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ŚMIECI PO NOWEMU OD 1 LIPCA 2013 

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy 

Gaszowice będzie funkcjonował od 1 lipca br.  

Informujemy, że usługę odbioru i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych, przez najbliższe 2 lata, świadczyć będzie 

firma Naprzód sp. z o.o. Rydułtowy, ul. Raciborska 144b. 

Przypominamy, że zgodnie z zasadami gospodarowania 

odpadami przyjętymi na terenie Gminy Gaszowice, właści-

ciele nieruchomości zobowiązani są wyposażenia nierucho-

mości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunal-

nych. Firma Naprzód umożliwia mieszkańcom Gminy Ga-

szowice, dzierżawę lub kupno pojemnika na śmieci. Koszt 

dzierżawy 240 litrowego pojemnika wynosi 2 zł na miesiąc, 

natomiast zakup używanego pojemnika to koszt  80 zł. Oso-

by zainteresowane w/w ofertą prosimy o kontakt bezpośred-

nio z w/w firmą celem zawarcia stosownej umowy. 

Na stronach 3 i 4, niniejszego Informatora, zamieszczamy 

aktualne harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 

ramach nowego systemu. Harmonogramy zamieszczone są 

również na stronie internetowej www.gaszowice.pl, a także 

znajdują się w drukach do wpłat. Druki te rozdawane są w 

Referacie Ochrony Środowiska (pokój 03) oraz w wyzna-

czonych terminach poszczególnych miejscowościach przez 

pracowników Urzędu Gminy (harmonogram na stronie 2). 

Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych, będą bezpłatnie dostarczone przez firmę Naprzód 

sp. z o.o. na każdą posesję do 5 lipca br.  

W POLSKĘ JEDZIEMY… 

W pierwszych dniach czerwca 66-osobowa grupa uczniów Gimna-

zjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach wyruszyła na wycieczkę (kl. Ia, 

Ib, Ic, IIc). 

Turystyczny szlak powiódł nas najpierw do Sandomierza. Tu – 

niespodzianka: SŁOŃCE, którego na Śląsku nie widzieliśmy od 

wielu, wielu dni! Do telefonów komórkowych tych, co na Śląsku 

zostali, powędrowały radosne wiadomości SMS – właśnie o tym, że 

mamy piękną pogodę… Mało kto wierzył! W uwiarygodnieniu tej 

informacji pomogły, na szczęście, MMS-y… Pełni nadziei na spo-

tkanie z Ojcem Mateuszem, wraz z czekającymi na nas przewodni-

kami, wyruszyliśmy na spacer po mieście. Najsłynniejszego w Pol-

sce detektywa w sutannie, niestety, nie spotkaliśmy… Sandomierz 

to urocze, bardzo stare miasto- największą atrakcją było przejście 

trasą podziemną. 

Później wycieczkowe autokary pomknęły do Nałęczowa – to tutaj 

nocowaliśmy w położonym na wzgórzu, wśród zieleni, domu reko-

lekcyjnym. 

Nazajutrz deszcz przypomniał o sobie… Na szczęście – nie na dłu-

go. Pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego. Rejs statkiem po Wiśle 

trwał około godziny i deszcz okazał się zupełnie nieszkodliwy. Gdy 

zeszliśmy na ląd, wyjrzało słońce… Przewodnicy oprowadzili nas 

po miasteczku: rynek, klasztor na Wietrznej Górze, wąwóz, Góra 

Trzech Krzyży – warto było się tam wspiąć! Roztaczał się stamtąd 

wspaniały widok na panoramę Kazimierza i dolinę Wisły. Po po-

wrocie do Nałęczowa – spacer po parku zdrojowym, pamiątkowe 

zdjęcia. A na zakończenie dnia – dyskoteka. 

Trzeci dzień eskapady to wizyta w Opatowie, gdzie zwiedziliśmy 

słynną kolegiatę romańską. Stamtąd udaliśmy się do Ujazdu, by 

obejrzeć ruiny zamku Krzyżtopór- ta olbrzymia, obecnie restauro-

wana budowla pochodząca z XVII wieku, robi niesamowite wraże-

nie! Zmęczeni, ale i zadowoleni, wróciliśmy do domów. Być może 

w przyszłym roku, w podobnym składzie, znów się gdzieś wybie-

rzemy. Danuta Dworaczek 

KUP DZIAŁKĘ W GASZOWICACH 

Wójt Gminy Gaszowice ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomo-

ści niezabudowanych składających się z działki nr 1797/358;  179-

8/358;  1799/358 położonych w miejscowości Gaszowice przy ul. 

