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28 maja 2018 roku miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w 45-letniej historii  

gminy Gaszowice. Wójt Gminy Paweł Bugdol i Burmistrz Gminy Abasha (Gruzja),  
Levan Makalatia, podpisali memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy. 

To partnerstwo prowadzi do wspólnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni oraz 
tworzenia odpowiednich warunków dla relacji biznesowych i osobistych między róż-

nymi członkami społeczeństwa. Było to jedno z pierwszych memorandum podpisane 
na poziomie lokalnym, między Polską a Gruzją. Jest to również jedna z misji Polskiej 

Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu rozwijania lokalnych więzi między 
krajami, skupiając się nie tylko na największych miastach. Tego typu działania wspiera-

ją rozwój regionalny Gruzji i Polski, dając nowe możliwości lokalnym społeczno-
ściom. 

Memorandum o współpracy ma na celu promowanie współpracy międzynarodowej.  
Obie strony będą popierać następujące cele w celu promowania współpracy między-

narodowej: 
- edukacja i właściwe wychowanie, 

- kultura, turystyka, rekreacja i sport, 
- wymiana studentów, 
- promocja lokalnych zwyczajów i tradycji, 

- ogólne problemy społeczne, 
- wspieranie samorządu i promocję lokalnych społeczności. 

W uroczystości podpisania memorandum udział wzięli także Grzegorz 
Janik - poseł do Parlamentu, Przemysław Pierz - radca gospodarczy 

Ambasady RP w Tbilisi, Marcin Rutowicz - prezes Polskiej Izby Gruziń-
skiej w Gruzji, Stanisław Raźniewski - prezes Polskiej Izby Gruzińskiej 

w Polsce oraz przedstawiciele polskiego biznesu. 
Wójt Gaszowic, Paweł Bugdol, podziękował burmistrzowi gminy Abas-

ha, Levanowi Makalatii, za ciepłe powitanie. "Niniejsze Memorandum 
stworzy podstawę dla naszych przyszłych długoterminowych interak-

cji. W celu promowania współpracy działamy w różnych kierunkach: 
edukacji, właściwego wychowania, turystyki, wsparcia samorządu  

i promocji lokalnych społeczności "- powiedział wójt Gaszowic, Paweł 
Bugdol.             Ciąg dalszy na stronie 3. 

POROZUMIENIE Z GRUZIŃSKĄ GMINĄ ABASHA 
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BIAŁO -CZERWONA „NOC BIBLIOTEK”  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

lubią czytać. A niekonwencjonalny sposób promowania czytel-

nictwa wpisuje się już w tradycję naszej młodzieży. „NOC 

BIBLIOTEK” nie jest pierwszą imprezą, podczas której mło-

dzież spotyka się z książką, choć w tej akcji uczestniczymy po 

raz pierwszy. Oprócz corocznego udziału w ogólnopolskim 

„Narodowym Czytaniu” pod patronatem Prezydenta RP 

uczestniczymy w wielu szkolnych projektach edukacyjnych, 

konkursach – „Wielka Liga Czytelników” i programach zachę-

cających do czytania książek. Udział w tegorocznej edycji pro-

gramu CEO „PoczytajMy” i wcześniejszym programie „Włącz 

się. Młodzi i media” pozwolił wyjść z książką do środowiska 

lokalnego. Nasza kampania społeczna „Dziel się radością czy-

tania” i działalność klubu czytelniczego „Sowy - mądre głowy 

albo Kamratki pani Beatki” w projekcie edukacyjnym „Bo ja 

lubię czytać książki i już…” są dowodem na to, że tego typu 

imprezy są potrzebne i sprawiają nam wiele satysfakcji. 

9 czerwca 2018 r. w późnych godzinach popołudniowych roz-

poczęła się „NOC BIBLIOTEK” w prawdziwie burzliwych 

okolicznościach. Warunki atmosferyczne sprawiły nam psiku-

sa, ale wszyscy uczestnicy dotarli na czas i rozpoczęła się za-

bawa. Hasło tegorocznej imprezy 100-lecie Niepodległej 

„RzeczpospoCzyta” nawiązuje do obchodów odzyskania przez 

Polskę niepodległości. W związku z tym należało przygotować 

odpowiednią scenerię, która podkreśliła uroczysty charakter 

wydarzenia. Balony białe i czerwone pojawiły się jako dekora-

cja biblioteki i sali lekcyjnej, w której odbywały się zajęcia. 

