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NAKŁAD - 1500 EGZ. ISSN 2451 -1366 Od ponad dwóch wieków Czernica związana jest z górnictwem, co miało i ma 

ogromne znaczenie dla życia mieszkańców wsi. 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku przy 
wsparciu SDL Spichlerz, Wójta Gminy Gaszowice oraz wielu sponsorów zorgani-
zowało część górniczą obchodów Jubileuszu 700-lecia Czernicy. 
W ramach programu górniczego w dniu 16 czerwca 2017 r. odbyło się: odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy w miejscu zapoczątkowania wydobycia węgla na czernic-
kiej Babiej Górze oraz przemarsz koro-
wodu historycznego „Czernica szkicowa-
na węglem”. W korowodzie udział wzięły 
delegacje górnicze, samorządowe, parla-
mentarzyści, dzieci i młodzież ze szkół 
oraz uczelni górniczych, orkiestra i mażo-
retki z kopalni Rydułtowy, a także grupa 
mieszkańców wsi. 
W otoczeniu czernickiego Ośrodka Kultu-
ry  odbyła się  prezentacja firm zajmują-
cych się produkcją i montażem urządzeń 
energii ekologicznej, firm remontowo- 
budowlanych, samochodów hybrydowych Toyota, walorów wody z naszych kra-
nów oraz miodu – efektu pracy pszczół i pszczelarzy z Czernicy. Swoją ofertę 
zaprezentował również Rybnicki Bank Spółdzielczy oraz Wydział Ochrony Środo-
wiska Gminy Gaszowice. 
Wieczorem w Zameczku miała miejsce tradycyjna Biesiada Górnicza, w trakcie 
której odbyły się ceremoniały z zebrań gwarków, między innymi: skok przez skó-
rę, wręczenie szpad górniczych, pojedynek piwny itd.  
Podczas biesiady dokonano również zbiórki pieniężnej na rzecz podopiecznych 
sierot z Fundacji Rodzin Górniczych. 
Jednym z ważniejszych punktów biesiady było przekazanie Ośrodkowi Kultury       

w Czernicy portretu Albiny von Roth - dawnej właścicielki  posiadłości. Obraz zo-

stał namalowany przez artystę z Raciborza.   Roman Nowek 

Obchody 220 lat górniczej historii w Czernicy 

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik 

Województwa Śląskiego jedno-

g ło śn ie  p rz y ją ł  uch wa łę                      

nr V/36/1/2017 w sprawie wpro-

wadzenia na obszarze wojewódz-

twa śląskiego ograniczeń w zakre-

sie eksploatacji instalacji, w któ-

rych następuje spalanie paliw. 

Nowe przepisy zaczną obowiązy-

wać od 1 września 2017 r. na tere-

nie całego województwa śląskie-

go. Zgodnie z nimi od tego też 

czasu nie będzie można stosować 

węgla brunatnego, mułów i floto-

koncentratów, paliw w których 

udział masowy węgla kamiennego 

o uziarnieniu poniżej 3 mm wyno-

si więcej niż 15 % oraz drewna       

o wilgotności powyżej 20 proc. 

Osoby korzystające aktualnie           

z któregoś ze wskazanych rodza-

jów paliw mogą to robić jeszcze 

tylko do końca sierpnia tego roku. 

Przypominamy - zakaz palenia 

mułem i flotem od 1 września 

Zgodnie z nowelizacją nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy, jeśli obwód pnia na 

wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-

nolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-

nii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew. Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić 

w gminie. Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni 

przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie samorząd  

będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń 

(tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki. 

Nowelizacja zakłada, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzęd-

nika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły 

usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew. 

Zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew 
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W tym roku uczennice klasy pierwszej Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach reprezentowały szkołę w Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim „MAŁY OKR 2017”. SONIA 

