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Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie ca-

łego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie 

można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, paliw w 

których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wy-

nosi więcej niż 15 % oraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Osoby 

korzystające aktualnie z któregoś ze wskazanych rodzajów paliw mogą to 

robić jeszcze tylko do końca sierpnia tego roku.  

Zgodnie z zapisami uchwały wszyscy, którzy po 1 września planują instala-

cję urządzeń grzewczych, zobowiązani są do zamontowania kotła mini-

mum klasy 5. Z kolei użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na 

nowe, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowa-

nia, to znaczy: 
- kotły eksploatowane powyżej 10 lat oraz kotły bez tabliczki znamionowej 

trzeba będzie wymienić do końca 2021 roku, 

- kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku, 

- użytkownicy kotłów o wieku do 5 lat mają czas do końca 2025 roku. 

Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły klasy 3 i 4 była dofi-

nansowywana, data ich obowiązkowej wymiany została wydłużona się do 

końca roku 2027. Osoby budujące nowy dom i zamierzające ogrzewać go 

węglem lub drewnem, mają obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. 

Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości 

powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego 

zdrowia i większego komfortu życia. 

Uchwała antysmogowa reguluje sposób spalania paliw stałych w gospodar-

stwach domowych, bo są one główną przyczyną niskiej emisji. Uchwała nie 

zakazuje w żaden sposób ogrzewania budynku w inny sposób. 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określo-

ne zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto 

nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale 

sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 

grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł 

do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć 

grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykro-

czeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).        UG 

Uchwała antysmogowa wchodzi w życie 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gaszowicach informuje, iż 

od dnia 4 kwietnia br. zmienił 

się adres siedziby Ośrodka, 

jak również telefony kontak-

towe. 

Siedziba Ośrodka znajduje się 

w budynku ośrodka zdrowia, 

naprzeciw budynku Urzędu 

Gminy Gaszowice, piętro I 

(nad apteką) wejście z tyłu 

budynku, od strony komendy 

policji. 

Telefony kontaktowe: 
Pracownicy socjalni:  

- 32 4399600, 

Świadczenia rodzinne i fun-

dusz alimentacyjny:  

- 32 4399601, 

Świadczenia wychowawcze 

(500+): 32 4399602      OPS 

Nowa siedziba OPS-u 



Str. 2 

Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarne  o 

zaniechanie wypalania traw i pozostałości roślin-

nych. 

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się 

wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związa-

nych z wypalaniem traw. Na terenie województwa 

śląskiego w okresie wiosennym powstaje kilkanaście 

tysięcy pożarów traw, które trawią tysiące hekta-

rów powierzchni. 

Efektem wypalania są często niekontrolowane poża-

ry, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami ma-

terialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe 

podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich 
pożarów łąk i lasów. 

Dzieje się tak z dwóch powodów, pierwszym, zde-

cydowanie częstszym jest zwykłe chuligaństwo a ze 

względu na pobudki, którymi kierują się sprawcy i 

ogrom strat, trudno wręcz ten proceder tłumaczyć, 

można jedynie ubolewać. Drugim powodem jest 

wciąż funkcjonujący w świadomości mit, że wypala-

nie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodza-

jem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, 

że ogień to „najtańszy herbicyd" do zwalczania 

chwastów. Nic bardziej błędnego! Ogień nie tylko 

zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy,  

także takie które są dla nas pożyteczne, i bez któ-

rych nie moglibyśmy przeżyć. Pożary zabijają owady, 

które zapylają rośliny dające nam pożywienie. 

Pożary wyjaławiają również glebę i niszczą lasy.  

Przywrócenie po takich „praktykach" właściwego 

stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wy-

maga często pracy wielu pokoleń leśników i rolni-

ków! 

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno 

dla środowiska naturalnego, ludzi jak i niektórych 

obiektów budowlanych. To często wstęp do groź-

nego pożaru.  

Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte 

trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powo-

dują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich 

i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie 

cennych walorach przyrodniczych (parków narodo-

wych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ob-

szarów chronionego krajobrazu i użytków ekolo-
gicznych). 

Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w 

pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytu-

acja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wy-

padków samochodowych. 

Pamiętajmy! Każdy pożar, to także koszty. Te 

ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozra-

chunku z budżetu państwa. Oznacza to, że wszyscy, 

całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki 

z pożarami traw. 

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa, kto 

wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużyt-

kach, rowach, pasch przydrożnych, szlakach kolejo-

wych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze 

aresztu lub grzywny. 

Wypalanie traw jest surowo zabronione!        PSP 

Apel komendanta PSP w Rybniku 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 
Dyżur pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzę-

dzie Gminy Gaszowice odbywać się będzie w każdy czwartek w godz. 

8.15 – 12.00 do 15 maja br.  

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom  

o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w 

roku 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 

2017 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzę-

du Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, 

nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na 

dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej doko-

nano.            UG 

INFORMACJA  
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie 

z harmonogramem dyżurów zamieszczonym na stronie inter-

netowej Urzędu Gminy Gaszowice w Biuletynie Informacji 

Publicznej, radni pełnią dyżury w każdy czwartek od godziny 

15:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy w sali narad - pokój nr 21. 

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy Ga-

szowice do przedstawienia radnym spraw i problemów doty-

czących naszej gminy oraz poszczególnych miejscowości ce-

lem ich dalszego załatwienia.  

Przewodniczący Rady, Marek Masarczyk 

Ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie 

można wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miej-

scach: 

Piece - 12 i 15 maja br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 

17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 12 maja br. w godzinach 9.00 - 15.00,  

13 maj br. w godzinach 9.00 - 13.00 oraz 15 maja br.  

w godzinach 9.00 - 15.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Rado-

szowska, 

Czernica - 11 maja br. w godzinach 9.00 - 12.00, 12 i 15 maja 

br. w godzinach 9.00 - 12.00 i 15.00 - 18.00, Ośrodek Kultury 

Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 11, 12, 15 maja br. w godzinach  16.00 - 19-

.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 10 i 15 maja br. w godzinach 8.00 - 18.00, Ka-

wiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

Przypominamy, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za psa 

ubiega 30 czerwca br. 

Komunikat Sołtysów 
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Z dniem 1 czerwca 2017 roku nastąpi zmiana oddziału obsługującego zbiórkę odpadów komunalnych. W dalszym ciągu zbiórkę 

prowadzić będzie firma Remondis, lecz oddziałem, który będzie obsługiwał teren naszej gminy będzie oddział z Gliwic.  

W związku z powyższym nastąpią zmiany w harmonogramach odbioru odpadów. Zmiany zaczną obowiązywać z dniem  

1 czerwca br. W uzgodnieniu z przedsiębiorstwem ustalono także małe korekty w obsługiwanych rejonach, dotyczy to 

przede wszystkim ulic znajdujących się tuż przy granicach sołectw. Stosowne adnotacje zostały zamieszczone na właściwych 

harmonogramach. Nowe harmonogramy będą również dostarczane przez firmę Remondis. 

Zmiany w harmonogramach odbioru odpadów 
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Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 września 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych. Przypomina-

my, że odpady budowlane należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenera znajdującego się przy PSZOKu 

(ZOK Gaszowice, ul. Rydułtowska 7). 

Do odpadów budowlanych zaliczamy pozostałości po drobnych remontach budowlanych szacowanych na ok. 300 

kg rocznie na nieruchomość. Jeśli ktoś posiada większą ilość tychże odpadów musi indywidualnie zaopatrzyć się w 

kontener w dowolnej firmie zajmującej się wywożeniem odpadów. 

