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Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od dnia  

1 maja 2016 r. 

Urząd Gminy Gaszowice 

będzie czynny w następujących godzinach: 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00 

czwartek od 7:00 do 17:00 

piątek od 7:00 do 13:00. 

Zmiana godzin pracy dotyczy także Ośrodka  

Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli. 

ZMIANA GODZIN PRACY INSTYTUCJ I GMINNYCH  

TAURON Dystrybucja realizując projekt „Światłem przemienione” wraz ze Starostą Powiatowym - Damianem 

Mrowcem i Wójtem Gminy Gaszowice - Pawłem Bugdolem, w dniu 15 kwietnia br. uroczyście rozpoczął iluminację 

budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy. Szkoła Podstawowa w Czernicy zyska-

ła iluminację, eksponującą gmach budynku na malowniczej skarpie. Szkoła została wybrana ze względu na doskonałą 

ekspozycję przy ruchliwej trasie. Do oświetlenia fasady wykorzystano 40 opraw o mocy łącznej 0,7 kW (połowa 

mocy typowego czajnika bezprzewodowego). Uporządkowano teren wokół szkoły w tym: oświetlenie przyszkolne 

oraz krzewy, tak by lepiej wyeksponować walory estetyczne gmachu. 

CZERNICA Z NAJ JAŚNIE JSZĄ SZKOŁĄ W POWIECIE RYBNICKIM  

Na zdjęciach: Iluminacja i  mapping na czernickiej szkole. (foto: Tauron) 



Po raz kolejny apelujemy o 

zaniechanie procederu wypa-

lania traw. Przypominamy, że 

takie działanie nie dość, że są 

bardzo niebezpieczne, to do-

datkowe są one surowo kara-

ne.  

Wypalanie to bezmyślne nisz-

czenie zieleni, które przynosi 

wiele szkody środowisku i 

niesie za sobą ogromne ryzy-

ko pożarów. Pożary bardzo 

często wymykają się spod 

kontroli i przenoszą na pobli-

skie lasy i zabudowania. Nie-

jednokrotnie w takich poża-

rach ludzie tracą dobytek 

całego życia. Wypalanie traw 

to także bardzo duże zagro-

żenie dla lasów, ponieważ 

ogień z nieużytków niejedno-

krotnie przenosi się na obsza-

ry leśne i niszczy bezpowrot-

nie drzewostany. 

Wypalanie traw, zgodnie z 

ustawą o ochronie przyrody, 

jest zabronione i grozi za nie 

kara aresztu albo do 5 tys. zł 

grzywny. Wywołanie pożaru, 

który może zagrażać życiu lub 

zdrowiu wielu osób albo mie-

niu w wielkich rozmiarach, 

może grozić nawet karą do 

10 lat więzienia.  

Referat Ochrony Środowiska 

Zjawisko zmiany przeznacze-

nia gruntów rolniczych, po-

woduje wzrost gruntów odło-

gujących. Nie wykoszone tra-

wy w pobliżu ciągów komuni-

kacyjnych zmniejszają widocz-

ność i bezpośrednio wpływają 

na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i pieszych, wpły-

wają również negatywnie na 

wizerunek gminy. 

Zachwaszczone grunty są 

zagrożeniem dla upraw rolni-

czych. Niekoszona trawa i 

chwasty są siedliskiem wielu 

szkodników glebowych, gry-

zoni i ślimaków, a zeschnięte 

liście i pędy utrudniają odra-

stanie nowym roślinom. 

Na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa Gmina  nie 

może nałożyć obowiązku ko-

szenia traw. 

Jeśli nieruchomość rolna zgło-

szona jest do dopłat bezpo-

średnich, musi ona być utrzy-

mana w dobrej kulturze rol-

nej, co oznacza, że ma być 

wykaszana w terminie do 31 

lipca. W przeciwnym wypad-

ku składającemu wniosek gro-

żą sankcję finansowe, nawet 

w postaci utraty dotacji.  