ŚWIĘTY zajęła pierwsze miejsce i została zakwalifikowana 

do eliminacji regionalnych w Katowicach. NATALIA CZYŻ 

otrzymała wyróżnienie w konkursie powiatowym. Wcześniej 

gimnazjalistki uczestniczyły w warsztatach recytatorskich or-

ganizowanych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

w Czerwionce – Leszczynach. Młodzież naszego gimnazjum 

brała także liczny udział w ogólnopolskich konkursach literac-

kich. Jednym z nich był Konkurs im. Jana Parandowskiego na 

opowiadanie o tematyce olimpijskiej organizowany 

przez PKOl od 1989 roku. Poprzez uczestnictwo w tym kon-

kursie młodzież rozwija swoje sportowe zamiłowania, posze-

rza wiedzę na temat igrzysk olimpijskich i  sportu. KATA-

RZYNA KWIATON została finalistką konkursu. Napisała 

opowiadanie „H₂O – moja moc!" na temat pasji pływackiej 

polskiej mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak. TYTUŁ 

MISTRZA ORTOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2016-

/2017 otrzymała NATALIA PYPEĆ, zajmując pierwsze miej-

sce w XIII SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZ-

NYM „ORTOGRAFICZNA CORRIDA”. Drugie miejsce za-

jęła OLIWIA SYLWESIUK, a trzecie – PAULINA KIEŚ. 

Nagrody dla uczestników konkursu (I etap) oraz vouchery do 

kina CINEMA CITY  dla zwycięzców ufundowała Rada Ro-

dziców. 

Dziękuję uczestnikom konkursu ortograficznego za liczny 

udział. Uczniom, którzy rozwijają zainteresowania poloni-

styczne, gratuluję osiągnięć i życzę dalszych sukcesów.   

Radzie Rodziców dziękuję za współpracę. 

Beata Małek 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

SUKCESY RECYTATORSKIE, LITERACKIE                             

I ORTOGRAFICZNE 

Mistrzostwa świata w piłce plażowej…  

w Czernicy. 

Grupa niezwykłych ludzi – młodych siatkarek i siatka-

rzy z Katowic, Czernicy, Radlina i Raciborza podbiła 

nasze serca. Wyruszyli oni do Polinezji Francuskiej  

z misją zdobycia podium podczas mistrzostw świata  

w piłce plażowej. Zanim jednak tak się stało…grupa 

pokonała szereg problemów organizacyjno-

finansowych. Determinacja była jednak spora. Czernic-

ki Ośrodek Kultury także otworzył się na promocję tego 

niezwykłego, światowego wydarzenia. 23 lutego 2017 

r. w czernickim zamku odbyło się spotkanie ze znanym 

i lubianym reprezentantem Polski w piłce plażowej  

Mariuszem Prudlem. Potem odbywały się kolejne 

 i następne spotkania. Determinacja oraz upór wielu 

osób (rodzice, trenerzy, znajomi i przyjaciele oraz  

wielu innych) pozwoliły na sfinalizowanie największe-

go marzenia młodych, uzdolnionych ludzi. Wyruszyli 

do Polinezji Francuskiej, żeby zmierzyć się z najlepszy-

mi. W tym czasie czernicki park stał się areną świato-

wą. To właśnie w Czernicy kibicowano wytrwale – bez 

względu na pogodę i porę dnia/nocy (a mecze były roz-

grywane nawet o godzinie 2.00 nad ranem!). Warto by-

ło. Udało się! Dziewczyny wywalczyły srebro,  

zaś chłopcy – brąz. 8 czerwca 2017 r. w czernickim, 

zamkowym parku przywitaliśmy Beniamina Graniecz-

nego z Czernicy, Jakuba Bugajskiego z Radlina, Woj-

ciecha Szwedę z Raciborza oraz trenera Marka Przyby-

sza. To właśnie ten zgrany team reprezentował Polskę 

w dniach 27.05 -03.06.2017 r. na Tahiti w Mistrzo-

stwach Świata ISF w siatkówce plażowej. Dziękujemy 

za Waszą obecność, a naszym młodym i zdolnym siat-

karzom – życzymy siły i wytrwałości w realizowaniu 

marzeń. 

Małgorzata Krajczok 

P.S. Redakcja życzy dalszych sukcesów. 

Święto Sportu Szkolnego w ZSP Szczerbice. 

 

1.06.2017 w szczerbickiej placówce po raz kolejny połą-

czono Święto Sportu Szkolnego z Dniem Dziecka. Imprezę 

rozpoczęła pani Edyta Knapik – dyrektor ZSP, po czym 

złożyła wszystkim dzieciom życzenia z okazji Ich święta. 

