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Gmina Gaszowice serdecznie zapra-

sza do aktywnego udziału w VIII 

Europejskim Tygodniu Sportu dla 

Wszystkich. Od 26 maja do  

1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia 

Dziecka) w każdym sołectwie orga-

nizowane będą przedsięwzięcia 

sportowe zachęcające do aktywizacji 

ruchowej. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tegoroczną edycję zaangażowały 

się ośrodki kultury, szkoły, przedszkola,  kluby sportowe, organizacje pozarządowe, świetlice 

środowiskowe, harcerze oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza. „Repertuar” imprez jest bar-

dzo zróżnicowany i ma na celu: 

- promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowe-

go stylu życia oraz integracji rodzinnej,  

- uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich 

środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie 

sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych, 

- rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzających do angażowania przy 

organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,  

- poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego  

i promowania zdrowego trybu życia.  

Aktywność naszych mieszkańców to szansa na nowy sprzęt sportowy dla Naszych obiektów 

sportowych. Zapraszamy do udziału! 

Kalendarz planowanych imprez turniejowych znajduje się na stronach 4 i 5.            UG 

Od wielu lat w szczerbickiej szkole promuje się wśród uczniów ideę 

integracji europejskiej. Rokrocznie klasy IV-VI przygotowują się do 

uczczenia wstąpienia Polski do Unii. I tak było też tym razem. Po kilku 

tygodniach zaangażowania uczniów, wychowawców i rodziców cała spo-

łeczność szkolna spotkała się 13 maja na obchodach Dnia Europy. Impre-

za miała formę konkursu składającego się z trzech części. Na początku 

klasy starsze przybliżyły zebranym wylosowane kraje, czwarta - Finlandię, 

piąta - Danię, a szósta Bułgarię. Oprócz ciekawych gazetek i prezentacji 

multimedialnych, każda z klas przygotowała stanowiska z tradycyj-

nymi europejskimi potrawami i pamiątkami. Była kolekcja duńskich 

klocków Lego, bułgarska szopska sałatka czy fińska sauna. Przyje-

chali nawet goście specjalni z dalekiej Finlandii - Mikołaj i pani Mi-

kołajowa! Spora dawka emocji towarzyszyła reprezentantom klas 

podczas kolejnej konkurencji, w której uczniowie mogli wykazać 

się wiedzą o Unii i państwach członkowskich. Na koniec klasy 

przedstawiły profesjonalne tańce nowoczesne w konkursie mini 

playback show. Tym razem jury miało trudny orzech do zgryzienia. 

Wszyscy  prezentowali bardzo wysoki poziom. Ostatecznie tego-

roczne zmagania wygrała klasa szósta. Dyplomy wręczyła pani dy-

rektor, która była pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i wie-

dzy wszystkich klas. Całość imprezy przygotowała pani Alicja Bor-

kowska.                   Alicja Borkowska 

Dzień Europy w ZSP w Szczerbicach 



Konkurs plastyczny: 

I miejsce   - SP Jejkowice, 

II miejsce  - SP Czernica, 

III miejsce  - SP Gaszowice, 

IV miejsce - ZSP Szczerbice. 

Klasy IV – VI 

Test wiedzy ekologicznej: 

I miejsce   – Zofia Mańka – Gaszowice, 

II miejsce  -  Robert Janusz – Jejkowice, 

III miejsce – Emilia Bienek  - Gaszowicach. 

Konkurs plastyczny: 

I miejsce - Martyna Biernat - Jejkowice, 

II miejsce - Julia Kozak - Czernica, 

III miejsce - Patrycja Mikołajczuk - Gaszowice. 

UG 

Podobnie jak w latach poprzednich, na przełomie miesiąca 

kwietnia i maja br., Urzędy Gmin Gaszowice i Jejkowice wraz 

ze Starostwem Powiatowym w Rybniku przeprowadziły kon-

kursy wiedzy ekologicznej oraz konkursy plastyczne o tematy-

ce ekologicznej. 

Wiedza ekologiczna uczniów była sprawdzana w różnych ka-

tegoriach wiekowych. Szkoły podstawowe reprezentowane 

były przez uczniów klas I-III, a następnie uczniów z klas IV-VI. 

Kolejną grupę konkursową stanowili uczniowie gimnazjów. 

Uczniowie jak zwykle rozwiązywali test wiedzy, przygotowany 

przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska. Uczestni-

cy konkursu wykazali się wyjątkową znajomością tematyki 

ochrony środowiska i zależności jakie funkcjonują w przyro-

dzie. Najlepsi uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody rze-

czowe, a na otarcie łez i zachętę, drobnymi upominkami obda-

rowano każdego ucznia biorącego udział w zmaganiach. Zain-

teresowanie udziałem w konkursach oraz spora wiedza ekolo-

giczna młodego pokolenia to bardzo ważny fundament w 

kształtowaniu postaw ekologicznych. 

