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Na zdjęciu: Zespół folklorystyczny „Trojak” z Czernicy. 

Na zdjęciu: Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Piecach. 

Na zdjęciu: Dzień seniora w Piecach. Na zdjęciu: Dzień seniora w Gaszowicach. 

Spotkanie Wielkanocne Kół Gospodyń 

W dniu 29.03.2015 r. w Świetlicy w Piecach odbyło się spotkanie Kół 
Gospodyń Wiejskich gminy Gaszowice i Jejkowice w ramach cyklu 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Wielkanoc 2015, którego organizato-
rem jest Gminny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych. Każde z 
Kół zaprezentowało tradycyjne potrawy wielkanocne oraz dekoracje 
świąteczne. Podczas spotkania Panie z KGW Jejkowice zaprezento-
wały występy po Śląsku dla rozbawienia wszystkich obecnych. Każde-
go roku w niedzielę Palmową jedno z Kół Gospodyń organizuje to 
spotkanie u siebie. Oczywiście impreza ta jest otwarta dla mieszkań-
ców gminy chętnych posmakować wielkanocnych potraw, zobaczyć 
tradycyjne malowanie jaj, jak również zakupić smakołyki na swe 
świąteczne stoły. Na spotkaniu obecni byli: Wójt  Paweł Bugdol, 
przedstawicielka Starostwa Powiatowego w osobie Sekretarz - Kata-
rzyna Wawoczny oraz Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet - Irena 
Adamczyk. Po zakończeniu oficjalnej części świętowania panie z KGW 
przy kawie miały okazje do wspólnej wymiany opinii na temat po-
traw, tradycji i przygotowań do świąt. Dziękuje wszystkim, którzy 
zaangażowani byli w organizację tej imprezy.        G.O. 

Na zdjęciu: Panie z KGW Gaszowice na zajęciach w gaszowickim przedszkolu. 
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Odbiór odpadów z bocznych dróg 

Informujemy, że wszystkie osoby będące właścicielami bocz-
nych dróg dojazdowych, które nie wyrażają zgody na wjazd 
samochodów odbierających odpady komunalne na teren w/w 
drogi, powinny złożyć pisemne oświadczenie, w którym podają 
miejsce odbioru odpadów. 

Należy również zwrócić uwagę, że jeśli w danym dniu firma nie 
podjedzie pod dom, to zapewne  jest to uzasadnione. Chcemy 
odbierać odpady z każdej nieruchomości, jednakże mogą być 
przypadki, w których właściciele dróg prywatnych mogą nie 
wyrazić zgody, aby śmieciarka wjeżdżała  w ich drogę. W takich 
sytuacjach kosze trzeba będzie dowozić do drogi głównej. Pro-
simy o zgłaszanie takich informacji w Referacie Ochrony Środo-

wiska Urzędu Gminy (pokój 03).           UG 

OGŁOSZENIA SOŁTYSÓW 

Sołtys Szczerbic informuje że w dniach 13, 14 i 15 maja           
w godzinach  od 9:00-15:00 w budynku OSP w Szczerbicach 

będzie  odbierany podatek od nieruchomości.  

Informacja o podatkach  dla mieszkańców Piec! 

Podatek od nieruchomości odbierany będzie w dniach od 13-
15.05.2015 r. w godz. od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00    
w Świetlicy w Piecach. Przypominam również mieszkańcom  

o obowiązkowej opłacie za posiadanie psa!  

Opłata za psa 

Organ podatkowy przypomina, że do dnia 29.06.2015 r. należy 
uiścić opłatę od posiadania psa za 2015 r. Zgodnie z Uchwałą 
Nr OG-BR.0007.9.58.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
30.10.2014 r. ustalono roczną stawkę opłaty pobieranej od 
osób fizycznych od posiadania psów wysokości 30,00 zł za jed-
nego psa, którą można uiścić między innymi przy okazji płatno-
ści II raty podatku u Sołtysów lub na rachunek bankowy Urzę-
du (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Nr 56 8470 0001 