Wykorzystaliśmy również otrzymane z tej okazji materiały 

promocyjne od Centrum Edukacji Narodowej. Plakaty już 

wcześniej rozwieszone były w wielu miejscach w szkole, aby 

informować o akcji. Zresztą wszystkie elementy dekoracji były 

w barwach narodowych. Nawet część uczniów ubrała się  

w tych kolorach. A na powitanie wszyscy otrzymali naklejki  

z ekslibrisem, które umieścili na koszulkach. 

Młodzież rozpoczęła przygotowanie poczęstunku. Dominowa-

ła biel i czerwień. Na stole wkrótce pojawiły się ukończone 

desery z truskawek, czereśni i czerwonych porzeczek z bitą 

śmietaną. Była galaretka – oczywiście czerwona – udekorowa-

na białym kremem, mus malinowy, koktajl, biało-czerwono 

lukrowane ciasteczka, a nawet napis z kolorowych żelek – 

POLSKA 2018. Było wprost słodko! Oprócz tego na półmisku  

znalazły się szaszłyki pomidorowe z kulkami mozarelli ozdo-

bione zieloną pietruszką i chorągiewkami. Była gąsienica z pla-

strów pomidorów i sera. To wszystko zostało podane na 

pięknie udekorowanym stole i w miłej atmosferze znikało  

z talerzy. 

Po degustacji smakołyków przystąpiliśmy do kolejnego zada-

nia. Nie tylko zapoznaliśmy się z zabytkami dawnej stolicy 

Polski, ale mieliśmy okazję pokolorować dużych rozmiarów 

plakat prezentujący ciekawe miejsca i legendy Krakowa. Oka-

zało się, że kolorowanie sprawiło dużo radości, szczególnie 

chłopakom, którzy stwierdzili, że czują się zrelaksowani. 

Aż trudno było oderwać się od tego zajęcia, jednak następna 

propozycja była równie ciekawa. Dużą popularnością cieszyły 

się gry i puzzle z mapą Polski. Układaliśmy słowa polskie w 

grze „Słówka”, przenieśliśmy się na chwilę w czasy PRL-u do 

„Kolejki”. Inni próbowali swych sił w „Eurobiznesie” albo 

„Flirtowali z Niepodległą”. Na pewno każdy znalazł coś dla 

siebie. A w wolnej chwili można było podejść do półki, wziąć 

do ręki książkę i poczytać. Zakładki do książek, które otrzy-

maliśmy, będą przypominać o spotkaniu.  cd na str 3  

ŚWIĘTO UNII W ZSP SZCZERBICE 
22 maja w szkole w  Szczerbicach odbył się  Konkurs o Unii 

Europejskiej. Wzięli w nim udział uczniowie  klas IV-VI. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu uczniów, wychowawców i rodzi-

ców, mogliśmy podziwiać przepiękne stanowiska oraz delekto-

wać się specjałami z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i 

Włoch. Na brytyjskim stanowisku mogliśmy zobaczyć Big Be-

na, charakterystyczny czerwony, piętrowy autobus i budkę 

telefoniczną. Obecna tam była również sama  Królowa Elżbieta 

wraz z brytyjskimi piłkarzami i Szkotem w kilcie. Na stole 

pachniały naleśniki, ciasta czekoladowe i pączki. Na stanowisku 

Francji mogliśmy podziwiać piękną Wieżę Eiffla, powąchać 

francuskie perfumy i zobaczyć rekwizyty z pracowni krawiec-

kiej. Tam z kolei mogliśmy skosztować francuskich specjałów, 

w tym różnorodnych serów. Na  gazetce przy stanowisku hisz-

pańskim przygotowana była prezentacja barcelońskich zabyt-

ków. Tam na stole królowała paella. Stanowisko Włoch zdobi-

ły weneckie maski, drewniany pajac Pinokio oraz uczniowie w 

przebraniach legionisty i gangstera. Tam mogliśmy posmako-

wać spaghetti i innych włoskich smakołyków. Ponadto przygo-

towane prezentacje multimedialne przybliżyły nam historię, 

kulturę i tradycję  wybranych krajów. Drużyny klasowe musia-

ły również wykazać się wiedzą o Unii i krajach europejskich. 