Lista laureatów konkursów: 

Gimnazja: 

I miejsce   – Bartosz Chwila - Piece, 

II miejsce  -  Wiktoria Barteczko – Jejkowice, 

III miejsce – Paulina Łukoszek - Piece. 

Szkoły Podstawowe: 

Klasy I – III 

Test wiedzy ekologicznej: 

I miejsce – Natalia Niewrzoł – Gaszowice, 

II miejsce — Julia Suchanowska – Szczerbice, 

III miejsce – Tymoteusz Pytlik - Czernica. 

Tygryski w bibliotece 
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W związku z obchodzonym corocznie Świętem Flagi Państwo-

wej Biblioteka Publiczna w Gaszowicach  zorganizowała w dniu 

27 kwietnia br. spotkanie dotyczące naszej Ojczyzny.  Okazało 

się, że uczestnicy spotkania doskonale znają barwy narodowe  

i hymn.  W  trakcie spotkania dzieci słuchały legendy o Lechu, 

oraz obejrzały prezentację multimedialną. Na koniec  własno-

ręcznie pomalowały flagę, a uśmiechnięte buzie przedszkola-

ków zdobiły barwy narodowe.           HB 

Konkursy ekologiczne - edycja 2016 



Dnia 11 maja 2016 roku w Szkole 

Podstawowej im. Henryka Mikoła-

ja Góreckiego w Czernicy odbył 

się V Gminny Konkurs z Języka 

Angielskiego. W konkursie wzięły 

udział 3 szkoły podstawowe z 

terenu gminy Gaszowice. Tematy-

ka i zakres konkursu ściśle łączyły 

się z wymaganiami określonymi 

w podstawie programowej z 

języka obcego. Celami, które 

przyświecały organizacji konkur-

su było: popularyzowanie języka 

angielskiego wśród uczniów, 

motywowanie do nauki języka 

obcego, rozwijanie uzdolnień 

uczniów, zachęcanie do współ-

zawodnictwa i  rozbudzanie 

zainteresowania kulturą krajów 

obszaru anglojęzycznego. 

Wszyscy uczestnicy prezento-

wali wysoki poziom umiejętno-

ści oraz dzielnie walczyli do 

samego końca.  Zwycięzcami V 

Gminnego Konkursu z Języka 

Angielskiego w poszczególnych 

kategoriach wiekowych zostali: 

Klasa II 

I miejsce – Lena Borowiecka (SP 

Czernica), II miejsce – Amelia 

Lokaj (ZSP Szczerbice), III miej-

sce –  Jan Kasparek (SP Gaszo-

wice). 

Klasa III 

I miejsce – Tymoteusz Pytlik (SP 

Czernica), II miejsce –  Nadia 

Kiermacz (ZSP Szczerbice), III 

miejsce – Jonasz Maćczak (SP 

Gaszowice). 

Klasa IV 

I miejsce – Kinga Kolarczyk 

(ZSP Szczerbice), II miejsce – 

Paulina Bartczak (SP Czernica), 

III miejsce – Julia Gaszka (SP 

Gaszowice). 

Klasa V 

I miejsce – Oliwier Lewandow-

s k i  ( Z S P  S z c z e r b i c e ) , 

II miejsce – Wiktoria Śmiej(SP 

Gaszowice), III miejsce – Filip 

Szmajduch (SP Czernica), 

Klasa VI  

I miejsce – Zofia Mańka (SP 

Gaszowice), II miejsce – Zofia 

Bienek (ZSP Szczerbice), III 

miejsce – Adam Czarnecki (SP 

Czernica). 

Podziękowania za przygotowa-

nie uczniów do konkursu otrzy-

mały anglistki: Aleksandra Nie-

sobska, Martyna Somerlik– Przy-

była, Justyna Maćczak, Karolina 

Marcol, Alicja Borkowska oraz 

Klaudia Langer. 

Z dniem 1 marca 2016 r., w wyni-

ku ogłoszonego przez Gminę 

Gaszowice przetargu, Stowarzy-

szenie Działań Lokalnych Spichlerz 

z Czernicy zarządza Ośrodkiem 

Kultury „Zameczek” w Czernicy. 

Jest to przykład dobrej,  aczkol-

wiek nadal rzadko spotykanej 

praktyki, związanej z otwartością 

samorządu na niestandardowe 
działania oraz współpracę z trze-

cim sektorem. Stowarzyszenie, w 

zarządzaniu instytucją kultury, 

kieruje się swoją misją wyznaczo-

ną już z chwilą założenia organiza-

cji w 2012 roku. W swoich działa-

niach zmierza do budowania zin-

tegrowanej społeczności lokalnej 

opartej na poczuciu przynależno-

ści osadzonej w rodzimej tradycji, 

obyczajach i historii. Jednocześnie 

Stowarzyszenie wierzy, że wspól-

nymi siłami wypracuje markę roz-

poznawalną nie tylko w najbliż-

szym otoczeniu, ale także w całym 

regionie. 