Pomimo, że obecnie żaden 

przepis prawa nie nakłada na 

właścicieli nieruchomości 

obowiązku koszenia traw - w 

pełni uzasadnione i celowe 

jest regularne przeprowadze-

nie wykoszeń. Niedopełnienie 

tej czynności może powodo-

wać spory i konflikty sąsiedz-

kie. Na zjawisko to należy 

spoglądać przez pryzmat zapi-

sów kodeksu cywilnego, wg 

których to właściciel nieru-

chomości powinien przy wy-

konywaniu swego prawa po-

wstrzymywać się od działań, 

które by zakłóciły korzystanie 

z nieruchomości sąsiednich 

ponad przeciętną miarę, wyni-

ka j ącą ze  spo łeczno–

gospodarczego przeznaczenia 

nieruchomości i stosunków 

miejscowych. Powyższy prze-

pis może być podstawą do 

złożenia, przez właściciela 

nieruchomości sąsiedniej, 

pozwu do sądu cywilnego. UG 

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 
Nie wypalaj traw! 
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KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 
Drugą ratę podatku od nieruchomo-

ści i podatku rolnego będzie można 

wpłacać u sołtysów w następujących 

terminach i miejscach: 

Piece - 12 i 13 maj br. w godzinach 
9.00-11.00 i 15.00-17.00 oraz  

16 maja w godzinach 9.00-11.00,   

Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtow-

ska; 

Szczerbice - 13 i 16 maja br. w 

godzinach 9.00-15.00, 14 maja br. 

w godzinach 9.00-13.00, Remiza 

OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

Czernica - 12 i 13 maja br. w go-

dzinach 9.00 -13.00 i 15.00-19.00, 

16 maja br. w godzinach 8.00-13.00 

Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wol-

ności; 

Łuków Śląski - 12, 13, 16 maja br. 

w godzinach  16.00-19.00, Dom 

Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 11, 12 i 16 maja br.  

w godzinach 8.00-18.00, 13 maja 

br. w godzinach 8.00-16.00, Kawiar-

nia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

 

P r z y p o m i n a m y  r ó w n i e ż 

o obowiązku wnoszeniu opłat za 

posiadanie psa. Wysokość opłaty za 

psa w roku 2016 wynosi 30 zł. 

INFORMACJA 

DLA ROLNIKÓW 

Powiatowy Zespół Doradz-

twa Rolniczego w Rybniku 

przypomina, że w okresie 

przyjmowania wniosków 

obszarowych tj. do 15 maja 

br. dyżur pracownika Ślą-

skiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Urzędzie Gmi-

ny Gaszowice odbywać się 

będzie w każdy czwartek 

w godz. 8.15 – 12.00. 

UWAGA: 

Ze względu na zmniejszenie 

liczby pracowników PZDR 

oraz w celu usprawnienia 

pracy prosimy o wcześniejsze 

zapisywanie się u pracowni-

ka, tel. 604 087 186. 

„Opowieści z Muminkowej Doliny” to hasło otwartego kon-

kursu literacko-plastycznego, który zorganizowała Powiatowa  

i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku. Konkurs trwał od 15 

do 22 lutego 2016 r., a jego adresatami były dzieci w wieku 6–

12  lat. 

Trójka czytelników z naszych bibliotek wzięła udział w konkur-

sie.  Wykonane prace dostarczono do bibliotek, a następnie 

zawieziono do Rybnic-

kiej Książnicy.  Na 

konkurs nadesłano 

łącznie 149 prac, w 

tym 115 prac plastycz-

nych i 34 prace lite-

rackie.  

Prace pod względem 

zgodności, oryginalno-

ści ujęcia tematu, es-

tetyki i samodzielności wykonania oceniło 6-osobowe jury.  

W czwartkowe popołudnie 25 lutego ogłoszono wyniki kon-

kursu: 

I miejsce Kaźmierczak Marlena za opowiadanie pt. „Moja przy-

goda z Muminkami” (GBP Gaszowice), 

II Kukuczka Amelia za opowiadanie pt. „Przygoda Włóczyki-

ja” (GBP Gaszowice Filia w Czernicy). 

Gomola Paulina – nagroda specjalna za pracę plastyczną GBP 

Gaszowice Filia w Czernicy. 

Ekspozycję prac można było oglądać w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Rybniku do 15 marca br. 

Zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy. 