8 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszo-

wicach odbył się II Kiermasz Wielkanocny. Impreza roz-

poczęła się od występów KGW ze Szczerbic, następnie na scenie pojawiły się kolejno dzieciaki Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego ze Szczerbic, przedszkolaki z Gaszowic, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, młodzież 

Gimnazjum, przedszkolaki z Czernicy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. Uczestnicy Kiermaszu mieli 

możliwość zrobienia świątecznych i wiosennych zakupów, ponadto można było spróbować świątecznych potraw 

czy też ciast domowej roboty. Kiermasz cieszył się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Dziękuje-

my za udział i zapraszamy za rok!           UG 

II kiermasz Wielkanocny 



nicy. Na skwerku upamiętniającym naszego sławnego kolarza 

– Radni wraz z Sołtysem umieścili kolorowy wieniec. Nie mo-

gło także zabraknąć kolorowych, wiosennych kanapek oraz 

pachnących świętami bab wielkanocnych. Dorośli mogli roz-

grzać się ciepłą herbatą i kawą. W czernickim parku pojawiło 

się także kolorowe, Zamkowe Drzewo. Młodzi uczestnicy 

wydarzenia z dumą zawieszali filcowe, własnoręcznie wykona-

ne jajka. Najmłodsi, ku wielkiej uciesze naszego Zająca, stwo-

rzyli opaski na głowę inspirowane długimi uszami naszego go-

ścia. Słuszność tkwi w stwierdzeniu, że kultywowanie tradycji 

– zwłaszcza we wspólnym gronie stanowi o istocie naszej spo-

łeczności. Dziękujemy za Waszą obecność oraz wspólnie spę-

dzony czas. Jak zwykle – z wielką serdecznością zapraszamy 

na nasze imprezy i wydarzenia.            Małgorzata Krajczok 

Str. 5 

Współpraca się opłaca 

Jak co roku do zamkowego parku zawitał świąteczny Zając. 

Stało się tak za przyczyną dobrej współpracy. W organizację 

wydarzenia, tradycyjnie już, zaangażowane jest Stowarzyszenie 

Spichlerz, Ośrodek Kultury „Zameczek” oraz Radni Sołeccy 

sołectwa Czernica wraz z Sołtysem. 

„Jajo Plenerowe 2017” – bo o tym wydarzeniu mowa, odbyło 

się 8 kwietnia 2017 r. na terenie zamkowego parku. Wszystkie 

działania, pomimo kapryśnej pogody, przyczyniły się do rodzin-

nego celebrowania zbliżających się świąt wielkanocnych. Już na 

początku spore emocje wzbudził najważniejszy gość tego dnia 

– świąteczny Zając. Podobnie, jak w ubiegłych latach, dzieci 

dostrzegły go w mgnieniu oka i domagały się świątecznych 

łakoci. Zając – jak zwykle przygotował się na taką ewentual-

ność. Pomimo wielu świątecznych obowiązków został w na-

szym parku i pozował do rodzinnych fotografii – ku wielkiej 

uciesze najmłodszych. Oczywiście na uczestników wydarzenia 

czekało mnóstwo atrakcji. Powstało wielkie, kolorowe jajo, 

które można podziwiać na skwerku przed kościołem w Czer-
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Gimnazjada w Łyżwiarstwie  Szybkim 

We wtorek 28 marca br. uczniowie gimnazjum im. Zie-

mi Śląskiej w Piecach rywalizowali na lodowisku w Ja-

strzębiu z najlepszymi łyżwiarzami województwa śląskie-

go. Po pierwszym ślizgu drużyna dziewcząt, na 12 startu-

jących ekip,  zajmowała III miejsce, a drużyna chłopców 

IX. 

O wszystkim miał zadecydować ślizg na dłuższych dy-

stansach, który był niezwykle zacięty, bo różnice pomię-

dzy niektórymi drużynami były minimalne. Ostatecznie 

dziewczęta z Pieców przegrały różnicą 1 sekundy walkę 

o brązowy medal, natomiast chłopcy utrzymali dobre 

miejsce wywalczone po pierwszym ślizgu. Dziewczęta 

startowały w składzie: Kaczmarzyk Małgorzata, Chruszcz 

Agata, Mazurek Milena, Bęcała Weronika a chłopcy: 

Gembalczyk Łukasz, Wojaczek Krzysztof, Miera Dawid, 

Franosz Jakub, Żymełka Bartosz. 

Uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięcia najlepszego 

wyniku w historii gimnazjum.    IW, MG 

W środę 29.03.2017 r. w ZSP w Szczerbicach odbyła się IX 

Przedszkoliada zorganizowana przez Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy „Lider” pod patronatem Wójta Gminy Pawła Bugdo-

la. W tym roku wystartowało ponad 100 

przedszkolaków z naszej gminy oraz z 

Bruntala i Litultovic. Tradycyjnie każdy 

uczestnik otrzymał pamiątkowy medal a 

przedszkola dyplom, puchar i nagrody 

ufundowane przez sponsorów. Przed-

szkolaków oraz wszystkich gości ser-

decznie powitała Dyrektor ZSP w 

Szczerbicach Pani Edyta Knapik, a oficjal-

nego otwarcia imprezy dokonał Wójt 

Pan Paweł Bugdol. 

Na początku mali sportowcy zobaczyli 

niezwykły pokaz sztuk walki Silesian San-

da Club oraz występ zespołu Tanecznego 

Figiel. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy 

„Lider” serdecznie dziękuje Pani Edycie 

Knapik za wzorową organizację i gościn-

ność oraz przemiłą atmosferę w trakcie 

całej imprezy, Wójtowi i wszystkim 

Na zdjęciu: Jajo Plenerowe w czernickim zamku Fot. Jerzy Kawulok 

IX Przedszkoliada sponsorom za pomoc w organizacji Przedszkoliady. 

Sponsorzy IX Przedszkoliady: Wójt Gminy Gaszowice, Radni 

Gminy Gaszowice, MCJ Jacek Czogalla, Lorken-Tech Henryk 

Bugdol, PHU Oktan II Marian Procek, Czesław Janyga.       

I.W. 



Półfinały wojewódzkie w wykonaniu uczniów SP Gaszowice 
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Uczniowie Gaszowickiej podstawówki udali się 7 kwietnia do 

Świerklan na finałowy turniej w piłce halowej. Wyniki jakie 

osiągaliśmy do tej pory w turniejach eliminacyjnych napawały 

optymizmem i chęcią zwycięstwa również w ostatnim etapie 

turnieju. Po bardzo dobrze zorganizowanym i przeprowadzo-

nym turnieju, gdzie każda z drużyn chciała osiągnąć jak najlep-

szy rezultat, uczniowie SP Gaszowice przypieczętowali swoją 

bardzo dobrą grę sukcesem. Za zwycięstwo uczniowie otrzy-

mali medale oraz piękny Puchar Starosty Rybnickiego. Najlep-

szym zawodnikiem oraz najlepszym strzelcem turnieju został 

Dominik Piekorz. Serdeczne gratulacje dla chłopaków za grę  

i zwycięstwa we wszystkich etapach rozgrywek. 

SKŁAD: GASZKA DANIEL – BR., PIEKORZ DOMINIK, HA-

DAM JACEK, NIEWRZOŁ BARTOSZ, CZERNIK MATEUSZ, 

HADAM ŁUKASZ, STROBA KAMIL, KULIG FILIP. 

WYNIKI: GASZOWICE – CZERWIONKA 13:1 

GASZOWICE – CZUCHÓW 6:3 

GASZOWICE – ŚWIERKLANY 1:1        Ł.W. 

Puchar Starosty dla SP Gaszowice 

Półfinał wojewódzki w koszykówce dziewcząt to wszystko co 

mogliśmy osiągnąć w tej dyscyplinie. Dziewczyny podeszły do 

rozgrywek mocno zmobilizowane i chętne do walki, jednakże 

na tym poziomie rozgrywek występują już zawodniczki na co 

dzień grające w klubach sportowych i uczęszczające do klas 

sportowych o profilu koszykarskim. Zderzenie z takim prze-

ciwnikiem to duża lekcja dla naszych uczennic i chociaż zagrali-

śmy najlepsze zawody jakie do tej pory było nam rozegrać to 

ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce. Znalezienie się w gronie 

8 najlepszych szkół województwa w koszykówce to już wspa-

niały rezultat i sukces. Ogromne gratulacje dla dziewczyn za 

wysiłek, serce do gry i wszystkie chwile spędzone na parkiecie. 

SKŁAD: ZIENTEK ALEKSANDRA, HOLESZ NATALIA, BU-

CZEK MAGDALENA, ROSZAK OLIWIA, BIENEK MARCELI-

NA, DUDZIK MAGDALENA, MUSIOŁ MAGDALENA, ŚMIE-

JA WIKTORIA, LIP NATALIA, SZWEDA WIKTORIA, GAW-

LAS NATALIA, KORBEL DOMINIKA. 

