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DZIEŃ SENIORA W PIECACH 

25 marca 2019 roku w świetlicy środowiskowej w 

Piecach, już po raz kolejny, seniorzy naszej miej-

scowości mieli okazję do wspólnego świętowania. 

Dzień Seniora to szczególna uroczystość, święto 

ludzi starszych, którym należy się szacunek i uzna-

nie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi 

obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w na-

szych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i 

zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje 

przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę 

i obyczaje naszego regionu. Pani Karolina przygo-

towała ze Świetlikami krótki program artystyczny 

w którym było mnóstwo życzeń dla najstarszych. 

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Ga-

szowice - Paweł Bugdol, Proboszcz Parafii Opatrz-

ności Bożej w Gaszowicach - Ks. Leszek Swoboda, 

Radna Powiatu Rybnickiego - Karina Stępień oraz 

Radna Gminy Gaszowice - Ilona Sklarek. Dziękuję 

Paniom z KGW  Piece w szczególności Przewod-

niczącej pani Magdalenie Neuman, która zadbała o 

przysmaki na stołach oraz Radzie Sołeckiej za po-

moc w organizacji i za radosny klimat przy wspól-

nej biesiadzie. Dziękuję również Karolinie Gaszka 

za piękne zdjęcie, które wykonała dla seniorów. 
Gabriela Oślizło 
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WIELKANOCNE WARSZTATY 

Drugą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w następujących termi-

nach i miejscach: 

 

Piece - 14 i 15 maja br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 13, 14, 15 maja br. w godzinach 9.00 - 15.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

Czernica – 13, 14 maja br. w godzinach 9.00 - 12.00  oraz 15 maja br. w godzinach 9.00 - 12.00 i 15.00 - 17.00, 

Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

Łuków Śląski - 13, 14, 15 maja br. w godzinach 16.00 - 19.00, UWAGA! ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

Gaszowice - 13, 14, 15 maja br. w godzinach 8.00 - 12.00  i 14.00 - 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Ryduł-

towska.                               UG 

26 marca br. uczniowie klasy II b ze Szkoły 

Podstawowej w Czernicy uczestniczyli w 

warsztatach malowania jajek wielkanocnych. 

Zajęcia odbyły się w ramach realizowanej 

innowacji pedagogicznej „Spotkania ze sztu-

ką”. 

Warsztaty prowadziły panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich z Czernicy i Łukowa Śląskiego 

wraz z przesympatyczną panią Małgosią. Panie 

zademonstrowały dzieciom sposoby ozdabia-

nia wielkanocnych jajek. 

Pani Elżbieta Kawulok zaprezentowała swoje 

kroszonki, czyli zabarwione jajka zdobione metodą rytowniczą (drapane), ozdabiane ornamentami roślinnymi. Tak 

wykonane jajka to prawdziwe cudeńka, mające swój niepowtarzalny urok. Pani Anna Kubica uczyła dzieci, jak wyko-

nać wielkanocne ozdoby, używając cekinów i wstążki. Pani Małgosia Mika cierpliwie tłumaczyła i pokazywała, jak 

ozdabiać pisanki woskiem.  

Uczniowie aktywnie i chętnie wykonywali swoje małe świąteczne dzieła, a efektem ich pracy były różnokolorowe, 

piękne pisanki. 

Warsztaty odbyły się w miłej i ciepłej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy przybyłym paniom z Kół Gospodyń 

Wiejskich. Serdeczne podziękowania składamy także pani Izabeli Nowak za pomoc w organizacji warsztatów.    M.P. 

Po raz drugi SP Czernica brała udział w konkursie literackim o prawach dziecka.  

I tak jak w zeszłym roku – znów z sukcesami! 

W tym roku ranga konkursu wzrosła, został on ogłoszony jako konkurs wojewódz-

ki. Mamy więc laureatów na szczeblu województwa :-))) 

Komisja, która składała się z wykładowców Uniwersytetu Śląskiego (w składzie dr 

hab. Małgorzata Zalewska-Bujak – pedagog, dr hab. Izabela Łuc – językoznawca), 

wyłoniła zwycięzców i jakaż była nasza radość, gdy okazało się, że w kategorii klas 

IV – VI zdobyliśmy pierwsze i drugie miejsce!!! Zwycięzcą został Jakub Gebel,  

a drugie miejsce zajęła Milena Pasierbska. 

