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III Turniej Sołecki 
17 czerwca br. na boisku sportowym w Łukowie Ślą-
skim odbył się kolejny już turniej sołectw. Drużyny 
kierowane przez sołtysów poszczególnych miejscowo-
ści rywalizowały w następujących konkurencjach: rzut 
piłką lekarską, siatkówka plażowa, sztafeta drużyno-
wa, pompowanie balonów, rzut do tarczy, rzut worecz-
kami do kosza, przeciąganie liny, paintball, rzut oponą 
i rzut wałkiem do ciasta. Uczestnikami poszczegól-
nych konkurencji byli dorośli, młodzież i dzieci. Każ-
dej konkurencji uczestniczyły ogromne emocje. 

Podczas turnieju wystąpiła orkiestra dęta ze Słowacji 
wraz z zespołem majoretek oraz zespół Singers. Koło 
Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego zaprezento-
wała swoją wersję piosenki koko-koko. Każdy               
z uczestników otrzymał nagrody pocieszenia, nato-
miast nagrodą główna jest wyjazd dla drużyny zwycię-
skiego sołectwa na wycieczkę. 

Podczas turnieju punktowano również zaangażowanie 
każdego sołectwa w zbiórkę baterii, które przekazane 
zostaną do organizacji odzysku w zamian za sprzęt dla 
naszych placówek oświatowych. Najwięcej baterii ze-
brało sołectwo Piece, było to prawie 101 kg. Ogółem 
zebrano niespełna 330 kg baterii. 

W klasyfikacji ogólnej drużyny zajęły następujące 
miejsca: 

1.Piece – 94 pkt; 

2.Gaszowice - 72 pkt; 

3. Szczerbice – 66 pkt; 

4.Łuków Śląski – 52 pkt; 

5. Czernica – 46 pkt. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, i dziękujemy     
za wspólną zabawę! Ponownie zapraszamy w przy-
szłym roku.          GCI 

Na zdjęciach obok Turniej Sołecki, od góry: 1 - sołtysi/
kapitanowie poszczególnych drużyn, 2 - rzut woreczkiem do 
kosza, 3 - przeciąganie liny, 4 - dmuchanie balonów, 5 - rzut 
oponą. 
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Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Wójta Gminy 
Gaszowice 2012 

15 lipca br. (niedziela) na drogach gminy Gaszowice zosta-
nie przeprowadzony amatorski rajd samochodowy. Zawody 
odbędą się w godzinach od 7.00 do 17.00. Odcinki specjalne 
zlokalizowane są na następujących ulicach: Dworska, Gra-
niczna, Lipowa, Zielona, Czernicka, Biskupa, Sobieskiego. 

Baza zawodów będzie zlokalizowana na boisku przy ul. 
Wolności, skąd będą wyjeżdżały wszystkie załogi do każdej 
pętli. Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy. 

Za organizację zawodów odpowiada Automobilklub Ślązak. 

Podziękowania 

Dziękuję serdecznie całej drużynie z Piec oraz kibicom 
za udział w turnieju sołectw, który zawsze przynosił 
nam wiele satysfakcji zabawy i uśmiechu! Tym razem 
udało nam się wygrać! Jestem dumna z Was wszyst-
kich i każdego z osobna! Zawsze wiem, że na Piecowi-
ków można liczyć! Mieszkańcom jestem wdzięczna     
za zbiórkę baterii, szczególnie Ani i Łukaszowi! Po-
dziękowania dla organizatorów. Na zdjęciu nie ma 
wszystkich. Pozdrawiam wygranych!     Gabrysia Oślizło  

Podziękowania 

Gorące podziękowania dla członków drużyn biorących 
udział w turnieju sołeckim, za zaangażowanie i walkę 
w duchu fairplay. Podziękowania należą się również 
wszystkim zaangażowanym w zbiórkę baterii, organi-
zatorom turnieju oraz wszystkim kibicom.  