Wiejskiej (boczna), zapisanych w księdze wieczystej KW GL1Y/-

00113636/4. 

Nieruchomości położone są w terenie zabudowy jednorodzinnej       

i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Kształt działki w rzucie 

poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko na-

chylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wysta-

wie.  Przydatność do zabudowy dobra. Dojazd do nieruchomości 

drogą gminną. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00. Oso-

by zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w for-

mie gotówkowej do dnia 31 lipca 2013 r. 

Pełne ogłoszenie o przetargu na stronie www.gaszowice.pl. Zainte-

resowanych prosimy o kontakt tel.32/4327151.  
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OPŁATA ŚMIECIOWA 

Z ankiet zebranych przez resort środowiska z 1814 gmin 

wynika, że 99 proc. Samorządów uchwaliło, iż opłata za 

odbiór śmieci będzie naliczana od mieszkańca. Średnia wy-

sokość stawki w Polsce – w przypadku metody od miesz-

kańca – wynosi: od mieszkańca – 9,05 zł (śmieci posegrego-

wane) i 14,54 zł (śmieci zmieszane). W poszczególnych 

gminach różnice są jednak bardzo duże.  

Pieniądze zebrane z opłat śmieciowych mogą zostać prze-

znaczone wyłącznie na: odbieranie, transport, zbieranie, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworze-

nie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; obsługę administracyjną tego systemu. 

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrany-

mi od mieszkańców. W szczególności gmina nie może na 

systemie zarabiać i w ten sposób zwiększać poziomu swoich 

dochodów. 

Gmina nie ma obowiązku przypominać nam o konieczności 

uregulowania podatku - informujemy, że termin wnoszenia 

opłat za III kwartał przypada do 20 września 2013r. Dopusz-

cza się wnoszenie opłaty w ratach miesięcznych. Należy 

samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie pieniądze 

trafiły do gminy. 

Przypominamy, że od 1 lutego br. Urząd Gminy Gaszowice 

posiada następujący rachunek bankowy: 

 Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju  

Nr konta  56 8470 0001 2040 0051 5025 0001. 

„STOI NA STACJI LOKOMOTYWA, CIĘŻKA, OGROMNA …..”, „BIEGA, KRZY-

CZY PAN HILARY, GDZIE SĄ MOJE ……”. 

Te i inne wiersze Juliana Tuwima znają zarówno dorośli jak i dzieci. Rok 2013 
ustanowiono rokiem Tuwima.  Z tej okazji w wielu polskich szkołach organi-

zowane są konkursy związane z jego twórczością. W Szkole Podstawowej nr 

32 w Rybniku został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs „Po polsku i po 
angielsku” oraz „Ciąg dalszy  nastąpi(ł) – TUWIMANIA 2013. Wzięli w nim 

udział uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej w Gaszowicach: Magda Bu-

czek, Natalia Gawlas i Jacek Hadam, którzy musieli zapoznać się z wybranymi 
wierszami poety (m.in. „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Okulary”, Ptasie radio”, 

„Słoń Trąbalski”, „Spóźniony słowik”, „Zosia Samosia”, „Dyzio marzyciel”, „ 

O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”….) i podczas konkursu wykonać wiele 
zadań w języku polskim i angielskim.  Uczniowie ci zaprezentowali bardzo 

wysoki poziom wiedzy i  umiejętności. Z języka angielskiego uczniów przygo-

towała pani Justyna Maćczak, a z języka polskiego Sylwia Korecka. 

Uczestnicy konkursu mogli również przebrać się w stroje nawiązujące do wier-

szy Tuwima i zaprezentować je publiczności. Wyróżnienia w tym zakresie 
otrzymały: Natalia Gawlas, która była przebrana za Abecadło i Magda Buczek 

przebrana za Rzepkę. 

Równocześnie przeprowadzono konkurs plastyczny „Ciąg dalszy nastąpi(ł)” . 
Uczniowie malowali własne interpretacje wybranego utworu Juliana Tuwima 

przedstawiając jego dalszy ciąg. Nagrodzono prace czterech uczennic naszej 

szkoły: Magdy Buczek, Natalii Janeczko, Natalii Lip oraz Klaudii Śmieja. 

