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ISSN 2451-1366 Podobnie jak w latach ubiegłych,  w miesiącu maju br. przeprowadzone zostały 

kolejne międzygminne edycje konkurów wiedzy ekologicznej oraz konkursy pla-

styczne o tematyce ekologicznej. Konkursy objęte są patronatem Wójtów Gmin 

Gaszowice i Jejkowice. 

Celem konkursów jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na 

temat ekologii, obszarów prawnie chronionych, ochrony wody, powietrza, gleby i 

segregacji odpadów. 

W konkursach brali udział  uczniowie ze szkół podstawowych z Jejkowic, Gaszo-

wic, Szczerbic, Piec i Czernicy. 

Tegorocznym gospodarzem konkursów była Gmina Jejkowice, a konkursy zostały 

przeprowadzone w tamtejszej szkole podstawowej. 

9 maja 2018 roku zostały przeprowadzone konkursy w kategorii klas IV- VI oraz 

dla klasy VII z II i III  rocznikiem oddziałów gimnazjalnych. 

Młodsi uczniowie rozpoczęli od zmagań z testem wie-

dzy ekologicznej, a następnie zawodnicy z każdej szko-

ły, jako drużyna, przystąpili do części plastycznej kon-

kursu. Zadaniem uczestników było wykonanie gry o 

tematyce ekologicznej. Najładniejszą  i najciekawszą grę 

stworzyła drużyna z Gaszowic. 

Z testem wiedzy ekologicznej najlepiej poradzili sobie 

następujący uczniowie: 

I miejsce - Wiktoria Smyczek, Jejkowice, 

II miejsce - Agata Porwoł, Gaszowice, 

III miejsce - Magdalena Dudzik, Gaszowice. 

Klasy VII oraz II - III oddziały gimnazjalne: 

I miejsce – Emilian Chłodek   - Jejkowice, 

II miejsce – Kinga Pakuła - Jejkowice, 

II miejsce – Ludwik Smyczek - Jejkowice. 

17 maja 2018 roku został przeprowadzony konkurs dla 

uczniów klas I – III. Podobnie jak w przypadku starszej 

grupy, najpierw uczestnicy przystąpili do testu spraw-

dzającego wiedzę z zakresu ekologii. Laureatami kon-

kursu zostali: 

I miejsce - Julia Grzenia, Szczerbice 

II miejsce - Karol Janyga, Szczerbice 

III miejsce - Karol Zimny, Gaszowice 

W drugim etapie konkursu czteroosobowe drużyny 

wykonały makietę ekologiczną. 

Pierwsze miejsce zdobyła praca uczniów ze Szczerbic. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za 

udział, i gratulujemy wiedzy. 

UG Gaszowice 

KONKURSY EKOLOGICZNE 2018 
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Środowisko naturalne stanowiące nasze otoczenie jest 

niezwykle ważnym elementem życia człowieka. O tym 

jak należy o nie dbać miały okazję dowiedzieć się dzieci 

uczestniczące w kolejnej edycji Ekoliady, czyli Turnieju 

Wiedzy Ekologicznej. Tegoroczna Ekoliada odbyła się 10 

maja na hali OKiS w Gaszowicach, a w rywalizacji udział 

wzięły dzieci z przedszkoli Gminy Gaszowice. Przed-

szkolaki odpowiadały na pytania z zakresu ochrony śro-

dowiska, wybrały się na „ekologiczny spacer”, podczas 

którego nauczyły się prawidłowej segregacji odpadów,  

a także wykonały prace plastyczne. Jedną z najciekaw-

szych konkurencji konkursu okazał się pokaz mody eko-

logicznej, podczas którego dzieci zaprezentowały stroje 

wykonane z surowców wtórnych. Po zakończeniu rywa-

lizacji i podliczeniu punktów okazało się, że wszystkie 

przedszkola zdobyły ich maksymalną liczbę. Nagrodami 

w konkursie były: pamiątkowe dyplomy przekazane dy-

rektorom przedszkoli oraz nowe zabawki. 