 

Pracownicy bibliotek Gminy Gaszowice 

INFORMACJA 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Gaszowice informuje, iż w 

związku ze zmianą godzin 

pracy Urzędu Gminy począw-

szy od miesiąca maja 2016 

roku radni będą pełnić dyżury 

w każdy czwartek w godzi-

nach od 15.00 do 16.00 w 

tutejszym Urzędzie - pokój 

nr 21. 

Podaję również do wiadomo-

ści, że w miesiącu lipcu ze 

względu na przerwę urlopo-

wą dyżury nie będą pełnione. 

Zapraszam mieszkańców gmi-

ny do przedstawienia radnym 

spraw i problemów celem ich 

dalszego załatwienia. 

Przewodniczący Rady,  

Marek Masarczyk 

Wykaszanie nieużytków 



W poniedziałek 11 kwiet-

nia 2016 r. w Świetlicy w 

Piecach odbył się  „Dzień 

Seniora” dla mieszkańców, 

którzy ukończyli 75 lat. 

Impreza dla najstarszych 

mieszkańców organizowa-

na jest jak co roku przez 

Radę Sołecką i Koło Go-

spodyń Wiejskich Piece. 

Dzień Seniora – to okazja 

do spotkania, rozmowy i 

wzajemnego świętowania 

ludzi starszych. To również 

czas do uświadomienia 

sobie, ile wszyscy im za-

wdzięczamy. Uroczystość 

rozpoczęłam od wiersza 

składając wszystkim obec-

nym życzenia zdrowia, 

szczęścia wszelkiej  pomyśl-

ności na dalsze lata. Pie-

cowskie Świetliki przygoto-

wały także swój występ  

i bardzo wesoło zaprezen-

towały je zaproszonym.  

W uroczystości wziął udział 

DZIEŃ SENIORA W PIECACH 

AMNEST IA W GMINNEJ B IBIOLTECE 
Dawno, dawno temu 

wypożyczyłeś książki z 

naszej Biblioteki. Czas, 

mija i mija książki dalej 

leżą na półce - dlatego 

Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Gaszowicach 

wraz z Filią w Czernic 

zapraszają – do wzięcia 

udziału w majowej akcji: 

„KSIĄŻKO WRÓĆ” 

Oferta specjalna skierowana do czytelników – dłużni-

ków. 

Zachęcamy czytelników do skorzystania z okazji odda-

nia dawno wypożyczonych i zapomnianych książek. 

Skorzystaj z szansy zwrotu materiałów bibliotecznych  

bezkarnie.  

Zapraszamy i dziękujemy. 
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Dnia 9 lutego 2016 r. w Zespo-
le Szkół w Rydułtowach odbyły 

się zajęcia regionalne pt. 

„Śląskie wyszkubki”. Zajęcia te 

odbyły się w ramach innowacji 
pedagogicznej „Moja mała ojczy-

zna”. Było dużo „ślonskij godki”, 

szkubanio piyrzo i dobrego ko-

łocza. Nie zabrakło śląskich 
piosenek śpiewanych gościom 

przez dzieci oraz zespół „Klika 

Machnika” wywodzący się z 

Towarzystwa Miłośników Ry-

dułtów. Zaproszeni goście do-
brze się bawili. Imprezę swoją 

obecnością uświetnili ważni 

goście z terenu Powiatu Wodzi-

sławskiego oraz Radni Miasta 
Rydułtowy z Panią Burmistrz 

Kornelią Newy na czele. Głów-

ne role w przygotowanej insce-

Wójt Gminy Gaszowice - 

Paweł Bugdol, który rów-

nież nie szczędził miłych 

słów w stronę mieszkań-

ców, życząc im w szczegól-

ności zdrowia i dobrej for-

my na następne lata. 

Najstarszymi obecnymi na 

spotkaniu seniorami byli  

pani Barbara Kondrot i pan 

Edmund Zdziebczok. Każdy 

z Seniorów dostał na pa-

miątkę  profesjonalne zdję-

cie zrobione przez Panią 

Urszulę Mazurek. Seniorzy 

przy kawie i ciastku, a póź-

niej przy kolacji mieli możli-

wość oglądania prezentacji 

zdjęć z poprzednich lat. 