Stowarzyszenie stara się na nowo 

zbudować ofertę kulturalną 

ośrodka, stworzyć bezpieczną 

przestrzeń dla odbiorców w róż-

nym wieku -  dbając nie tylko o 

dzieci i młodzież, ale także o Se-

niorów, którzy stanowią niebywa-

łą skarbnicę wiedzy, doświadczeń 

oraz są właścicielami starych foto-

grafii dokumentujących dawną 

topografię oraz lokalne wydarze-

nia. Stowarzyszenie podejmuje 

także próby promowania prze-

strzeni wokół ośrodka – urokli-

wego parku oraz zasobu, jakim są 

zabudowania gospodarcze. Z tego 

względu zdecydowano się na nie-

sztampowe działania. W kwietniu 

2016 r. w starych budynkach na 

terenie OK wystawiony został 

spektakl teatralny „Prawiek” na 

podstawie powieści Olgi Tokar-

czuk w wykonaniu Teatru SAFO z 

Rydułtów (reż. Katarzyna Chwa-
łek-Bednarczyk). Tym samym 

podkreślono, że małe społeczno-

ści lokalne są świadomymi odbior-

cami, pełnymi naturalnej ciekawo-

ści i dociekliwości. Trudna prze-

strzeń stanowiła wyzwanie, ale 

została przyjęta z pełną akcepta-

cją. Postanowiono także poekspe-

rymentować z tzw. „Baby-sceną” 

czyli teatrem inicjacyjnym dla 

najmłodszych odbiorców. W ra-

mach odbywającej się w Czernicy 

Przedszkoliady wystawiony został 

spektakl Tetaru Peti „Baballoon”, 

który zachwycił nie tylko dzieci z 

V Gminny Konkurs  

z Języka Angielskiego 
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terenu Gminy Gaszowice, ale 

także gości z czeskiego Bruntala. 

Oprócz stałych zajęć oferowanych 

przez OK (zespoły muzyczno-

taneczne, kółko gitarowe, kółko 

teatralne, zajęcia językowe, aero-

bik dla dorosłych) została urucho-

miona grupa baletowa dzieci 

młodszych i starszych. Jednocze-

śnie podjęto działania zmierzające 

do uruchomienia zajęć z zakresu 

malarstwa. Sukces organizowa-

nych przez Stowarzyszenie ferii z 

Ambrożym Kleksem przekonał do 

uruchomienia nowej oferty uro-

dzinkowej skierowanej do młod-

szych odbiorców. Pomysł ten 

okazał się strzałem w dziesiątkę, a 

urodzinki animowane przez Pana 

Kleksa i Adasia Niezgódkę stano-
wią nielada atrakcję. Członkowie 

Stowarzyszenia cieszą się z każdej 

wizyty osób wyrażających chęć 

podzielenia się swoimi pasjami i 

umiejętnościami na rzecz lokalnej 

społeczności. Panie z KGW zade-

klarowały gotowość pielęgnowa-

nia rabatki kwiatowej w parku, 

zaprzyjaźniona mieszkanka z 

Czernicy pomaga w przycinaniu 

iglaków wokół OK. Przykłady 

takich inicjatyw można mnożyć, 

co niebywale cieszy, gdyż takie 

działania faktycznie świadczą o 

tym, że ośrodek staje się wspólną 

przestrzenią. Z tego względu 

Stowarzyszenie nadal stara się 

aplikować o zewnętrzne środki 

finansowe, które przekładają się 

na utrwalanie podjętych działań. 

Jedną z ważkich spraw jest ka-

wiarnia znajdująca się na terenie 

OK „Zameczek”. Aktualnie kilka 

osób uczestniczy w cyklu szkoleń 

projektowych zmierzając do uru-

chomienia klubo-kawiarenki z 

prawdziwego zdarzenia, gdzie 

będzie można nie tylko napić się 

aromatycznej kawy, ale także 

posłuchać dobrego koncertu, 

zobaczyć ciekawy spektakl teatral-

ny i wziąć udział w warsztatach o 

tematyce lokalnej. Z uwagi na 

pojawiające się ciekawe osobowo-

ści zdecydowano się również na 

zorganizowanie cyklu spotkań 

„Nietypowe spotkania zamkowe”. 

OK odwiedziła Pani Hanna Pa-

sterny – tłumaczka języka francu-

skiego, podróżniczka, wolonta-
riuszka, pisarka, będąca od uro-

dzenia osobą niewidomą. Podzieli-

ła się z uczestnikami swoimi nie-

codziennymi doświadczeniami. 

Podczas kolejnego spotkania w 

Szyjemy na miarę potrzeb lokalnych OK gościła Pani dr hab. Aleksan-

dra Skrzypietz. Przybliżyła ona 

historię rodu Sobieskich, która 

nierozerwalnie łączy się ze Ślą-

skiem. To właśnie nieodległy Raci-

bórz znalazł się na trasie Marii 

Kazimiery w drodze do Włoch. 

W taki sposób minęły pierwsze 

tygodnie działalności nowego 

zarządcy – intensywnie, ale zgod-

nie z przekonaniami i aspiracjami. 