W imprezie udział wzięli: Zastępca wójta – Zbigniew 

Goworowski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gminy – Karina Stępień, Dyrektor Ośrodka 

Kultury i Sportu w Gaszowicach - Jerzy Białek, a także 

dyrektorzy przedszkoli: Dyrektor Przedszkola w Czerni-

cy – Małgorzata Gruszka, Dyrektor ZSP w Szczerbicach  

– Edyta Knapik oraz Dyrektor Przedszkola w Gaszowi-

cach – Ilona Tyliba.         Przedszkole Gaszowice 

Podziękowania 

Serdecznie dziękujemy za otrzymaną pomoc oraz zaanga-

żowanie w usuwaniu skutków pożaru. Pomocy było wie-

le i nie jesteśmy w stanie  wszystkich wymienić, a nie 

chcemy nikogo pominąć. Dlatego z całego serca dziękuje-

my wszystkim za wsparcie finansowe, pomoc fizyczną po 

prostu za wszystko.           Rodzina Gregorek 

Tygodniowy pobyt uczniów Zespołu Edukacyjnego z Polskim 

Językiem Nauczania im. Jana Pawła II w Strzelczyskach na Ukra-

inie w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszo-

wicach obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Poza uczestnic-

twem w zajęciach lekcyjnych, nasi przyjaciele zwiedzili kilka 

ciekawych miejsc w Rybniku, a także byli gośćmi starosty Po-

wiatu Rybnickiego. W pamięci młodych Polaków żyjących na 

Ukrainie  pozostała także wizyta w „Halo Rybnik” i zabawa 

przy fontannie znajdującej się w okolicy Bazyliki św. Antoniego. 

W szczególny sposób przebiegało spotkanie z Wójtem Gminy 

Gaszowice. W niezwykle serdeczny sposób opowiadano  

o warunkach życia i nauki w Strzelczyskach i w Gaszowicach. 

Wójt  Paweł Bugdol zaprezentował podział administracyjny 

gminy Gaszowice, a także herby poszczególnych sołectw.  

Na zakończenie spotkania obdarowano naszych gości pamiąt-

kowymi gadżetami.  W programie wizyty były także: wycieczka 

do Pszczyny, udział w Dniu Patrona Szkoły i  Dniu Ziemi, pro-

jekt o Irenie Sendlerowej, festyn rodzinny w „Siole” i kolejny 

zorganizowany przez KGW i OSP Gaszowice. Nasi goście oka-

zali się ludźmi bardzo otwartymi, dobrze wychowanymi  i pięk-

nie mówiącymi po polski. Szczególne znaczenie miał fakt, że 

mieszkali oni w domach swoich koleżanek i kolegów. Wymie-

niano opinie i doświadczenia a zwłaszcza ciekawie spędzano 

wolny czas. Wierzymy, że tydzień spędzony w Gaszowicach na 

długo zostanie w pamięci naszych gości. Dowodem na to były 

ich  bardzo pozytywne opinie a zwłaszcza łzy pożegnania. Wi-

zyta mogła odbyć się  dzięki życzliwości i wsparciu finansowe-

mu: Rady Rodziców i samych rodziców naszych uczniów, Wój-

ta Gminy Gaszowice, Księdza Proboszcza Leszka Swobody, 

nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz właścicieli wielu 

firm działających na terenie naszej gminy. Wszystkim serdecz-

nie dziękujemy.  Młodzi uczestnicy spotkania powiedzieli sobie 

do widzenia, lecz także do zobaczenia w Strzelczyskach i we 

Lwowie jesienią tego roku.         SP Gaszowice 

WIZYTA UCZNIÓW Z UKRAINY EKOLIADA 2018 
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Uczniowie klasy V i VI w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. brali 