WYNIKI: 

PÓŁFINAŁ: GASZOWICE – SP2 RYBNIK 20:42 (2:17; 8:2; 

2:6; 8;17) 

mecz o 3 MIEJSCE: GASZOWICE – SP3 CZECHOWICE–

DZIEDZICE 24:45 (6:15; 6:6; 8:18; 4:6). 

Półfinał wojewódzki i trzecie miejsce na zakończenie rozgry-

wek chłopców to świetny występ naszych uczniów w tenisie 

stołowym. Drużyna SP Gaszowice w składzie Piekorz Dominik, 

Ogon Rafał udała się 28 marca na zawody do Ligoty w gminie 

Czechowice-Dziedzice. Rywalizacja była niezmiernie wyrówna-

na i emocjonująca, a każdy zespół posiadał w swoich szeregach 

licencjonowanych zawodników na co dzień występujących w 

klubach sportowych. Chłopcy podobnie jak dziewczyny znaleźli 

się w czołowej 8 szkół wojewódzkich w tenisie stołowym. 

Trzecie miejsce to znakomity wynik naszych chłopaków za co 

należą im się olbrzymie gratulacje.         Ł.W. 

Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców to kolejny dobry 

występ uczniów SP Gaszowice. Zawody rozegrano 23 marca 

w Jankowicach. Dzięki bardzo dobrej grze Gaszowiccy ucznio-

wie mogą dodać następny puchar do swojej kolekcji. Po pew-

nym zwycięstwie w pierwszym meczu 2:0 z Jejkowicami, 

o awans musieliśmy się zmierzyć z gospodarzami z Jankowic. 

To zwycięstwo nie przyszło już tak łatwo i awans wywalczony 

został po tiebreaku 2:1. Gratulacje dla chłopaków i dalszych 

sukcesów w zawodach rejonowych. W zawodach udział wzię-

ły również uczennice z ZSP Szczerbice, które zajęły drugie 

miejsce ustępując tylko gospodyniom z SP Jankowice. 

WYNIKI CHŁOPCÓW: 

GASZOWICE – JEJKOWICE 2:0 (25:10; 25:19) 

GASZOWICE – JANKOWICE 2:1 (25:20; 15:25; 15:8) 

SKŁAD CHŁOPCÓW: CZERNIK MATEUSZ, ŻAK DANIEL, 

MAŃKA KAROL, HADAM JACEK, NIEWRZOŁ BARTOSZ, 

PIEKORZ DOMINIK, CZOGAŁA PATRYK, MAZUREK KA-

ROL, BARCZAK PAWEŁ, HORACZEK ŁUKASZ, NAUCZY-

CIEL - ŁUKASZ WOJACZEK.         Ł.W. 

Siatkówka w wykonaniu SP Gaszowice 
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20 marca 2017 r. dwie drużyny Szkoły Podstawowej w 

Czernicy udały się do Sosnowca na wojewódzki finał w tur-
nieju piłki nożnej. Zawody odbyły się na terenie kompleksu 

piłkarskiego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu-
Niwce. Pierwszego dnia o miano najlepszych rywalizowały 

dzieci w najstarszej kategorii wiekowej U-12, drugiego dnia 
swoje mecze rozegrała kategoria U-10, a trzeciego zmierzyły 

się najmłodsze drużyny w turnieju. Całość stanowiła wielkie 
święto futbolu, podczas którego największe talenty z całego 

regionu mogły zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami przy 
gorącym wsparciu trenerów, rodziców oraz obecnych na 

rozgrywkach kibiców. Na wszystkich uczestników czekały 
medale, nagrody rzeczowe i oczywiście doskonała zabawa, a 

wszystko odbyło się w atmosferze fair play i przy oprawie 
godnej największych światowych turniejów. 

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnie-
je od 17 lat. To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Pol-
sce i w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 

1,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Zakończe-
nie Turnieju jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane 

są na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. 
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, 

a sponsorem głównym od 11 lat firma Tymbark. Główne 
cele Turnieju to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród 

uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talen-
tów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. 