Dziękuje wszystkim zapro-

szonym za obecność. Bądź-

cie z nami, jesteście dla nas 

wyjątkowo ważni i bardzo 

potrzebni! 

Dziękuję wszystkim, którzy 

tę imprezę  przygotowali 

Radzie Sołeckiej, Paniom z 

KGW, Świetlikom oraz 

Radnej Pani Ilonie Sklarek 

za pomoc finansową.  

       Gabriela Oślizło 

nizacji odegrali: pani Irena Tu-

ros z KGW w Gaszowicach 
oraz dzieci z Zespołu Szkół w 

Rydułtowach wraz z rodzicami i 

nauczycielami przygotowujący-

mi całe zajęcia tj. paniami Danu-
tą Maćkowską, Małgorzatą Wi-

ta i Hanną Perenc. Wszyscy 

podziwiali panią Irenę Turos z 

KGW w Gaszowicach, która 

nie tylko zgodziła się wystąpić 
w przedstawieniu, ale uczyła 

wszystkich techniki „szkubanio 

piyrza” oraz opowiadała o daw-

nych czasach i zwyczajach. Pani 
Turos zorganizowała też we 

własnym zakresie część insceni-

zacji, nauczyła się roli, którą 

później odegrała i brała regular-
ny udział we wszystkich pró-

bach. Zespół Szkół w Rydułto-

wach dziękuje Kołu Gospodyń 

Wiejskich w Gaszowicach i 

pani Irenie Turos za owocną 
współpracę i zaangażowanie na 

rzecz działalności szkoły. KGW 

KGW GASZOWICE 

w s p ó ł p r a c u j e  

z Zespołem Szkół  

w Rydułtowach 
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VI I I EDYCJA PRZEDSZKOLIADY  

Na zdjęciu: Wójt Gminy - Paweł Budol rozpoczyna zawody. (foto: J. Kawulok) Na zdjęciu: Wspólna rozgrzewka. (foto: J. Kawulok) 

Na zdjęciu: Konkurencje sprawnościowe. (foto: M. Gawliczek) 

Przedszkoliada to impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci z przedszkoli Gminy Gaszowice. Tegoroczna edycja odbyła się na 

hali sportowej przy szkole w Czernicy w dniu 12 kwietnia br. Inicjatorami przedsięwzięcia są nauczyciele wychowania fizyczne-

go zrzeszeni w Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Lider”: 

 Iwona Wolnik - główny organizator imprezy, 

 Dorota Bienek, Łukasz Wojaczek - sędziowie konkurencji sportowych. 

W imprezie udział wzięli:  

 Przedszkole z Czernicy - opiekun Iwona Chynek; 

 Przedszkole ze Szczerbic - opiekun Mirosława Bobrzyk; 

 Przedszkole z Gaszowic - opiekun Danuta Majchrzak; 

 Przedszkole z Bruntala - opiekun Ivana Stuklikova. 

Patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy - Paweł Bugdol, który był jednocześnie gościem honorowym. 

Ponadto obecni byli również: Starosta Powiatu Rybnickiego - Damian Mrowiec, Zastępca Wójta - Zbigniew Goworowski, Se-

kretarz Gminy – Sabina Mańczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Gaszowice - Jerzy Kawulok, 

Radny Powiatu - Jacek Czogalla, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy - Karina Stępień, Starosta Miasta 

Bruntal - Wladimir Jedliczka, Maria Hermanova z Litultowic, Dyrektorzy Przedszkoli – Iwona Tyliba, Elżbieta Tulec, Dyrektor 

ZSP Szczerbice - Edyta Knapik, Dyrektor Gimnazjum Piece - Andrzej Mrozek, Prezes GUKS „LIDER” - Mariusz Gawliczek oraz 

rodzice małych sportowców. 

Główni sponsorzy „VIII Przedszkoliady”: Urząd Gminy Gaszowice, Wójt Gminy - Paweł Bugdol, Radni Gminy Gaszowice, Sta-

rostwo Powiatowe, Radny Powiatu - Jacek Czogalla, Lorken-Tech - Henryk Bugdoł, PHU Oktan II - Marian Procek, Lakiernic-

two Samochodowe - Henryk Głombica. 