Znajomość flag, stolic, zabytków czy charakterystycznych po-

traw oraz bajek, pozwoliła reprezentantom klas zdobywać 

kolejne punkty w klasowej rywalizacji. Ostatnia konkurencja - 

mini playback show wymagała pokazania swoich umiejętności 

tanecznych i aktorskich. Klasa IVa wcieliła się w Justina Tim-

berlaka w piosence „Can't stop the feeling", IVb zaprezentowa-

ła francuski przebój „Voyage, voyage ....”,  V - wykonała hit 

Luisa Fonzi i Demi Lovato " Echame La Culpa", a VI zatańczyła 

do włoskiej piosenki "Bangkok" Baby K. Tegoroczne zmagania 

wygrały ex aequo klasy IVa i VI, drugie miejsce zdobyła klasa  

IVb, a trzecie  klasa V.        Alicja Borkowska 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 

miesiąca sierpnia 2018 r. będzie przyjmował wnioski o ustale-

nie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), wnioski o 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodat-

ków do zasiłku rodzinnego i wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia dobry start (300 zł dla ucznia) na okres świadcze-

niowy 2018/2019. Od miesiąca lipca 2018 r. powyższe wnioski 

można składać drogą elektroniczną.  

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpo-

czynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne uczące się, otrzymają je do ukończenia 

przez nie 24 roku życia. Wnioski można składać od sierpnia do 

listopada 2018r., drogą elektroniczną od lipca 2018r.  

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie 

dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci 

realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, 

ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz dzieci roz-

poczynających rok szkolny w szkole policealnej i szkole dla 

dorosłych. 

OPS 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ZASIŁKI 

RODZINNE, FUNDUSZ AL IMENTACYJNY  

I  ŚWIADCZENIA „DOBRY  START”  
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Ciąg dalszy ze strony 1 

Burmistrz gminy Abasha, Levan Makalatia, zauważył, że z przy-

jemnością podpisuje memorandum o współpracy, które nakła-

da pewne obowiązki. "Na podstawie dokumentu współpracy 

zamierzamy nadal wymieniać wydarzenia kulturalne i będziemy 

również współpracować w zakresie gospodarki. Jesteśmy go-

towi na znacznie poważniejszą przyjaźń między gminami Ga-

szowice i Abasha. "- Levan Makalatia, burmistrz gminy Abasha. 

Memorandum o współpracy między Gaszowicami a gminą 

Abasha zostało podpisane w muzeum, w którym mieszkał słyn-

ny gruziński pisarz Konstantin Gamsachurdia. 

Duży wkład w organizację uroczystości wniosła Polsko-

Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa 

Ważnym elementem podczas pobytu polskiej delegacji w Gru-

zji był wizyta w ambasadzie w Tbilisi oraz złożenie kwiatów 

pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Natomiast z proboszczem katolickiej katedry w Tbilisi omó-

wione zostały szczegóły dostarczenia i montażu dzwonu jesie-

nią tego roku. Idea dzwonu zrodziła się podczas wizyty prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji i tym samym wypełniona 

zostanie Jego wola. 

Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol 

POROZUMIENIE Z GRUZIŃSKĄ GMINĄ ABASHA 

ciąg dalszy ze strony nr 2 

Były też inne zabawy. Uczniowie wybierali książki, które w jakiś sposób 

ich zaciekawiły, a następnie wszyscy otwierali je w określonym miejscu i 

po kolei czytali np. pierwszy, ostatni lub inny wyraz na wskazanej stronie. 

Podobnie bawiliśmy się ze zdaniami. Zabawa była fantastyczna, gdyż po-

wstawały niebywałe historie często zakończone zaskakującą puentą. Póź-

niej zaczęliśmy czytać wybrane fragmenty książek, a następnie sami ukła-

daliśmy dalsze historyjki. Młodzież okazała się niezwykle kreatywna. Było 

mnóstwo śmiechu. 

Niestety, spotkanie w bibliotece zbliżało się ku końcowi i po późnej kola-

cji zakończyliśmy naszą pierwszą „NOC BIBLIOTEK”. Ten wieczór na 

pewno zostanie wpisany w pamięci jako pełen niespodzianek i w następ-

nym roku znów się spotkamy. Niekonwencjonalny sposób promowania 

czytelnictwa sprawdził się na 100%.  

Beata Małek 
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NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM, CZYLI WYCIECZKA DO WIEDNIA  

5 czerwca br. w godzinach porannych grupa pięćdziesięciu 

czterech uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w 

Piecach wraz z opiekunami wyruszyła na czterodniową wy-

cieczkę, aby zwiedzić stolicę Austrii. Organizatorami wyjazdu 

byli: pan Andrzej Urban i pani Barbara Widawska, zaś funkcję 

opiekunów pełniły: pani Monika Dudzik, pani Sylwia Malczok i 

pani Beata Małek. 