Ambasadorem Turnieju jest Arkadiusz Milik. 
Naszą dziewczęcą drużynę stanowiły następujące piłkarki: 

Paulina Bartczak (bramkarz), Julia Worek, Roksana Szweda, 
Karolina Figura, Nikola Żuchowicz, Amelia Kukuczka, Domi-

nika Łukaszewska, Nikola Porwoł, Natalia Knura. Dziewczę-
ta po bardzo dobrej grze z SP Katowice (6:0), SP Pyskowice 

(3:0), SP Częstochowa (1:1) awansowały do ćwierć finału 
rozgrywek, w którym przegrały z drużyną Akademii Sportu 
KSP Lędziny. Jak się później okazało zwycięską w tym turnie-

ju drużyną. 

W skład drużyny chłopców weszli: Szymon Łanoszka ( bram-

karz), Jan Suprewicz, Nikodem Gebauer, Kamil Szymiczek, 
Szymon gunia, Hubert Kukuczka, Wojciech Tlon, Radosław 

Niemiec, Korneliusz Świerczek. Mimo, iż przegrali swoje 

29 marca 2017 r. na lodowisku 

w Jastrzębiu Zdroju odbył się 

Wojewódzki Finał Zimowych 

Igrzysk Sportowych w łyżwiar-

stwie szybkim. Szkołę podsta-

wową w Czernicy, po wygra-

nych zawodach powiatowych, 

reprezentowały: Julia Worek, 

Roksana Szweda, Anna Wala, 

Nikola Żuchowicz. Dziewczęta 

są niewątpliwie utalentowany-

mi "panczenistkami" ponieważ 

zajęły wysoką 10-tą lokatę na 

16 startujących drużyn pocho-

dzących z największych miast 

naszego województwa. Za nimi 

znalazły się: SP nr 46 Sosno-

wiec, SP nr 1 Pszczyna, SP nr 18 Racibórz, SP nr 6 Zawier-

cie, SP nr 48 Częstochowa, SP nr 27 Gliwice. Mistrzyniami 

woj. została SP nr 36 z Bytomia. Łyżwiarki biegały na dystan-

sie 100 m i 300 m. Serdecznie im gratulujemy i życzymy 

jeszcze lepszej formy w przyszłym roku. Znaleźć się w tak 

zaszczytnym gronie to już ogromnie duży sukces!  

Opiekun, Zenobia Mrozek 

SUKCES ŁYŻWIAREK ŁĄCZY NAS PIŁKA 

III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GASZOWICE. 

 

13.05.2017 r. w SP w Czernicy. 
 

Zapisy do 2 maja 2017 r. pod nr 604058813,  

510567012, 603205130. 

pojedynki cieszyli się z możliwości brania udziału w tak 
prestiżowym turnieju. 

Wszystkim naszym reprezentantom dziękujemy i życzymy 
dalszego zapału na treningach oraz wielu pięknych sukce-

sów. Dziękujemy także trenerowi Przemkowi Warło oraz 
Pani Suprewicz, którzy byli z nami podczas naszych zma-

gań z piłką.                Opiekun, Zenobia Mrozek 
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Zapraszamy do czernickiego „Zameczku” na wydarzenia 

majowe: 

- Maj z Galerią Jednego Obrazu Kawiarnia Rothówka, 

wstęp wolny, 

- 13.05.2017 r., godz. 18:00 Wizyta zza światów – Vali 

von Roth na zamku, wstęp wolny. 

- 13.05.2017 r., godz. 16:00 – 24:00 Goblin Game Club – 

otwarta grupa gier stolikowych, wstęp wolny, 

- 19.05.2017 r., godz. 20:00-24:00 III Czernicka Noc Mu-

zeów, park przy Ośrodku Kultury w Czernicy, wstęp 

wolny, 

- 21.05.2017 r., godz. 18:00 Światowy Dzień Kosmosu, 

wydarzenie plenerowe, wstęp wolny, 

- 24.05.2017 r., godz. 17:00-19:00 Warsztaty dla dzieci: 

Prezent dla Mamy, koszt 20 zł/osoba, 

- 28.05.2017 r., godz. 17:00 Teatralne wieczorynki dla 

Małych i Dużych czyli comiesięczne spotkanie z teatrem, 

Bilety dostępne w Kawiarni Rothówka, 8 zł/osoba. 