Piękna pogoda sprzyjała rywalizacji sportowej w której 

wzięła udział cała społeczność przedszkolna: 3,4,5,6 latki 

oraz klasy IV-VI. Biegi na dystansie 250m, 500m, kręcenie 

obręczą hula-hop, wyścigi rządów, gry i zabawy ruchowe, 

turniej „Dwóch ogni”, tor przeszkód, ringo oraz piłka noż-

na, oto szeroki wachlarz konkurencji w których wychowan-

kowie aktywnie uczestniczyli i na sportowo spędzili ten 

dzień. Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych konku-

rencji oraz nad bezpieczeństwem uczniów zaangażowali się 

wszyscy wychowawcy przedszkola oraz nauczyciele szko-

ły. Całość koordynował wg przygotowanego harmonogra-

mu nauczyciel wychowania fizycznego Bogdan Langer. 

Oprócz zajęć sportowych uczniowie szkoły skorzystali  

z wyjazdu do kina dzięki środkom z Rady Rodziców. 

ZSP Szczerbice 
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Za nami już piąta edycja cyklu „ Spotkania 

z ciekawymi ludźmi”. Tym razem gościem 

była Eugenia Bujak, kiedyś uczennica 

Gimnazjum w Piecach, a obecnie kolarka 

w słoweńskiej grupie BTC City Lublana. 

Spotkanie odbyło się 19 maja 2017 roku. 

Urodzona 25 czerwca 1989 roku w Lan-

dwarocie, na Litwie. W wieku szkolnym 

zamieszkała z bratem oraz mamą w Czer-

nicy. Poszła do polskiej szkoły, nauczyła 

się języka polskiego i otrzymała polskie 

obywatelstwo. Od roku 2000 zaczęła treno-

wać kolarstwo, zapisując się do klubu 

sportowego. Jak sama mówi najbardziej na 

początku zależało jej na tym, aby mieć po 

prostu swój własny rower. Z czasem jed-

nak kolarstwo stało się jej sposobem na 

życie, jej pasją, której poświęciła się całko-

wicie. Jej pierwsza grupa kolarska, to GK 

Zagłębie Sosnowiec. Jak sama wspomina, 

było jej ciężko, ponieważ została sama,  

bez najbliższej rodziny, w obcym miej-

scu .Następnie jeździła  w barwach  Grupy 

Kolarskiej Żyrardów od 2012 roku, a od 2014 jest w słoweńskiej 

grupie kolarskiej BTC City Lublana. Już dziś może pochwalić się 

wieloma sukcesami sportowymi: mistrzyni Polski w indywidualnym 

wyścigu ze startu wspól-

nego (2013) oraz jeździe 

indywidualnej na czas 

(2014, 2015), dwukrotna 

torowa mistrzyni Polski, 

mistrzyni Europy w kolar-

stwie torowym. Jest  rów-

nież właścicielką rekordu 

Polski 2011 roku w wyści-

gu na 3000m. Jej sukcesy 

pięknie wpisują się w jej 

słowa, że „ Osiągnięcia w 

sporcie są wynikiem cięż-

kiej pracy”. Każdy uczest-

nik tego spotkania zapa-

mięta szczupłą, ciemno-

włosą, uśmiechniętą Euge-

nię, która bardzo chętnie 

odpowiadała na pytania 

młodzieży. Opowiadała 

jak wiele wysiłku kosztuje 

ją każdy start. Z ilu rzeczy 

należy zrezygnować, aby 

stanąć w tym miejscu kariery sportowej, w którym obecnie jest  

szczera, otwarta, skromna, zjednała sobie sympatię wszystkich obec-

nych. Jedną z atrakcji spotkania była możliwość zobaczenia  

i przetestowania wyczynowych rowerów kolarskich, na których tre-

nuje Eugenia i na których jeździ podczas wyścigów. Każdy chętny 

mógł spróbować swoich sił na wyczynowym rowerze kolarskim. 

Później zostały już tylko do rozdania autografy, zrobienie pamiątko-

wych zdjęć i skorzystanie z materiałów promujących obecny klub 

Eugenii. Ponadto otrzymaliśmy na pamiątkę spotkania bluzy starto-

we, w których Eugenia reprezentowała Polskę. Z pewnością zostaną 

pięknie wyeksponowane, aby przypominały nam o tej skromnej 

dziewczynie, która już tak wiele osiągnęła. Życzymy jej kolejnych 

sukcesów sportowych, dużo wewnętrznej siły do pokonywania trud-

ności, ludzkiej serdeczności i trzymamy kciuki za powodzenie w 

życiu.      Hanna Goworowska  

GOŚĆ SPECJALNY W GIMNAZJUM W PIECACH. 