Nagrodzone prace oraz prace pozostałych uczniów klasy I b i II a zostały wy-

eksponowane w auli SP 32 w Rybniku. Laureaci konkursu plastycznego otrzy-
mali ciekawe nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodkie niespodzianki. 

Do konkursu plastycznego uczniów przygotowały pani Stella Płaczek i Sylwia 

Korecka. 

Uczniowie klasy I b zainspirowani udziałem w konkursie plastycznym, pod 

tym samym hasłem przygotowują inscenizacje wierszy dla swoich rodziców, 

które zaprezentują 24 czerwca. 

LISY 

W ostatnim okresie tutejszy Urząd otrzymuje sygnały o licz-

niejszej populacji lisów. W związku z powyższym informa-

cje takie przekazujemy kołom łowieckim działającym na  

terenie Naszej Gminy, z prośbą o większą liczbę prowadzo-

nych odstrzałów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odstrzał lisów dozwolony jest w odległości większej niż 100 

m od zabudowań. Począwszy od 1 kwietnia br. koło łowiec-

kie Jaźwiec, na terenie Gminy Gaszowice, odstrzeliło            

7 sztuk lisów. Aby zapobiec powstawaniu dogodnych wa-

runków do bytowania lisów, apelujemy do właścicieli 

nieruchomości, o zadbanie o ugory, oraz o nie usypywa-

nie pryzm ziemi, a także nie pozostawianie stogów słomy.  

ODBIERZ KSIĄŻECZKĘ OPŁAT  

za odbiór odpadów komunalnych 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że osoby które złożyły 

deklaracje śmieciowe proszone są do odbierania książeczek 

opłat w następujących terminach: 

- Łuków Śl. - budynek OSP – 1.07. - godz. 9.00 – 16.30          

- Czernica – OK „Zameczek” – 2.07. - godz. 9.00 – 16.30                                                           

- Piece - budynek świetlicy – 3.07. - godz. 9.00 – 16.30                                                                         

- Szczerbice - budynek OSP – 4.07. - godz. 9.00 – 16.30          

- Gaszowice – Urząd Gminy – 8.07. - godz. 9.00 – 16.30 

Książeczki można również odbierać w Referacie Ochrony 

Środowiska, pokój 03, w godzinach pracy Urzędu Gminy 

Gaszowice. 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi jest 

obowiązkowe zarówno dla właścicieli budyn-

ków mieszkalnych, a także dla właścicieli 

warsztatów, sklepów lub innych punktów pro-

wadzących działalność gospodarczą. Wszelkie 

zmiany które mają wpływ na wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

należy zgłaszać w terminie 14 dniu od ich po-

wstania. UWAGA! Zmiana danych wymaga 

złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje: 

wycieczkę do Wrocławia,  w dniu 10.08.2013  

W programie wycieczki: Panorama Racławicka, rejs statkiem po Od-

rze, zwiedzanie Wrocławia. Wyjazd godz. 6.00. Koszt wycieczki 50 

zł.  

wycieczkę do Gdańska w dniach 10–13.10.2013 

W programie wycieczki: zwiedzanie Malborka, Gdańska, Gdyni, So-

potu, Torunia oraz rejs statkiem na Hel. 

Koszt: 700 zł od osoby. Zapisy do 15.08.2013 r. Zaliczka 300 zł.  

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu, tel.  32 43 05 485 lub 

608 013 387. 

Wyjazd wakacyjny Rimini - Włochy 

Termin 20.08 –31.08.2013 r. Cena - 1690 zł/osoba. Zapisy i 

informacje pod numerem telefonu - 695 135 560. 
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tym niebezpieczne). 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, 

starać się nie tłuc szkła. 

4. WOREK BIAŁY - szkło bezbarwne to m.in.: butelki i słoiki szklane 

po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane 

opakowania po kosmetykach. 

Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żaroodporne, cerami-

ka, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło 

kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewi-

zyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, 

fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, 

starać się nie tłuc szkła. 

5. WOREK BRĄZOWY - odpady „zielone” - roślinne to m.in.: gałęzie 

drzew i krzewów,  liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew. 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych: kości 

zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, 

płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamienne-

go, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych do pojemników na 

śmieci. 