Sołtysi Czernicy, Gaszowic, Łukowa Śląskiego i Szczerbic 

Ośrodek kultury i sportu w Gaszowicach organizuje 

w dniach 05.10.2012 r.   – 07.10.2012 r. 

Wycieczkę do Drezna   
W programie  wycieczki: zwiedzanie Drezna, Konigstein, 
Szwajcarii Saksońskiej i Czeskiej. 

Koszt:  600 zł/osoba (zaliczka 200 zł). 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury, tel.  32 43 05 485   lub  
608 013 387. 
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PIKNIK HISTORYCZNY 

W piękny słoneczny dzień 07.06.2012 odbył się I Piknik histo-
ryczny w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy. Był on 
posumowaniem realizacji projektu „Tajemnice Zamku – w 
poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy” realizowa-
nego przez Ośrodek Kultury w Czernicy a współfinansowany             
ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Ośrodek zamienił się w XIX wieczny Zamek, w którym można 
było zobaczyć jak żarnami mielono zboże, przeczytać testa-
ment barona z 1890 roku, wykonać prawdziwą zamkową pie-
częć czy odwiedzić chorego barona. 

Po dziedzińcu zamku przechadzały się postaci – uczestnicy 
projektu – w stylowych, epokowych strojach. Swój pokaz zor-
ganizowali także Rycerze i przedstawiony został spektakl – 
realizowany w ramach projektu – ukazujący historię Czernicy. 

Gościem specjalnym pikniku była p. Gerda Dreiucker ( Frank-
furt), prawnuczka barona, która wraz z córką przekazała wiele 
bezcennych informacji dotyczących barona. 

Kilka słów o projekcie. 

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań otwartych dla 
mieszkańców, podczas których budzono wspomnienia, dzielo-
no się zdjęciami, pamiątkami i dokumentami posiadającymi 
wartość nie tylko historyczną, ale również sentymentalną. Do 
wspólnej pracy zaproszono dorosłych i dzieci. Jedna z grup 
przy Szkole  Podstawowej w Czernicy badała historię miejsco-
wości, inna – teatralna- zerkała artystycznym okiem na historię 
czernickich właścicieli. 

Podczas spotkań osoby: Klara Pielczyk, Maria Pytlik, Maria 
Berger, Gertruda Szywacz, Anna Tulec Piotr Procek, Konrad 
Bierza, Alojzy Koźlik podzieliły się wspomnieniami i wiedzą. 

Dzięki p. Andrzejowi Adamczykowi udało się otrzymać wiele 
cennych dokumentów min. map Czernicy. Krzysztof Krukar 
dostarczył bogatego materiału metrykalnego zdobytego w raci-
borskim archiwum. 

Efektem pracy było wydanie publikacji pracy zbiorowej pod 
redakcją dr Jana Krajczoka, w której pojawiły się min. zdjęcia, 
mapy, historia rodziny Albiny Adamietz, córek barona, a także 
drzewa genealogiczne rodziny von Roth, Adamietz, historię 
rodziny Mullerów czy Schlesingerów. 

Została założona także strona internetowa www.zameczek-
czernica.pl, na której znajdują się wszystkie informacje i zdję-
cia pojawiające się w trakcie realizacji projektu. 

Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania  autorce 
projektu p. Agnieszce Pytlik, a także instruktorom: Zenobii 
Mrozek, Hannie Cojg, Katarzynie Chwałek i koordynatorce 
Agnieszce Zielonka- Mitura i redaktorowi Janowi Krajczoko-
wi oraz WSZYSTKIM, których nie sposób wymienić, za zaan-
gażowanie i pomoc  w realizacji projektu. 

Podziękowania przekazujemy także osobom, które wsparły 
finansowo odmalowanie przedniej elewacji „Zameczku” są 
nimi: Mirosław Pytlik, Adam Szweda, Sebastian Appel, firma 
AUTO PARTNER Halina Sopa, Marcin Wieczorek, Roman 
Nowek i pewne anonimowe małżeństwo z Czernicy. 

