
BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY CZERWIEC 2014, NUMER 6 (102) 

Na zdjęciach od góry lewa strona: 1,2 -  Uroczystość 65 – lecia Koła 

Gospodyń Wiejskich Szczerbice; 3 - Zespół „Znaczki” z Czernicy;      

prawa strona: 4 - Gimnazjaliści we Włoszech. 

Gimnazjaliści odkrywają świat 

Od 25 kwietnia do 7 maja br. uczniowie Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach wzięli udział w obozie językowym. Grupa 
gimnazjalistów na dziesięć dni zamieszkała w hotelu Meeting, 
znajdującym się we włoskiej miejscowości - Bellarii Igei- Ma-
rinie - położonej niedaleko Rimini. Mimo niesprzyjającej po-
gody spędzaliśmy czas aktywnie. Pan Andrzej Urban, wraz z 
innymi opiekunami, zorganizował turnieje piłkarzyków oraz 
tenisa stołowego, w których chętnie braliśmy udział. Pani Be-
ata Grinspek przeprowadziła wiele ciekawych lekcji języka 
włoskiego oraz konkursów, które miały ułatwić komunikację 
w czasie pobytu, a także przyswojenie języka poprzez zabawę. 
Na pierwszą wycieczkę wyruszyliśmy do Wenecji. Nieko-
rzystna pogoda nikogo nie zniechęciła. Wraz z opiekunami 
zwiedziliśmy Bazylikę  św. Marka, a dla osób chętnych możli-
wy był wyjazd na stumetrową Campanile, czyli dzwonnicę, z 
której można było podziwiać Wenecję rozpościerającą się na 
cztery strony świata. Pani przewodnik zabrała nas na Most 
Rialto, który znajduje się nad największym weneckim Kana-
łem Grande. Nie tylko podziwialiśmy znane zabytki „wodnego 
miasta”, ale również mogliśmy poznać Wenecję, jaką znają 
tylko jej mieszkańcy i poczuć urok tego miejsca. Spacerując 
po weneckich uliczkach, kupowaliśmy pamiątki, robiliśmy 
sobie zdjęcia, a także smakowaliśmy oryginalną, tradycyjną, 
włoską pizzę. Wycieczka zakończyła się podróżą do fabryki 
Murano, w której odbył się pokaz wyrobu szkła weneckiego. 
W pięknej Bellarii delektowaliśmy się lokalnymi przysmaka-
mi. Byliśmy  również gośćmi pobliskiej szkoły, w której po-
znaliśmy życie włoskich uczniów oraz sposoby edukacji. 
Ostatnią wycieczką, w której uczestniczyliśmy, była podróż do 
Rzymu i Watykanu. W ten dzień pogoda sprzyjała zwiedzaniu, 
dlatego też w dobrych humorach podziwialiśmy monumental-
ne zabytki „wiecznego miasta”.  
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WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW 
Przypominamy o obowiązku zawiązywania i zabezpieczania 

przed opróżnieniem worków do segregacji, w których wysta-

wiane są przez mieszkańców odpady komunalne podczas od-

bioru.  

PLANOWANY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY      

W SZKOŁACH GMINY GASZOWICE  

Wypoczynek letni 2014, w formie półkolonii, planują zorga-

nizować 4 placówki w gminie: wszystkie szkoły podstawowe 

oraz gimnazjum. W każdej ze szkół uczestniczyć będzie co-

dziennie do 45 uczniów. 
 
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
w Czernicy: 30.06.-04.07.2014 
30 czerwca, 7.30 – 12.00, Wyjazd do wioski indiańskiej w 
Tworkowie k/ Raciborza; 
1 lipca, 7.30 – 12.00,  Wyjazd  do Rud: warsztaty plastyczne, 
zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Pałacowego, przejazd  
kolejką wąskotorową; 
2 lipca, 8.00 – 14.00, Wyjazd do Śląskiego Ogrodu Zoolo-
gicznego w Chorzowie; 
3 lipca, 8.00 – 12.30, Wyjazd do Aquaparku w Raciborzu; 
4 lipca, 8.30 – 12.30, Wyjazd do Rybnika na seans filmowy. 
 