Temat pracy literackiej był bardzo wymagający i brzmiał: „Dziecięce prawa i obo-

wiązki w mojej małej ojczyźnie”. Należało napisać list lub opowiadanie. 

1 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród, poprzedzone bardzo barwną i ciekawą częścią artystyczną. Laureaci przy-

byli z różnych stron naszego wojewodztwa, ponieważ zasieg był duży 

(Częstochowa, Bytom, Łazy, Jastrzębie Zdrój, Wojkowice Kościelne, Łaziska Gór-

ne). Tym bardziej cieszy nas, że zgarnęliśmy dwa główne miejsca ;-) 

Serdecznie gratulujemy Jakubowi i Milenie i cieszymy się, że mamy takich uzdolnio-

nych uczniów!             A. Tkocz 

SUKCES UCZNIÓW SP CZERNICA W KONKURSIE LITERACKIM  

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 
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Z RADĄ NA KRESY 

Kolejny wycieczka zorganizowana przez Radę Ro-

dziców i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki  zawiodła  jej uczestników na 

piękne tereny Kresów Wschodnich Dawnej Rze-

czypospolitej. Podobnie jak w przypadku wyjaz-

dów do: Pragi, Wiednia, Lwowa i Ołomuńca 

uczestniczyli w niej rodzice naszych uczniów a 

także  sponsorzy i przyjaciele szkoły. Zwiedziliśmy 

Wilno: Ostrą Bramą z obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, katedrę i wiele innych zabytków 

tego pięknego miasta. Gaszowiccy turyści wzięli 

udział w tzw. „Kaziukach” – święcie ku czci św. 

Kazimierza królewicza, patrona Wilna i Litwy. 

Obfitowało ono w setki straganów oferujących 

wspaniałe przedmioty miejscowego rękodzieła, a także niezliczone dania kresowej kuchni. W drodze powrotnej 

zwiedziliśmy Troki słynące z zamku Giedymina oraz Karaimów sprowadzonych tutaj z Krymu  przez księcia Witol-

da. Po przekroczeniu granicy naszego państwa uczestnicy wycieczki odwiedzili Suchowolę, miasto związane z ży-

ciem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.                SP Gaszowice 

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.  

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” 

Frank Smith 

Jak ważne są języki obce wie zapewne każdy z nas.  

W czasach, gdy cały świat stoi przed nami otworem, 

ich znajomość otwiera wiele drzwi, ułatwiając codzien-

ne życie. Wszechobecny język angielski często bywa 

niewystarczający, dlatego też uczniowie ZSP w Szczer-

bicach zainwestowali również w język niemiecki.  

W ramach zajęć odbyło się dotychczas wiele ciekawych 

przedsięwzięć i projektów, dzięki którym uczniowie 

mieli okazję zamienić teorię na praktykę. Pierwszym  

z nich było spotkanie z native speakerem. Jesienią szko-

łę odwiedziła bowiem studentka z Niemiec, która opo-

wiedziała o swojej przygodzie z językami, znaczeniu wielojęzyczności a także poprowadziła cykl zajęć z języka niemieckiego. 

Kolejnym gościem była lektorka Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, która poprowadziła animacje językowe w 

ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim”. Ponadto na mocy porozumienia zawartego pomiędzy szkołą a wspomnia-

nym Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w szkole działa „Entdeckerklub des Deutschen” czyli „Klub Odkrywców Nie-

mieckiego”. Otrzymane materiały, takie jak m.in. gry edukacyjne, albumy, atlasy czy czasopisma językowe dla dzieci i młodzie-