Życzy wszystkim powodzenia i wytrwałości, w odkrywaniu 
dalszych tajemnic NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. 

Zameczek 

Najmłodsi też Unię znają 
Dnia 24 maja najmłodsi uczniowie mogli się pochwalić swoją wie-
dzą o Unii Europejskiej podczas „I Gminnego Konkursu Wiedzy      
o Unii Europejskiej” zorganizowanego w Szkole Podstawowej         
w Szczerbicach przy współpracy z Gminnym Centrum Informacji   
w Gaszowicach. Do rywalizacji stanęły dwie drużyny klas trzecich 
z SP Szczerbice oraz SP Czernica. Konkurs miał formę quizu, pod-
czas którego uczniowie musieli miedzy innymi odpowiedzieć na 
pytania dotyczące Unii, rozpoznać zaprezentowane europejskie 
budowle, określić w jakim języku zostały zaśpiewane piosenki, 
ułożyć flagi z rozsypanych elementów czy dopasować ciekawostki    
i potrawy do właściwych państw. Walka była wyrównana jednakże 
konkurs wygrała  drużyna ze Szczerbic, którą reprezentowali Zu-
zanna Strokosz i Szymon Nowak.  Dyplomy i nagrody wręczyła 
uczestnikom pani Karina Stępień, kierownik Gminnego Centrum 
Informacji.         Organizator, Alicja Borkowska 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczerbicach  

ma własny sztandar 
W dniu 26 maja br. KGW Szczerbice obchodziło podwójną uroczy-
stość, a mianowicie Dzień Matki oraz poświęcenia nowo ufundowa-
nego sztandaru. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem zaproszonych gości i pocz-
tów sztandarowych z orkiestrą kopalni Chwałowice do miejscowego 
kościoła. Podczas Mszy Świętej, Ksiądz Proboszcz poświęcił nowo 
ufundowany sztandar, który został wręczony przez sołtysa Mieczy-
sław Szymika oraz Prezesa Gminnego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych – członkiniom KGW Szczerbice. Dalsza część uroczy-
stości odbywała się na Sali OSP Szczerbice. Na sztandarze widnieje 
z jednej strony herb Szczerbic, a drugiej strony znajduje się wizeru-
nek św.Marty – patronka gospodyń. Nie przypadkowo nadano sztan-
dar w roku bieżącym, gdyż właśnie w 2012 obchodzimy jubileusz 
150-lecia istnienia Kółka Rolniczego i Kół Gospodyń. 

Do wielu uroczystości i pięknych strojów brakowało nam sztandaru. 
Podczas narady zarządu koła podjęto decyzję o rozpoczęciu działań 
mających na celu zapewnie środków na zakup sztandaru. Pewną 
kwotę finansową otrzymałyśmy z Urzędu Gminy Gaszowice, do 
sponsoringu dołączył Ksiądz Proboszcz, a także osoby prywatne, 
Radni, Rada Sołecka oraz członkinie naszego koła. Po nadaniu 
sztandaru, i podziękowaniach dla sponsorów, odbyła się zabawa 
taneczna.          KGW 

Turniej wiedzy o życiu Korczaka 
5 czerwca 2012 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Rybni-
ku odbył turniej wiedzy o życiu Korczaka, w którym udział wzięli 
młodzi czytelnicy z wszystkich rybnickich filii bibliotecznych oraz 
grupa z gminnej biblioteki z Czernicy. W sumie udział wzięło 16 
drużyn. Nasz zespół tworzyli wierni czytelnicy biblioteki: Marzena 
Gembalczyk, Elżbieta Stacha oraz Szymon Nowak. Zabawa składa-
ła się z 9 rund, podczas których sprawdzano wiedzę dzieci na temat 
życia i twórczości Korczaka. Pojawiły się również szczegółowe 
pytania dotyczące powieści „Kajtuś czarodziej” oraz „Król Maciuś 
I”. Młodzi czytelnicy przygotowywali się do turnieju od 1 maja. 
Musieli zapoznać się z wyżej wymienionymi powieściami oraz bio-
grafią autora.  