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszo-
wicach: 30.06.-04.07.2014 
30 czerwca, 9.00 - 13.00, Wyjazd do Rud: przejazd kolejką 
wąskotorową, park linowy; 
1 lipca, 9.00 - 13.00, Wyjazd na basen do Raciborza; 
2 lipca, 9.00 - 13.00, Piesza wycieczka do Suminy; 
3 lipca, 9.00 - 13.00, Wyjazd do kina w Rybniku; 
4 lipca, 9.00 - 13.00, Piesza wycieczka z atrakcjami do 
„Sioła” w Gaszowicach lub „Zameczku” w Czernicy. 
 
3. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Biernackiego             
w Szczerbicach: 07 - 11.07.2014 
7 lipca, 8.00 – 12.00, Wyjazd na basen w Rybniku, 
8 lipca, 8.00 – 13.00, Wycieczka do Brennej; 
9 lipca, 8.00 – 14.00, Wycieczka do Krasiejowa; 
10 lipca, 8.00 – 13.00,Wycieczka do Inwałdu, park miniatur; 
11 lipca, 8.00 – 16.00, Wyjazd na basen lub do kina 
(niespodzianka na zakończenie półkolonii). 
 
4. Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach: 01-05.07.2013 
1 lipca, 9.00 – 11.00, Wyjazd do Aquaparku w Raciborzu; 
2 lipca, 10.00 – 12.00, Wyjazd do kręgielni w Rybniku; 
3 lipca, 10.00 – 12.00, Wyjazd - Ścianka wspinaczkowa. 
 
Dyrektorzy szkół zapraszają wszystkich chętnych uczniów, 

zapisy w macierzystych szkołach. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo zmian w harmonogramie.  
 

GZOSiP w Gaszowicach, Jerzy Sierek 
 
 

Ośrodek Kultury „Zameczek” z Czernicy serdecznie za-

prasza dzieci na wycieczkę do 

Parku nauki i rozrywki w Krasiejowie 

15 lipca 2014  

cena 40 złotych/ osoby 

w programie wycieczki: Multimedialny Tunel Czasu, 

Pawilon Muzealny, Ścieżka dydaktyczna, Prehistoryczne 

Oceanarium, Plac zabaw i Bajkowa Kraina Dino-

zaurów, Jurajska Plaża, Park Rozrywki 

Zapisy w biurze Ośrodka tel. 32 4305201 

PRZYPOMINAMY, ŻE 20 CZERWCA BR. UPŁYNĄŁ KO-

LEJNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA GOSPODARO-

WANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA ŚMIECIOWA”). 

DEKLARACJE „ŚMIECIOWE” 

Informujemy, że w przypadku zmiany liczby osób zamieszku-

jących nieruchomość, np. z powodu powrotu studentów do 

domu na czas wakacji właściciel nieruchomości powinien pa-

miętać o zmianie deklaracji „śmieciowej” w terminie 14 dni od 

nastąpienia zmiany. 

INDYWIDUALNE NUMERY BANKOWE 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w związku z pracami 

integracyjnymi programów księgowych termin dostarczenia 

informacji o indywidualnych numerach rachunku bankowego 

dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega 

zmianie. Do czasu otrzymania zawiadomień o indywidualnych 

numerach rachunków, obowiązuje dotychczasowy sposób płat-

ności na konto Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje zamie-

ścimy w kolejnych numerach Informatora i na stronie interne-

towej urzędu. 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza na 

festyn w dniu 12.07.2014 r. o godz. 17.00 

pn. „KULINARNA WYCIECZKA PO POLSCE” 

W PROGRAMIE: degustacja potraw, kiermasz książki, 

prezentacja zespołów OK., "Frędzelek i Wiercipiętek" - 

program dla dzieci, występ zespołu „Trojoki”, zabawa 

taneczna 

 

FESTYN SOŁECKI W SZCZERBICACH 
 

19 lipca 2014 roku odbędzie się Festyn Sołecki na boisku spor-

towym w Szczerbicach. Szczegółowy program imprezy przed-

stawiony będzie na plakatach. 

 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU 

W GASZOWICACH 

ORGANIZUJE 

W DNIACH   

10.10.2014 r.   –  12.10.2014 r. 

[PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA] 

WYCIECZKĘ DO POZNANIA   

W PROGRAMIE WYCIECZKI: ZWIEDZANIE   

POZNANIA, CZERNIEJEWA, GNIEZNA, BISKUPINA, WENECJI,  

KÓRNIKA, KALISZA.   

 

KOSZT:  570,00  ZŁ OD OSOBY 

ZAPISY I ZAPŁATA DO 15.08.2014 r. 