Ogromnym sukcesem zakończył się start uczniów ZSP Szczer-

bice w X Biegu Wiosny w Rybniku. Po raz kolejny uczniowie 

ZSP w Szczerbicach potwierdzili dominację w tym biegu zwy-

ciężając 21.05.2017 r. w kategorii drużynowej szkół podsta-

wowych oraz indywidualnej na dystansie 1000 m!  

I miejsce indywidualnie zajął Dawid Papierok a na II miejscu 

uplasował się jego brat Mateusz. III miejsce na podium wy-

walczyła również uczennica klasy czwartej – Marta Bienek na 

dystansie 1000 m. Warto dodać, że biegła z rywalkami  

o 2 lata starszymi. Uczniowie zdobyli dyplom, puchar za  

I miejsce drużynowo oraz medale dla każdego z uczestników. 

Bardzo cieszy fakt zaangażowania się rodziców w transport 

dzieci oraz mocne kibicowanie za co szkoła dziękuje! 

Oto pełny skład reprezentacji  ZSP Szczerbice Dawid Papie-

rok, Mateusz Papierok, Marta Bienek, Ewa Borkowska 

(przedszkole), Sebastian Mura, Kacper Ochojski, Oliwia  

Pytlik, Oskar Szymiczek, Szymon Bortel, Nadia Kuśnierek, 

Paweł Widawski, Justyna Rudek, Karolina Nowak.  

Uczniów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego: 

Bogdan Langer. 

GRATULUJEMY! 

Podwójny sukces sportowców ZSP Szczerbice w biegu 

wiosny 
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Przypominamy o możliwości pobrania aktu-

alnych harmonogramów odbioru śmieci po-

przez aplikację mobilną Ecoharmonogram. 

EcoHarmonogram pozwala na pobranie 

harmonogramu dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automa-

tycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać 

codziennie do kalendarza. 

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak: 

 jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości, 

 gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych), 

 kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej 

gminie, 

 termin płatności za odpady. 

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia 

w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu 

android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone). 

Wystarczy wejść na swoim Smarfonie do sklepu z aplikacjami, wyszu-

kać aplikacji Eco Harmonogram i kliknąć zainstaluj!           

UG 

Harmonogram w urządzeniach mobilnych 

24 maja na zaproszenie zespołu Śląsk zespół „Szczyrbicko Czelodka” wziął udział w konkursie „Śląskie śpiewanie” w 

Centrum Kultury w Czerwionce. 25 maja członkinie świętowały uroczystość „Dnia Matki” w Sali OSP Szczerbice. 

Obecni byli zaproszeni goście: przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet – Irena Adamczyk, radny  

Powiatu – Andrzej Paulus, prezes OSP Szczerbice – Witold Ryszka oraz pani Emilia Wieczorek. Swoją obecnością  

zaszczycił nas ks. Proboszcz Henryk Kieras. Goście złożyli życzenia a zespół „Szczyrbicko czeladka” zaśpiewał  

kilka pieśni maryjnych. Następnie był toast i obiad. Dalszą część uroczystości uświet-

nił zespół śląskimi piosenkami biesiadnymi a członkinie delektowały się słodkościami 

śpiewając razem z zespołem. Poczęstunek  członkinie przygotowały same.  

Było miło i wesoło. 

11 czerwca nasza długoletnia członkini – pani Elżbieta Biegańska obchodziła swoje 

90 urodziny. O godz. 11:00 Mszę św. odprawił w naszym kościele  
ks. Neoprezbiter Mateusz Kozielski. Po Mszy Jubilatka z rodziną udała się do sali na 

dalsze świętowanie. Następnego dnia została zorganizowana uroczystość dla wszyst-

kich członkiń na skwerku za boiskiem sportowym w Szczerbicach.  