Znakomicie poradzili sobie z zadaniami jakie przed nimi postawio-
no. Tworzyli zgrany zespół dzięki czemu zajęli wysokie II miejsce.  

Byli jedyną drużyną reprezentującą gminne biblioteki powiatowe. 

Pragnę jeszcze raz gorąco im pogratulować osiągnięcia dobrego 
wyniku w turnieju i podziękować za godne reprezentowanie czernic-
kiej biblioteki publicznej w powiecie.    E. Kowol 
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ców, ale dla każdego człowieka! Mieliśmy okazję zobaczyć również 
specjalistyczny strój  triatlonisty oraz sprzęt sportowy, a także podzi-
wiać zdobyte przez  Pana Tomasza Mrowca nagrody i medale. Podsu-
mowaniem spotkania z naszym niezwykłym Gościem, był pokaz 
slajdów, obrazujący życie sportowa – triathlonisty. Panu Tomkowi 
życzymy dalszych sukcesów w zawodach triathlonowych. A my, idąc 
za jego przykładem, starajmy się pamiętać o tym, że każdy ruch - to 
zdrowie!                SP CZERNICA  

Przedszkolacy - kibicami EURO 2012 

Gorączka związana z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej udzieliła 
się nie tylko fanom futbolu, kibicom, ale również gaszowickim przed-
szkolakom. 

W dniu 31.05.2012 r. w Przedszkolu został zorganizowany dzień pod 
hasłem: Przedszkolacy - kibicami EURO 2012. Już od samego rana  
w przedszkolu przeważały barwy biało - czerwone. Dzieci gromadzi-
ły rekwizyty kibiców: czapki, szaliki, koszulki, chorągiewki, farby do 
malowania twarzy. 

Najstarsze grupy przemaszerowały ulicami Gaszowic z transparenta-
mi i okrzykami zagrzewającymi polską reprezentację do uzyskania 
jak najlepszych wyników podczas Euro 2012. Następnie na przed-
szkolnym placu zabaw rozpoczęła się rozgrzewka przedszkolaków. 
Starszacy odśpiewali hymn sportowy, a dzieci z grupy STOKROTEK 
dopingując polską drużynę zaśpiewały i zatańczyły do utworu zespo-
łu Queen: We are the champions. Po rozgrzewce nastąpiła sportowa 
rywalizacja. Wszystkie grupy przedszkolne razem ze swoimi wycho-
wawczyniami i panią dyrektor startowały w czterech konkurencjach 
sportowych. Na zakończenie rozgrywek odbył się mecz piłkarski. Pan 
Wójt i pani Sekretarz, którzy zagościli w tym dniu w przedszkolu 
również oddali celne strzały do bramki. Po zakończonym meczu go-
ście obdarowali wszystkich przedszkolaków słodką niespodzianką,      
a pan Wójt złożył dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Przedszkolacy z Gaszowic połknęły przysłowiowego sportowego 
bakcyla, zaraziły się euromanią. Można powiedzieć, że wśród nich 
jest wielu zapalonych kibiców, a może nawet przyszłych piłkarzy.  (P) 

SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ  
W piątek 18 maja w Szkole Podstawowej w Czernicy odbył się 
zorganizowany pod hasłem Sezamie otwórz się — Dzień Otwarty.                                                                         
Imprezę rozpoczęły występy w hali sportowej. Uczniowie pod czuj-
nym okiem nauczycieli, przygotowali bardzo bogaty program arty-
styczny. Każda z klas wystąpiła na scenie, prezentując swoje umie-
jętności. Goście mieli również okazję zobaczyć popisy grupy ta-
necznej, kółka instrumentalnego i kółka teatralnego.  