Przekonajcie się sami jak atrakcyj-

nie można spędzać czas i to wraz 

z całą rodziną. Tradycyjnie w 

Boże Ciało przypadające w tym 

roku 26 maja 2016 r. na terenie 

OK „Zameczek” odbędzie się V 

Piknik Historyczny. W programie 

III Czernicki Bieg Uliczny i II Dzie-

cięcy Bieg Uliczny (zapisy nadal w 
trakcie),  gra terenowa dla naj-

młodszych, „Kobiety z torebki” – 

spektakl w konwencji teatru pa-

pierowego, „Kobieta z kredensu” 

– wystawa grupy FotoSpichlerz, 

występy artystyczne grup lokal-

nych, stoisko z lokalną gastrono-

mią i rękodziełem, a także kon-

cert finałowy. Regulaminy, formu-

larze zgłoszeniowe na biegi oraz 

inne informacje dostępne na 

www.sdlspichlerz.pl 

OK „Zameczek” szczyci się także 

domową gastronomią, dlatego 

polecamy skorzystanie nie tylko z 

oferty cateringowej, ale także z 

możliwości zorganizowania w 

ośrodku indywidualnych uroczy-

stości rodzinnych oraz spotkań 

biznesowych.  

 

Małgorzata Krajczok 

OK „Zameczek” w Czernicy 
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KALENDARZ IMPREZ  

VI I I EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH, XXI I SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

26 MAJA – 1 CZERWCA 2016 R.  

Data 
imprezy 

Nazwa imprezy Organizator imprezy 
(telefon kontaktowy do organizatora) 

Miejsce  Godzina 

26.05.2016 II Czernicki bieg dziecięcy Stowarzyszenie Spichlerz/Ośrodek Kultury w Czernicy  
- Ewa Poloczek 510 085 044 

Teren Zamecz-
ku, Czernica 

18.00 

26.05.2016 III Czernicki bieg uliczny Stowarzyszenie Spichlerz/Ośrodek Kultury w Czernicy  
- Ewa Poloczek 510 085 044 

Czernica 16.00 

27.05.2016 Maszerowanie pod lasem – 
trasa 7 km 

Stowarzyszenie ISKRA  
– Ilona Sklarek 609 098 439 

Gaszowice 16.00 

27.05.2016 Bieg wokół boiska, rodzinne 
wiejskie maszerowanie 

Sołtys sołectwa Czernica  
- Adam Mróz 609 488 727 

Boisko piłkar-
skie, Czernica 

18.00 

27.05.2016 Marszobieg dla Wszystkich Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Gaszowice 18.00 

27.05.2016 Piłkarski turniej dzikich drużyn - 
rocznik 2007 i młodsi 

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice  
- Jacek Widenka 668 247 095 

ORLIK  Piece 17.00 

28.05.2016 Turniej klas: 
- TEST COOPERA, 
- gry i zabawy ruchowe, 
- klasowy turniej piłkarski 

Animator ORLIKA 
- Adrianna Wojaczek 728 883 753 

ORLIK Piece 9.00 

28.05.2016 Harce dla najmłodszych – gry i 
zabawy zuchowe 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach przy współudziale 
grupy zuchów z SP Gaszowice  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Boisko OKiS 
Gaszowice 

9.00 

29.05.2016 Pokazy dalekowschodnich sztuk 
walki 

 Silesian Sanda Club 
- Michał Bobrzyk 784 057 025 

Sala OKiS  
Gaszowice 

15.00 

29.05.2016 Turniej siatkówki plażowej o 
puchar Dyrektora Ośrodka 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Boisko OKiS 
Gaszowice 

14.00 

30.05.2016 Puchatki w akcji  - gry i zabawy 
dla  przedszkolaków 

Przedszkole w Gaszowicach  
- Ilona Tyliba 32 43 05 466 

Boisko OKiS 
Gaszowice 

9.30 

 
30.05.2016 

Wiemy i umiemy - zawody spor-
towo–pożarnicze, turniej wiedzy 
pożarniczej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
- Jolanta Milert 695 282 108 

Teren przy OSP 
w Gaszowicach 

 
17.30 

30.05.2016 Szkolne figlowanie -  
zabawy ruchowo - sprawnościo-
we 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach  
- Stanisława Janyga 32 43 05 580 

Sala OKiS  
Gaszowice 

11.30 

30.05.2016 Policyjne rozgrywki Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Sala OKiS  
Gaszowice 

14.00 

30.05.2016 Leśny marsz Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Gaszowice 18.00 

30.05.2016 Zajęcia baletowe z elementami 
gimnastyki artystycznej – grupa 
młodsza 

Ośrodek Kultury w Czernicy  
– Agnieszka Kukuczka 668 449 172 

Zameczek 
Czernica 

16.00 

30.05.2016 Zajęcia baletowe z elementami 
gimnastyki artystycznej – grupa 
starsza 

Ośrodek Kultury w Czernicy  
– Agnieszka Kukuczka 668 449 172 

Zameczek 
Czernica 

18.00 

30.05.2016 Bawimy się ruchem 
(Rzuty do celu, podchody, chus-
ta animacyjna) 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach   
- Katarzyna Krakowczyk 662059853 

