSKA JUSTYNA, GRZYBEK KATA-

RZYNA. 

 

SZCZERBICE - W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych Sołtysem Sołectwa 

Szczerbice został Pan MIECZYSŁAW SZYMIK. Natomiast 

do rady sołeckiej zostali wybrani: KOWALSKI PIOTR, 

OCHOJSKA GABRIELA, HAŁAS HENRYK, HADAM TADE-

USZ, CZYŻYK AGNIESZKA, KOSTECZKO BOŻENA. 

 

CZERNICA - W wyniku przeprowadzonych wyborów taj-

nych Sołtysem Sołectwa Czernica został Pan ADAM MRÓZ. 

Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani WARŁO MAREK, 

PORWOŁ MONIKA, PAULUS DANUTA, CNOTA ARTUR, 

LUKOSZEK ANDRZEJ, KAWULOK JERZY. 

 

ŁUKÓW ŚLĄSKI - W wyniku przeprowadzonych wyborów 

tajnych Sołtysem Sołectwa Łuków Śląski została Pani BARBA-

RA WATOŁA. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: 

APPEL JOANNA, MIELIMONKA ZENON, KOLOSKO AN-

TONI, KOPIEC PIOTR.            UG 

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SOŁECKICH 
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DZIEŃ WODY 

W ramach progra-

mu Kubus iowi 
Przyjaciele Natury, 

którego koordyna-
torem jest p.Edyta 

Akseńczyk, malusz-
ki obchodziły dzień 

wody. 
Przedszkolaki dowiedziały się skąd bierze się woda w kra-

nie, do czego jest potrzebna woda i jak tę wodę oszczę-
dzać. 

Wszystkie Pszczółki zgodnie stwierdziły, że woda nie ma ani 
koloru, ani zapachu, ani kształtu. Sprawdziły co pływa, a co 

tonie i rozegrały prawdziwą bitwę morską. 
Na podsumowanie wywołaliśmy „burzę w szklance wody”, 

którą później wypiliśmy i pomalowaliśmy kropelki wody 
farbami.                    E.Akseńczyk 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach od 2018 roku 

działa grupa taneczna Realise, która prowadzona jest w ramach 

współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Czer-

wionce-Leszczynach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowa-

nego nauczyciela tańca, panią Marzenę Butyłkin. W zajęciach ta-

necznych uczestniczy ok. 30 dzieci. Choreografie grupy Realise 

oparte są o technikę tańca współczesnego i wzbogacane są cy-

klicznymi warsztatami z zakresu akrobatyki i tańca klasycznego. 

Zespół reprezentuje szkołę w Szczerbicach na różnych imprezach 

tanecznych o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim 

oraz uświetnia swoimi występami uroczystości oraz imprezy 

szkolne. 

Osiągnięcia grupy Realise w 2018 r.: 

- IV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” 

w Niedobczycach - III miejsce, 

- VIII Powiatowy Konkurs Młodych Talentów w Rybniku – I miej-

sce i Grand Prix, 

- XI Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2018” w Sosnowcu – wyróżnienie II stopnia, 

- Radliński Festiwal Najmłodszych „Mała Poleczka 2018” ( rejonowy ) - wyróżnienie, 

- V Ogólnopolski Konkurs Tańca „Rhythm & Style – First Step” w Niedobczycach – II miejsce, 

- XI Przegląd Zespołów Tanecznych w Pszowie ( ogólnopolski ) - udział, 

- Wiosenne Popisy Taneczne 2018 w Wojkowicach ( ogólnopolski ) - udział, 

- X Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych – wyróżnienie,  

Zajęcia taneczne prowadzone były także z dwoma duetami. 

1. Nicola Butyłkin i Julia Pyszny: Festiwal Tańca Zator 2018 ( ogólnopolski ) – I miejsce, VIII Powiatowy Konkurs Młodych Talentów w 

Rybniku – I miejsce, Festiwal „Roztańczona Metropolia” w Świętochłowicach ( ogólnopolski ) - udział, XVI Międzynarodowy Festiwal 

Taneczny Ballo w Żorach – II miejsce, pokaz taneczny na Koncercie Dzieci Rodzicom w RCK w Rybniku. 