W imieniu Wójta Gminy – Pawła Bugdola list gratulacyjny i kwiaty wręczyli sołtys- 

Mieczysław Szymik i radny – Andrzej Cieślok. Przewodnicząca odczytała wspomnie-

nia z 90 lat życia Jubilatki i 62 lat jako członkini koła. Zostały wręczone prezenty  

i odśpiewano 100 lat i jeszcze więcej. Całą uroczystość zafundowała  

nasza seniorka Jubilatka Elżbieta Biegańska, kawę, kołocz, napoje, rożno i śląskie 

śpiewanie. Życzymy pani Eli zdrowia, pomyślności aby kolejne lata upływały  

w atmosferze zasłużonego wypoczynku i spokoju. Dziękujemy pani Elu za 62 lata 

jako członkini naszego koła i za sponsorowanie tej uroczystości. 

Zespół „Szczyrbicko Czelodka” będzie reprezentował Gminę Gaszowice  

w Mikołowie-Śmiłowicach na przeglądzie spółdzielczości – kabaret o Gminie Gaszowice i piosenki śląskie.  W tym dniu 

odbywa się również wystawa ogrodniczo-rolnicza. Serdeczne słowa podziękowania kieruje się do pani Dyrektor Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach – Edyty Knapik, za udostępnianie nam pomieszczeń szkolnych  

na próby zespołu i miłą współpracę. 

Przewodnicząca KGW w Szczerbicach 

Janina Strzelec 

Uroczystości w KGW Szczerbice 
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Duże zainteresowanie zajęciami fitness oraz strefą kardio w Ośrodku Kultury i Sportu 

w Gaszowicach !!  

Rozmowa z mgr Jakubem Mańka – instruktorem zajęć fit-

ness oraz opiekunem nowo wyremontowanej mini si-

łowni w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Od niedawna w Ośrodku Kultury i Sportu odbywa-

ją się zajęcia fitness. 
Tak zgadza się, już od marca odbywają się w naszym 

Ośrodku zajęcia sportowe o nazwie „spalanie + brzuch” 

oraz treningu funkcjonalnego. Zajęcia odbywają się 

cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwart-

ki o godzinie 19, a także w soboty o godzinie 9. 

„Spalanie + brzuch” – nazwa sama w sobie daje do 

myślenia. Co jest charakterystycznego w tych zaję-

ciach? 

Zajęcia mają na celu przede wszystkim spalanie tkanki 

tłuszczowej, wzmocnienie mięśni całego ciała oraz 

usprawnianie układu ruchowego oraz nerwowego. Ćwicze-

nia wykonywane w ramach zajęć nie są w żadnym stopniu 

trudne do wykonania. Nie ma skomplikowanych choreogra-

fii, dlatego każda osoba, która pierwszy raz uczestniczy w 

zajęciach bez żadnych trudności radzi sobie z ćwiczeniami. 

Do kogo są adresowane zajęcia? 

Aby trafić w oczekiwania każdej grupy mieszkańców posta-

nowiłem wprowadzić zajęcia dla grupy początkującej, które 

odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19:00. Ćwiczenia 

te są przeznaczone dla osób, które dopiero od niedawna za-

czynają swoją przygodę ze sportem. Dla grupy zaawanso-

wanej zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki o go-

dzinie 19:00 i te ćwiczenia są przeznaczone dla osób, które 

już od jakiegoś czasu uprawiają aktywność fizyczną. Dodat-

kowo można przyjść na trening funkcjonalny w każdą sobo-

tę o godzinie 9:00, na treningu wykonujemy podstawowe 

ćwiczenia, które usprawnią nasze funkcjonowanie codzien-

ne. Dzięki takiemu urozmaiceniu na zajęcia przychodzą oso-

by w różnym wieku.  

Jaką popularnością cieszą się zajęcia w Ośrodku Kultury 

i Sportu w Gaszowicach? 
Z dużym zadowoleniem muszę stwierdzić, iż zajęcia fitness, 

które mam zaszczyt prowadzić są niezwykle popularne. My-

ślę, że jest to zasługa pozytywnej atmosfery, jaka panuje na 

zajęciach. Warto pamiętać, że ćwiczenia wyzwalają w nas 

endorfiny, czyli tzw. „hormony szczęścia”, dzięki temu lu-

dzie wychodzą z zajęć z lepszym humorem, są szczęśliwsi. 
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A jak Ty to widzisz, jako instruktor? 

Widzę grupę uśmiechniętych i gotowych do działania osób. 