udział w wycieczce do Warszawy. Piękna pogoda sprzyjała 

zwiedzaniu ciekawych miejsc stolicy. Grupa 44 uczniów wraz 

z opiekunami: panią dyrektor Edytą Knapik, panią Joanną Hein 

oraz kierownikiem wycieczki panem Bogdanem Langer zwie-

dzili między innymi: starówkę z kolumną Zygmunta III Wazy, 

Zamek Królewski, mury obronne, Barbakan, Pomnik Małego 

Powstańca, Łazienki Królewskie, Wilanów, Pałac Prezydencki, 

Pomnik Józefa Piłsudzkiego, Pomnik ofiar katastrofy smoleń-

skiej, Grób Nieznanego Żołnierza, odprawę wart, Pałac Kul-

tury i Nauki (wyjazd na taras widokowy: 30 piętro), Stadion 

Narodowy i wiele innych ciekawych miejsc. 

ZSP Szczerbice 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2018  - 2 PÓŁROCZE 
HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELOMIESZKANIOWEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM DWUKROTNYM WYWOZEM 

Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomi-

namy, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 
dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

Projekt którego autorem jest Gmina Gaszowice, 

otrzymał dofinansowanie w programie „Europa dla 
obywateli”, w ramach Działania 2.1. Partnerstwo 

miast. 
W ramach tego zadania już na przełomie maja  

i czerwca br. przeprowadzimy działania integracyjne, 
dzięki którym zaproszeni zagraniczni goście z krajów 

partnerskich (Czechy, Niemcy i Słowacja) wraz  
z przedstawicielami naszej gminy, będą mogli poznać 

siebie nawzajem oraz nawiązać międzynarodowe 
przyjaźnie. Budując trwałe, pozytywnych relacje chce-

my przeciwdziałać narastającemu eurosceptycyzmowi. 
W ramach zajęć integracyjnych zamierzamy przepro-

wadzić wspólne wycieczki do ciekawych miejsc  
w naszym regionie m.in wyjazd w góry. 

Zaplanowaliśmy działania, które mają za zadanie po-
magać budować, poznawać i utrwalać zróżnicowaną 
kulturę mieszkańców Europy.  

Liczymy na aktywny udział gości oraz lokalnej społecz-
ności w zaplanowanych wydarzeniach. 

Relacja z przebiegu projektu zostanie zamieszczona  
w Informatorze Gminnym.    UG 

TO MY TWORZYMY EUROPĘ!  
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
26 kwietnia duch wielkiego Polaka z dumą unosił się nad 

Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  w Gaszowi-
cach, która tego dnia hucznie świętowała wspomnienie 

swojego pa-
trona. 

W uroczystej 
mszy świętej 

ksiądz pro-
boszcz Leszek 

S w o b o d a 
p o d k r e ś l a ł 

wagę zasług 
N a c z e l n i k a 

dla Ojczyzny i 
wielu pokoleń 

Polaków. To niepodległościowe przesłanie towarzyszyło 
uczniom przez cały dzień – podczas oficjalnych uroczystości 
przy szkolnym Skwerze Kościuszki, gdzie w obecności 

przedstawicieli władz samorządowych i Rady Rodziców, 
odśpiewano hymny Polski i szkoły oraz złożono symbo-

liczną wiązankę pod obeliskiem upamiętniającym Kościusz-
kę; w programie artystycznym przygotowanym przez polo-

nistę Andrzeja Wojaczka, gdzie wydźwięczyły poetyckie 
słowa opisujące wielkość Kościuszki; w widowisku, które 

portretowało Irenę Sendlerową – wielką kontynuatorkę 
wolnościowych idei; także w monumentalnej lekcji historii 

poprowadzonej przez rotmistrza Krzysztofa Wincentego 
Banasia, który w porywający sposób przypomniał zebranym 

dzieje walki o niepodległość.  
Obchody święta patrona zakończyły skoczne tańce na świe-