Laureatom konkursów, w których ostatnio brali udział uczniowie, 
wręczone zostały dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody.  

Głównym punktem programu było zwiedzanie szkoły, wszystkich 
jej zakamarków sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, świetlicy, 
gabinetu terapii pedagogicznej i gabinetu pedagoga oraz biblioteki. 

Wszędzie udostępnione zostały szkolne pomoce dydaktyczne. Moż-
na było je osobiście wypróbować. W salach zorganizowano wysta-
wy tematyczne i zajęcia otwarte, w których każdy chętny mógł 
wziąć udział. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się tablica interaktywna oraz 
doświadczenia przeprowadzane w pracowni przyrodniczej. Naj-
młodszym Gościom szczególnie przypadła do gustu szkolna strefa 
gier i zabaw w kolorowej radosnej sali. Korytarze zamieniły się w 
niezwykłą galerię prezentującą prace czernickich uczniów oraz 
dyplomy, medale i puchary sportowe. Uwagę przyciągnęła również 
prezentacja poświęcona międzynarodowej współpracy ze szkołą w 
Hiszpanii – eTwinning. 

Oferta edukacyjna zrobiła duże wrażenie na przyszłych  uczniach      
i wydawała się być ogromnym zaskoczeniem dla tych nieco star-
szych, którzy już dawno opuścili szkolne mury. Na dziedzińcu ga-
stronomię zapewniła jak zwykle niezastąpiona Rada Rodziców. 

Dzień Otwarty zakończył się sukcesem. Dzięki tego typu imprezom 
i zebranym funduszom, nieustannie poszerzamy naszą ofertę eduka-
cyjną. Gościom dziękujemy za przybycie, a wszystkich Przyjaciół 
czernickiej podstawówki, zapraszamy do bieżącego odwiedzania 
strony internetowej szkoły. 

DZIEŃ SPORTU  

Tradycyjnie 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Czernicy, w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka, odbył się zorganizowany przez 
Panią Zenobię Mrozek - Dzień Sportu. Plany pokrzyżowała nieco 
niesprzyjająca pogoda, w związku z czym impreza została przenie-
siona do hali sportowej, świetlicy szkolnej, na korytarze oraz do 
kolorowej radosnej sali. Dzień Sportu to impreza, na którą czekali-
śmy od początku wiosny. Szkolni sportowcy zmagali się ze sobą w 
różnych konkurencjach, grach i zabawach. Wszystkim towarzyszył 
dobry humor i wspaniała zabawa oraz duch sportowej rywalizacji. 
Poszczególne grupy wiekowe sprawdziły się w zróżnicowanych 
konkurencjach sprawnościowych. W klasach starszych odbyły się 
rozgrywki piłki nożnej. Z kolei młodsi uczniowie popisali się w 
mistrzowskim meczu w „dwa ognie”. Słodki poczęstunek, w postaci 
łakoci i lodów, przygotowała Rada Rodziców. Głównym punktem 
programu było spotkanie z zaproszonym Gościem-triathlonistą 
Tomaszem Mrowcem. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy jego opo-
wieści na temat tego interesujące sportu. Niewielu wiedziało o tym, 
że triathlon to wszechstronna i bardzo trudna dyscyplina sportowa. 
Ta kombinacja pływania, kolarstwa i biegania, wymaga od sportow-
ców niesłychanej wytrzymałości i odporności na zmęczenie. Tria-
thlonista najpierw płynie, potem jedzie na rowerze a na koniec bie-
gnie, bez żadnej przerwy. Po prezentacji Pana Tomka, wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że jest to sport dla twardzieli! Zawody są bar-
dzo wyczerpujące. Po ich zakończeniu długo regeneruje się siły 
przed kolejnym startem. Wszystkich zaskoczył fakt, że „jedzenie”, 
nie tylko w postaci zaprezentowanych przez Pana Tomka żelowych 
odżywek, jest czwartą, nieoficjalną, ale najważniejszą dyscypliną w 
tym niezwykłym sporcie. Nasz Gość często podkreślał zresztą, że 
racjonalne i zdrowe odżywianie to podstawa, nie tylko dla sportow-