Plac Zabaw 
Zameczek  
Czernica 

15.00 

30.05.2016 Świetlica też się bawi - zajęcia 
fitness, zajęcia z chustą anima-
cyjną, turniej w „2 ognie”, gry i 
zabawy ruchowe 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach  
- Kamila Dobrowolska 517 111 505 

Łuków Śląski 
sala OSP, bo-
isko piłkarskie 

15.00 

30.05.2016 Turniej minihokeja, Turniej ringo 
Gry zespołowe 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach, 
- Justyna Gawrońska 784918238, 

Szczerbice  
(sala sportowa, 
tereny ZSP w 
Szczerbicach) 

13.00 

30.05.2016 Piłkarski turniej dzikich drużyn - 
rocznik 2003 i młodsi 

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice  
- Jacek Widenka 668 247 095 

ORLIK Piece 17.00 
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Data 
imprezy 

Nazwa imprezy Organizator imprezy 
(telefon kontaktowy do organizatora) 

Miejsce  Godzina 

31.05.2016 Piłkarski turniej dzikich drużyn - 
rocznik 2005 i młodsi 

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice  
- Jacek Widenka 668 247 095 

ORLIK Piece 17.00 

31.05.2016 Próbujemy sił w siatkówce pla-
żowej 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach 
- Katarzyna Krakowczyk 662059853 

Boisko OKiS 
Gaszowice 

14.30 

31.05.2016 Podbijamy, podkręcamy - turniej 
tenisa stołowego 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach  
- Adam Wawoczny 600700161 

OKiS Gaszowi-
ce 

14.30 

31.05.2016 Szkolne szusty - zawody w szta-
fecie przełajowej 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach  
- Adam Wawoczny 600700161 

Sala OKiS  
Gaszowice 

15.30 

31.05.2016 Zumba dla przedszkolaków Przedszkole w Gaszowicach  
- Ilona Tyliba 32 43 05 466 

Sala OKiS  
Gaszowice 

9.30 

31.05.2016 Międzyszkolne zawody sporto-
we 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach  
- Stanisława Janyga 32 43 05 580 

Boisko szkolne, 
sala OKiS  
Gaszowice 

11.30 

31.05.2016 Zumba dla dorosłych Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Sala OKiS  
Gaszowice 

18.00 

31.05.2016 Siatka seniora rozgrywki w siat-
kówkę dla aktywnych seniorów 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
- Jerzy Białek 608 013 387 

Sala OKiS  
Gaszowice 

19.30 

31.05.2016 Aerobik dla Pań Ośrodek Kultury w Czernicy  
– Agnieszka Kukuczka 668 449 172 

Ośrodek Kultury 
w Czernicy 

18.00 

31.05.2016 Turniej skata sportowego o pu-
char Prezesa GKS Dąb Gaszo-
wice 

Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice  
- Jacek Widenka 668 247 095 

Sala OKiS  
Gaszowice 

17.00 

31.05.2016 Zajęcia sportowe Junior Sport – 
piłka ręczna 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach  
- Łukasz Wojaczek 728 883 757 

Boisko sporto-
we, Sala OKiS 

Gaszowice 

13.45 

1.06.2016 Wesoły placyk - zajęcia zręczno-
ściowo-rekreacyjne 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach 
- Sonia Nowak  506358292 

Plac zabaw 
Piece 

14.30 

1.06.2016 Buda na wesoło - gimnastyka, 
karaoke i taniec 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach  
- Stanisława Janyga 32 43 05 580 

Sala OKiS  
Gaszowice 

9.00 

1.06.2016 Mecz rodzice/nauczyciele - mło-
dzież szkolna 

Gimnazjum Piece  
- Andrzej Mrozek 32 430 55 19 

Sala gimna-
styczna 

11.00 

1.06.2016 Zumba Gimnazjum Piece  
- Andrzej Mrozek 32 430 55 19 

ORLIK 13.00 

1.06.2016 Dzieciaki w LAS - Lokalna Akcja 
Sportowa – wyścigi rzędów 
klasy I-III 

Szkoła Podstawowa w Czernicy  
- Kamila Dobrowolska 32 43 05 060 

Hala przy  
SP Czernica 

16.00 

1.06.2016 Międzyklasowy Turniej Warcab 
– klasy IV-VI 

Szkoła Podstawowa w Czernicy  
- Kamila Dobrowolska 32 43 05 060 

SP Czernica 17.00 

1.06.2016 Ruch to zdrowie - gry i zabawy 
sportowe, konkurencje indywidu-
alne 

Szkoła Podstawowa w Czernicy  
- Kamila Dobrowolska 32 43 05 060 

Hala przy  
SP Czernica 

17.00 

1.06.2016 Pierwszaki w rzędzie – wyścigi Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Szkolna sala 
gimnastyczna 

8.00 

1.06.2016 Drudzy w akcji - turniej w dwa 
ognie klasy II 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Boisko szkolne 
Szczerbice 