2040 0051 5025 0001).                  UG 

Nielegalna wycinka drzew w Czernicy 

W miesiącu lutym br. na terenach będących własnością Gminy 
Gaszowice w miejscowości Czernica dokonano nielegalnego 
usunięcia oraz kradzieży 12 sztuk drzew (głogi, brzozy, dęby, 
jabłonie). Tutejszy Urząd Gminy dokonał zgłoszenia nielegalne-
go procederu jednostce Policji w Gaszowicach. O wycince po-
informowane zostało także Starostwo Powiatowe w Rybniku. 
W sprawie dokonano wyceny usuniętych drzew oraz prowa-
dzone było postępowanie przez Prokuraturę Rejonową, które 
zostało umorzone. Policja w dalszym ciągu prowadzi czynności 
mające ustalić sprawcę tego wykroczenia. Zwracamy się do 
wszystkich osób, które mogłyby zaświadczyć, kto dokonał nie-
legalnego usunięcia drzew w pasie drogowym drogi łączącej ul. 
Sobieskiego i ul. Barcioka w Czernicy. Informację należy prze-
kazać funkcjonariuszom komisariatu Policji w Gaszowicach.UG 

Mistrzostwa Gminy Gaszowice w Piłce Nożnej  

Tuż po świętach wielkanocnych na obiekcie Orlik przy Gimna-
zjum w Piecach spotkali się uczniowie Szkół Podstawowych, 
aby zmierzyć się w Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gmi-
ny. Rozgrywkom sprzyjała aura, więc zawodniczki i zawodnicy      
z wielką werwą walczyli na boisku o jak najlepszy wynik.         
W kategorii dziewcząt wystartowały dwie szkoły SP Czernica 
oraz ZSP Szczerbice. Myli się ten, kto uważa, że dziewczyny 
nie potrafią kopać w piłkę, ponieważ spotkanie tych zespo-
łów było najbardziej wyrównane i emocjonujące, a o końco-
wym wyniku przesądziły rzuty karne. Dziewczyny dały radę       
i ani przez chwilę nie poddawały się na boisku raz po raz za-
grażając bramce przeciwniczek. Wynik 1:1, dogrywka bez 
rozstrzygnięcia więc potrzebne były rzuty karne, a w nich po 
siódmej serii lepsze okazały się dziewczyny z ZSP Szczerbice 
2:1 w karnych. Po dziewczynach przyszło rywalizować chłopa-
kom. Do zawodów zgłoszono trzy zespoły, które rywalizowały 
systemem każdy z każdym. Tutaj walka i emocje też były 
ogromne lecz bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z ZSP 
Szczerbice pokonując w swoich meczach odpowiednio kole-
gów z Gaszowic 3:0 oraz SP Czernica 6:1. Batalię o druga lo-
katę stoczyli ze sobą uczniowie SP Gaszowice i SP Czernica, 
mecz ten zakończył się wynikiem 2:2 i podziałem punktów.     
O końcowym rezultacie zadecydowały więc pojedynki z ZSP 
Szczerbice, dlatego lepszym stosunkiem bramek drugą lokatę 
zdobyli uczniowie SP Gaszowice, a trzecie SP Czernica. 

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za sporto-
wą postawę i rywalizację w duchu „Fair – Play”, a także na-
uczycielom Wychowania Fizycznego, którzy przygotowali 
uczniów do zawodów – Pani Zenobii Mrozek, Panom Bogda-
nowi Langer i Łukaszowi Wojaczek. 

Podsumowując był to dzień Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
ze Szczerbic, któremu Gratulujemy i życzymy sukcesów na 
dalszych etapach godnie reprezentując Gminę Gaszowice. 

Skład zwycięskich drużyn z ZSP Szczerbice: 

Dziewczyny: Strokosz Zuzanna, Gawliczek Marta, Raszczyk 
Wiktoria, Wystyrk Marcelina, Konsek Marta, Nosiadek Klau-
dia, Giera Sandra, Wałach Sandra 

Chłopcy: Zynek Franciszek, Szweda Mateusz, Procek Marcin, 
Kempy Paweł, Pochcioł Jakub, Pochcioł Kacper, Papierok Da-
wid, Papierok Mateusz, Jonderko Szymon, Grzenik Łukasz, 

Grzenik Rafał. Opiekun drużyn - Bogdan Langer.  GUKS 

Ujednolicenie stawki opłaty za odbiór odpadów 

Od 1 kwietnia br. na terenie Gminy Gaszowice obowiązuje 
jednolita stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych, która aktualnie wynosi 10 zł od osoby za-
mieszkującej na nieruchomości. Taka wysokość stawki pozwala 
na pełne finansowanie systemu zbiórki odpadów, i nie przewi-
duje się aby w latach 2015 i 2016 była potrzeba zmiany stawki. 
Jednakże pełna analiza kosztów funkcjonowania systemu bę-
dzie możliwa tylko i wyłącznie po zakończeniu danego roku 
kalendarzowego. Stawka w dużej mierze jest uzależniona od 
ilości odpadów oddawanych selektywnie. Im więcej mieszkań-
cy gminy oddają odpadów zbieranych selektywnie, kosztem 
mniejszej ilości odpadów zmieszanych, tym mniejsze koszty 

ponosimy.            UG 

ZAPROSZENIE - Koło Gospodyń Piece zaprasza wszystkie chętne 
panie do wstąpienia w jego szeregi. Oferujemy comiesięczne spo-
tkanie  w sympatycznym towarzystwie przy kawie i ciasteczku. 
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DZIEŃ SENIORA - PIECE  