 

ZAPISY W KAWIARNI OŚRODKA  KULTURY 

TEL.  32 43 05 485 LUB  608 013 387 

 

W  CENIE WYCIECZKI:  OPIEKA PILOTA ,  

2 NOCLEGI  W  HOTELU, 2  ŚNIADANIA,  

2 OBIADOKOLACJE, UBEZPIECZENIE,  

TRANSPORT AUTOKAREM. 

CENA NIE OBEJMUJE WSTĘPÓW  DO  ZWIEDZANYCH   

OBIEKTÓW  

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH 
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„Otwarte Crosowe Mistrzostwa Gminy Gaszowice” 
 
W dniu 17.06.2014r. w Czernicy rozegrano zawody rowerowe 
pn. „Otwarte Crosowe Mistrzostwa Gminy Gaszowice”. Wy-
ścigi przeprowadzono na boisku szkolnym Szkoły Podstawo-
wej w Czernicy. 
Rywalizacja była prowadzona w klasyfikacji indywidualnej     
i drużynowej w 10 grupach wyścigowych. 
Najmłodszą grupę stanowiły dzieci poniżej 10 roku życia, 
kolejne wyścigi zostały rozegrane dla klas IV, V, VI zarówno 
dziewcząt, jak i chłopców. Najstarsza grupa zawodników to 
uczniowie gimnazjów 14 – 16 lat. 
W zawodach brały udział wszystkie szkoły podstawowe          
z Gminy Gaszowice: SP Czernica, SP Gaszowice, SP Szczer-
bice oraz zaproszone szkoły z okolicznych miejscowości: SP 
Jejkowice, SP Rydułtowy oraz uczniowie szkół z Żor trenują-
cy w Szkółce kolarskiej MOSiR Wibatech Fuji Żory. 
Organizatorem zawodów był LUKS Feniks Czernica oraz 
Szkoła Podstawowa w Czernicy. 
Wyścigi swoim patronatem objął Starostwa Powiatu Rybnic-
kiego Pan Damian Mrowiec. 
Sponsorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Rybniku, 
sklep Kaufland Rydułtowy, firma budowlana Marek Miczek, 
firma budowlana Ir-Bud Ireneusz Porwoł, Radny Gminy Ga-
szowice Pan Ryszard Jacek, Tygodnik Regionalny „Nowiny”. 
Felieton filmowy z zawodów kręciła telewizja regionalna, 
zdjęcia wykonała Pani Edyta Mrozek. Szczególne podzięko-
wania dla pomysłodawcy imprezy Pana Andrzeja Filipiaka. 
Cros rowerowy odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w 
duchu rywalizacji fair-play. 
Każdy wyścig był pasjonującym wydarzeniem, a startujących 
dopingowali uczniowie SP w Czernicy oraz licznie przybyli 
goście. 
Dzieci biorące udział w zawodach był nagradzane słodyczami 
i napojami oraz pamiątkowymi medalami. Najlepsi otrzymali 
dyplomy, medale oraz nagrody. 
W klasyfikacji drużynowej zawodów wygrała SP Gaszowice 
przed SP Czernica oraz SP Szczerbice. 
Przedstawiciele szkół otrzymali pamiątkowe puchary oraz 
piłki. 
Serdecznie dziękujemy startującym w zawodach, sponsorom 
za pomoc w organizacji zawodów i zapraszamy na kolejne 
zawody rowerowe Otwarte Crosowe Mistrzostwa Powiatu 
Rybnickiego, które zaplanowano na 25 września 2014 roku. 

Prezes LUKS Feniks Czernica Dariusz Skupień 

GOSPODYNIE ZE SZCZERBIC ŚWIĘTOWAŁY 65 ROCZNICĘ 

ISTNIENIA 

W Kościele, a później w sali OSP Szczerbice swój jubileusz 

świętowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szczerbice. 

Organizacja działa już 65lat. Założycielką Koła w roku 1949 

była pani Małgorzata Koźlik. Były następne przewodniczące: 

Piecowska Anna, Zwinka Maria, Berger Maria, Cieślok Regi-

na, Wieczorek Regina. Od roku 1990, tj. 24 lata - funkcję tę 

pełni Janina Strzelec. 

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: 

Ks. Proboszcz Henryk Kieras, Wójt Gminy Gaszowice An-

drzej Kowalczyk z małżonką, członek zarządu Powiatu Zbi-

gniew Goworowski, Prezes GZKiOR Damian Krauze, Prze-

wodnicząca Gminnej Rady Kobiet Helena Szewczyk, Prezes 

OSP Szczerbice Witold Ryszka, Przewodniczące Kół Gospo-

dyń; Jejkowice, Gaszowice, Piece, Łuków Śląski, Czernica, 

Sołtys Mieczysław Szymik, poczty sztandarowe: górników, 

strażaków, KGW Jejkowice i Szczerbice. 