9.00 

1.06.2016 Szkolny TEST COOPERA Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Boisko szkolne 
Szczerbice 

9.30 

1.06.2016 Babskie ringo - Międzyklasowy 
turniej dziewczyn klasy  IV-VI 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Boisko piłkar-
skie Szczerbice 

10.00 

1.06.2016 VI klasa & reszta szkoły – mecz 
piłki nożnej 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Boisko piłkar-
skie Szczerbice 

11.00 

1.06.2016 Bieg ku słońcu - przedszkolaki 
szaleją 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach  
- Bogdan Langer 727 602 545 

Boisko szkolne 
Szczerbice 

11.00 

1.06.2016 Gminny Rajd z kolarzami Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS 
- Dariusz Skupień 500036873 

Teren Gminy 
Gaszowice 

16.00 

1.06.2016 Zajęcia sportowe Junior Sport Szkoła Podstawowa w Gaszowicach  
- Łukasz Wojaczek 728 883 757 

Boisko sporto-
we, Sala OKiS 

Gaszowice 

13.45 



Maj, to  miesiąc obfitujący w wiele 

świąt. Jednym z nich jest Dzień 

Strażaka. Właśnie z tej okazji 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Szczerbicach przygotowała dla 

dzieci z Zespołu Szkolno–

Przedszkolnego w Szczerbicach 

miłą niespodziankę. Mianowicie     

w czwartek 05.05.2016 r. odbył 

się niezwykły pokaz umiejętności, 
jakimi muszą wykazać się strażacy 

podczas różnych  niebezpiecznych 

akcji. Wychowankowie mogli  

zobaczyć jak działa gaśnica, czy 

kurtyna wodna. Największą jednak 

atrakcją był pokaz gaszenia stra-

żackim samolotem. Dziękujemy 

serdecznie strażakom za tak inte-

resującą prezentację i życzymy 

bezpiecznej, a także spokojnej 

służby.     A.Ch. 

Uff i już po wszystkim. Kolejne 

emocje opadły, wrażenia ze spo-

tkania jeszcze gdzieś kołaczą się 

po głowie, a ostatnie słowa wy-

powiedziane  w czasie wizyty  na 

długo zapadną w pamięć. 

14 marca  na spotkanie z mło-

dzieżą klas pierwszych i drugich 

gimnazjum  przyjechał  Piotr 

Bogdanowicz, 27-letni mieszka-
niec  Rybnika, podróżnik, teolog, 

pielgrzym. 

Celem jego samotnej wyprawy 

był grób świętego Jakuba Starsze-

go Apostoła.  3000 tysiące kilo-

metrów, które prowadziły do 

Santiago de Compostela, to dro-

ga nie tylko w sensie pieszej wę-

drówki, ale przede wszystkim  to 

wędrówka w głąb siebie. Co-

dzienna walka z  własnymi słabo-

ściami, chwile wielkiej euforii, a 

potem nagłe momenty wielkiego 

załamania i zwątpienia  w cel całej 

wyprawy. Najbardziej dokuczała 

samotność i wszechobecna cisza, 

do której należało się przyzwy-

czaić. Codzienny problem wypra-

wy to nieustępujący ból fizyczny,  

luksusem, o którym się marzyło 

to prysznic, no i sen, którego 

zawsze było za mało.  Do takiej 

wyprawy nie da się przygotować. 

Nie można przewidzieć wszyst-

kiego, nie da się wytrenować ciała 

tak, aby służyło „bezawaryjnie”. 

Siła ludzkiej woli i siła ludzkiego 

charakteru jest w stanie znieść 

wszystkie przeciwności tak dłu-

giej, dalekiej i  samotnej wędrów-
ki. Udało się jednak osiągnąć cel i 

po 110 dniach wejść na plac 

przed katedrę w Santiago de 

Compostela. Z jednej strony 

uczucie spełnienia, a z drugiej 

strony pustki, że to już.  Co dalej, 

skoro cel został osiągnięty? 

Oprócz pięknych wspomnień z 

podróży, zdjęć, które były uzupeł-

nieniem tych wspomnień, pan 

Piotr przywiózł jeszcze coś bar-

dzo ważnego. W jego relacji z 

podróży ważnym elementem całej 

układanki był drugi człowiek. 

Zawsze był Ktoś na drodze całej 

pielgrzymki, kto podał wodę, 

udzielił schronienia, wyciągnął 

pomocną dłoń. W każdym zakąt-

ku Europy. 

Szczegółową relację z tej samot-

nej wę-

d r ó w k i 

m o ż n a 

przeczytać 

na stronie 

P i o t r a 

Bogdano-

wicza. 