13.04.2015 r. o godz. 16.00  już po raz szósty zorganizowany 
został Dzień Seniora dla mieszkańców Piec, którzy ukończyli 
75 rok życia. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w 2010 r. w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Gaszowicach. Od 5 lat jest organizowane przez Radę 
Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich w Świetlicy w Piecach.  

Dzień Seniora – to okazja do spotkania, rozmowy i wzajemne-
go świętowania ludzi starszych. To także doskonała okazja do 
uświadomienia sobie, ile wszyscy im zawdzięczamy. Uroczy-
stość rozpoczęła Pani Sołtys od wiersza, następnie złożyła 
Seniorom życzenia - zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata. Piecowskie Świetliki przygotowały wystę-
py i bardzo wesoło zaprezentowały je zaproszonym gościom. 

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Gaszowice - Paweł 
Bugdol, który również nie szczędził miłych słów w stronę 
mieszkańców, życząc im w szczególności zdrowia i dobrej for-
my na następne lata. 

Najstarszymi seniorami obecnymi na spotkaniu byli Pani Bar-
bara Kondrot i Pan Edmund Zdziebczok, którzy uhonorowani 
zostali słodkościami. Każdy z uczestników dostał upominek - 
tym razem było to wspólne zdjęcie, profesjonalnie wykonane  
przez Panią Urszulę Mazurek. Seniorzy przy kawie i ciastku,       
a później przy kolacji, mieli możliwość oglądania prezentacji 
zdjęć zrobionych na poprzednich spotkaniach.  

Dziękuję wszystkim Seniorom za obecność. Bądźcie z nami - 
jesteście dla nas wyjątkowo ważni i bardzo potrzebni. Dzięku-
je wszystkim, którzy tą imprezę przygotowali: Radzie Sołec-

kiej, Paniom z KGW, Świetlikom.       Gabriela Oślizło 

DZIEŃ SENIORA W GASZOWICACH 

14 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-
cach wzorem lat ubiegłych odbyła się wyjątkowa uroczystość. 
Było to spotkanie seniorów sołectwa Gaszowice. Dziękując za 
liczne przybycie, dyrektor Szkoły Podstawowej, pani Sylwia 
Mazurek przywitała naszych wyjątkowych gości ciepłymi, ser-
decznymi słowami i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. 
W uroczystości wziął też udział Wójt Gminy, pan Paweł Bugdol, 
który również skierował serdeczne życzenia w kierunku na-
szych gości. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach pod kierun-
kiem pani Kariny Marcol i pani Ewy Bizoń przygotowali pro-
gram muzyczny urozmaicony występami tanecznymi. Nasi go-
ście mogli z zachwytem podziwiać talenty artystyczne swoich 
wnuków. Naszą uroczystość umilił również Chór Bel Canto, 
prezentując liczne pieśni. W repertuarze znalazły się także 
utwory bardzo dobrze znane naszym seniorom. Wszystkie wy-
stępy były gorąco przyjmowane przez zebranych gości i nagra-
dzane gromkimi brawami. W trakcie trwania imprezy nasi se-
niorzy gościli się przy kawie i poczęstunku, a na koniec zostali 
obdarowani słodkimi upominkami. To miłe popołudnie było 
również dobrą okazją do rozmów, wspomnień i wzajemnego 
świętowania. Był to dzień radosnych chwil i wzruszeń, gdyż 
nasi dziadkowie mogli podziwiać występy swoich milusińskich 
wnuków. 

Należy również wspomnieć, że organizatorami tej uroczystości 
byli gaszowiccy radni, rada sołecka z sołtysem, panem Czesła-
wem Kasperzec oraz Ośrodek Kultury i Sportu z panem Jerzym 
Białkiem na czele, a także panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, a naszym 
kochanym seniorom życzymy samych pięknych chwil w życiu 
oraz długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości.    Krzysztof Lorek 

Wiosna u „Przyjaciół Kubusia Puchatka” 