Za górami, za lasami…, 
Do Przedszkola w Czernicy przyjechała Królowa Śniegu, Czerwony 
Kapturek, Żabka oraz Kopciuszek. Goście przywieźli bajkowe zaba-
wy i zagadki. Jak co roku tak wspaniałą niespodziankę wraz z ucznia-
mi ze swojej szkoły przygotowała Pani Alicja Górecka, nauczyciel        
i bibliotekarka Gimnazjum w Piecach. Od lat inicjuje wśród najmłod-
szych różne działania propagujące czytanie książek. 

Tak się niefortunnie składa, że z powodu prowadzonego w budynku 
przedszkola remontu nie możemy od zimy odwiedzać Filii Biblioteki 
Publicznej w Czernicy. Nasi wychowankowie przepadali za spotka-
niami z Panią Ewą Kowol, która zyskała miano przyjaciela książek. 
Mamy jednak nadzieję, że od września będziemy mogli ją odwiedzać. 

Informujemy, że tegoroczny, drugi już Międzyprzedszkolny Konkurs 
Plastyczny „Podróże w świat bajki i baśni” został rozstrzygnięty,        
a nagrody wręczono w czasie trwania Rodzinnego Pikniku Przed-
szkola w Czernicy tj. 26 maja na boisku w Łukowie Śl. Prace wyko-
nane przez przedszkolaków z Gaszowic, Szczerbic i Czernicy ocenio-
no w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci sześcioletnie i młodsze. 
Najciekawsze rysunki wykonały dzieci z Gaszowic, dlatego przyzna-
no dodatkowe wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione prace można 
podziwiać w naszym przedszkolu.          Szydłowska Izabela 

Podziękowania 

Gorące podziękowania dla Państwa Ireny i Bonifacego Berger 
– Zakłady Mięsne oraz Państwa Moniki i Ireneusza Porwoł – 
Firma IRBUD, Za sponsorowanie II Rodzinnego Pikniku 
Przedszkola w Czernicy.          Dyrektor Przedszkola, Rada Rodziców 
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W maju i czerwcu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  

25 maja - przekazanie gaszowickiej parafii relikwii Błogosławionego Jana 
Pawła II przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego Stanisława Dziwisza; 

26 maja  - powiatowy turniej OSP o puchar Wójta Gminy Świerklany; 

29 maja - zgromadzenie wspólników PWiK w Rybnik; 

1 czerwca - zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów        
w Wodzisławiu Śląskim; 

W dniach 15-16 czerwca, delegacja z Gminy Gaszowice uczestniczyła         
w obchodach Dni Bruntala w Czechach; 

17 czerwca - III Turniej Sołecki; 

18 czerwca - zgromadzenie ogólne Subregionu Zachodniego w Raciborzu; 

19 czerwca - spotkanie robocze sołtysów; 

21 czerwca - narada dyrektorów szkół i przedszkoli; 

22 czerwca - piknik integracyjnym Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego, Ośrodek „Sioło” Gaszowice; 

24 czerwca - Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych; 

25 czerwca - XX zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 
Rybnik. 

NAJLEPSI SPORTOWCY W GMINIE GASZOWICE 

W niedzielę 17.06.br. odbył się "Turniej Sołecki" na którym podsumo-
wano osiągnięcia sportowe uczniów Szkół Podstawowych i Gimna-
zjum w roku szkolnym 2011/2012.Wójt Gminy Gaszowice Pan An-
drzej Kowalczyk wręczył wyróżnionym sportowcom pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich rodzicom podziękowania za 
pomoc i współpracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego w naszej gmi-
nie. Organizator Sportu pani Iwona Wolnik w imieniu wszystkich 
nauczycieli wychowania fizycznego podziękowała Wójtowi, pracow-
nikom Urzędu Gminy, Radnym, Sponsorom, Rodzicom za wsparcie, 
zaangażowanie i pomoc oraz stworzenie optymalnych warunków dla 
rozwoju sportu szkolnego w naszym środowisku. 