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli bę-

dzie ich mniej przyczynimy się do poprawy stanu środowiska. 

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od 

mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u 

źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione. 

Punkt taki powstaje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach 

przy ul.Rydułtowskiej 7 (za Ośrodkiem Kultury). Odpadami komunalny-

mi niebezpiecznymi, które mogą być przekazywane do punktu są: 

zużyte baterie i akumulatory,  przeterminowane lekarstwa, strzykawki 

itp., opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych 

(pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, pły-

nów do chłodnic, itp.). 

Ponadto dwa razy w roku  w wyznaczonych terminach przeprowadzane 

będą zbiórki: 

- odpadów poremontowe i budowlane, 

- odpadów wielkogabarytowych (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pralki, lodówki, 

telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.).  

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI? 

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odno-

śnie ustalonych zasad segregowania odpadów komunalnych poniżej 

przedstawiamy katalog odpadów które powinny trafiać do poszcze-

gólnych worków.  

Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej 

jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska 

(np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów).  Opty-

malnym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w 

oddzielnych pojemnikach (workach) następujących frakcji odpadów: 

1. WOREK NIEBIESKI - papier to m.in.: opakowania z papieru lub 

tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier 

szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pako-

wy. 

Nie powinno się wrzucać do papieru: papier powlekany folią i kalkę, 

kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pam-

persy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpiecz-

ne). 

2. WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metale to m.in.: butelki 

po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 

szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania 

po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, 

worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i 

innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy 

stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, 

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 

folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe. 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: Strzykaw-

ki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiór-

kowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i 

olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, styropian z opakowań sprzętu  rtv i agd, inne odpady 

komunalne (w tym niebezpieczne). 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. 

3. WOREK ZIELONY - szkło kolorowe to m.in.: butelki i słoiki 

szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 

szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żaroodporne, 

ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlów-

ki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po 

lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monito-

ry i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodo-

we, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SP SZCZERBICE 

26 maja 2013r. (w niedzielę) w Rybniku odbył się kolejny „Bieg Wio-

sny” organizowany przez MOSiR w Rybniku. Biegi na różnych dystan-

sach (od 250 m do 6km) rozgrywały się w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Cała Polska Biega”.  Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci 

SP Szczerbice, którzy w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych 

na dystansie 1000m zajęli II miejsce.  

Dla szkoły punkty zdobywali, wg kolejności miejsc: Magdalena Stępień 

– I m, Jakub Pochcioł – IV m, Marcelina Wystyrk – VI m, Sara Bienek 

– VII m, Marcelina Groborz – IX m, Dawid Papierok – IX m. 

Startowali również jako reprezentanci szkoły: Łukasz Malczewski, 

Zuzanna Strokosz, Alan Kubiak, Marta Gawliczek, Przemysław Lamp-

ka oraz indywidualnie – Dominika Wiśniewska. 

Oto punktacja drużynowa 3 najlepszych szkół: ZSP nr 5 Rybnik – 

30pkt, SP Szczerbice – 36pkt, SP nr 32b Rybnik – 84 pkt. Wynik punk-

towy to suma 6 najlepszych wyników uczniów danej szkoły. 

W historii tego biegu piękną kartę zapisała uczennica kl. VI SP Szczer-

bice – Magdalena Stępień, która dwa razy z rzędu (w ubiegłym roku i w 

bieżącym) triumfowała na dystansie 1000m w kategorii dziewcząt szkół 

podstawowych!  Zdobyła tym samym drugi puchar za zwycięstwo indy-

widualne – broniąc tytuł z ubiegłego roku. Tej sztuki do tej pory nie 

dokonał nikt w szkole. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończyli 

bieg otrzymali pamiątkowe medale.   

Wracając do Magdy Stępień – dziewczyna robi stałe postępy w zakresie 

swoich umiejętności, jest wszechstronna i ambitna. Biega różne dystan-

se. Ostatnio odnosi same sukcesy. Oto jej aktualne wyniki startów: 

Cross Rydułtów – I miejsce 600m; Międzynarodowe zawody LA w 

Czechach (Frydek-Mistek): I miejsce 600m, I miejsce 300m; Mistrzo-

stwa Rybnika w LA: I miejsce 100m, I miejsce 300m; Międzynarodowe 

zawody LA w Czechach (Opava): I miejsce 400m; Zawody Lekkoatle-

tyczne gimnazjów w ramach Festiwalu Płotkarskiego w Katowicach: II 

miejsce 600m z rekordem życiowym 1:48,97; Mistrzostwa Śląska w 

Bielsku Białej: I miejsce 300 m z najlepszym czasem w Polsce - 43,19. 