W naszym przedszkolnym kalendarzu przeminęła jesień, zima 
i po wielkim oczekiwaniu, utęsknieniu przychodzi do nas wio-
sna, a z nią radość, wielkie nadzieje, niecierpliwość, by słońce 
już mocniej przygrzało, by wybuchnęło życie wokół nas i dało 
wiele uciechy wszystkim dzieciom. Lecz wiosna to nie tylko 
czas spełnienia marzeń, by wreszcie znaleźć się na podwórku, 
w lesie, na łące i zachwycać się mocniejszymi promieniami 
słońca, ciepłym wietrzykiem, pachnącą ziemią, cudem naro-
dzin roślin, ptasią muzyką. Przynosi nam ona jeszcze coś, co 
sprawia, że wracamy do naszych korzeni, poznajemy naszą 
wiekową tradycję związaną z tą porą roku, uczymy się jak ją 
zatrzymać, pielęgnować i potem dalej nieść przez życie. Dlate-
go też nieprzypadkowo w naszym przedszkolu w Gaszowicach 
realizowany jest już po raz kolejny program regionalny „Mój 
Śląsk”, a szczególnie właśnie w tych dniach jego nazwa nabie-
ra pełnego znaczenia. To, co na tej ziemi pielęgnowały wio-
senną porą nasze rodziny, nasi przodkowie poznajemy i my, 
przedszkolacy. Barwnym korowodem witaliśmy w naszej miej-
scowości wiosnę, i chociaż budziła się ona jeszcze nieśmiało, 
wiedzieliśmy po czym ją poznać, gdzie szukać, by znaleźć to, 
co wszystkich zachwyca. A potem cała paleta barw: kurczątka, 
kokoszki, koguciki, zajączki, koszyczki, a w nich jajka malowa-

ne, kraszanki, pisanki, które nauczyły nas wykonywać w dniu 
18 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Między innymi, 
dzięki nim jako ostoi naszej tradycji weszliśmy w przedświą-
teczny nastrój i pokazały nam te wszystkie cudeńka zachwyca-
jące kolorami i kunsztem wykonania. Nasze prace powarszta-
towe zdobią przedszkole i cieszą oko każdego, kto wejdzie       
w nasze progi. Miło jest podzielić się Wielkanocną radością        
z tymi, od których otrzymujemy jakąkolwiek pomoc, dlatego 
też odwiedzamy naszych przyjaciół przedszkola i składamy im 
życzenia oraz wręczamy malutkie upominki. Pielęgnujemy 
również tradycję świątecznego śniadania, wspólnego z rodzi-
cami i życzliwymi nam ludźmi, by dało nam przedsmak tego, 
co czeka nas w rodzinnym domu. Na stole pisanki, palmy, ba-
by wielkanocne, słodycze i wiele, wiele smakołyków, a w ma-
łych serduszkach jakaś powaga, uroczystość chociaż buzie 
uśmiechnięte na widok tych wszystkich cudowności. W tym 
roku to „Króliczki” i „Kangurki” podzieliły się radością, tańcem 
i piosenką z rodzicami, sponsorami i przedstawicielami samo-
rządu naszej gminy. 

Mamy nadzieję, że działalność naszego przedszkola pozwoli 
małym wychowankom, a potem już ludziom dorosłym do-
strzegać to, co w tradycji i zwyczajach naszego regionu, nasze-
go miejsca na ziemi najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, 
by to, co przekazały nam poprzednie pokolenia nie rozmyło 
się, nie zostało zapomniane, było dla nich znaczące, by stało 

się naszą spuścizną i skarbem.       D.M. 
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Szkoła zakorzeniona w tradycji 

Świadomość tożsamości narodowej niejako wymusza na placów-
kach oświatowych konieczność posiadania symboli mających swoją 
wymowę patriotyczną. Ich obecność ma nie tylko przypominać o 
polskości, ale przede wszystkim wyzwalać w młodych pokoleniach 
poczucie dumy narodowej. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach nie jest 
wolna od tej idei, a obecność godła i flagi zyskuje tu szczególne zna-
czenie. W przededniu Święta Szkoły nie sposób pominąć jeszcze 
jednego ważnego symbolu, będącego częścią systemu edukacji. 
Myślę tu o sztandarze szkoły, który jest przecież nieodzownym ele-
mentem uczniowskiej społeczności. Traktowany z należytym szacun-
kiem, wymaga tak zwanego ceremoniału oraz szczególnej oprawy. 
Stąd kolejne pokolenia uczniów przekazują go sobie w formie pocztu 
sztandarowego, w którym już sam udział jest swoistym wyróżnie-
niem. Ten widomy znak tożsamości ma jednak swoją piękną trady-
cję, którą trzeba przypomnieć. 