Pierwszego dnia mieliśmy okazję zobaczyć jedną z malowni-

czych jaskiń znajdujących się w Morawskim Krasie w Cze-

chach, Jaskinię Punkevni. To przeurocze miejsce zachwyciło 

wszystkich licznymi stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnata-

mi. Na wejściu do jaskini w Przedniej Katedrze ujrzeliśmy naj-

większy stalaktyt zwany Strażnikiem. Idąc dalej podziwialiśmy 

liczne zjawiska krasowe, o których opowiadał przewodnik. 

Niewątpliwie duże wrażenie wywarła na uczestnikach wyciecz-

ki przepaść Macocha. To lej krasowy o długości 138 metrów, 

który powstał na skutek zawalenia się stropu jaskini. Swoją 

nazwę zawdzięcza legendzie, zgodnie z którą pewna macocha 

próbowała zrzucić z urwiska pasierba, aby cały majątek dziedzi-

czony po ojcu przypadł tylko jej własnemu synowi. Dalszą po-

dróż w jaskini kontynuowaliśmy w łodziach po podziemnej 

rzece Punkvie, zaś po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się 

kolejką linową na wzgórze. 

Przepiękna stolica Austrii urzekła nas zabytkami. Zwiedzaliśmy 

Stare Miasto, katedrę św. Szczepana, widzieliśmy pomnik upa-

miętniający ofiary dżumy przy ulicy Graben, plac św. Michała, 

plac Marii Teresy, budynek parlamentu, ratusz, siedzibę ONZ i 

wiele innych ciekawych miejsc. 

Niecodzienny widok ukazał się, kiedy przejeżdżaliśmy obok 

ciepłowni, którą zaprojektował znany austriacki artysta Fried-

rich Hundertwasser. W malowniczym obiekcie kryje się no-

woczesny i ekologiczny zakład termicznego przetwarzania od-

padów. Później mieliśmy okazję podziwiać Dom Hundertwas-

sera – bajecznie kolorowy budynek o falistych liniach, na któ-

rego dachu wyrastają drzewa i krzewy niczym w ogrodzie. 

Pałac Schönbrunn, w którym podziwialiśmy komnaty mieszkal-

ne i gabinety cesarza Franciszka Józefa, został zbudowany w 

XVII–XVIII w. na zlecenie cesarza Leopolda I. W 1996 r. 

obiekt wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Barokowy wystrój pałacu nadany został za panowania Marii 

Teresy. Wnętrza pokryte są licznymi freskami i sztukaterią. Po 

wyjściu na zewnątrz spacerowaliśmy po ogrodzie urządzonym 

w stylu francuskim i podziwialiśmy przepiękne kompozycje 

kwiatów. Fontannę Neptuna zobaczyliśmy pod wzgórzem, 

gdzie uczestnicy wycieczki robili pamiątkowe zdjęcia. 

Kolejną atrakcją było Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, 

w którym podziwialiśmy bogactwo przyrody – począwszy od 

owadów, poprzez kamienie szlachetne i minerały, skończywszy 

na pterozaurach. W tym muzeum, położonym w pobliżu pała-

cu Hofburg, obejrzeliśmy fascynujące wystawy o historii naszej 

planety i świecie zwierząt. 

Natomiast Muzeum Techniki w Wiedniu prezentuje eksponaty 

i modele z historii techniki. Tutaj widzieliśmy między innymi 

pierwszy samolot, lokomotywę parową z XIX wieku i stare 

samochody (np. autko cesarzowej Elżbiety). Jednak oprócz 

zabytków techniki są tu także współczesne multimedialne wy-

stawy. 

Dużą atrakcją dla młodzieży był wyjazd na Prater i zabawa w 

słynnym wesołym miasteczku z niemałą porcją adrenaliny na 

kolejkach czy w domach strachu. 

Wiedeńska Opera Narodowa to niezwykłe miejsce. Wywarła 

na nas duże wrażenia, ponieważ do tej pory oglądaliśmy tylko 

transmisje z koncertu noworocznego, a teraz usiedliśmy na 

widowni wspaniałej opery i poczuliśmy klimat tego miejsca. 

Nie można zapomnieć o słynnych klasykach wiedeńskich. 

Utwory Haydna, Mozarta i Beethovena znane są na całym 

świecie. A któż nie zna walca „Nad pięknym modrym Duna-

jem” Johanna Straussa? 

Jednym z ostatnich miejsc, które odwiedziliśmy, był kościół św. 