Przedszkolaki oraz ich opiekunowie wraz z dyrektorami poszczególnych placówek otrzymali medale, puchary, pamiątkowe dy-

plomy, soczki batoniki oraz nagrody w postaci gier i pomocy dydaktycznych, które zostały wręczone przez Wójta, sponsorów 

oraz Prezesa GUKS „LIDER” Mariusza Gawliczka. Imprezę uświetnił występ zespołu tanecznego z Gimnazjum w Lyskach pod 

kierunkiem Anny Pytlik. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem po-

mogli przy organizacji Przedszkoliady.                  Iwona Wolnik 

Na zdjęciu: Przygotowania do zawodów, kibicują Wójtowie Gminy Gaszowice oraz Starosta Rybnicki i 

Starosta Miasta Bruntal. (foto: M. Gawliczek) 
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Na zdjęciu: Wręczenie medali. (foto: M. Kłosek). Na zdjęciu: Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków z Bruntala. (foto: M. Kłosek). 

Na zdjęciu: Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków ze Szczerbic. (foto: M. Kłosek). Na zdjęciu: Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków z Gaszowic. (foto: M. Kłosek) 

Na zdjęciu: Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków z Czernicy. (foto: M. Kłosek). Na zdjęciu: Zbiorowe zdjęcie uczestników Przedszkoliady. (foto: M. Kłosek). 

Na zdjęciu: Konkurencje sprawnościowe. (foto: M. Kłosek). Na zdjęciu: Gaszowickie przedszkolaki w oczekiwaniu na konkurencję. (foto: M. Kłosek). 



22 marca 2016 r. dzieci z Przed-

szkola im. Przyjaciół Kubusia 

Puchatka w Gaszowicach odwie-

dziły pobliską bibliotekę gdzie 

wzięły udział w zajęciach pt.: 

„Szukamy wiosny”. 

Pani Irena Adamczyk z Koła Go-

spodyń Wiejskich w tradycyjnym 

śląskim stroju przeczytała dzie-

ciom ciekawostki na temat trady-

cji związanych z Marzanną i odej-

ściem zimy, a pani z biblioteki - 

Helena Białek opowiedziała 

Zebraniem członków założycieli 
18.12.2015 r. podjęta została 

decyzja o utworzeniu stowarzy-

szenia mieszkańców sołectwa 

Piece. Podjęto działania zmierza-

jące do zarejestrowania stowa-

rzyszenia. 

Członkami Stowarzyszenia są 

mieszkańcy naszej gminy, jak 
również mieszkańcy okolicznych 

miejscowości. Obecnie nasze 

stowarzyszenie liczy 65 osób w 

wieku od 25 do 75 lat. Najważ-

niejszy jest potencjał ludzki, 

zaangażowanie dla lokalnej spo-

łeczności, współpraca ze stowa-

rzyszeniami, wspieranie i pomoc 
osobom starszym, to kilka z 

celów naszego stowarzyszenia. 

Co nam się już udało: 

- sport to zdrowie: zajęcia na 

basenie w RADLINIE aerobik w 

wodzie grupa liczy 15 osób, 

- Co nam w duszy gra: biesiada 

dla mieszkańców z występami 
zespołu Przygoda z Rybnika, 

zespołu Towarzystwa Miłośni-

ków Rydułtów oraz kabaretu 

Ciaproki. Udział w biesiadzie 

wzięło 120 osób 

- Ostatki na Piecach: impreza 

zorganizowana dla mieszkańców 

naszej gminy, związana tema-
tycznie z zakończeniem karna-

wału, w uroczystości wzięło 

udział 150 osób, chętnych było 

jeszcze więcej, ale lokal Pani 

Ewy Guzy na Piecach by nas nie 

pomieścił. W imprezie wzięli 
udział liczni artyści między inny-

mi zespół Cynamon, zespół Przy-

goda, wodzireje, kabaret Ciapro-

ki. 