Historia naszego szkolnego sztandaru liczy sobie już 25 lat. Powo-
dem podjęcia decyzji ubiegania się o jego nadanie była 200 setna 
rocznica działalności szkolnictwa na terenie gminy Gaszowice. Ów-
czesna Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem pana dyrektora 
Jerzego Sierka wystosowała wówczas specjalne pismo do Kurato-
rium Oświaty w Katowicach celem otrzymania zgody na nadanie 
szkole sztandaru. Jego fundatorami była Rada Rodziców, która bar-
dzo mocno zaangażowała się w realizację tego przedsięwzięcia. 
Należy nadmienić, iż samo zabieganie o sztandar nie było jedynie 
formą wzbogacenia szkoły o symbol. Proces ten był poprzedzony 
przybliżeniem uczniom ważnych rocznic, związanych z działalnością 
szkoły oraz samej osoby patrona szkoły Tadeusza Kościuszki. Równo-
legle trwały także prace nad poszerzeniem ceremoniału szkolnego. 
Pozytywna decyzja o nadaniu szkole prawa posiadania sztandaru 
zapadła bardzo szybko, wchodząc w życie z dniem 17 maja 1990 r. 
Od tej chwili szkoła zyskała ważny znak swojej kulturowej tożsamo-
ści, który na dobre wpisał się w obraz jej działalności. Wyjątkowa 
oprawa uroczystości, towarzyszącej przekazaniu przez Komitet Ro-
dzicielski sztandaru, podkreśliła rangę tego wydarzenia. Poprzedziła 
ją uroczysta msza święta, po której członkowie społeczności szkolnej 
i zaproszeni goście udali się do Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie na-
stąpiło przekazanie sztandaru. Kolejnym ważnym akcentem tego 
wydarzenia, było tak zwane ślubowanie uczniów na sztandar. Od tej 
pory stał się on nieodzownym elementem ubogacającym naszą pla-
cówkę. Co warte podkreślenia znalazł także swoje godne miejsce w 
Izbie Historii i Tradycji Szkoły, gdzie umieszczono go w centralnym 
miejscu. 

Sztandar naszej szkoły w swojej wymowie graficznej nawiązuje do 
ważnych rocznic. Stąd widniejące na nim daty, mają przypominać o 
kluczowych wydarzeniach z historii placówki. Rok 1790 przywołuje 
wspomnienie o początkach szkolnictwa na terenie gminy Gaszowice. 
Z kolei rok 1925 przypomina o nadaniu szkole imienia Tadeusza 
Kościuszki. Nie zabrakło na sztandarze także roku 1945. Data ta od-
wołuje się do trudnego okresu odradzania się szkolnictwa po woj-
nie. Symboliczny w swej wymowie jest także rok 1990. To 200 setna 
rocznica działalności szkoły i równocześnie zapoczątkowanie nowe-
go rozdziału placówki. Centralna część sztandaru eksponuje z kolei 
wizerunek patrona szkoły w osobie Tadeusza Kościuszki. Wszystkie 
te elementy składając się na całość mają swój niepowtarzalny wy-
miar. 

Czym dzisiaj dla szkolnej społeczności jest sztandar? Przede wszyst-
kim pięknym symbolem bogatej historii szkoły. Ważną częścią jej 
wielopokoleniowej tradycji, a nade wszystko nieodzowną częścią 
symboliki placówki, której przyświeca idea wiary w młode pokole-

nia.             Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice 

Trudne początki 

Początki zespołu Folklorystycznego „TROJAK”, były dość trudne, jak 
zawsze każde początki są trudne i rodzą się w bólach i trudach.       
Na pierwszym założycielskim spotkaniu były 4 osoby wraz z panią 
dyrektor Barbarą Wołczyk. Nie wierzyłam, że się uda, patrzyłam 
sceptycznie na starania  pana  Zbyszka, ale zapraszaliśmy  nowe 
osoby na pierwsze próby zespołu. 

Dziś już mogę powiedzieć że się nam udało. Pierwszy występ kilku 
osobowego zespołu „TROJAK” nastąpił po trzech tygodniach dzia-
łalności, na dożynkach gminnych w Łukowie Śląskim, gdzie zaśpie-
waliśmy pięć piosenek i zapraszaliśmy chętnych do naszego zespo-
łu. Dziś  w zespole występuje 17 osób, rozpiętość wiekowa jest 
różnorodna, od szkoły podstawowej do osób starszych. Wystąpili-
śmy na pierwszym przeglądzie piosenek patriotycznych, który od-
był się w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy, gdzie wystąpiły 
też inne zaproszone zespoły. Z piosenkami patriotycznymi wystąpi-
liśmy także na „podwieczorku łukowskim”. 