żym powietrzu; w „belgijce” zainicjowanej przez panią Do-
rotę Bienek wzięło udział międzynarodowe towarzystwo – 

wraz z uczniami z Gaszowic zatańczyli goście ze szkoły z 
ukraińskich Strzelczysk, natomiast młodsze towarzystwo z 
klas I-III rozgrzewały pieśnią i zabawą niezawodne panie 

wychowawczynie. Pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek zakoń-
czyły tegoroczne obchody. Dyrektor szkoły Norbert Nie-

stolik zapowiedział, że obchody Dnia Patrona wejdą na stałe 
w kalendarz imprez szkolnych i będą,  oprócz rozpoczęcia i 

zakończenia roku szkolnego,  najważniejszą uroczystością. 
SP Gaszowice 

Po raz szósty uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać 

się z  gościem specjalnym, zaproszonym w ramach cyklu 
„Spotkań z ciekawymi ludźmi”. Spotkanie odbyło się 11 

maja, w Szkole Podstawowej w Piecach. 
W tym roku do tego grona dołączyła pani Ewa Grzesik, 

która wraz córką Moniką przyjechała do naszej szkoły, aby 
zachęcić do propagowania gwary, zwyczajów i tradycji ślą-

skich. 
Tytuł artykułu odnosi się do nazwy konkursu, w którym po 

raz kolejny wzięła udział pani Ewa. Tym razem została fina-
listką, pokonując  60 innych osób startujących w tym kon-

kursie. Finał odbył się w listopadzie 2017 roku i pani Ewa 
zdobyła II miejsce.  Wśród jurorów konkursu był prof. Jan 

Miodek, który stwierdził, że uczestnicy konkursu przedsta-
wili wysoki poziom, piękną narrację oraz piękną gwarę. 

Kim jest pani Ewa? Z zawodu kolejarzem, z zamiłowania 
propagatorką tradycji śląskich, gwary śląskiej oraz wszyst-
kiego co wiąże się z naszym codziennym  życiem na ziemi 

śląskiej. Urodziła się w familoku, w Suminie i tam żyła aż do 
momentu, gdy wyszła za mąż i wyjechała do Raciborza. 

Zamieszkała w domu, w którym urodziła się jej babcia.  
Z czasem postanowiła zadbać o pamiątki po babci oraz 

uratować od zniszczenia przedmioty, ubrania, meble i 
wszystko to, co wiązało się z codziennym życiem na Śląsku. 

Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiła autorski mo-
nolog,  z którym wystąpiła podczas konkursu. Ważnym 

rekwizytem było żelazko z duszą, które stało się metaforą 
Śląska. Jak wyjaśniła uczestnikom spotkania: żelazko to 

Śląsk, dusza żelazka to tradycje zaś węgielki, które ogrze-
wają żelazko to ludzie, pamietający o swoich korzeniach  

i dumni z tego skąd pochodzą. Pani Ewa wystąpiła w regio-
nalnym stroju raciborskim, uszytym przez jej babcię. 

Pani Ewie towarzyszyła córka Monika, studentka ekonomii. 
Przedstawiła bardziej współczesną formę dbania o gwarę 
śląską, tradycje i zwyczaje. Strój, w którym wystąpiła rów-

nież odzwierciedlał współczesne podejście do tematu. 
Przeprowadziła, krótką sondę wśród młodzieży, pytając  

o formy rozpowszechniania śląskiej kultury w mediach spo-
łecznościowych. 

Spotkanie zakończyło się wpisem do kroniki szkolnej, 
wspólnymi zdjęciami wszystkich uczestników spotkania 

oraz deklaracją, że nie zapomnimy o naszych korzeniach. 
H. Goworowska, SP Piece 

„PO NASZYMU, CZYL I PO ŚLONSKU”  
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DOSKONAŁY WYSTĘP SZTAFETY  

26 kwietnia 2018 r. świetnie zaprezentowały się dziewczęta 

ZSP Szczerbice podczas XXVI memoriału J.Margicioka i 

L.Hałaczka w Rydułtowach. Wśród 14 ekip z całego rejonu i 

jednej reprezentacji z Republiki Czeskiej, zajęły III miejsce. 

Dziewczęta w składzie: Julia Pyszny, Oliwia Pytlik, Nadia 

Kuśmierek oraz Marta Bienek wywiozły z Rydułtów puchar, 

dyplom dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla siebie. Sztafe-

ty biegały ulicami w centrum Rydułtów, a dystans do prze-

biegnięcia dla każdego uczestnika wynosił około 450 me-

trów. Wygrały reprezentacje z Marklowic przed Lyskami. 