Najlepsi sportowcy w roku szkolnego 2011/2012: 

SP Czernica - Adrian Folmert i Marcin Tlon (nauczyciel w-f mgr 
Z.Mrozek), 

SP Szczerbice - Magdalena Stępień i Bartosz Reis (nauczyciel w-f 
mgr B.Langer), 

SP Gaszowice - Marta Wojaczek i Tomasz Zientek (nauczyciel w-f 
mgr Ł.Wojaczek), 

Gimnazjum Piece - Karolina Wojaczek i Dawid Grabiec (nauczyciele 
w-f mgr C.Stachura i mgr M.Gawliczek).   I.Wolnik 

SP CZERNICA WICE-MISTRZEM EUROPY  

Atmosfery, która towarzyszyła I Międzynarodowym Mistrzostwom     
w Piłce Nożnej – Mini Euro –Rydułtowy 2012r. nie da się na pewno 
długo zapomnieć. Zawody zostały zainaugurowane w Rydułtowach  
kiedy to otwarto w tym mieście kolejny czwarty Orlik. W RCK 16-tu  
szkołom powiatu rybnickiego i wodzisławskiego, a także szkole            
z Orlowej (Czechy), przydzielono reprezentowanie barw europejskich 
państw, które uczestniczą w turnieju Euro 2012r. Nasza szkoła SP 
Czernica na czas rozgrywek wcieliła się w Duńczyków. Sportowe 
emocje rozpoczęły się na Orliku przy ul. Obywatelskiej w dniu       
21.05.2012r. gdzie został rozegrany pierwszy eliminacyjny mecz  
naszej grupy z Holandią (SP Gaszowice). Pokonaliśmy rywali wyni-
kiem 13:2. Kilka dni później rozegraliśmy mecz z Portugalią (SP Rzu-
chów) zdobywając kolejne 3 pkt. wynikiem 16:0. 25 maja br., podczas  
meczu z Niemcami (SP Rydułtowy) zdobyliśmy 20 bramek i nie stra-
ciliśmy ani jednego gola. Szczęśliwi i zmobilizowani stanęliśmy do 
kolejnego tym razem już ćwierćfinałowego meczu z reprezentacją  
Rosji (SP Pogrzebień). Drużyna ta okazała się być bardzo trudnym 
przeciwnikiem i właściwie o zwycięstwie zadecydowały dopiero rzuty 
karne. Dzięki naszemu bramkarzowi Mateuszowi Mikółce odnieśli-
śmy kolejne zwycięstwo, i już tylko jeden mecz dzielił nas od upra-
gnionego finału. 29 maja na Orliku przy ul. Mickiewicza  wywalczyli-
śmy z Chorwacją (SP Kobyla) wynikiem 6:3 właśnie to marzenie.      
30 maja br. na stadionie Naprzodu w Rydułtowach zmierzyliśmy się     
z czeskimi kolegami (klub Orlowa) i po przegranej 13:1 zostaliśmy 
wice-mistrzami Europy. Rozgrywki te były ogromnym przeżyciem nie 
tylko dla uczniów i nauczycieli lecz także dla kibiców, rodziców, ko-
legów i koleżanek. To oni skandowali podczas naszej gry okrzyki 
radości z każdej zdobytej bramki prosząc o kolejne. Za to im szczegól-
nie dziękujemy. Dziękujemy także naszemu wójtowi panu Andrzejo-
wi Kowalczykowi, który był obecny na każdym meczu i dzielił się nie 
raz swoimi spostrzeżeniami, a w finałowym spotkaniu swoim dopin-
giem dodawał otuchy i pocieszał po przegranej. Wdzięczni za pomoc 
jesteśmy panu Adamowi Meslikowi, który również jako opiekun na-
szego zespołu pomagał nam w rozwiązywaniu pojawiających się pro-
blemów. Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy nikogo, kto był z nami 
ciałem i duchem, i marząc dalej o tym, że kiedyś zagramy na Orliku w 
Czernicy, będziemy trenować tę piękną, pasjonującą wszystkich grę 
jaką jest piłka nożna. Pragnę dodać iż  dziękujemy organizatorowi  za  
wszystkie formy wynagradzania naszego wysiłku tj. napoje, owoce, 
czy ciasteczka, za nagrody, puchary, dyplomy, pamiątkowe koszulki  
itd. Dziękujemy panu Alojzowi Musiołowi, inicjatorowi tego przedsię-