Jubileusz był doskonałą okazją do zaprezentowania wszyst-

kich osiągnięć i dokonań zarówno na poziomie Gminy, jak i 

powiatu oraz regionu. 

Zaproszeni goście wręczyli kwiaty wraz z życzeniami i po-

dziękowaniami za ponoszony trud, zaangażowanie i poświę-

cenie na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Przedszkolacy w Bruntalu 
 

18 czerwca br. 44 wychowanków Przedszkola w Czernicy pojechało 

na wycieczkę do czeskiego Bruntala. 

Zaproszenie przysłały władze miasta oraz przedszkole, czyli     

Mateřská škola Bruntál z ul. Okružní 23. 

Przejazd sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, a dokładnie projektu „Przedszkole Równych Szans”.      

Na dzieci czekały niesamowite niespodzianki. Dzień rozpoczął się 

na sportowo. Dziesiątka wybranych przedszkolaków wzięła udział w 

zawodach. Rywalizowano z pięcioma drużynami reprezentującymi 

placówki z Bruntala. Po Olimpiadzie dzieci zwiedziły przedszkole 

swoich czeskich przyjaciół. I tu kolejna niespodzianka - przepyszny 

obiadek i poobiedni odpoczynek pod okiem czeskich wychowaw-

czyń. Po podwieczorku dzieci wraz z przedstawicielami władz Brun-

tala przeszły uliczkami miasta na prześliczny rynek i do zamku.       

Po drodze wpadliśmy do cukierni na „kopeček zmarzliny”. Zamek 

był niezwykły: olbrzymi, ślicznie odrestaurowany, a każdy z pokoi 

bogato wyposażony i oddający czar dawnych czasów. Na zakończe-

nie w ogrodzie zamkowym na każdego uczestnika szukały ukryte 

prezenty.  

To był dzień bardzo wielu wrażeń, słońca, atrakcji, niespodzianek      

i niezapomnianych wspomnień. Mimo zmęczenia uśmiechom nie 

było końca. Język czeski okazał się bardzo przystępny i zrozumiały. 

Z niecierpliwością czekamy na ich odwiedziny w naszym przed-

szkolu. Bardzo dziękujemy władzom miasta Bruntal, pracownikom 

Przedszkola z Okrużnej oraz Wójtowi Gminy Gaszowice 

Edyta Pielas 

Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” z Czernicy 
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Swoją podróż rozpoczęliśmy od wyprawy na 137-stopniowe schody 

hiszpańskie, na których szczycie znajduje się XVI-wieczny kościół 

św. Trójcy. Niczym koneserzy mody spacerowaliśmy po ulicy Con-

dotti, na której znajdują się najdroższe sklepy, należące do projek-

tantów z całego świata. Pan przewodnik pokazał nam Fontannę di 

Trevi, Panteon oraz Forum Romanum. Jednym z najbardziej monu-

mentalnych zabytków, jaki można zobaczyć w Rzymie, jest Ołtarz 

Ojczyzny, którego ogrom przyciąga uwagę zarówno turystów jak i 

mieszkańców. Podróż po „wiecznym mieście” kończyła się na zwie-

dzaniu Koloseum, spod którego wyruszyliśmy metrem do Watyka-

nu. Plac św. Piotra przywitał nas tłumami turystów, którzy cierpli-

wie wyczekiwali wejścia do bazyliki. My również mogliśmy podzi-

wiać jej uroki, nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Zobaczyliśmy 

grób papieża Polaka,  „Pietę watykańską” oraz główny ołtarz, znaj-

dujący się nad miejscem spoczynku św. Piotra. Słoneczne dni obozu, 

których niestety było tylko kilka, spędziliśmy na pobliskiej plaży, 

wylegując się na słońcu, grając w gry zespołowe lub brodząc w wo-

dach Adriatyku. Niestety, wszystko co dobre, kiedyś się kończy. 

Powróciliśmy do Polski w dobrych humorach, zadowoleni i nieco 

opaleni. Ten wyjazd przez wiele lat będziemy miło wspominać.  

W imieniu wszystkich uczestników obozu dziękuję organizatorom 

całego projektu, dyrektorowi szkoły, opiekunom, przewodnikom, 

kierowcom oraz całej obsłudze hotelu Meeting. 