Następnie nasz wytęp odbył się przed czernickimi emerytami, tutaj 
wystąpiliśmy z repertuarem piosenek górniczych z okazji „Dnia 
Górnika”. Następnie nadszedł czas śpiewania kolęd, pierwsze kolę-
dy zaśpiewaliśmy w RCK Rydułtowy, zaśpiewaliśmy trzy kolędy. 
Zaśpiewaliśmy  kolędę  „Gdy Śliczna Panna” w gwarze śląskiej oraz 
„Cicha Noc” w języku niemieckim, następnie kolędy zaśpiewaliśmy 
na szóstym charytatywnym koncercie Znak Pokoju i przyjaciele. 
Zaśpiewaliśmy też w OKiS Gaszowice dla pana Wójta Gminy Gaszo-
wice jak i dla naszych radnych. 

Wystąpiliśmy z kolędami i dla czernickich emerytów, też zaśpiewa-
liśmy i dla rydułtowskich emerytów, także z kolędami, gdzie  zapro-
sił nas pan Jerzy Kawulok. Śpiewanie kolęd zakończyliśmy 1 lutego 
na przeglądzie kolęd, który odbył się też w Ośrodku Kultury 
„Zameczek” w Czernicy, wystąpiły też i zaproszone zespoły.             
Na przeglądzie kolęd  głos zabrał pan Paweł Bugdoł – Wójt Gminy 
Gaszowice. 

Następne nasze spotkania, tym razem już z innymi piosenkami 
odbyły się na spotkaniu seniorów w Czernicy oraz u pań z KGW 
Czernica. Po każdych naszych występach dostawaliśmy obfite bra-
wa, a nawet proszono nas o bis. Teraz wystąpimy z naszym reper-
tuarem dla dzieci 28 kwietnia, zaprosiło nas Stowarzyszenie 
„Spichlerz”. 

Jak na tak mały staż zespołu mamy bogaty, jak i różnorodny reper-
tuar oraz wiele występów. Zespół powstał pod koniec lipca 2014,       
a instruktorem śpiewu i prowadzącym zespól jest pan Zbigniew 
Niestrój. W zespole mamy osoby z Łukowa Śląskiego, Czernicy             
i Rydułtów, jak widać jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, pocho-
dzących nie tylko z Czernicy. W innych zespołach jest tylko jeden 
instrument akordeon, u nas natomiast jest kapela, mamy kilka 
instrumentów: akordeon, klarnet, bęben, wiolonczela. 

Na naszych próbach jest rodzinna atmosfera, żartujemy, śmiejemy 
się, ale też i ćwiczymy. Na zakończenie chciałabym zaprosić do 
naszego zespołu wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać, jak          
i osoby grające na instrumentach. Próby  zespołu odbywają się dwa 
razy w tygodniu w środę i piątki od godziny 19:00. Na godzinę 19-
:00 przychodzą osoby śpiewające, na 18:00 grające na instrumen-
tach, próba przeważnie trwa dwie godziny.  

Próby odbywają się w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy. Gdy 
zapowiada nam się występ, wtedy próby bywają trzy razy w tygo-
dniu. 

Zapraszam  jeszcze raz wszystkie chętne osoby do naszego zespołu 
„TROJAK”, nie tylko z gminy Gaszowice, ale i ościennych miejsco-

wości. Przyjdź, zobacz, a już  z nami zostaniesz. Prezes ZF„Trojak” 
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Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider działający przy Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Piecach już po raz drugi zorganizował wyjazdy na 
lodowisko do Pszowa  dla uczniów szkół Gminy Gaszowice: Gimna-
zjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, Szkoły Podstawowej im. Z. Biernac-
kiego w Szczerbicach oraz Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki           
w Gaszowicach. 

Wyjazdy odbywały się co sobotę o godz 7.30 przez trzy miesiące. Mia-
ły na celu pokazanie, jak przyjemna jest taka forma rekreacji rucho-
wej. Najmłodszym uczestnikiem zajęć był uczeń klasy „1” z SP               
w Szczerbicach - Bartosz Gawliczek. 

Prezes GUKS Lider, mgr Mariusz Gawliczek podkreśla, że mimo tak 
wczesnej pory organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję - auto-
bus był zawsze pełny. Uczniowie pokrywali tylko koszty wejścia na 
lodowisko w wysokości 3 zł. Opiekę nad łyżwiarzami sprawowały 
nieodpłatnie nauczycielki szczerbickiej i gaszowickiej szkoły podsta-
wowej oraz piecowskiego gimnazjum: Justyna Gawrońska, Agnieszka 
Chowaniec, Dorota Bienek, Iwona Wolnik, Alicja Górecka i Hanna 
Goworowska.  