Co dwa tygodnie spotykamy się, 

omawiamy plan dalszej działalno-

ści, mamy zaplanowanych szereg 

imprez o charakterze – tury-
styczno-sportowym, 23 kwietnia 

organizujemy wycieczkę do Ko-

niakowa i Wisły, mamy w planie 

zwiedzić ogrody Kapias oraz 

Goczałkowice, organizujemy 

trasy dla aktywnego wypoczynku 

biegaczom, osobom do chodze-

nia z modnymi obecnie kijkami 
itp., 

Przygotowujemy materiał foto-

graficzny pt. Piece i okolice na 

przestrzeni lat. Kontaktujemy się 

z osobami, które mieszkają w 

naszej gminie od pokoleń, aby 

materiał był jak najciekawszy, aby 

nic nie zostało zapomniane i 
ukryte w zbiorach domowych. 

Wiele ciekawych materiałów jest 

już w naszym posiadaniu. 

13 kwietnia 2016 r. otrzymali-

śmy informację że nasze Stowa-

rzyszenie zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Stowarzy-

szeń, powiem nareszcie, bo cze-
kaliśmy bardzo długo, a teraz 

będziemy się starać o pozyski-

wanie funduszy zewnętrznych na 

rozwój naszego sołectwa i gmi-

ny.       Prezes, Ilona Sklarek 
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W dniu 9  kwietnia 2016 r.  w hali OKiS-u w Gaszowicach został 

rozegrany XIV Turniej cyklu GPO o puchar Prezesa MCJ - który był 

fundatorem nagród. W zawodach wzięło udział 64 zawodników. 

Pierwszą serię z wynikiem 1878 wygrał Durczok Stanisław, drugą zaś 

Płaczek Ryszard z wynikiem 1619. Zwycięzcą turnieju został Marian 

Pielacz - Dąb 

G a s z o w i c e , 

zdobył  5011 

punktów. Dru-

gie miejsce z 

wynikiem 2744 

zdobył  Jura-

szek Adam - 

reprezen tan t 

Strażaka Głoży-

ny, trzecie miej-

sce natomiast 

zajął Durczok 

Stanisław za-

wodnik Skrzy-
szowa. Zawody zostały rozegrane zgodnie  z regulaminem PZ SKAT, 

w duchu fair play. 

Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Piece – Iskra 

Szukamy wiosny 

ZAWODY O PUCHAR MCJ  

Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach w drugim 

semestrze roku szkolnego  

2015/2016 przystąpili do progra-

mu WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI  

I MEDIA. Jest to program  Cen-

trum Edukacji Obywatelskiej 

realizowany z Fundacją EVENS 
przy wsparciu Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 

We współczesnym świecie ist-

nieje potrzeba kształcenia kom-

petencji uczniów związanych z 

odbiorem i tworzeniem mediów, 

szczególnie nowych mediów. 

Udział w programie ma na celu 

nabywanie i rozwijanie kompe-

tencji medialnych wśród mło-

dzieży. Jedną z nich jest umiejęt-

ność wyszukiwania informacji w 

różnych źródłach. Kolejne to: 

tworzenie własnych wypowiedzi 

w jasny i poprawny sposób, 

krytyczne podejście do treści, 

bezpieczne korzystanie z zaso-
bów Internetu. 

Młodzież miała już okazję uczest-

niczyć w webinarium na temat: 

„Konstrukcja fabuły w filmach 

krótkometrażowych”.  15 marca 

gimnazjaliści uczestniczyli w akcji 

medialnej, której celem było 

zapoznanie się z informacjami na 

temat ochrony prywatności w 

sieci. Następnie w trzech gru-

pach wykonywali plakaty. Zespół 

uczennic w składzie: Agata Ośli-

zło, Aleksandra Wojaczek  i 

Paulina Czernik  zdobył pierwsze 

miejsce - nagrodę publiczności.  
Założyliśmy blog SŁODZIAKI Z 

TV PAKI, na którym prezentuje-

my nasze działania. 

