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Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice aby w okre-

sie weekendu majowego, a w szczególności 2 i 3 maja, 
pamiętali o wywieszeniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Poczujmy dumę z bycia Polakami!  
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu kra-

jach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najczęściej w tym 
dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w 

oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem.  Są jednak tacy, którzy w ten spo-
sób chcą manifestować swój patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem.  

Święto flagi RP obchodzimy od 2 maja 2004 roku. Tego dnia po prostu wypada wy-
wiesić Biało-Czerwoną. Jednak trzeba pamiętać o obowiązujących regułach. Flaga nie 

może dotykać podłoża lub wody, nie powinna być poszarpana czy zabrudzona. Nie 
można jej używać do nakrywania mównic oraz pojazdów. Nieodpowiednie jest rów-

nież umieszczanie na fladze napisów i grafik.          UG 

WYWIEŚ FLAGĘ 

Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Ga-

szowice w odbędą się w następujących terminach: 

 

Sołectwo Czernica - 7 maja 2018 r. o godz. 18.30 – 

Ośrodek Kultury „Zameczek”, ul. Wolności; 

 

Sołectwo Łuków Śląski - 8 maja 2018 r. o godz. 17.00 

– Dom Sportu (OSP), ul. Lipowa; 

 

Sołectwo Szczerbice - 8 maja 2018 r. o godz. 18.30 – 

Remiza OSP, ul. Radoszowska; 

 

Sołectwo Piece – 9 maja 2018 r. o godz. 17.00 - Świe-

tlica Środowiskowa, ul. Rydułtowska; 

 

Sołectwo Gaszowice - 9 maja 2018 r. o godz. 18.30 – 

OKiS, ul. Rydułtowska. 

 

Głównym tematem zebrań jest sprawozdanie z działalno-

ści sołtysa i rady sołeckiej. Jak zwykle coroczne spotkania 

to dobra okazja dla mieszkańców do podzielenia się z 

władzami bolączkami swoich miejscowości. W każdym 

zebraniu uczestniczył będzie Wójt Gminy Gaszowice Pa-

weł Bugdol.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniach.  
               UG 

ZEBRANIA SOŁECKIE 
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WYPEŁNI J WNIOSEK O DOPŁATY 

BEZPOŚREDNIE W GASZOWICACH  

Z dniem 4 kwietnia br. uruchomiona została dodatkowa 

linia autobusowa nr 33 relacji Rybnik Chwałowice Pętla 

– Lyski Rondo przez Szczerbice i Gaszowice - ul. Sumiń-

ska. W ramach w/w linii realizowane są dwa kursy w dni 

robocze o godz. 8.24 z Lysek oraz o godz.13.29 z Lysek.  

Wczasy -  Kotlina Kłodzka 

25.07 - 01.08. 2018r. 

Tygodniowe wczasy w Domu Wczasowym 

BRIDO w miejscowości Bardo 

 
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, 7 noclegów 

z wyżywieniem, dwudniowy wyjazd do Drezna i Saksonii 

z noclegiem i wyżywieniem w Czechach, wycieczka do 

Kłodzka do Parku Miniatur, 2 zabawy, wyjście z prze-

wodnikiem w góry, biesiada urodzinowa z prosiakiem i 

muzyką, wycieczka do Lądka Zdroju, łowisko pstrąga. 

Cena: 1150 zł + 30 euro od osoby. 

Zapisy: Maria Faucz tel. 695 135 560 

SPOTKANIE W SIECI GAZOWEJ 

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza zainteresowanych 

mieszkańców ul. Rydułtowskiej i ulic do niej przyległych 

w Gaszowicach i Piecach na spotkanie z przedstawicie-

lem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie możliwości 

budowy sieci gazowniczej na terenie Gminy Gaszowice – 

w sołectwach Gaszowice i Piece . Spotkanie odbędzie się 

we wtorek 15 maja br. (wtorek) o godz. 17.00 z 

kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach.    UG 

Drugą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego 

będzie można wpłacać u sołtysów w następujących ter-

minach i miejscach: 

Piece - 14 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 - 13.00 oraz 

14, 15 maja  br. w godzinach 9.00 - 15.00, Remiza OSP 

Szczerbice ul. Radoszowska, 

Czernica -11 maja br. 8.00-12.00 oraz 14 i 15 maja br. 

w godzinach 8.00 - 12.00 i 15.00 - 17.00, Ośrodek Kultu-

ry Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski – 14 i 15 maja br. w godzinach  16.00 - 

19.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Gaszowice - 11, 14, 15 maja br. w godzinach 8.00 - 

18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Terenowy punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania 

wniosków o dopłaty bezpośrednie, prowadzony jest  

w okresie do 15 maja br. w Urzędzie Gminy Gaszowice. 