Ostatni wyjazd na pszowskie lodowisko odbył się 21 marca. Na poże-
gnanie wykonano zdjęcie grupowe, a uczniowie zostali poczęstowani 
słodyczami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
projektu: Radzie Rodziców przy  SP Szczerbice, SP Gaszowice  i przy  
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz Urzędowi Gminy Gaszo-
wice.  

Pamiętajmy o tym, iż tak samo kiedyś zaczynał nasz złoty medalista 
olimpijski z Soczi, Zbigniew Bródka. Może i wśród uczestników nasze-
go projektu są przyszli olimpijczycy? Czas pokaże… Do  zobaczenia za 

rok!        GUKS 

Zwycięstwo  zespołu ZSP Szczerbice w II Jejkowickim         
Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych. 

Uczniowie ZSP Szczerbice odnieśli w dniu 17.04.2015 r. zwycięstwo w 
zorganizowanym przez Gimnazjum Jejkowice wraz z UG w Jejkowi-
cach Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych. Tym samym obronili tytuł 
sprzed roku. Na 8 konkurencji wychowankowie ze Szczerbic zwycię-
żyli w 6. 

Z rąk Wójta Gminy Jejkowice pana Marka Bąka zwycięski zespół ode-
brał puchar oraz dyplom, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal. Reprezentacje ZSP tworzyli: Wiktoria Raszczyk - kapitan, Mar-
ta Konsek, Marcelina Wystyrk, Marta Gawliczek, Zuzanna Strokosz, 
Franciszek Zynek, Mateusz Szweda, Szymon Nowak, Jakub i Kacper 
Pochcioł. Klasyfikacja: I ZSP Szczerbice - 69 pkt, II SP Czernica - 62 

pkt, III SP Jejkowice - 53 pkt.              BL 

 Sukces piłkarzy ręcznych Gimnazjum w Piecach 

W marcu bieżącego roku w Gimnazjum w Jankowicach odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. W zawodach orga-
nizowanych przez Szkolny Związek Sportowy wzięły udział  gimnazja 
z Jankowic, Lysek, Świerklan oraz Pieców. 

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Szymon Ziętek, 
Kamil Fojcik, Łukasz Markiewicz, Tomasz Kubica, Marcin Hejdukow-
ski, Dawid Hadam, Przemysław Syc, Marek Wystyrk, Robert Zdrza-
łek, Dawid Miera, Kamil Ogon, Mateusz Mazurek. 

Nasi chłopcy po zaciętym boju w finale pokonali Gimnazjum ze 
Świerklan zajmując I miejsce, tym samym zdobywając awans na 
zawody  rejonowe. Najlepszym zawodnikiem turnieju  został wybra-
ny nasz uczeń Szymon Ziętek. 

Zawody Rejonowe w Piłce Ręcznej Chłopców zostały rozegrane parę 
tygodni później w Kornowacu, gdzie startowały Gimnazja z Korno-
waca, Raciborza, Czuchowa oraz z Pieców. Klasyfikacja końcowa 
turnieju: I m – G. Kornowac, II m -  G. Piece, III m – G. Czuchów,  IV 
m -  G. Racibórz. Opiekunem grupy był Mariusz Gawliczek nauczyciel 
wychowania fizycznego Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 

Gratulujemy wspaniałego wyniku.               

Finał Powiatowy w Mini-ręcznej dziewcząt 

14 kwietnia 2015 r. w hali sportowej SP I w Świerklanach rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu Rybnickiego w mini piłce ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych. 

Wśród najlepszych szkół podstawowych powiatu rybnickiego repre-
zentacja dziewcząt ZSP Szczerbice zajęła II miejsce. Wyniki finałów 
powiatowych: SP Lyski – ZSP Szczerbice 6:2, SP Lyski - SP II Świerkla-
ny 7:4, ZSP Szczerbice - SP2 Świerklany 4:3. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP Lyski - 6 pkt, II miejsce ZSP Szczer-
bice - 3 pkt, III miejsce SP2  Świerklany – 0 pkt. 