Chłopcom do podium zbrakło jednego miejsca (na 12 ekip). 

Skład: Szymon Bortel, Kacper Ochojski, Piotr Fudali i Karol 

Skiba. Drużyny przygotowywał nauczyciel wychowania fi-

zycznego Bogdan Langer.   ZSP Szczerbice 

Dziewczęta reprezentujące SP w Piecach zajęły 3 miejsce 

na półfinałach wojewódzkich tenisa stołowego, które od-

były się 27 kwietnia br. w Ligocie koło Bielska-Białej. 

Do wejścia do dalszego etapu zabrakło niewiele. Dosłow-

nie jeden serwis. Ale i tak jak na taki krótki okres pracy 

jest to bardzo dobry wynik. Dziewczyny w składzie : Mar-

ta Gawliczek, Marcelina Wystyrk, Zuzanna Strokosz  

i Sonia Święty są w czołówce 12 najlepszych w woje-

wództwie śląskim. GRATULUJEMY.    SP Piece 

O WŁOS OD FINAŁU 

Ogromny sukces ZSP Szczerbice w Biegu Wiosny w 

Rybniku, wychowankowie przedszkola oraz uczniowie 

ZSP Szczerbice zdominowali w swoich kategoriach wie-

kowych XI Rybnicki Bieg Wiosny odbywający się 20 ma-

ja 2018 r. 

Zarówno w kategorii zespołowej przedszkoli jak i szkół 

podstawowych dziewczyny i chłopcy ze Szczerbic zajęli I 

miejsca, dominując we wszystkich biegach! 

Bieg na 500m chłopców (7-9 lat)  I miejsce: Wojciech 

Papierok, bieg na 1000m dziewcząt (10-12 lat) I miejsce: 

Marta Bienek, II miejsce: Julia Pyszny, 1000m chłopców 

(10-12 lat) III miejsce: Karol Skiba, IV miejsce: Szymon 

Bortel, 1000 metrów chłopców (13-15 lat) III miejsce: 

Kacper Ochojski, VII miejsce: Piotr Fudali. 

Przedszkolaki: 100 m (0-4 lat) III miejsce Hanna Kwie-

cień, 250m II miejsce Kacper Skowron. Stawkę uzupełni-

li: Jakub Syrek, Tomasz Konsek – bieg na 100 metrów, 

Mateusz Pluta, Jan Czogalla, Martyna Preiniger i Jan 

Krawczyk – wszyscy biegli na dystansie 250 metrów. 

Reprezentację ZSP Szczerbice uzupełnili: Łukasz Bąk 

(1000m), Dominik Pyrtek (500m), Marek Bienek, Oliwia 

Jurkowska, Victoria Syrek (wszyscy 500 m), Magdalena 

Bryłka (1000m). Uczniów szkoły podstawowej przygoto-

wywał nauczyciel wychowania fizycznego Bogdan Langer, 

natomiast opiekunami przedszkolaków były panie Berna-

deta Chowaniec oraz Anna Chmielewska. 

To kolejne zwycięstwo ZSP Szczerbice w tej imprezie. 

Gratulujemy! 

Pani dyrektor Edyta Knapik dziękuje rodzicom za trans-

port dzieci na zawody oraz pomoc w organizacji wyjaz-

du i poświęcony czas.      ZSP Szczerbice 

BIEG WIOSNY Z SUKCESAMI 
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Opłata za „śmieci” 
Przypominamy, że 1 stycznia 2018 uległy zmianie stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami. Aktualna stawka to 11 zł od osoby. 

Uwaga! 20 czerwca mija kwartalny termin wnoszenia w.w opłaty. 