Dyżury pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Rybniku odbywają się w czwartki w godzi-

nach 8.15-12.00. Kontakt tel. 784 450 901.              ODR 

L INIA AUTOBUSOWA NA UL. SUMIŃSKIE J 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach informuje, że trwają wytę-

żone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Pro-

gramu SMOG STOP – Edycja 2018, powyższa decyzja 

oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) 

nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zaintere-

sowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, mię-

dzy innymi o tym: 

 kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację, 

 kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację 

na wymianę starego źródła ciepła na nowe, 

 jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowa-

niem, 

 jaka będzie wysokość dofinansowania, 

 czy można będzie łączyć dotację Funduszu z in-

nym wsparciem finansowym, 

 jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby 

móc ubiegać się o dofinansowanie. 

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwar-

tał 2018 roku. 

Ponadto, informujemy, że zgodnie z przyjętymi szcze-

gólnymi warunkami: 

 beneficjentami Programu będą osoby fizyczne 

posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego, 

 przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozu-

miany będzie budynek wolnostojący albo budy-

nek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gru-

powej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jedne-

go lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku, 

 do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środ-

ków Funduszu uwzględniane będą faktury wysta-

wione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku, 

 zakończenie zadania nie może nastąpić przed 

1.06.2018 r. 

 

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz 

Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP – Edy-

cja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie interneto-

wej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl 

PROGRAM DOFINANSOWAŃ WFOŚIGW - 

SMOG STOP W ROKU 2018 
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Gmina Gaszowice wraz z innymi gminami Subregionu 

Zachodniego planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 

na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na kon-

kurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w 

ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane 

na instalację kotła gazowego kondensacyjnego o 

mocy 10 kW do 25 kW, lub instalację kotła na pelet 

o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i od 17 kW do 

25 kW, bądź instalację węzła cieplnego o mocy dostoso-

wanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z 

przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodat-

kowo na instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej 

niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów 

PV nie mniejszej niż 2,8 kWp. 

W ramach niniejszego projektu nie jest możliwe wykona-

nie tylko i wyłącznie instalacji fotowoltaicznej, taka inwe-

stycja będzie możliwa tylko łącznie z wymianą urządzenia 

grzewczego. 

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinan-

sowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych. 

Budynek spełniający wymagania udziału w Projekcie musi 

spełniać stosunkowo rygorystyczne wymagania tj. musi 

to być budynek mieszkalny jednorodzinny, który w wyni-

ku  termomodernizacji (rozumianej jako wymiana źródła 

ciepła): 

- osiągnie poziom zapotrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną w stanie docelowym na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej określonego w audycie energetycznym wyra-

żonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok). 

oraz 

- uzyska stopień redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 

Podsumowując musi to być budynek o odpowiednim 

dobrym standardzie cieplnym. 

Wnioskodawca to osoba fizyczna będąca właścicielem/

współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieru-

chomości położonej na terenie jednej z Gmin uczestni-

czących w projekcie, gdzie zamontowana zostanie insta-

lacja objęta W projekcie mogą również uczestniczyć 

osoby fizyczne, dla których budynek objęty Projektem 

stanowi miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub 

rolniczej. W przypadku zarejestrowanej działalności go-

spodarczej lub rolniczej, mieszkaniec potwierdza, iż 

energia elektryczna i/lub cieplna wyprodukowana przez 

instalację objętą projektem będzie wykorzystywana wy-

łącznie na cele mieszkaniowe, co zostaje potwierdzone 

oświadczeniem. Do Projektu nie mogą być zgłoszone 

budynki, które stanowią miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej lub rolniczej w jakikolwiek sposób wyko-

rzystującej energię elektryczną i/lub cieplną pochodzącą z 

instalacji objętej Projektem na cele prowadzonej działal-

ności. 

Nabór grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 

30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018. Mieszkańcy Gmi-

ny Gaszowice składają niezbędne dokumenty w Urzędzie 

Gminy Gaszowice, Kancelaria, pok.01, w godzinach pracy 

urzędu. 