Szkołę reprezentowały : Z. Strokosz - kapitan drużyny, bramkarz -       
K. Nosiadek, W. Raszczyk, M. Wystyrk, M. Gawliczek, M. Konsek,        
P. Goworowska, S. Giera, E. Berger, M. Feliniak, R. Wałach, P. Łuko-

szek.               SP Szczerbice 

Sukcesy sportowe uczniów SP Gaszowice 
Początek wiosny to liczne i różnorodne zawody sportowe, w których 
udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Na począ-
tek siatkówka i zawody Powiatowe, do których przystąpiliśmy jako 
Mistrzowie Gminy. Finał Powiatowy rozegrano 30 marca w Jankowi-
cach      i tam również chłopcy z SP Gaszowice nie mieli sobie równych. 
Finałowa potyczka z gospodarzami z Jankowic zakończyła się wynikiem 
2:1 odpowiednio w setach 25:17, 18:25, 15:8. Zwycięstwo to dało nam 
przepustkę na zawody Rejonowe, które rozegrano 15 kwietnia w Bień-
kowicach. Na tym etapie rozgrywek walka jest bardzo wyrównana, a o 
końcowych wynikach często przesądzają tylko dwa punkty. Los w półfi-
nale turnieju za przeciwnika dał nam gospodarzy z SP Bieńkowice             
z którymi wygrywamy 2:1 (25:18, 16:25, 15:12). Finał turnieju to po-
tyczka z SP 18 Racibórz. Walka od samego początku toczyła się punkt za 
punkt, a na prowadzenie wychodzili raz jedni, raz drudzy. Końcówka 
seta przebiegała dramatycznie, mamy piłkę setową 25:24 i liczymy na 
wygraną w pierwszym secie. Przeciwnicy jednak się nie poddali, zdobyli 
trzy kolejne punkty pozbawiając nas zwycięstwa w tym secie 25:27. To 
zdarzenie niestety podłamało chłopaków i drugiego seta oddaliśmy 
przeciwnikowi bez walki 7:25, a cały mecz 0:2. Chłopakom należy się 
pochwała i podziękowanie za walkę i osiągnięcie drugiego miejsca na 
Finale Rejonowym. 
W przerwie pomiędzy zawodami siatkówki chłopcy z SP Gaszowice 
rywalizowali w zawodach Powiatowych w Piłce Ręcznej. Mistrzowie 
Gminy w Szczypiorniaka udali się na rozgrywki 14 kwietnia do Świer-
klan. Trzy najlepsze zespoły powiatowe uczestniczące w turnieju dzięki 
systemowi gry każdy z każdym dostarczyły wielu emocji i wrażeń. Loso-
wanie w pierwszym meczu spotkało nas z gospodarzami, mecz ten 
kończy się wynikiem 4:6 dla Świerklan, a zapamiętany zostanie jako 
ogrom pomyłek z naszej strony spowodowany grą po raz pierwszy na 
takim obiekcie i dużej sali. W drugim spotkaniu z ekipą z Lysek poszło 
już lepiej, powoli przyzwyczailiśmy się do obiektu i po już bardzo dobrej 
grze wygrywamy 13:6. W trzecim spotkaniu gospodarze turnieju upora-

li się z ekipą z Lysek 10:8 i to oni zajęli pierwsze miejsce. Uczniowie SP 
Gaszowice tym razem musieli zadowolić się drugą lokatą, szkoda po-
nieważ grać w Szczypiorniaka potrafimy bardzo dobrze. 
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach uczestniczący w za-
wodach siatkówki i piłki ręcznej: Chowaniec Szymon, Holesz Mateusz, 
Wawoczny Dawid, Piela Dominik, Bober Łukasz, Zieleźny Bruno, Czo-
gała Mateusz, Dudzik Maciej, Pluta Mikołaj, Buczek Kamil, Mika Mi-

chał, Niewrzoł Bartosz, Ogon Rafał. Opiekun - Łukasz Wojaczek. ŁW 
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Czernicki Bieg Uliczny 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Czernickim Biegu Ulicz-
nym odbywającym się pod hasłem 25 lat samorządności.        
W dniu 4 czerwca 2015 r. zapraszamy mieszkańców gminy 
Gaszowice oraz wszystkich zainteresowanych biegaczy do 
przebiegnięcia pięciokilometrowej lub dziesięciokilometro-
wej trasy na terenie Czernicy. Bieg wystartuje o godzinie 
14.00, biuro zawodów będzie mieściło się w LKS Czernica. Po 
zakończeniu biegu wszystkich uczestników zapraszamy do 
udziału w IV Pikniku Historycznym. Dla zwycięzców przewi-
dziano nagrody. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania 
www.sdlspichlerz.pl 

Na zdjęciu: Uczestnicy Mistrzostw Gminy Gaszowice w Piłce Nożnej. 

Na zdjęciu: Drużyna siatkarska z SP Gaszowice. 