2. Alicja Dziuba i Nadia Kiermacz: Festiwal Tańca Zator 2018 ( ogólnopolski ) – III miejsce, V Beskidzki Festiwal Tańca w Kętach 

( ogólnopolski ) – IV miejsce. Gratulujemy tancerzom i życzymy dalszych sukcesów.                 ZSP 

SUKCESY SZCZERBICKICH TANCEREK 

Maciej Regulski – uczeń klasy IVc, SP Czernica został jednym  

z laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. 

„Strażak w akcji”. Maciek zdobył II miejsce w powiecie rybnic-

kim w kategorii klas IV – VI. Jego praca została doceniona,  

a sam Maciek zaproszony do Starostwa Rybnickiego na uroczy-

stość wręczenia dyplomów i nagród, która odbyła się 

27.02.2019 r. Wręczenia nagród dokonali Wicestarosta Powia-

tu Rybnickiego Marek Profaska i Prezes Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku OSP RP w Rybniku dh Witold Ryszka. 

Bardzo się cieszymy i gratulujemy Maćkowi!     A.Tkocz 

W dniach 24 i 25 lutego odbyła się 2-dniowa wycieczka do 

Zakopanego.  W drodze na miejsce zatrzymaliśmy się aby 

uczestniczyć w Mszy Św. w Wadowicach. Na miejscu można 

było spróbować słynnej kremówki tak uwielbianej przez Na-

szego papieża św. Jana Pawła II. Po dotarciu do celu, ciepło 

się ubraliśmy aby wziąć w kuligu, który ze względu na brak 

śniegu odbył się wozami. Zobaczyliśmy przepiękną panoramę 

Zakopanego, zatrzymaliśmy się żeby upiec kiełbaskę na ogni-

sku. Po powrocie i obiadokolacji, spotkaliśmy się z piękną  

i miłą góralką Małgośką. Do północy trwała zabawa w góral-

skie wesele. Drugi dzień rozpoczęliśmy od śniadania, następ-

nie zwiedziliśmy uroczy kościółek, muzeum przyrodnicze, 

skocznię no i oczywiście ikony Zakopanego tj. Krupówki  

i Gubałówkę. Zadowoleni, uśmiechnięci wróciliśmy szczęśli-

wie do domu.                 J.S. 

SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

KGW SZCZERBICE W ZAKOPANEM 
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SUKCESY CZERNICZANEK W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

6 marca 2019 r. w Czerwionce – Leszczynach odbył się powiatowy 

etap konkursu recytatorskiego. Szkoła z Czernicy wystawiła do zma-

gań z kulturą języka dwie reprezentantki. Były to Milena Pasierbska  

z klasy VI i Marta Białek z klasy V. 

Konkurs należy do bardzo trudnych, wymaga stalowych nerwów  

i takiej interpretacji tekstów, żeby zachwycić bardzo wymagające ju-

ry. Dziewczynom się to udało i obydwie odniosły sukces. 

Milena zdobyła III miejsce, a Marta wyróżnienie :-). Cieszymy 

się z sukcesów naszych uczennic :-). 

Miło było obserwować także byłą uczennicę SP Czernica,  

a obecnie reprezentantkę Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach – Sonię Święty z klasy III gimnazjum. Sonia 

rewelacyjnie zaprezentowała się w recytacji poezji i prozy  

i po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna. Zasłużenie 

zdobyła I miejsce! 

A. Tkocz 

26 lutego 2019 r. byliśmy (SP Czernica) organizatorami gminnego turnieju w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Turniej ro-

zegrano systemem "każdy z każdym" i po zaciętych pojedynkach wyniki w kategorii dziewcząt przedstawiały się następująco:  

I miejsce - SP Czernica, II miejsce - SP Gaszowice, III miejsce - ZSP Szczerbice. Skład naszej reprezentacji: Nikola Porwoł, Kinga 

Bugdol, Oliwia Tkocz, Agata Tomeczek, Emilia Dera, Martyna Kosteczko, Martyna Guzy, Nicola Donga, Kolarczyk Wiktoria. 