Wniosek o przystąpienie do projektu składa się miedzy 

innymi z karty audytu energetycznego, która musi zostać 

wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnie-

nia. Koszty związane z pozyskaniem załączników pokry-

wa Wnioskodawca. W przypadku niezakwalifikowania się 

do Projektu, nieuzyskania przez Grantodawcę dofinanso-

wania, wycofania się Grantodawcy z Projektu lub z in-

nych przyczyn niezależnych od Grantodawcy, koszty nie 

podlegają zwrotowi. 

Warunkiem otrzymania przez Wnioskodawcę grantu jest 

uzyskanie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego dofinansowania dla projektu “Gminy z do-

brą energią", terminowe złożenie przez Wnioskodawcę 

wszystkich dokumentów wymaganych niniejszym Regula-

minem,  umieszczenie Wnioskodawcy na Liście zakwalifi-

kowanych. 

Wnioskodawca nie może łączyć Grantu z innym publicz-

nym źródłem dofinansowania pozyskanym na zakres 

określony we Wniosku o przyznanie grantu. 

Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

przekraczających wysokość przyznanego grantu i 100% 

kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w 

trakcie montażu lub po nim. 

Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i 

będzie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.  

Kwestie opodatkowania Grantu podatkiem dochodo-

wym od osób fizycznych regulują odrębne przepisy. Re-

gulamin nie rozstrzyga czy przychód z Grantu jest zwol-

niony z podatku dochodowego. 

Ustala się, iż rynkowe koszty kwalifikowane i jednocze-

śnie maksymalna wysokość Grantu dla poszczególnych 

instalacji wynoszą: 

-Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 

grzewczej od 10 kW do 25 kW - 14 000,00 zł netto, 

Instalacja kotła na pelet o mocy od 10 do  17 kW 

(włącznie) - 15 000,00 zł netto, 

-Instalacja kotła na pelet o mocy powyżej 17 do  25 kW - 

17 500,00 zł netto. 

-Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kW 

(moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie 

mniejszej niż 2,8 kWp  - 4.700,00 zł netto/kW (łącznie 

nie więcej niż 14.100,00 zł netto). 

Kwoty te stanowią maksymalną możliwą do pozyskania 

przez Grantobiorcę dotację, dla poszczególnych instala-

cji. 
UG 

"GMINY Z DOBRĄ ENERG IĄ" - WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  
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STOP POŻAROM TRAW  
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to 

okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nie-

użytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc 

swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń 

wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie 

trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym 

przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie 

błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw 

prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środo-

wisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 

bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 

asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się 

szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno 

dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną 

wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także 

do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarze-

niach śmierć ponosi kilkanaście osób. 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze wzglę-

du na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi do-

skonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością 

czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym 

wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania 

odpowiedzialny jest człowiek. 

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się 

bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także 

wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie 

traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie 

potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy 

się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierun-

ku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przeno-

szą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich 

pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów-

nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

 

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, 

w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!! 

 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również 

liczyć się z konsekwencjami. 

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypala-

nia łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 

pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 

przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – 

podlega karze aresztu albo grzywny”. 

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 

U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na 

terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od 

granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać 

niebezpieczeństwo, a w szczególności: 

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z 

otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i 

pozostałości roślinnych”. 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 usta-

wy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 

r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, 

której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 

5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto 

sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 

osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać poża-

ru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

należy stwierdzić, że wypalanie traw jest środowiskowo szko-

dliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, 

oprócz kar nakładanych np. przez policję, czy prokuraturę 

także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w po-

staci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach 

nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów 

dopłat bezpośrednich za dany rok. 

Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, 

także może dojść do pożarów wskutek nieostrożności osób 

wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu techniczne-

go. 

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże 

rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożar-

nych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Stra-

żacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nie-

użytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowa-

nia życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, 

że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, 

gdzie będą naprawdę potrzebni. 

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. 

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się 

na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, 

a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas 

wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i 

trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co 

powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konse-

kwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w 

zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). 

Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, 

jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzy-

ny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie 

wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, 

jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 

nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć 

do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając 

resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej 

oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. 

Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są bie-

dronki, zjadające mszyce. 

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 

m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę 

gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i paso-

żytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. 