Turniej ze względów atmosferycznych został rozegrany 17 

maja na hali OKiS w Gaszowicach. Do turnieju zgłosiły się 

cztery drużyny dziewcząt oraz pięć drużyn chłopców. Turniej 

przeprowadzono systemem każdy z każdym, a czas gry wynosił 

8 minut. Zawody przebiegały w fantastycznej sportowej at-

mosferze, a zawodnicy prezentowali wysokie umiejętności. 

Mecze opiewały w ładne akcje i piękne bramki. Na zakończenie 

wszyscy zawodnicy otrzymali upominki od organizatora Funda-

cji Orły Sportu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zwycięz-

cy turnieju w kategorii dziewcząt – SP Czernica i chłopców – 

SP Gaszowice będą uczestniczyć finale wojewódzkim będącym 

równocześnie eliminacjami do finału ogólnopolskiego. Turniej 

zorganizowali i przeprowadzili animatorzy Orlika w Piecach: 

Patryk Syc i Łukasz Wojaczek przy wsparciu nauczycieli wy-

chowania fizycznego gminnych szkół podstawowych. 

Tabela końcowa dziewcząt: 

1.  SP CZERNICA - 9 pkt Skład: Milena Durczok, Martyna Ko-

steczko, Martyna Guzy, Antonina Jeszka, Kinga Górecka Mile-

na Żuchowicz, Julia Bożyk, Zofia Mordeja, Emilia Gebauer, 

Opiekun: Zenobia Mrozek , 

2. SP GASZOWICE I - 6 pkt Opiekun: Dorota Bienek, Łukasz 

Wojaczek, 

3. SP GASZOWICE II - 3 pkt Opiekun: Dorota Bienek, Łukasz 

Wojaczek, 

4. SP GASZOWICE III - 0 pkt Opiekun: Dorota Bienek, Łukasz 

Wojaczek.  

Tabela końcowa chłopców: 

1. SP GASZOWICE I – 12pkt Skład: Michał Mańka, Jan Kaspa-

rek, Dominik Knapik, Dawid Granieczny, Paweł Granieczny, 

Adam Czogalik, Robert Malczok, Paweł Mazurek, Opiekun: 

Łukasz Wojaczek, Dorota Bienek,   

2. SP CZERNICA – 9 pkt Opiekun: Zenobia Mrozek, 

3. ZSP SZCZERBICE – 6 pkt Opiekun: Bogdan Langer, 

4. SP GASZOWICE III – 3 pkt Opiekun: Łukasz Wojaczek, 

Dorota Bienek, 

5. SP GASZOWICE II – 0 pkt Opiekun: Łukasz Wojaczek, 

Dorota Bienek.             Ł.W. 

W dniu 23 kwietnia grupa uczniów klas gimnazjalnych 

szkoły w Piecach, uczęszczających na zajęcia języka nie-

mieckiego jako języka mniejszości narodowej, odwiedziła 

Łubowice - niewielką wioskę położoną w powiecie raci-

borskim. Tam urodził się i spędził swoje dzieciństwo nie-

miecki poeta Joseph von Eichendorff. Uczniowie mieli 

okazję zobaczyć stary młyn wodny w 

Brzeźnicy, o którym poeta pisze w 

jednym ze swych utworów oraz izbę 

pamięci w Łubowicach, w której zgro-

madzono wiele pamiątek, mebli i 

sprzętów, a także przedmiotów co-

dziennego użytku autora. Następnie 

udali się na zabytkowy cmentarz, na 

którym znajdują się groby rodziców i 

rodzeństwa poety. Ostatnim akcentem 

tej wycieczki edukacyjnej było zwie-

dzanie ruin rodzinnego pałacu  Eichen-

dorffów. Tam też, w malowniczym 

otoczeniu ruin zamku, zorganizowano 

wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Opiekę nad uczniami pełniły panie Magdalena Cieślik – 

Otocka, Katarzyna Skupień oraz Barbara Widawska. Na-

szym przewodnikiem był pan Paweł Ryborz – kierownik 

Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichen-

dorffa, który w ciekawy sposób przybliżył nam życie i 

twórczość Josepha von Eichendorffa.      Barbara Widawska 
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