Opiekun Z. Mrozek. 

Ta sama drużyna zwyciężyła w Mistrzostwach Powiatu w Jankowicach już 4 marca. Za nami na II miejscu uplasowała się SP Jan-

kowice, a na III miejscu SP Jejkowice. Gratulujemy dziewczynom i trzymamy kciuki za ich dalsze sukcesy. Teraz muszą przygo-

tować zgodnie z terminarzem rozgrywek Śląskiego Związku Sportowego do etapu rejonowego. 

 

W turnieju gminnym, w kategorii chłopców klasyfikacja wygląda następująco: I miejsce SP Gaszowice, II miejsce SP Czernica,  

III miejsce ZSP Szczerbice. 

Skład zwycięskiej drużyny SP Gaszowice: Kamil Stroba, Mateusz Cieślik, Jakub Zapała, Mateusz Piskuła, Jonasz Maćczak, Daniel 

Jureczka, Oskar Rzechak, Karol Piekorz, Michał Mańka, Jakub Sklarek. Skład drużyny z Czernicy: Tymoteusz Pytlik, Jan Supre-

wicz, Kamil Szymiczek, Bartosz Olszyna, Wojciech Olszyna, Jakub Mikołajczyk, Olaf Jonderko, Ksawier Gwoździk, Wiktor Jon-

derko, Nikodem Gebauer. Opiekun Z. Mrozek. Gratulujemy!                  Z.M. 

MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ  

W dniach od 12 do 16 marca br. 47 uczniów szkół podstawowych 

ze Szczerbic i Czernicy wspólnie uczestniczyło w imprezie wyjaz-

dowej - programie EuroWeek – Szkoła Liderów. Dla uczniów z 

Czernicy była to pierwsza tego typu impreza, dla dzieci ze Szczer-

bic - druga. Wyjazd zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: 

Alicja Borkowska i Aleksandra Niesobska. Opiekę nad dziećmi 

sprawowały również panie: Klaudia Wojaczek i Anna Mroczko. 

Obóz językowy odbywał się w malowniczej miejscowości Różanka 

na Ziemi Kłodzkiej. Zanim jednak dotarliśmy na miejsce odwiedzi-

liśmy Kłodzko. W towarzystwie przewodnika pokonaliśmy pod-

ziemny labirynt. Najodważniejsi przeszli bardzo wąskim i niskim chodnikiem,  pokonując tym samym swój strach. Z górnej czę-

ści Twierdzy mogliśmy podziwiać piękną panoramę miasta i gór otaczających Ziemię Kłodzką. 

W Willi Wiktoria czekali na nas wolontariusze z różnych stron świata: Indonezji, Wietnamu, Meksyku, Pakistanu, Dominikany, 

Kolumbii, Argentyny oraz Birmy. Codziennie stawialiśmy czoło nowym wyzwaniom językowym i nie tylko. Zajęcia były prowa-

dzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Wszystkie zajęcia odbywały się oczy-

wiście w języku angielskim. Wspólnie robiliśmy projekty, poznawaliśmy kulturę nowych krajów takich jak Kolumbia czy Wiet-

nam. Bawiliśmy się w gry integracyjne i tańczyliśmy salsę. Wiele zadań wykonywanych było w grupach, w skład których wcho-

dziły osoby z różnych szkół z całej Polski, co stwarzało wiele możliwości zawiązania nowych znajomości. Dla niektórych uczest-

ników było to doskonałym treningiem przezwyciężania swojej nieśmiałości. Każdy mógł przełamać bariery językowe. To był 

niezapomniany i bardzo owocny czas.            ZSP Szczerbice i SP Czernica 

EUROWEEK 
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ŁYŻWIARSKI SUKCES 

05.03.2019 r. na lodowisku w 

Pszowie zostały rozegrane zawo-

dy w łyżwiarstwie szybkim. Re-

prezentantki SP w Czernicy: Mar-

tyna Guzy, Martyna Kosteczko, 

Agata Tomeczek, Kinga Bugdol i 

Oliwia Bęcała pojechały znakomi-

cie i wywalczyły III miejsce w kla-

syfikacji powiatowej, a I miejsce w 

gminnej. Opiekun Z. Mrozek. Zawody tym razem wygrały kol. 

z SP w Lyskach, a II miejsce zajęła SP Pstrążna . IV miejsce zaję-

ła ekipa z SP w Gaszowicach. O różnicy miejsc decydowały 

setne sekund. Bardzo dziewczętom gratulujemy.         Z.M. 