H a n n a 

Goworow-

ska 
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27 kwietnia 

2016 r. dzie-

ci z Przed-

s z k o l a 

" B a j k o w e 

Wzgórze w 

C z e r n i c y "  

wraz z ro-

dzicami uda-

ły się na 

wycieczkę do Świata Techniki w Ostravie. Świat dziecka, który 

zobaczyliśmy tworzy kompleksową krainę, która w pierwszej 

chwili wywołuje w dzieciach wrażenie znanego środowiska,  

w którym czują się naturalnie. Kraina przechodzi od bajkowe-

go lasu przez centralną łąkę aż do miasta, w którym dzieci na-

trafiły na specyficzne miejsca, którymi były: warsztat, autoser-

wis, doktor, studio TV oraz kuchnia z farmą. Jest to idealne 

miejsce na spędzenie czasu wolnego. Wyjazd sprawił dzieciom 

wiele radości, a wrażenia na pewno pozostaną długo w ich 

pamięci.      Katarzyna Pawlusek 

Gość Specjalny w Gimnazjum 

Strażakiem być … 

Przedszkolaki za granicą 

W dniu 7 maja 2016 r. w hali 

OKiS-u Gaszowice odbył się  

XIX turniej cyklu GPO   

o puchar Wójta Gminy Ga-

szowice. 

W zawodach wzięło udział 61 

zawodników. Pierwszą serię 

48 rozdań z wynikiem 1714 

punktów wygrał kolega Ewald 

Paulus. Drugą serię natomiast  

z wynikiem 1665 punktów 

wygrał kolega Jerzy Pełczyński. 

Pierwsze miejsce i puchar 

Wójta zdobył Łukasz Woja-

czek, który zdobywając 2670 

punktów zapewnił sobie zwy-

cięstwo. Drugie miejsce  zdo-

był Ewald Paulus (2637 pkt.), 

a trzecie miejsce zdobył Piotr 

Boćko(2475 pkt.). 

Zawody zostały rozegrane 

zgodnie z regulaminem PZ 

Skat i w duchu fair play. 

MP 

Turniej Skata o puchar Wójta 

Drużyna reprezentująca Gim-

nazjum w Piecach w składzie: 

Martyna Bannert, Magda Stę-

pień, Paulina Procek zajęła  

I miejsce w półfinale woje-

wódzkim w Raciborzu, który 

odbył się 5 maja br. Indywidu-

alnie na 30 startujących dziew-

czyn I miejsce zdobyła Martyna 

Bannert, a II miejsce Magda 

Stępień. Dziewczyny wywal-

czyły awans do finału woje-

wódzkiego, który miał miejsce 

w Zawierciu, 10 maja br. Na-

sza drużyna znalazła się w gro-

nie 16 najlepszych gimnazjów  

z naszego województwa. 

Dziewczyny ostatecznie druży-

nowo zajęły XIV miejsce,  

a indywidualnie na 45 dziew-

cząt M.Bannert była 25, nato-

miast M.Stepień i P.Procek 

zajęły miejsca w przedziale 33-

45. Gratulacje dla naszych 

uczennic. Opiekunem drużyny 

była Iwona Wolnik.  IW 

Sukces tenisistek 



Mistrzyniami  Powiatu w ry-

walizacji szkół wiejskich zo-

stały nasze piłkarki ręczne  

w turnieju organizowanym 

przez SP Świerklany Dolne 

24.04.16 r. Do turnieju przy-

stąpiły 4 drużyny reprezentu-

jące gminy Lyski, Jejkowice 

oraz wyżej wymienione.  

W swoim pierwszym meczu 

po bardzo zaciętej walce po-

konały koleżanki z Jejkowic  

i przeszły do finału. Z gospo-

dyniami również poradziły 

sobie bez większych proble-

mów. Jako liderki turnieju 

uzyskały wymarzony awans 

do Ćwierćfinału Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej, który odbył 

się 04.05.2016 r. W Pietrowi-

cach Wielkich. 

Drużyna w składzie: Żucho-

wicz Sandra (bramkarz), Mal-

charczyk Alicja (atak), Porwoł 

Paulina (atak), Worek Marty-

na (atak), Siwczyk Wik-

toria (obrona), Święty 

Sonia (obrona), Paprot-

ny Paulina (atak), Fol-

mert Emilia (r.-obrona), 

Szweda Roksana(r.-

atak), Szymiczek Marty-

na (r.-obrona), Klimek 

Daria (r.-obrona), To-

meczek Sandra (r.- 

obrona), Worek Julia  

(r.- atak), opiekun Ze-

nobia Mrozek pokazała 

ogromną wolę zwycię-

stwa. 

Dziewczęta dały z siebie 

wszystko i wygrały pierwszy 

mecz z SP Pietrowice Wiel-

kie. Niestety sił zabrakło w 

drugim pojedynku i zostały 

pokonane w meczu finałowym 

przez lepiej grające szczypior-

nistki z SP Czuchów. 