Martyna Mielimonka, uczennica kl. IIIc 

I Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kultury im. J. Roge-
ra w Rybniku już za nami 
 
Dnia 06.06. br. odbył się I Międzynarodowy Festiwal Sztuki i 
Kultury im. Juliana Rogera w Rybniku na dziedzińcu byłego 
szpitala Juliusz. Mieliśmy okazję podziwiać zespoły z powia-
tu rybnickiego rywalizujące ze sobą w dwóch kategoriach 
taniec i śpiew w ramach cyklicznego Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Artystycznych. Zespoły z terenu naszej Gminy 
zaprezentowały się wspaniale. W kategorii tanecznej zwy-
cięzcą okazał się Zespół Taneczny „Jutrzenka”. Zaś w kate-
gorii muzycznej specjalne wyróżnienie otrzymał zespół 
„Znaczki”. Starosta Rybnicki Damian Mrowiec osobiście 
wręczył nagrody laureatom.   GCI 
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DZIEŃ MATKI NA ŚWIETLICY W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 

Dzień Matki to dzień szczególny dla dzieci. Wychowankowie  

z łukowskiej filii Świetlicy Profilaktyczno – Integracyjnej za-

prosili swoje mamy do Świetlicy 27.05.2014r. Po powitaniu 

wszystkich mam dzieci prezentacją multimedialną, wierszem i 

piosenką wyrazili wdzięczność wszystkim matkom za trud wło-

żony w ich wychowanie. Nie obyło się bez wzruszeń i zachwy-

tu.  Wyjątkową chwilą było wręczenie mamom wiązanek kwia-

tów, które dzieci same zebrały. Wszystkie mamy były pełne 

uznania dla swoich pociech.  Rodzinne spotkanie miało również  

na celu: umacnianie więzi z rodziną poprzez wspólne przeżywa-

nie i uroczyste obchody Dnia Matki, pogłębienie relacji kole-

żeńskich oraz integrację rodziców ze środowiskiem świetlico-

wym. W miłej atmosferze kontynuowaliśmy spotkanie przy 

kawie, herbacie, a o słodki poczęstunek zadbały Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich za co serdecznie dziękujemy. 

 Kamila Dobrowolska (wychowawca Świetlicy) 

Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył zawodnik gości po 
świetnym dośrodkowaniu Artura Sapka lecz okazji do tej pory 
na strzelenie bramki było kilka. Jak mówi powiedzenie nie-
wykorzystane okazje lubią się mścić i tak też się stało bowiem 
szybkie 2 akcje gości skończyły się zdobyciem przez nich 
bramek. Tak pierwsza część meczu jak i cale spotkanie skoń-
czyło się wynikiem 1-2. Następna kolejka to wyjazd na ciężki 
teren do Rudy Kozielskiej, skąd udało się wywieźć 1 pkt.  
Wynik spotkania to 2-2, a bramki dla naszych zdobywali 
Krzysztof Tomaszewski oraz Artur Sapek. W 26 kolejce spo-
tkań gościliśmy na naszym terenie drużynę LKS Brzezie. Na-
stroje w drużynie przed samym spotkaniem były bardzo ponu-
re bowiem tylko 10 zawodników zjawiło się na przedmeczo-
wej zbiórce. Mecz ku zaskoczeniu wszystkich rozpoczął się 
wyśmienicie, bowiem w 8 minucie po koronkowej akcji nasi 
zawodnicy wyszli na prowadzenie. To już trzecie spotkanie z 
rzędu, w którym nie byliśmy w stanie z prowadzenia osiągnąć 
końcowego sukcesu w postaci zwycięstwa. Mało tego druży-
na z Brzezia nie miała litości i wykorzystywała wszystkie 
dogodne sytuacje. Wynik spotkania to 1-7.  
W kolejnym spotkaniu zagraliśmy z rywalem bezpośrednim o 
zbliżonym poziomie sportowym, o czym mógł świadczyć 
wynik. Wyjazd do Górek Śląskich pokrywał się z meczem I 
drużyny z Naprzodem Rydułtowy dlatego trener Zdzisław 
Marszolik nie miał możliwości skorzystania z usług zawodni-
ków I drużyny. Ostatnie rozegrane do tej pory spotkanie to 
kolejna porażka na własnym terenie z LKS Bieńkowice. Wy-
soki wynik, bo 4-6 musiał się podobać kibicom, szczególnie 
przyjezdnym. Do rozegrania zostały 2 kolejki z walczącymi o 
awans do Klasy A LKS Chałupki oraz z liderem i pewnym 
awansu zespołem LKS Raszczyce. Nasza drużyna jest raczej 
pewna utrzymania bowiem z zapowiedzi przed sezonowych 
tylko jedna drużyna opuści Klasę B. Okres przygotowawczy 
do sezonu rozpoczniemy w połowie lipca br. 