Obecnie realizujemy kampanię 

społeczną „Pokonujemy bariery 

architektoniczne i przełamujemy 

lody obojętności”. W ramach 

kampanii młodzież będzie 

uczestniczyć w warsztatach z 

architektem oraz debacie na 

temat pokonywania barier spo-

łecznych. 23 kwietnia włączymy 

się do akcji TWÓJ RUCH DLA 

PIOTRKA, zapraszając Państwa 

do wspólnej zabawy poprzez 

taniec. Kolejne etapy naszej 

pracy można obserwować na 
blogu: http://blogiceo.nq.pl/

s l o d z i a k i z t v p a k i 

Udział w programie WŁĄCZ 

SIĘ. MŁODZI I MEDIA ma rów-

nież na celu promocję szkoły i 

działań młodzieży w mediach.  
Koordynator projektu, 

B. Małek  

WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA 

przedszkolakom o zwiastunach 

wiosny. Przyszli czytelnicy zoba-

czyli Bibliotekę w Gaszowicach i 

poznali jej księgozbiór, a także 

wypożyczyli kilka ciekawych 

książek wybranych przez siebie. 

Wykonali też kilka prac plastycz-

nych, które można podziwiać w 

bibliotece. Pani Helena wręczyła 

dzieciom karty czytelników. 

Wszystkich chętnych mieszkań-

ców Gminy Gaszowice, którzy 

chcieliby wesprzeć akcję czytel-

niczą "Cała Polska czyta dzie-

ciom" zapraszamy do naszego 

przedszkola - mali słuchacze 

bajek czekają! 



Dziewczęta reprezentujące 

ZSP Szczerbice sukcesem 

zakończyły rywalizację o Mi-

strzostwo Powiatu Rybnickie-

go w mini-siatkówce! Dnia 7 

kwietnia 2016 roku w Jejko-

wicach okazały się najlepsze i 

tym samym będą reprezento-

wać powiat rybnicki na zawo-

dach rejonowych w Szczejko-

wicach. Po zaciętej i bardzo 

pasjonującej walce pokazały 

rywalkom waleczność i nie-

ustępliwość na parkiecie oraz 

ogromną chęć zwycięstwa. Po 

turnieju to one wzniosły ra-

miona w górę w geście zwy-

cięstwa: Natalia Piekarska, 

Roksana Przybylska, Julia Ko-

zak, Wiktoria Lach, Natalia 

Czyż, Weronika Sobik, Emilia 

Berger, Marta Feliniak, Roksa-

na Wałach oraz Karolina 

Wojtek. Opiekun Zespołu: 

Bogdan Langer. 

Wyniki:  Jejkowice - Lyski 2:1, 

Szczerbice – Jankowice 2:1 

(22:25), (25:7), (15:11). 

Mecz o III miejsce: Jankowice 

- Lyski 2:1. 

Mecz o I miejsce: Jejkowice -

Szczerbice 1:2 (25:20), 

(12:25), (9:15). Gratulujemy. 

 

IV MIEJSCE DZIEWCZĄT ZE 

SZCZERBIC W ĆWIERĆFINA-

L E  W O J E W Ó D Z K I C H 

IG R Z Y S K  MŁ O D Z I E Ż Y 

SZ K O L N E J  W  M I N I -

SIATKÓWCE 

Bardzo dzielnie i ambitnie 

walcząca drużyna dziewcząt 

ZSP Szczerbice zajęła czwarte 

miejsce podczas ćwierćfinału 

wojewódzkiego rozegranego 

15 kwietnia br. w Szczejkowi-

cach.  Dziewczętom nie moż-

Sukces uczennic ZSP Szczerbice 
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GMINNE ROZGRYWKI W S ZCZYPIORNIAKA 

Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej szkół podstawowych zawsze przynoszą wiele emocji, nie inaczej było 

również tym razem. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy byli świetnie przygotowani do zawodów przez 

swoich nauczycieli, dlatego walka na boisku była bardzo wyrównana, a każda akcja mogła odmienić losy 

spotkania i całych zawodów. Wśród dziewczyn najlepsze okazały się reprezentantki SP Czernica przed SP 

Gaszowice i ZSP Szczerbice, wśród chłopców triumfowali uczniowie ZSP Szczerbice przed SP Gaszowice 

oraz SP Czernica. Gratulacje należą się wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, nauczycielom oraz sę-

dziemu zawodów – Dawidowi Chlubie za bardzo dobre prowadzenie rozgrywek. Zwycięzcom życzymy 

dalszych sukcesów na kolejnych etapach rozgrywek, aby jak najlepiej promowali naszą społeczność gmin-

ną. 