Z wielką radością informujemy, że 

Pan Jerzy Kawulok – członek Stowa-
rzyszenia Działań Lokalnych 

„Spichlerz” oraz założyciel czernickiej 
grupy fotograficznej „Fotospichlerz” 

otrzymał pierwszą nagrodę w konkur-
sie Dziennika Zachodniego 

„Osobowość Roku 2018”, w katego-

rii „Kultura”, w powiecie rybnickim. 

„Jeżdżę na łyżwach” oraz „Doskonalę jazdę na łyżwach” już na 

finiszu. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider zorganizował 10 

wyjazdów na lodowisko do Pszowa w terminie od 24 listopa-

da do 2 marca bieżącego roku. Z projektu skorzystali ucznio-

wie szkół podstawowych z Gaszowic, Szczerbic oraz Piec. 

Na realizację projektów pozyskano środki z Urzędu Gminy, 

dzięki którym uczniowie pod opieką nauczycieli mogli dosko-

nalić swoje umiejętności łyżwiarskie oraz z pożytkiem dla 

zdrowia spędzić czas wolny. 

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali słodki 

poczęstunek. 

Z projektu skorzystało około 400 uczniów oraz kilkunastu 

nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy pełnili rolę opieku-

nów. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider pragnie podzięko-

wać wszystkim osobom, które były zaangażowane podczas 

realizacji projektów: Justynie Gawrońskiej, Bogdanowi Lan-

growi, Agnieszce Lasocha, Aleksandrze Walkowicz, Joannie 

Hein, Soni Nowak, Agnieszce Chowaniec, Katarzynie Bracha-

czek, Dorocie Bieniek, Łukaszowi Wojaczkowi, Stanisławie 

Janyga, Hannie Goworowskiej. 

Serdeczne podziękowania również dla Dyrektorów Szkół za 

pomoc i współpracę. 

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Mariana Procka, 

który zadbał o bezpieczeństwo uczestników podczas dojazdu 

na lodowisko, jak i podczas powrotu. 

Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli – Iwona Wolnik oraz 

Mariusz Gawliczek. 

W dniu 13 marca 

br. w sali OSP 

Szczerbice odbyło 

się spotkanie KGW 

Szczerbice z okazji 

"Dn ia  kob iet " .  

W naszej uroczy-

stości wzięli udział 

zaproszeni goście: 

Wójt Gminy - Paweł Bugdol, Prezes Gminnego Związku Kó-

łek i Organizacji Rolniczych - Damian Krauze, Radna Powiatu 

Rybnickiego - Karina Stępień oraz Radni Sołectwa Szczerbice. 

Panowie złożyli wszystkim członkiniom życzenia z okazji ob-

chodzonego święta. Podczas spotkania życzenia złożono rów-

nież Panu Mieczysławowi Szymik z okazji "Dnia Sołtysa". 

Wszystkie Panie otrzymały kwiaty. Całą imprezę swoimi wy-

stępami uświetnił zespół "Szczyrbicko Czelodka". Wszystkim 

serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości i już dziś za-

praszamy do udziału w kolejnym roku.       Janina Strzelec 

UROCZYSTE OBCHODY DN IA KOBIET 

NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH 

CZERNICKA OSOBOWOŚĆ ROKU 

Opłata za odpady komunalne 
 

Przypominamy, że 20 marca br. minął  kolejny kwartalny 

termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.  

OFERTA OŚRODKA KULTURY „ZAMECZEK” 