Bezpieczniki TAURONA 

Akcja edukacyjna "Bezpieczniki TAU-

RONA" została stworzone przede 

wszystkim po to, aby chronić klientów 

spółki TAURON Polska Energia i za-

pewniać im bezpieczeństwo w sferach 

związanych z działalnością branży 

energetycznej. Program jest realizowany zgodnie ze strategią 

społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy TAURON. 

„Włącz dla dobra dziecka" to jeden z elementów akcji. To kam-

pania edukacyjna, organizowana przez spółkę TAURON Dys-

trybucja i Fundację TAURON, skierowana do dzieci i młodzie-

ży. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego ko-

rzystania z energii elektrycznej przygotowanymi z myślą o naj-

młodszych.  

Dzięki kolejnemu elementowi tj. „Włącz dla domu i rodziny” 

poznasz zasady bezpiecznego podpisywania umów w domu, 

dowiedz się jak chronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami  

i co zrobić, gdy już podpisałeś umowę, z której nie jesteś zado-

wolony. Program pod hasłem "Stop naciągaczom - podpisuję 

tylko uczciwe umowy" ma za zadanie przekazywać klientom 

wiedzę na temat praw konsumenta na rynku energii. 

Bezpieczniki TAURONA: Włącz w pracy - to program, który 

powstał w odpowiedzi na wysoką liczbę wypadków w skutek 

porażenia prądem elektrycznym. Jego założeniem jest przede 

wszystkim edukacja, która w konsekwencji ma zwiększyć bez-

pieczeństwo klientów Taurona. 

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką odsyłamy do strony 

internetowej http://bezpieczniki.tauron.pl/. 

Jeżdżę na łyżwach - kolejna edycja 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy Lider działający przy Gim-

nazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach już po raz piąty zorganizo-

wał wyjazdy na lodowisko do Pszowa  dla uczniów szkół Gminy 

Gaszowice: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Szczerbicach oraz Szkoły Podsta-

wowej im. T. Kościuszki w Gaszowicach. 

Wyjazdy odbywały się co sobotę o godz. 7.30 przez trzy miesią-

ce. Miały na celu pokazanie, jak przyjemna jest taka forma re-

kreacji ruchowej.  

Prezes GUKS Lider, mgr Mariusz Gawliczek podkreśla, że mimo 

tak wczesnej pory organizatorzy nie mogli narzekać na frekwen-

cję - autobus był zawsze pełny. Uczniowie pokrywali tylko kosz-

ty wejścia na lodowisko. Opiekę nad łyżwiarzami sprawowały 

nieodpłatnie nauczyciele szczerbickiej i gaszowickiej szkoły pod-

stawowej oraz piecowskiego gimnazjum: Justyna Gawrońska, 

Agnieszka Chowaniec, Alicja Borkowska, Bogdan Langer, Sonia 

Nowak, Małgorzata Psota, Aleksandra Walkowicz, Klaudia  

Wojaczek, Dorota Bienek, Stanisława Janyga, Iwona Wolnik, 

Cezary Stachura, Alicja Górecka, Hanna Goworowska, Joanna 

Biskup. 

Ostatni wyjazd na pszowskie lodowisko odbył się 18 marca. Na 

pożegnanie wykonano zdjęcie grupowe, a uczniowie zostali 

poczęstowani słodyczami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pro-

jektu. Przede wszystkim: Urzędowi Gminy Gaszowice, Radzie 

Rodziców przy  Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz 

Dyrektorom Szkół. 

Pamiętajmy o tym, iż tak samo kiedyś zaczynał nasz złoty meda-

lista olimpijski z Soczi, Zbigniew Bródka. Może i wśród uczest-

ników naszego projektu są przyszli olimpijczycy? Czas pokaże… 

Do  zobaczenia w październiku !        Guks

  