Magda od roku trenuje lekkoatletykę w Towarzystwie Lekkoatletycz-

nym „ROW Rybnik” pod okiem trenera Michała Olszara a nauczycie-

lem wych. Fizycznego jest mgr Bogdan Langer. Gratulujemy sympa-

tycznej Madzi i życzymy by jej kariera rozwijała się w kierunku osią-

gnięcia najwyższych celów!  

SP Szczerbice składa podziękowania dla rodziców za transport uczniów 

na zawody oraz pomoc przy zabezpieczeniu organizacji i startu 

uczniów.  

B.L. 

DZIEŃ DZIECKA ZE ŚWIETLICAMI 

Słoneczny i ciepły sobotni poranek 8 czerwca 2013 roku zapowiadał wiele 

atrakcji i niespodzianek dzieciom z Gminy Gaszowice, które na co dzień 
uczęszczają do Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach.  O 

godzinie 9.00 rano w dobrych nastrojach blisko 120 dzieci zjawiło się w 

Ośrodku Rekreacji Rodzinnej Sioło w Gaszowicach, gdzie wychowawcy 
świetlicy oraz instruktorzy ze Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk 

Walki TAO przygotowali mnóstwo atrakcji. Kiedy na przysłowiowy okrzyk 

„trzy, cztery” ogłoszono oficjalnie rozpoczęcie obchodów Dnia Dziecka 
wszyscy pędem ruszyli do zabawy. Czekały już: dmuchany zamek, gigan-

tyczna dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, a w specjalnie oznakowanych 

miejscach quad, buggy, strzelnica pneumatyczna i łucznicza oraz kula zorb. 
Każdy chętny mógł także skorzystać ze specjalnego salonu piękności, w 

którym panie wychowawczynie malowały na twarzach dzieci różne wizerun-

ki oraz maski na życzenie. Trzygodzinna bardzo intensywna zabawa przy 
doskonałej pogodzie i specjalnie wybranej muzyce ucieszyła wszystkich, 

którzy co chwila częstowani byli a to napojami, a to lodami, a to znów napo-

jami oraz kiełbaską z rusztu. Każda filia świetlicy otrzymała dodatkowo 
zestaw piłek, rakietki do tenisa stołowego, edukacyjne gry planszowe oraz 

mnóstwo innych przydatnych akcesoriów. To był naprawdę wspaniały Dzień 

Dziecka - opowiadały dzieci swoim rodzicom, którzy odbierali je tuż po 
nadejściu południa. Cieszymy się z tych opinii i zapraszamy dzieci na zajęcia 

do naszych świetlic. Wszak niebawem AKCJA LATO, a wtedy dopiero 

będzie się działo, oj będzie się działo !!!    świetlica 

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 

Na boisku sportowym w Czernicy Zarząd Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Gaszowicach zorganizował gminne zawody sportowo 

pożarnicze. W grupie MDP chłopcy-I miejsce OSP Gaszowice, w 

grupie MDP dziewcząt-I miejsce OSP Czernica, w grupie kobiet I-

miejsce OSP Gaszowice zaś w grupie mężczyzna I-miejsce OSP 

Szczerbice, II-miejsce OSP Gaszowice, III-miejsce OSP Łuków Śl., 

IV- miejsce OSP Czernica. Zwycięzcy z poszczególnych grup będą 

reprezentować naszą gminę na wrześniowych zawodach powiato-

wych w Bogunicach. 

CZERNICKI LAUREAT 

W kwietniu br. odbyła się VI edycja Korespondencyjnego  Konkur-

su „Jan Paweł II w oczach dzieci. Jan Paweł II papieżem rodziny”. 

Obejmował trzy kategorie: plastyczną, multimedialną i literacką. 