 Artykuł pobrany ze strony www.stoppozaromtraw.pl 
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Kolejna wycieczka zorganizowana przez 

Radę Rodzicom i dyrektora Szkoły  Pod-

stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ga-

szowicach zawiodła jej uczestników do 

Republiki Czeskiej. Celem była Praga, sto-

lica tego państwa. Miasto zachwyciło nas 

swoimi zabytkami, jarmarkami wielkanoc-

nymi oraz czeską kuchnią. W wyjeździe 

do „Złotej Pragi” uczestniczyli rodzice 

uczniów  szkoły oraz osoby zaprzyjaźnio-

ne z naszą placówką oświatową. Mimo 

pogody, która nie wskazywała na zbliżają-

ce się święta a raczej była typowo zimo-

wa, wycieczka do stolicy Czech zostanie 

na długo w pamięci jej uczestników.  

SP Gaszowice 

W PRADZE  

Z RADĄ RODZICÓW 

Mpanshya to wioska w Zambii – około 200 km na 

wschód od stolicy kraju – Lusaki. Siostry starają się 

usamodzielnić swoich małych podopiecznych i ich ro-

dziców, dlatego założyły ogródek przedszkolny,  

w którym uczą dzieci siać i opiekować się roślinami. 

Nasiona w Zambii są bardzo drogie, dlatego siostry 

zwracają się o pomoc w ich zakupie. 

Nasze przedszkole już po raz drugi postanowiło wes-

przeć akcję „Nasiona dla Afryki”  i zorganizowało 

zbiórkę nasion marchwi, pomidorów, cebuli, fasoli, 

buraków i innych potrzebnych warzyw. Do Afryki  

z naszego przedszkola trafiło 178 paczek nasion. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom  

i ich rodzicom za zaangażowanie w akcję. 

Koordynator Katarzyna Pawlusek 

Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy 

NASIONA DLA AFRYKI  

Klasy I a i b SP Gaszowice miały przyjemność 

uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, które 

zostały poprowadzone przez Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Gaszowic. Gospodynie 

przygotowały nam smażony chlebek: na słod-

ko, z czosnkiem oraz z jajkiem. Na odporność 

przygotowały także wodzionkę. Zupkę jak  

i chrupiące przekąski zajadaliśmy z wielką 

ochotą. Dziękujemy i czekamy na kolejne 

spotkanie. 

19 marca 2018 roku w klasach pierwszych odbyły się kolejne warsztaty o tematyce świąteczno – przyrodniczej. Uczniowie ma-

lowali drewniane doniczki przygotowane przez Pana Mariusza Zielińskiego, wysiewali do nich rzeżuchę, przygotowując swój 

zielony, świąteczny ogródek. Przez pewien okres będą mieli również możliwość obserwowania kiełkowania i wzrostu rzeżuchy. 

Kolejną atrakcją warsztatów był połów ryb. Uczniowie wspólnie z Panem Mariuszem składali wędki, oglądali akcesoria wędkar-

skie, trzymali w rękach robaki i pokarm dla ryb oraz łowili karpia. Zabawy było co nie miara. Wszyscy zadowoleni zakończyli 

warsztaty, które minęły bardzo szybko i z niecierpliwością czekają na kolejne.                 SP Gaszowice 

NIE TYLKO ZAJĘCIA KU LINARNE 
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UPOMINKI OD BYŁEGO PEDAGOGA 
Pan Wiesław Macoch 

był nauczycielem 
Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gaszowi-

cach. Przed kilkoma 
miesiącami ofiarował 

nam trzy swoje prace 
związane z ważnymi 

wydarzeniami z hi-
storii "Kościuszki". 

Umieszczono je na okolicznościowej gazetce.  
Tym razem pan Wiesław obdarował nas głownią przedwo-

jennego sztandaru. Została ona odnaleziona w roku 1976 na 
strychu starej części budynku szkoły. Pochodziła prawdopo-

dobnie ze sztanda-
ru szkolnego. Pre-
zent umieszczono 

w  g u s t o w n e j 
skrzynce a całość 

opatrzono stosow-
nym opisem. 

Serdecznie dzięku-
jemy!!! 

      
SP Gaszowice 

W obecnych czasach pisanie do kogoś listów i wysyłanie 

pocztówek z pozdrowieniami odchodzi w niepamięć. 