Na zajęciach wszyscy wkładają w pracę całe serce, co daje 

później wymarzone efekty. Cała grupa współpracuje ze 

sobą, a co za tym idzie - wzajemnie się motywuje, co mnie 

bardzo cieszy. Uważam, że ta współpraca i atmosfera panu-

jąca na zajęciach wpływa na tak wysoką frekwencję. 

A jak wygląda sytuacja na siłowni? 
Moim zdaniem pomysł z siłownią to strzał w dziesiątkę! Od 

samego początku jest spore zainteresowanie. Myślę, że du-

ża w tym zasługa, że ćwiczący wykonują ćwiczenia pod 

okiem trenera, który motywuje i poprawia sylwetkę w cza-

sie ćwiczeń, tak by klient wykonywał je poprawnie. Drugą 

zaletą jest sprzęt, mamy do dyspozycji bieżnie, rowerki: 

nożny oraz ręczny, a także orbitreki elektryczne. Dodatko-

wo, dzięki tak sporej frekwencji zakupiliśmy nowy sprzęt w 

postaci wioseł elektrycznych. Oczywiście nie zamierzamy 

na tym poprzestać, ponieważ w planach jest zakup kolej-

nych maszyn kardio. 

Co to są wiosła elektryczne? 
Jest to sprzęt kardio, którego używają zarówno zawo-

dowcy przygotowujący się do zawodów wioślarskich, 

jak i również osoby początkujące, aby poprawić swoją 

kondycję. Podczas ćwiczeń na wioślarzu angażujemy 

mięśnie całego ciała, co daje spore efekty. Przyrząd ten 

różni się od innych tym, że całkowicie odciąża stawy 

kolanowe!  

Jak zachęciłbyś mieszkańców naszej gminy do sko-

rzystania z siłowni w Ośrodku Kultury i Sportu? 
Myślę, że trening w klimatyzowanym pomieszczeniu 

jest sporą wygodą podczas wakacyjnych upałów. Wiele 

osób rezygnuje wtedy z aktywności fizycznej, ponie-

waż warunki nie są zbyt sprzyjające. Dodatkowo na okres 

wakacyjny postanowiliśmy obniżyć ceny karnetu! Już od 

pierwszego dnia wakacji karnet „open” ważny przez 30 dni 

będzie kosztował 63 zł!! 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Dziękuję bardzo serdecznie i jeszcze raz zachęcam wszyst-

kich mieszkańców do korzystania z naszych usług: zarówno 

siłowni, jak i zajęć fitness. Dodatkowo zapraszam do od-

wiedzania i śledzenia naszej strony na facebook’u, gdzie 

można dowiadywać się bieżących informacji. 
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7 wieków 7 życzeń 

15 czerwca w Czernicy na terenie przy Ośrodku Kultury odbył 

się VI piknik historyczny „7wieków 7 życzeń” . Działanie  

to odbyło się w ramach projektu „Poznajmy się – współpraca 

gmin Litultovice i Gaszowice współfinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budże-

tu państwa „Przekraczamy granice”. 

W tym dniu gościliśmy naszych partnerów projektu z czeskiej  

gminy Litul-

tovice. Grupa 

liczyła ok. 45 

osób na czele 

z wójtem Ja-

nem Birgu-

sem i uczest-

niczyła we 

w s z y s t k i c h 

d z i a ł a n i a c h 

przygotowa-

nych w tym 

dniu.  Podczas 

wizyty Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol i Wójt Gminy  

Litultovice Jan Birgus podpisali umowę o współpracy partner-

skiej. W ramach projektu odbył się bieg po ulicach Czernicy 

dla dorosłych i dla dzieci. Każdy, który dotarł na metę otrzy-

mał pamiątkowy medal. Najszybsi biegacze otrzymali nagrody 

rzeczowe. Na terenie parku przy OK zostały przygotowane 

przez  członków stowarzyszenia Spichlerz oraz wolontariuszy 

gry terenowe dla całych rodzin. Po przejściu wszystkich 8 sta-

nowisk dzieci otrzymały świnki maskotki i cukierki. 

Stowarzyszenie Spichlerz wraz z grupą Fotospichlerz przygo-

towali wystawę zdjęć archiwalnych i współczesnych wsi Czer-

nica i Łukowa Śl. 