WYNIKI DZIEWCZĄT: GASZOWICE – SZCZER-

BICE 14:11 (8:6), GASZOWICE – CZERNICA 6:11 

(0:6), CZERNICA – SZCZERBICE 19:7 (7:3).      

WYNIKI CHŁOPCÓW: GASZOWICE – 

SZCZERBICE 17:15 (6:8), GASZOWICE – CZER-

NICA 16:17 (8:9), CZERNICA – SZCZERBICE 

16:22 (8:11).             Ł.W. 

na było odmówić serca do gry 

oraz pełnego zaangażowania.  

Zajęcie 4 miejsca na tym etapie 

rozgrywek to ich życiowy suk-

ces sportowy. 

Palowice – Szczerbice 2:1 

(7:25), (25:17), (15:9). 

Krzyżanowice – Racibórz SP13 

1:2 (25:14), (19:25), (10:15). 

Mecz o III miejsce: Krzyżanowi-

ce - Szczerbice 2:0 (25:13), 

(25:21). 

Mecz o I miejsce: Palowice - 

Racibórz SP13 2:1 (8:25), 

(25:18), (15:11). 

Barw ZSP Broniły: 

Weronika Sobik, Roksana Przy-

bylska, Julia Kozak, Natalia Pie-

karska, Wiktoria Lach, Natalia 

Czyż, Marta Feliniak, Karolina 

Wojtek, Roksana Wałach, Emi-

lia Berger. Opiekun Zespołu: 

Bogdan Langer. 

ZSP Szczerbice 

II MIEJSCE W FINALE  

POWIATOWYM W MINI–

PIŁKĘ RĘCZNĄ 

Po bardzo wyrównanej i 

zaciętej rywalizacji reprezen-

tacja chłopców ZSP Szczerbi-

ce wywalczyła II miejsce w 

powiecie w rozgrywkach w 

mini-ręczną. Zawody odbyły 

się 15 kwietnia 2016 roku w 

Świerklanach. Reprezentację 

tworzyli: Szymon Jonderko – 

kapitan i bramkarz, Adrian 

Gabryszewski, Kacper Po-

chcioł, Jakub Pochcioł, Mate-

usz Papierok, Dawid Papie-

rok, Rafał i Łukasz Grzenik, 

Filip Zynek, Jakub Giera. 

Zespół prowadzony przez p. 

Bogdana Langer. Wyniki: 

Szczerbice – Lyski 7:5, 

Świerklany – Jejkowice 16:4. 

Mecz o III miejsce:  Lyski – 

Jejkowice 9:4 Mecz o I miej-

sce: Świerklany – Szczerbice 

10:7.               ZSP Szczerbice 

Miejsce, Szkoła Punkty Bramki Nauczyciel 

1. SP Czernica 4 30-13 Zenobia Mrozek 

2. SP Gaszowice 2 20-22 Dorota Bienek 

3. ZSP Szczerbice 0 18-33 Bogdan Langer 
Miejsce, Szkoła Punkty Bramki Nauczyciel 

1. ZSP Szczerbice 2 37-33 Bogdan Langer 

2. SP Gaszowice 2 33-32 Łukasz Wojaczek 

3. SP Czernica 2 33-38 Zenobia Mrozek 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 144,  

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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26 maja br. już po raz trzeci wystartuje Czernicki Bieg Uliczny. 

Tegoroczna trasa liczyć będzie 10 kilometrów.  

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe do pobra-

nia ze strony internetowej http://www.sdlspichlerz.pl/. 

EKOLIADA 2016 
26 kwietnia 2016  r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Szczerbicach odbyła się kolejna edycja EKOLIADY. W rywali-

zacji brały udział przedszkola z Gaszowic, Czernicy i Szczerbic. 

Przedszkolaki odpowiadały na pytania z zakresu ochrony przy-

rody oraz wykonywały prace plastyczne – Ekoludek. Ponadto 

w formie przedstawienia teatralnego, gier i zabaw przekazano 

dzieciom informacje w jaki sposób chronić przyrodę. W zaba-

wie uczestniczyło 75 przedszkolaków. 

Na zdjęciach: Ekoliada w Szczerbicach. (foto: K. Stępień) 