ży, są oczywiście nieocenione. W ramach współpracy przedstawiciele klas piątych uczestniczyli także w zjeździe klubowiczów 

oraz warsztatach językowych w Opolu. Na maj zaplanowano kolejną wycieczkę językową, tym razem do innej instytucji, 

wspierającej naukę języka niemieckiego, mianowicie do Goethe-Institut w Krakowie. Tam zmierzymy się z językowo-

kulturoznawczą grą terenową oraz niekonwencjonalnymi animacjami językowymi z native speakerami. Najmłodsi natomiast  

z ogromnym zaangażowaniem realizują projekt „Digitale Kinderuniversität” („Internetowy Uniwersytet Dziecięcy”), wcielając 

się w rolę studentów, uczestnicząc w wirtualnych wykładach a także dzielnie rozwiązując interaktywne zadania. To jednak nie 

wszystko. Będąc świadomym tego, jak ważny jest kontakt z zagranicznym rówieśnikiem, Szkoła Podstawowa w Szczerbicach 

nawiązała współpracę ze szkołami we Włoszech oraz w Rosji w ramach międzynarodowego projektu „Das Bild der Ande-

ren”, którego organizatorem jest Goethe-Institut w Warszawie. Jego ideą jest motywowanie uczniów do komunikacji w języ-

ku niemieckim już od pierwszych lekcji. Projekt ten należy do 100 najlepszych programów e-learningowych (został wyróżnio-

ny przez organizację eSchola) i polega na wymianie mailowej w języku niemieckim z rówieśnikami z zagranicznej szkoły part-

nerskiej. Dla uczestników jest to okazja nie tylko do rozwijania swoich umiejętności językowych, ale także do poznania kultu-

ry kraju i stylu życia listownego przyjaciela. 

Wszystkie te działania mają na celu pokazanie dzieciom praktycznej strony nauki języków obcych, stworzenie im warunków 

do naturalnej komunikacji, ale przede wszystkim do dania im poczucia samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Na-

uka języków jest wprawdzie ciężką pracą, ale jak widać może być także bardzo przyjemna i satysfakcjonująca.  M. Musioł-Skrzypiec 

JĘZYK OBCY WCALE NIE TAKI OBCY  
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Gmina Gaszowice wraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego organizuje w dniu 16 maja br. (czwartek) możli-

wość spotkania się z konsultantem programu Czyste Powietrze. Konsultacje indywidualne będą prowadzone w Sali Obrad 

mieszczącej się na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach (wejście od strony komisariatu Policji), w godzinach od 

9.00 do 15.00.               UG 

21 marca w gaszowickiej podstawówce, przy dźwiękach 

hitu mistrza Antoniego Vivaldiego wszyscy uczniowie 

szkoły wylegli na podwórko, aby przywitać kalendarzo-

wą wiosnę. Na tę okoliczność każda klasa przygotowała 

chóralną rymowankę. Trzy najlepsze hasła zostały wy-

różnione dyplomami, które wręczył wójt gminy Pan 

Paweł Bugdol. Następnie odbył się sąd nad Marzanną. 

Klasy VI w brawurowej słownej potyczce dały popis 

swoich zdolności oratorskich, w wyniku których Ma-

rzanna została skazana na półroczne wygnanie. Wiosen-

ny happening zakończyły skoczne hołubce w rytmie bel-

gijki oraz żywiołowy aerobik, który rozgrzał nieco 

skostniałych uczniów.         SP Gaszowice 

W dniu 21 marca 2019 roku, w ZSP w Szczerbi-

cach odbył się po raz kolejny Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny KANGUR sponsorowany 

przez Radę Rodziców. Udział w konkursie wzięli 

uczniowie klas IV, V i VI. Z klasy IV a udział wziął 

Maksymilian Szuła, z IV b – Szymon Gembalczyk i 

Kamil Niemczyk, z V a – Jakub Koźlik, Zuzanna 

Langer i Julia Suchanowska. Natomiast z klasy VI – 

Patryk Bielak i Dawid Szolc. Uczniowie rozwiązy-

wali bardzo trudne i nietypowe zadania matema-

tyczne w różnych kategoriach klasowych. Na wyni-

ki musimy poczekać do końca maja.  ZSP Szczerbice 

NOWA TABLICA PRZED S ZKOŁĄ 

WIOSENNY HAPPENING 

MATEMATYCZNY KANGUR 

KONSULTACJE DLA OSÓB ZINTERESOWANYCH PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE” 