Chcąc od najmłodszych lat uczyć dzieci tej ciekawej for-

my komunikowania się jaką jest wysyłanie listów i pocz-

tówek  grupa „Skrzaty” z Przedszkola „Bajkowe Wzgó-

rze” w Czernicy zdecydowało się rozpocząć pocztów-

kową przygodę z innymi przedszkolami. 

Przystąpiliśmy do wysyłania pocztówek z Czernicy, 

 a w odpowiedzi otrzymujemy widokówki z pozdrowie-

niami od przedszkolaków z różnych rejonów Polski. 

Wszystkie otrzymane pocztówki można podziwiać  

w naszym przedszkolu. Dziękujemy Pani Agnieszce Ku-

kuczka za pocztówki, a rodzicom z naszej grupy za zaku-

pione znaczki.            Katarzyna Pawlusek 

WYMIANA POCZTÓWKOWA 
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MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI – SIATKÓWCE 

ZSP Szczerbice był gospodarzem zawodów w mini-

siatkówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Mi-

strzostwa rozegrano 22.03.2018 r. Rywalizacja przebiegła w 

duchu „fair play” i była bardzo wyrównana i zarazem emo-

cjonująca. Gra toczyła się do 21 pkt. Wśród dziewcząt zwy-

ciężyły uczennice ZSP Szczerbice i to ona zapewniły sobie 

awans na zawody powiatowe. 

Reprezentacja ZSP Szczerbice: Martyna Iwin, Kinga Kolar-

czyk, Nadia Kuśmierek, Justyna Mrozek, Oliwia Pytlik, Mar-

ta Bienek, Julia Neuman, Justyna Rudek, Oliwia Gatnar, Ali-

cja Dziuba. Opiekun zespołu nauczyciel wychowania fizycz-

nego – Bogdan Langer. 

Wyniki dziewcząt 

ZSP Szczerbice – SP Czernica 2:1 (22:20, 13:21, 15:12) 

ZSP Szczerbice – SP Gaszowice 2:0 (21:8, 22:20) 

SP Czernica – SP Gaszowice 1:2 (17:21, 21:15, 11:15) 

I miejsce ZSP Szczerbice 5 pkt 

II miejsce SP Gaszowice 3 pkt 

III miejsce SP Czernica 2 pkt 

Zwycięzcami rywalizacji chłopców zostali reprezentanci SP 

Gaszowice (awans na zawody powiatowe). Skład drużyny 

SP Gaszowice: Mateusz Czerniak, Daniel Żak, Karol Mańka, 

Filip Kulig, Kamil Stroba, Dawid Czogała, Daniel Gaszka, 

Mateusz Cieślik, Jakub Zapała, Jonasz Maćczak. Opiekun 

zespołu nauczyciel wychowania fizycznego – Łukasz Woja-

czek. 

Wyniki chłopców 

SP Gaszowice – SP Czernica 2:0 (21:14, 21:8) 

ZSP Szczerbice – SP Czernica 1:2 (21:9, 16:21, 7:15) 

ZSP Szczerbice – SP Gaszowice 1:2 (16:21, 21:14, 9:15) 

I miejsce SP Gaszowice 5 pkt 

II miejsce SP Czernica 3 pkt 

III miejsce ZSP Szczerbice 2 pkt 

ZSP Szczerbice 

W piątek 6 kwietnia 2018 r. w Szonowicach odbyły się 

zawody rejonowe w tenisie drużynowym dziewcząt  

i chłopców. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach rywalizowały z tenisistkami  

z Raciborza, Leszczyn-Dębieńska oraz Szonowic, wy-

grały wszystkie mecze, znacznie przewyższały umiejęt-

nościami swoje rywalki. Zwycięski zespół wystąpił w 

składzie: Marta Gawliczek, Zuzanna Strokosz, Marceli-

na Wystyrk oraz Sonia Święty. Gratulujemy znakomitej 

postawy i życzymy powadzenia na półfinale wojewódz-

kim, który odbędzie się 27.04. br w Ligocie koło Biel-

ska.           I.W. 

PRZEPUSTKA DO PÓŁFINAŁÓW 
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Informacja Wójta Gminy Gaszowice 

Stosownie do zaleceń Wojewody Śląskiego w sprawie afry-

kańskiego pomoru świń informuje się, że w przypadku odnale-

zienia podłych dzików należy niezwłocznie powiadomić powia-

towe centrum zarządzania kryzysowego telefon 32 42 21 000. 