II miejsce w kategorii multimedialnej zdobył uczeń kl. VI Szkoły 

Podstawowej im. H.M. Góreckiego w Czernicy - Marek Bizoń. Lau-

reaci tego konkursu zostali zaproszeni na obchody święta szkoły 20 

maja 2013r. do Rybnika–Ochojca. Najpierw uczniowie, nauczyciele, 

zaproszeni  goście i zwycięzcy konkursu uczestniczyli w mszy św. w 

kościele parafialnym, a następnie udali się  na uroczystą akademię z 

wręczeniem nagród do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. 

błogosławionego Jana Pawła II.  Katechetka E. Boczek 

II  MIĘDZYNARODOWY  TURNIEJ  W MINII FUTBOLU 

23.05.13r. i 24.05.13r. został rozegrany II Międzynarodowy Turniej 

w mini piłce nożnej. Nasza reprezentacja w składzie : Gembalczyk 

Łukasz, Kałusek Kacper, Bombik Radek, Warło Kacper, Opolony 

Kamil, Śmietanka Tomasz, Zientek Albert, Hoszek Jakub, Kostecz-

ko Mateusz, Szczyrba Dawid, Kamil Długosz, Konrad Warmiński, 

Aleksander Folmert, Holona Wojciech Weczerek Marek Abczak 

Szymon, Abczak Marcin, Bombik Szymon, Weczerek Mateusz, 

Jonderko Igor nie zawiedli  swoich kibiców. Swoją grą pokazali, że 

potrafią walczyć jak prawdziwi wielcy sportowcy.  

W całym turnieju brało udział 16-cie drużyn. Z każdej okolicznej 

gminy startowały dwie szkoły oraz dwie drużyny ze szkoły w Orlo-

wej ( Czechy). Po losowaniu, które odbyło się 17.05.13r. wiadomo 

było, że zagramy w grupie A z SP nr 1 Rydułtowy, SP Adamowice/ 

Zwonowice oraz SP Radlin. Najtrudniejszym przeciwnikiem  okaza-

li się być kol. z Rydułtów z którymi niestety przegraliśmy. W  dru-

gim meczu nasi czwartoklasiści poderwali się do gry i ostatecznie 

mecz z Adamowicami  zakończył się remisem. Kol. z Radlina  ulegli 

naszym zawodnikom znacząco i  w końcowym efekcie zajęliśmy II 

miejsce w grupie. Wyczerpani z zimna ponieważ pogoda była bar-

dzo niesprzyjająca wróciliśmy bardzo szczęśliwi do Czernicy. W 

następnym dniu przyszło nam się zmierzyć w tzw. Wielkim Półfi-

nale już w pierwszym meczu z SP Orlowa dr. Nr 1. Niestety zosta-

liśmy pokonani 6:3. Nie poddaliśmy się i w drugim meczu z SP 

Lyski  zremisowaliśmy z tym trudnym przeciwnikiem 4:4. Trzeci 

mecz z SP Gaszowice zakończył się zwycięstwem 9:5. Tym sa-

mym zajęliśmy po raz drugi II miejsce w grupie. W klasyfikacji 

końcowej zajęliśmy prawdopodobnie III miejsce. (organizator nie 

dokonał podsumowania) 

Bardzo zmęczeni tym maratonem rozgrywek lecz bardzo zadowo-

leni, szczęśliwi i dumni wróciliśmy po południu do domu. Czy 

było warto? Oczywiście, że tak!!!!! ponieważ pomimo trudu gry 

podczas brzydkiej deszczowej pogody czuliśmy wielką satysfakcję 

z osiągniętego wyniku. Teraz z niecierpliwością będziemy czekać 

na dalsze takie turnieje. 

Pragnę podkreślić, że w rozgrywkach towarzyszyli nam rodzice,       

a nawet dziadkowie, którzy cały czas dodawali dzieciom otuchy. 

Za wspaniałą rodzicielską postawę bardzo serdecznie dziękujemy      

i zapraszamy na kolejne zawody. 

Szczegóły z turnieju można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w 

Rydułtowach w zakładce Mini Euro.      Z.M. 
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STR. 6 

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - „Świetlicowy” 

Dzień dziecka w Siole,  2, 3 - Zawody strażackie w Czerni-

cy,  

prawa strona: 4, 6 - uczniowie SP Gaszowice podczas kon-

kursu międzyszkolnego, 5 - radość drużyny SP Szczerbice 

z wyników osiągniętych w biegu wiosny; 7 - Marek Bizoń, 

SP Czernica - laureat konkursu o Janie Pawle II. 