W okresie ferii zimowych, dzięki sprzyja-

jącej pogodzie, przed  Szkołą Podstawową 

w Gaszowicach  zainstalowano ciekawą 

tablicę informacyjną. Zaprezentowano na 

niej zmiany jakie zaistniały w wyglądzie 

budynku szkolnego na przestrzeni  kilku 

wieków. Wierzymy, że tablica ucieszy 

mieszkańców wsi i gminy, którzy uczęsz-

czali do naszej szkoły. Dla obecnych 

uczniów jest  powodem do dumy wynika-

jącej z trwania szkoły oraz jej nieustawicz-

nego rozwoju. Autorami tablicy są Wie-

sław Macoch, były nauczyciel naszej szkoły 

oraz jej obecny dyrektor Norbert Niestolik. Skwer na którym stoi tablica zostanie obsiany trawą a w donicach 

pojawią się kwiaty.                     SP Gaszowice 
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KIERMASZ WIELKANOCNY - GASZOWICE, 6 KWIECIEŃ 2019 - FOTOGALERIA 
Zdjęcia: Edyta Masarczyk, UG Gaszowice. 
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KIERMASZ WIELKANOCNY - GASZOWICE, 6 KWIECIEŃ 2019 - FOTOGALERIA C .D.  
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KIERMASZ WIELKANOCNY - GASZOWICE, 6 KWIECIEŃ 2019 - FOTOGALERIA 
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PROJEKT „EUROPEAN UN ION - JESTEM NA TAK” - FOTOGALERIA 
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”  

Od września 2018 roku mieszkańcy Gminy Gaszowice mogą składać wnioski w ramach rządowego programu Czy-

ste Powietrze. Mieszkańcy województwa śląskiego składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych 

pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać ener-

gią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędno-

ściom finansowym. 

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadają-

cych zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 

szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Budżet Programu - 103 mld zł. 

Maksymalna kwota dotacji 

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego li-

czona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być 

dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 

Wysokość dotacji uzależniona od osiąganych dochodów. 

 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:   

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 

spełniających wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

 

Formy dofinansowania: 

 dotacja 

 pożyczka 

 

Terminy: 

Realizacja programu: lata 2018-2029 r. 

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. 

 

Warunek podstawowy: 

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymaga-

nia programu. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania 

programu. 

Aby poprawnie złożyć wniosek należy założyć konto na portalu beneficjenta, skąd należy pobrać wniosek w wersji 

elektronicznej. 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-

dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

UG 
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W dniu 17.03.2019r. w hali OKiSu odbył się Turniej Skata Sportowego o Puchar MCJ. Turniej 

ten ma stałe wpisany jest w cykl GPO. Tegoroczny zgromadził  rekordowa liczbę uczestni-

ków. W zawodach brało udział 78 skaterów w tym 1 kobieta i 1 junior. W pierwszej serii naj-

więcej punktów zdobył kolega reprezentujący Herkules Rydułtowy – Chlebik Stefan – 1847pk-

1847pkt. Drugą serię z wynikiem 1642 pkt. Wygrał kolega z Fortecy Świerklany – Starosta 

Bolesław. Nad prawidłowością przebiegu zawodów w duchu fair play i zgodzie z regulaminem 

PZ S-kat czuwał kolega Eugeniusz Cyran. Po dodaniu punktów z 1 i 2 serii wynik końcowy jest następujący: 

1 miejsce – kolega Starosta Bolesław – 3336 pkt., 

2 miejsce – kolega TKKF Relax Wodzisław Marcol Józef – 2862 pkt., 

3 miejsce – kolega Chlebik Stefan – 2722 pkt. 

Z sekcji GKS DĄB Gaszowice najlepszy wynik osiągnął kolega Jeszka Benedykt zdobywając 2551 pkt., uplasował się 

na 6 miejscu. 

Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować Panu Jackowi Czogalla, który od wielu lat wspiera naszą sekcję. 

Dziękujemy, GKS Dąb Gaszowice 

TURNIEJ O PUCHAR MCJ 

 

Sołtys Czernicy zaprasza wszystkich chętnych na wspólne „KIJE” (Nordic  

Walking) od 29 kwietnia. Start 19.00 ze Strefy Aktywności przy ul. Wolności.   

Gmina Gaszowice po raz kolejny gościła zagranicznych partne-

rów w związku z realizacją projektu pn. „European Union - 

jestem na tak”.  Podobnie jak w latach ubiegłych odwiedziły nas 

delegacje następujących partnerów zagranicznych: Miasta Brun-

tal, Miasta Calau, Miasta Krompachy oraz miejscowości Litul-

tovice. Wizyta odbywała się w dniach od 5 do 7 kwietnia br. 

 

Pierwszą aktywnością były warsztaty, w trakcie których wszy-

scy reprezentanci poszczególnych krajów uczestniczyli w wy-

kładach i ćwiczeniach związanych z eurosceptycyzmem w kon-

tekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.  

Zajęcia zakończyły się debatą na temat przyszłości Europy, na 

której rozmawiano o lokalnych kandydatach do Parlamentu Europejskiego.  

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań integracyjnych m.in. prelekcja amatorskiego filmu „Rydwany 

węgla” dotyczącego historii górnictwa w rejonie Gminy Gaszowice, zwiedzanie Rybnika, zwiedzanie kopalni 

„Guido” - zjazd 320 m pod ziemię, udział w lokalnym kiermaszu Wielkanocnym oraz uroczysta kolacja wraz z pre-

zentacją artystyczną. 

Ideą projektu jest zbudowanie silnej i solidarnej Europy. Poprzez działania projektowe  chcieliśmy wzmocnić euro-

pejski wymiar i legitymację demokratycznego procesu decyzyjnego UE. Rezultatem powinno być zachęcenie do 

udziału w nadchodzących wyborach, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych kampanii informacyjnych. Mamy 

nadzieję że dzięki wymienionym działaniom udało się nam przeciwdziałać rosnącemu eurosceptycyzmowi, przy oka-

zji zbudować międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje. /fotorelacja na stronie 9/                UG 

EUROPEAN UNION - JESTEM NA TAK 
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Przypominamy, że 20 marca minął kolejny 

kwartalny termin wnoszenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 

27 kwietnia 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy odbędzie się kolejna edycja imprezy sportowej 

„Na przijmo bez Gaszowice i okolice”. W ramach tej imprezy rozegrany zostanie charytatywny bieg i marsz Fun-

dacji PKO BP na trasach pieszych 15 i 50 km, rowerowej 50 km oraz 10-cio kilometrowej trasie rodzinnej, na 

leczenie i rehabilitację chorej Hani – mieszkanki gminy Gaszowice. Więcej informacji na stronach Gminy Gaszo-

wice, Stowarzyszenia Luxtorpeda Czerwionka oraz profilu wydarzenia na facebooku. Serdecznie zapraszamy do 

udziału. 

 

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW: 

26.04.2019 r. 

18:00 – 21:00 otwarcie i praca Biura Zawodów 

 

27.04.2019 r. 

7:00 – 8:30 - Zapisy w Biurze Zawodów (Trasa TP50) 

8:00 – 9:30 - Zapisy w Biurze Zawodów (Trasy TP15, TR50) 

11:00 – 13:30 – Zapisy w Biurze Zawodów (Trasa Rodzinna). 

9:00 – start TP50 

9:30 – start TR50 

10:00 – start TP15 

13:00 - start Trasy Rodzinnej 

Ok. 22:00 zamknięcie Bazy Zawodów. 

Godziny startów i dekoracji mogą ulec zmianie o czym poinformujemy w dniu zawodów. 
Luxtorpeda 

NA PRZI JMO BEZ GASZOWICE - EDYCJA 2019 