 MŁODZIEŻ 
Nasi trampkarze zakończyli sezon na 4 miejscu w grupie C 
Trampkarzy starszych Podokręgu Racibórz. Zakończenie se-
zonu dla tej grupy odbył się 21 czerwca br. na boisku w Pie-
cach w formie rodzinnego festynu. 
Sezon również zakończyli zawodnicy Orlików, którzy w 2 
ostatnich kolejkach zwyciężyli swoich rywali. Zakończenie 
odbyło się  na sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. 
Punktem głównym imprezy był mecz Orliki vs Rodzice, który 
zakończył się bardzo wysokim remisem. Po meczu zostały 
rozdane medale oraz nagrody i podziękowania dla wszystkich 
zawodników wraz z Trenerem. 
Klub GKS Dąb Gaszowice rozpoczyna przygotowania do 
sezonu 2014/2015 w grupach młodzieżowych: 

Trampkarzy starszych – roczniki 2000-2001 
Trampkarzy młodszych – roczniki 2002-2003 
Orlików - roczniki 2004-2005 
Grupa naborowa – roczniki 2006 i młodsi. 

Zachęcamy więc rodziców dzieci z w/w roczników do zainte-
resowaniem się ofertą treningową w naszym klubie. 
Trenujemy regularnie we wtorki i czwartki od godz. 16:00 na 
boisku Orlik lub na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Pie-
cach. 

Rodziców bądź opiekunów zainteresowanych 
uczestnictwem dziecka  w szkoleniu w Klubie GKS Dąb 
Gaszowice zapraszamy na treningi bądź o kontakt telefo-
niczny pod numerem 517 – 531 – 883 – Prezes Robert  
Demel.  

Na zdjęciu: Zakończenie sezonu Orlików w OKiS Gaszowice.  

Mecz Dzieci kontra Rodzice. 

 
Wieści z boisk GKS Dąb Gaszowice 

Garść informacji dotyczących naszych drużyn 
 
 
SENIORZY 

Po spotkaniu z II drużyną Rybnickiego ROW-u nasz drużyna 
miała przed sobą dwa trudne spotkania. Pierwszym z nich 
była potyczka z wiceliderem Ligi Okręgowej, MKS-em Lę-
dziny. Spotkanie rozpoczęło się dla naszych źle, bo w 7 mi-
nucie spotkania Dawid Sander fauluje w polu karnym, a sę-
dzia bez zastanowienia dyktuje 11, którą pewnie wykonują 
gospodarze. Niespodziewanie w 23 min. po pierwszym cel-
nym strzale nasi zawodnicy wyrównują stan meczu. Bramkę 
strzelił Sebastian Krystman. 7 minut później możemy cie-
szyć się z kolejnej bramki, której autorem był Tomasz Mły-
nek po asyście Sebastiana Krystmana. Po przerwie zawodni-
cy MKS-u zabrali się do pracy. Od początku nękali nas bar-
dzo groźnymi akcjami, a od 52 do 90 minuty strzelili 5 bra-
mek. Wynik końcowy to 6-2 dla MKS Lędziny. A my na 
przerwanie passy bez zwycięstwa musimy jeszcze trochę 
poczekać. W następnej kolejce, tym razem lider przyjechał 
do Gaszowic. Z całą pewnością w głowach zawodników 
Bełku było tylko zwycięstwo, a patrząc na nasze ostatnie 
wyniki byli pewni zwycięstwa wysokiego. Nasi zawodnicy 
przystąpili do meczu bardzo skoncentrowani i pomimo bra-
ków kadrowych w szczególności na pozycji napastnika uda-
wało się bardzo długo utrzymywać korzystny dla nas wynik. 
Pierwsza połowa to głównie walka w środku pola bez kla-
rownych sytuacji bramkowych, poza sytuacją z 38 minuty 
kiedy to sędzia podyktował rzut pośredni dla przeciwników 
z 10 metra. Powodem takiej decyzji była pyskówka naszego 
bramkarza. Cała drużyna ustawiona w świetle bramki na tyle 
zdekoncentrowała przeciwników, że Ci wykonali stały frag-
ment bardzo niecelnie. W drugiej odsłonie spotkania mieli-
śmy szansę na zdobycie bramki, ale goście odzyskali piłkę i 
po kontrze wyszli na 1 bramkowe prowadzenie, którego nie 
oddali do końca spotkania. Wynik 0-1 dla LKS Bełk po do-
brym meczu w wykonaniu gaszowickiego Dębu. Na 3 kolej-
ki przed końcem sezonu planem minimum było zdobycie 7 
pkt. Plan ten został wykonany z nawiązką i po zwycięstwach 
z LKS Ogrodnikiem Cielmice 3-0, Naprzodem Rydułtowy 3-
0 oraz Studzionką 6-2 wywalczyliśmy 9 pozycję w Lidze 
Okręgowej grupa I, wyprzedzając m.in. drużynę z sąsiednich 
Jejkowic. Królem strzelców tego sezonu został Rafał Wójt, 
który zdobył 21 bramek i jednocześnie jest wiceliderem 
strzelców w Lidze Okręgowej gr. 1. 