wzięcia za to, że wszystkie dzieci miały okazję podczas tych Mi-
strzostw poczuć się prawdziwymi piłkarzami Euro 2012r. Szcze-
gólne wyróżnienia i nagrody po zakończeniu rozgrywek otrzymali 
z rąk organizatorów Aleksander Folmert, tytuł króla strzelców (21 
bramek), najlepszy zawodnik wszystkich rozgrywek to Konrad 
Warmiński, najlepszy zawodnik meczu finałowego - Kamil Figu-
ra. 

W skład reprezentacji weszli: Folmert Aleksander, Warmiński 
Konrad, Kamil Długosz, Weczerek Marek, Holona Wojtek, 
Weczerek Mateusz (bramkarz kl. IV) , Abczak Marcin, Ab-
czak Szymon,  Bombik Szymon, Jonderko Igor. 

Kl.V: Ciupek Kacper, Gryt Mikołaj, Figura Kamil, Lara Ma-
teusz, Mikułka Mateusz (bramkarz), Gaszka marek, Watoła 
Jakub, Zawisz Sławomir, Zdrzałek Robert, Kacper Kłosek.  

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, któ-
rzy mi pomagali i gratuluję ich pociechom tego wspaniałego suk-
cesu sportowego. Mam nadzieję, że kolejne są ciągle przed nami. 
    Nauczyciel w-f, Zenobia Mrozek 

Upragniony Awans do Ligi Okręgowej  
W niedzielne popołudnie 17 czerwca br. piłkarze Gminnego Klu-
bu Sportowego Dąb Gaszowice pokonali przed własną publiczno-
ścią 7:1 Unię Turzę Śląską, zdobywając w sumie 69 punktów         
i z przewagą jednego punktu nad drugim zespołem w tabeli –      
KS Kuźnia Raciborska, zajęli pierwsze miejsce w klasie A Pod-
okręgu Racibórz. Klub tym samym wywalczył awans do Ligi 
Okręgowej. Awans jest podwójnym sukcesem bowiem został 
wywalczony w roku, w którym klub obchodzi swoje 65 lecie ist-
nienia. Zarząd Klubu pragnie podziękować wszystkim, którzy 
walnie przyczynili się do tego sukcesu, zawodnikom, trenerom, 
sponsorom. Ogromne podziękowania również należą się wszyst-
kim kibicom i sympatykom Gaszowickiego klubu, którzy dopin-
gowali naszą drużynę w trakcie całego sezonu i wierzyli do końca 
w ostateczny sukces. Najlepszymi strzelcami zostali ex aequo 
Rafał Ochojski oraz Zbigniew Zdrzałek (wychowankowie klubu). 

Przygotowania do  kolejnego sezonu już się rozpoczęły. Zarząd 
Klubu pragnie poinformować iż prowadzimy nabór do najmłod-
szej z grup młodzieżowych tzn. trampkarzy młodszych (rocznik 
2000 i młodsi). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 
517 531 883.     Dąb 
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