III miejsce w turnieju zajęli 

gospodarze, a IV miejsce 

Sukcesy Szczypiornistek z Czernicy 
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Gminne zawody w piłce nożnej chłopców na Orliku 

Orlik w Piecach był areną zmagań piłkarzy w turnieju o Mistrzostwo Gminy Gaszowice w piłce 

nożnej Szkół Podstawowych. Chłopcy przystąpili do swojej ulubionej dyscypliny pełni zaangażo-

wania i chęci walki o Mi-

strzostwo Gminy. Zawody 

rozegrano systemem każ-

dy z każdym, a klasyfikacja 

końcowa przedstawia się 

następująco: Miejsce I ZSP 

Szczerbice – 6 pkt. Opie-

kun Bogdan Langer, Miej-

sce II SP Gaszowice – 3 

pkt. Opiekun Łukasz Wo-

jaczek, Miejsce III SP Czer-

nica – 0 pkt. Opiekun Ze-

nobia Mrozek. Podzięko-

wania należą się wszystkim 

uczestnikom oraz ich nauczycielom za znakomite przygotowanie drużyn. 

przypadło SP Rudy. 

Należy podkreślić, że na tym 

poziomie rozgrywek nie ma już 

drużyn słabo grających.  

Wszystkie drużyny posiadały 

duże umiejętności piłkarskie,  

a rozgrywane mecze stanowiły 

piękne widowisko sportowe, 

które zostało docenione duży-

mi brawami przez kibiców 

Gimnazjum w Pietrowicach 

Wielkich. 

Nasze szczypiornistki z lekkim 

niedosytem, zmęczone ale 

szczęśliwe z osiągniętego suk-

cesu wróciły do szkoły. Młod-

sze zawodniczki mają jeszcze 

większą nadzieję, że następnym 

razem sięgną po upragnione 

zwycięstwo i wywalczą awans 

do Finału Wojewódzkiego. 

Serdecznie dziewczętom gratu-

lowała cała społeczność szkolna 

wraz z panią dyrektor Iwoną 

Witek oraz nauczycielami.  

SP Czernica 

Wyśmienicie zaprezentowali się chłopcy w Mistrzostwach Gminy Gaszowice 

w mini piłce nożnej 9.05.2016 na boisku „Orlik” w Piecach zdecydowanie oka-

zali się najlepszą drużyną turnieju! Po zwycięstwach 5:2 nad Gaszowicami oraz 

8:4 nad Czernicą pojechali nazajutrz na finał powiatowy do Jejkowic. Wyniki 

zawodów powiatowych: Szczerbice – Lyski: 7:1, Świerklany – Jejkowice: 9:1, 

Szczerbice – Świerklany: 0:4, Jejkowice – Lyski: 2:9. II miejsce drużyny w za-

wodach powiatowych. Reprezentanci szkoły: Mateusz Papierok – kapitan, Szy-

mon Jonderko – bramkarz, Kacper Pochcioł, Jakub Pochcioł, Dawid Papierok, 

Sebastian Mura, Rafał Grzenik, Łukasz Grzenik, Filip Zynek, Wiktor Raszczyk, 

opiekun zespołu: Bogdan Langer.            BL 

Zwycięstwo zespołu 

ZSP Szczerbice  
Ogromnym sukcesem reprezen-

tantów ZSP Szczerbice zakończył 

się start w XXIV memoriale 

J.Margicioka i L.Hałaczka, roze-

granego w dniu 28 kwietnia 2016 

roku ulicami Rydułtów. Sztafeta 

chłopców okazała się najlepsza  

w stawce 13 zespołów, wyprze-

dając zespół szkół sportowych nr 

1 z Radlina i SP nr 1 z Marklowic. 

Zwycięzcy odebrali z rąk zastęp-

cy burmistrza Rydułtów okazały 

puchar, dyplom oraz indywidual-

ne nagrody rzeczowe. 

Dziewczęta w tym biegu zajęły 

VIII miejsce. Skład zwycięskiej 

sztafety chłopców: 

Dawid Papierok, 

Kacper Pochcioł, 

Sebastian Mura, Ma-

teusz Papierok, Jakub 

Pochcioł - kapitan. 

Skład dziewcząt: 

Marta Feliniak, Justy-

na Rudek, Karolina 

Wojtek, Oliwia Py-

tlik, Nadia Kuśmie-

rek. 

Opiekunem zespo-

łów jest Bogdan Lan-
ger.   

              BL 

Sukces reprezentacji ZSP Szczerbice 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

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

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Str. 8 

Od dnia 1 maja 2016 r.  
Urząd Gminy Gaszowice jest czynny w nastę-

pujących godzinach: 

 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, 

czwartek od 7:00 do 17:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. 
Urząd Gminy Gaszowice, przypomina Przedsiębiorcom pro-

wadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2016r. 

mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzy-

stanie z zezwoleń w roku bieżącym. 

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gmi-

ny Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 

8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowo-

dzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano. 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia 

lub naliczeniem opłaty dodatkowej. 

Opłata za śmieci 
Przypominamy, że 20 czerwca upływa termin wniesienia 

kwartalnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. 