Mieszkańcom  umilały czas występy  zespołu „Znaczki”  

prowadzonego przez Mał-

gorzatę Wita, grupy baleto-

wej działającej przy OK w 

Czernicy, zespołu „Lilijki” 

ze Szkoły Podstawowej w 

C z e r n i c y ,  z e s p o ł u 

„TROJOK”, „GRAFIT” i 

„COAST PATROL”. Wie-

czorem odbyło się plenero-

we przedstawienie teatralne 

pt. „Historie czernickie” w 

reżyserii Katarzyny Chwałek-Bednarczyk. 

A dla podniebienia  przygotowane zostały  pyszności w posta-

ci kołocza, tostów, parówek w cieście, dla dzieci lodów, pop-

cornu, waty cukrowej a dla rozładowania gorącej atmosfery 

zimne napoje. Do 

pomocy sprzedażo-

wej przyczynili się 

czerniccy i łukow-

scy seniorzy. 

Cała impreza włą-

czyła się w cykl 

obchodów 700-lecia 

istnienia wsi Czerni-

ca. 

Dziękujemy za 

wspaniałą pogodę, organizację, wszystkim za udział, dobry 

humor,  towarzyszący  uśmiech na twarzy, wspaniałą zabawę i 

miłe spędzenie wolnego świątecznego popołudnia. 

Opiekun Projektu 

 
Podsumowanie sportu szkolnego 2016/2017 - 

19.06.2017  

19 czerwca 2017 r. był miłym dniem dla sportowców naszej 

Gminy. W Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyło się 

uroczyste podsumo-

wanie Sportu Szkol-

nego. Młodzież, 

która osiągnęła  

największe sukcesy 

sportowe w roku 

s z k o l n y m  

2016/2017 została 

nagrodzona, a ich 

rodzice odebrali 

listy gratulacyjne  

z rąk Wójta Gminy. 

G r a t u l u j e m y  

i życzymy udanych 

wakacji, a od wrze-

śnia kolejnych suk-

cesów sportowych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych 

uczniów: ZSP Szczerbice: Mateusz Papierok i Dawid Papierok, 

SP Gaszowice: Natalia Holesz i Dominik Piekorz, SP Czernica: 

Julia Worek i Roksana Szweda, Gimnazjum Piece: Paulina 

Czernik i Krzysztof Wojaczek.  
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„Bardzo szybko minęły dwa tygodnie pobytu nad morzem. 

Sześćdziesięcioro uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej w 

Gaszowicach odpoczywało aktywnie w Jantarze. Atrakcji było 

co niemiara. Po wizycie nad morzem pozostaną piękne wspo-

mnienia i żal za czystym powietrzem, szumem morskich fal i 

złocistym piaskiem pod stopami. Wrażenia z „Zielonej Szkoły”  

opisuje krótka rymowana historia. 

Krótka historia o „Zielonej Szkole”               

Gdy jechaliśmy nad morze 

ciemno było już na dworze. 

Podróże nocne lubimy, 

bo nie dłuży się jazda, kiedy śpimy. 

Najpierw wielkie zamieszanie! 

W pokojach lokowanie. 

Które czyje łóżko? 

Z kołderką, poduszką. 

Na stołówce pyszności 

jak dla najzacniejszych gości. 

Zupka, mięsko, dwie surówki. 

Nam nie grożą puste brzuszki! 

Moc atrakcji tutaj mamy 

Gdynię i Sopot dziś poznamy. 

Na okręcie z piratami 

Mierzymy się z szantami. 

Trójmasztowiec „Dar Pomorza” zwiedzamy 

i głębiny morskie w akwarium podziwiamy. 

Wodne potwory czy piranie małe 

dla nas stworzenia ciekawe niebywale. 

Praca z mikroskopem, 

krewetek łowienie. 

Każdą aktrakcję tutaj sobie cenię. 

Gdańsk to piękne miasto Neptuna 

Dźwig portowy – Stary Żuraw 

Długi Targ i Złota Brama  

Koncert w Oliwie na organach. 

Malbork - zamek pierwsza klasa 

w tajniki historii nas zaprasza. 

Grube mury zachowane 

tajemnicą owiane. 

W Krynicy 104 schody latarni pokonane, 

„wcale” nie byłyśmy zmachane. 

W wielkiej kolejce cierpliwie czekamy, 

bo na lody ogromną ochotę mamy. 

Park rozrywki „Nowa Holandia” zaprasza 

Do Elbląga udaje się ekipa nasza. 