W trakcie meczu z Naprzodem Rydułtowy miała 
miejsce uroczystość zakończenia kariery naszego oddanego 
bramkarza Bogusława Porwoł, który po 35 letniej przygodzie 
wystąpił w symbolicznym spotkaniu. Bowiem to w Rydułto-
wach Boguś odnosił największe sukcesy sportowe występu-
jąc nawet w spotkaniu II Ligi. Były życzenia, nagrody i po-
dziękowania ze strony władz Klubowych, zawodników, go-
ści i gromkie brawa od zgromadzonych na boisku w Piecach 
kibiców. Drużyna rezerw rozegrała w poprzednim miesiącu 
5 spotkań w których zdobyła jedynie 2 punkty. Pierwsze 
spotkanie to zawsze gorące derby gminy Gaszowice. Tym 
razem Zameczek Czernica przyjechał na boisko w Piecach. 
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Najlepsi sportowcy w Gminie Gaszowice 

17 czerwca br. odbyło się spotkanie, na którym podsumo-

wano osiągnięcia sportowe uczniów Szkół Podstawo-

wych i Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.Wójt 

Gminy Gaszowice Pan Andrzej Kowalczyk wręczył wy-

różnionym sportowcom pamiątkowe dyplomy oraz na-

grody rzeczowe, a ich rodzicom podziękowania za po-

moc i współpracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego  

w naszej gminie. Organizator Sportu pani Iwona Wolnik 

w imieniu wszystkich nauczycieli wychowania fizyczne-

go podziękowała rodzicom za wsparcie, zaangażowanie  

i pomoc oraz stworzenie optymalnych warunków dla roz-

woju sportu szkolnego w naszym środowisku. Nagrody 

dla sportowców zostały ufundowane przez Starostę Ryb-

nickiego oraz Wójta Gminy Gaszowice. 

Najlepsi sportowcy w roku szkolnego 2013/2014: 

SP Czernica - Aleksander Folmert i Konrad Warmiński 

(nauczyciel w-f mgr Z.Mrozek), 

SP Szczerbice - Marta Konsek i Jakub Pochcioł 

(nauczyciel w-f mgr B.Langer), 

SP Gaszowice - Krzysztof Wojaczek i Nikola Kula 

(nauczyciele w-f mgr Ł.Wojaczek, mgr D.Bienek), 

Gimnazjum Piece - Adam Dróżdzel i Dominika Gołofit 

(nauczyciele w-f mgr C.Stachura, mgr M.Gawliczek i 

mgr I.Wolnik).  

ŚWIETNA PASSA W SPORCIE UCZNIÓW  SP SZCZERBICE 

Ostatnie tygodnie to bardzo dobre występy uczniów SP 
Szczerbice w rozgrywkach  sportowych.  

Wyjątkowym osiągnięciem reprezentacji szkoły zakoń-
czył się start w Biegu Wiosny-przełajach na dystansie 
100 m uczniów szkół podstawowych. Bieg zorganizo-
wał MOSIR Rybnik w dniu 25.05.2014r. w ramach ak-
cji „Cała Polska Biega”.  

Czwarty  raz w  historii tego biegu reprezentanci SP 
Szczerbice wygrali drużynową klasyfikację tej imprezy! 
Sukces jest tym cenniejszy, że poziom biegu z roku na 
rok jest coraz wyższy, a stawka biegaczy-coraz silniej-
sza.  