Domek strachu, małpi gaj,  

dla nas to prawdziwy raj! 

Kino i popcorn w plenerze 

sprzyjają dobrej atmosferze. 

Przygody Vaiany i Lego Batmana 

na dużym ekranie czas oglądania. 

Animacje „klockolandia” i „miasteczko cyrkowe” 

to zabawy dla nas całkiem nowe. 

Na apie topograficznej się znamyi ukrytego w lesie skarbu szu-

kamy. 

Lokalizator GPS nie jest nam obcy, 

z wykrywaczem metali czujemy się jak łowcy. 

Ciekawe spotkanie z rybakiem, 

który na rybach doskonale zna się. 

Różne gatunki nam pokazuje, 

o ptakach wodnych opowieści snuje. 

Chrzest morski – fajna sprawa! 

Ma się rozumieć – to dobra zabawa! 

Tradycji stało się zadość 

morskie imiona przynoszą radość. 

Silna grupa pod wezwaniem  

do sześćdziesięciu odliczanie. 

Mnóstwo czapeczek pomarańczowych  

do wymarszu zawsze gotowych. 

Na każdą wypłatę cierpliwie czekamy! 

Kioski z pamiątkami wciąż oblegamy. 

Reszta wydana? To kupię coś jeszcze! 

Mogę dysponować kasą sam wreszcie! 

Naszym sponsorom należą się podziękowania. 

Bez nich nie byłoby lodo i gofrobrania. 

Pizza u Włocha? Dlaczego nie? 

Każdy kawałek choć jeden chce. 

To nasza historia w wielkim skrócie. 

Pobyt w Jantarze - czas pełen uciech. 

Opisane przeżycia to w morzu kropla. 

Chcesz wiedzieć więcej? Użyj laptopka! 

Otwórz stronę szkoły, tam zobaczysz fotki 

Na każdej z nich widoczek słodki! 

Opiekunowie i uczestnicy „Zielonej Szkoły  

 

Zielona Szkoła” już tylko wspomnieniem… 
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Lipiec/sierpień na zamku: 

- 01.07.2017 r. Galeria Jednego Obrazu, Kawiarnia Rothówka, 

wstęp wolny. 

- 01.07.2017 r., godz. 16:00 do 24:00. Wieczór z grami plan-

szowymi. Ośrodek Kultury w Czernicy. Wstęp wolny. 

- 10-14.07.2017 r. Warsztaty wakacyjne, grupa I: Charlie, Ma-

tylda i reszta. Koszt 250,00 (pełne wyżywienie, zajęcia pod 

czujnym okiem animatorów). Kontakt: Horyzonty kultury tel. 

664 173 856, 880 466 489. 

- 14-18.08.2017 r. Warsztaty wakacyjne, grupa II: Charlie, 

Matylda i reszta. Koszt 250,00 (pełne wyżywienie, zajęcia pod 

czujnym okiem animatorów). Kontakt: Horyzonty kultury tel. 

664 173 856, 880 466 489. 

- 30.07.2017 r. Teatralne Wieczorynki dla Małych i Dużych, 

bilety do nabycia w kawiarni Rothówka. 

- 18-20.08.2017 r. LARP Zameczek ROTH, impreza płatna. 

GRATULACJE 
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2017r. 

Wójt Gminy Paweł Bugdol oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Marek Masarczyk złożyli gratulacje 
Beniaminowi Graniecznemu. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ  

DOWODU OSOBISTEGO!  

Urząd Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku 

wymiany dowodu osobistego przed upływem terminu 

jego ważności. Termin oczekiwania na nowy doku-

ment to cztery tygodnie. 

Przypominamy, że 20 czerwca upłynął termin wniesienia 

kwartalnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.  

OŚRODEK KULTURY 

I SPORTU 

W GASZOWICACH 
 

ZAPRASZA 
 

DZIECI NA ZAJĘCIA 
 

SPORTOWO- REKREACYJNE 
 

PODCZAS WAKACJI 
 

OD 03.07.2017 DO 31.08.2017 
 

W GODZ. OD 9 - 12 
 

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE 
 

ZAPRASZAMY 

Ważne !  
Od 1 czerwca zmienił się harmonogram 

odbioru odpadów. Prosimy o 

zapoznanie się z nowym terminem 

odbiorów. 