Za plecami wychowanków ze Szczerbic uplasowały się 
wszystkie szkoły, na czele z rybnickimi placówkami.  

Nagrodą dla zwycięzców był Puchar Prezydenta Miasta 
Rybnika, pamiątkowe medale dla każdego uczestnika 
oraz dyplom dla zespołu, a także słodki poczęstunek.  

Owacje i gratulacje dla zespołu od licznie zgromadzo-
nych kibiców i najbliższych-w pełni zasłużone.  

Ekipa świętowała także sukces indywidualny-III miej-
sce wśród chłopców Szymona Papieroka z kl. VI !   

Tak przedstawia się zwycięski skład: Szymon Papierok  
kl. VI, Marta Konsek  kl. V, Jakub Pochcioł  kl. VI,  
Dominika Wiśniewska  kl. V, Dawid Papierok  kl. III, 
Julia Matuszczyk  kl. IV, Kacper Pochcioł  kl. IV,  
Marcelina Groborz  kl. VI, Mateusz Papierok  kl. III,  
Wiktoria Raszczyk  kl. V, Anna Merkel  kl. VI,  
Sara Bienek  kl. VI. 

W biegu uczestniczyli uczniowie kl. VI  i młodsi: 

I SP SZCZERBICE, 

II Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Rybnik, 

III Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Rybnik. 

Niedawno uczniowie SP Szczerbice zwyciężyli w I Jej-
kowickim Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych, a także 
Gminnym Turnieju piłki ręcznej dziewcząt oraz mini-
siatkówce dziewcząt, a następnie zajęli II miejsce w 
powiecie rybnickim .  

Uczniów przygotowuje nauczyciel wychowania fizycz-
nego mgr Bogdan Langer. 

Dyrektor szkoły dziękuje za przewóz dzieci samochoda-
mi na zawody sportowe państwu: Kamili i Leszkowi 
Pochcioł, Hannie i Januszowi Papierok, pani Agnieszce 
Konsek, państwu Małgorzacie i Arturowi Papierok. 
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.   

SP Szczerbice 

KOLEJNY SUKCES  UCZNIÓW  

z SP im. H.M. Góreckiego W CZERNICY! 

21.05.2014r. na wspaniałym stadionie MOSiR-u           

w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Czwór-

boju LA. Naszą gminę reprezentowali  uczniowie SP 

w Czernicy przygotowani przez panią Zenobię Mro-

zek. Drużyna składająca się z  sześciu młodych utalen-

towanych  lekkoatletów w składzie: Holona Wojciech, 

Folmert Aleksander, Długosz Kamil, Weczerek Ma-

rek, Opolony Kamil, Bombik Radek  pokonała 8 dru-

żyn z rejonu Racibórz  wywalczyła II miejsce przegry-

wając tylko z SP nr 15 w Raciborzu. Czwórbój La 

składa się z następujących konkurencji: bieg na 60m, 

skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 

100m. Poszczególne wyniki przeliczane są na pkt  

i sumowane. Liczy się wynik całej drużyny. Z powyż-

szego wynika, że wszyscy chłopcy wykazali się 

ogromną determinacją i dając z siebie wszystko zawal-

czyli o tak wysoką lokatę. Niestety tylko zwycięzcy 

pojadą na Mistrzostwa Województwa, ale gratulacje  

i uznanie należą się wszystkim uczestnikom tych wy-

jątkowych zawodów. Piękna słoneczna pogoda, bież-

nia, o której marzą wszystkie dzieci, sportowa  atmos-

fera, duch rywalizacji spowodowały, że spełniały się 

małe marzenia początkujących lekkoatletów.  

Oby starty w zawodach dodawały uczniom otuchy  

i przekonania, że warto i trzeba rozwijać i realizować 

swoje pasje. 

 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU 

W GASZOWICACH ORGANIZUJE 

WYCIECZKĘ 

DO WROCŁAWIA 

W  DNIU 05.07.2014 r. [SOBOTA] 

W PROGRAMIE  WYCIECZKI: PANORAMA  RACŁAWICKA,  

REJS  STATKIEM  PO  ODRZE, ZWIEDZANIE  WROCŁAWIA 

WYJAZD GODZ. 600 

KOSZT WYCIECZKI 50,00 ZŁ 

ZAPISY W KAWIARNI OŚRODKA KULTURY I SPORTU 

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH 
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