Józefa na wzgórzu Kahlenberg. Odegrało ono znaczącą rolę 

podczas odsieczy wiedeńskiej, kiedy Jan III Sobieski z wojskiem 

pokonał Turków. Stąd, z tarasu widokowego, rozpościera się 

przepiękna panorama na Wiedeń i Dunaj. 

Dobry humor i pogoda podczas całej wycieczki dopisywały. 

Idealnym miejscem na odpoczynek były ogrody, gdzie znajdo-

waliśmy chwilę wytchnienia podczas intensywnego zwiedzania 

Wiednia. Trudy podróży zostały wynagrodzone. Udało nam się 

poznać niezwykłe miejsca, historię, przepiękną muzykę i dobrą 

kuchnię. W skrócie - Wiedeń nas zauroczył.  B. Małek 

W bieżącym roku szkolnym klasy I-III SP im. H.M. Góreckiego 

w Czernicy przystąpiły do projektu „Eksperci Programowania” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego. W listopadzie i grudniu szkoliły się wycho-

wawczynie, a od stycznia rozpoczęły się bezpłatne zajęcia po-

zalekcyjne dla uczniów z nauki programowania. Podczas coty-

godniowych spotkań dzieci kodowały na macie edukacyjnej, 

tworzyły ruchome roboty z klocków Lego WeDo 2.0 stero-

wane  przy pomocy tabletu i układały dla nich pierwsze pro-

gramy. Odwiedziły również bibliotekę publiczną. Zakodować 

drogę do biblioteki oraz 

ułożyć skrypt umożliwiają-

cy wypożyczenie książki – 

to dla naszych wychowan-

ków niezbyt trudne zada-

nie. Podczas realizacji pro-

jektu dzieci wykazały się 

ogromną pomysłowością, 

entuzjazmem i zaangażo-

waniem. Każdy odniósł 

swój mały sukces w przygodzie z programowaniem.  

Bożena Papierok 

UCZNIOWIE EKSPERTAMI  
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24 maja br. odbyły się konfrontacje teatralne „Kurtynka 2018” 

w Świerklanach Górnych. 

Koło teatralne działające z ramienia Powiatowego Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej przy szkole podstawowej w Czernicy wzię-

ło udział w tym przeglądzie. 

Impreza była bardzo ciekawa i inspirująca. Kilka zespołów te-

atralnych pokazało przedstawienia przygotowane na tę oko-

liczność. Teatr z Czernicy, który nosi nazwę „A to kto?” poka-

zał sztukę pt. „Wychodzenie z szafy”. Jest to przedstawienie  

o relacjach pomiędzy matkami i córkami, o różnym spojrzeniu 

na życie i o przełamywaniu schematów i wychodzeniu z szablo-

nowych ról, których symbolem jest tytułowa szafa. Aktorzy 

sami napisali dialogi do scen, więc można by rzec, że przedsta-

wienie było „z życia wzięte”. 

Za występ otrzymaliśmy nagrodę. Sztuka bardzo się spodobała. 

Inne teatry też zaprezentowaly się wspaniale. Były to teatr 

„Akuku”, teatr „Fika”, teatr „Świetlik”, kabaret „Spoko”. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Inicjatywa” przy 

współudziale i pomocy finansowej Powiatowego Ogniaska Pra-

cy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach. 

A. Tkocz 

KURTYNKA 2018 

Czernickie dzieciaki chętnie czytają, a przy okazji konkursy 

wygrywają! 

Wojewódzki konkurs Wielka Liga Czytelników to przede 

wszystkim propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-

ży. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicy byli chętni 

do wzięcia udziału w tymże działaniu. 

Pierwszy etap polegał na wybraniu wśród dwudziestu pozycji 

książkowych co najmniej sześciu, przeczytaniu ich i wypełnie-

niu testów na podstawie treści. Chętnych było bardzo dużo, 

jednakże jak się później okazało – zadanie nie było wcale łatwe. 

Ostatecznie zostało tylko kilkoro czytelników. Spośród nich 

należało wyłonić trzy osoby, które nie tylko przeczytały mini-

mum sześć książek, ale zaliczyły również tyle samo testów.  

Do półfinału, który odbył się w Rybniku przeszły trzy dziew-

czyny: Marta Białek z klasy IV a, Milena Pasierbska z klasy V 

oraz Karolina Gryt z klasy VI a. Stworzyły one, jak się okazało 

bardzo mocną drużynę. Uczestniczki pokonały inne zespoły i 

ostatecznie zajęły I miejsce na cały powiat rybnicki w kategorii 

klas IV - VII, awansując tym samym do wielkiego finału, który 

odbył się w Katowicach.  

Tak też 24 maja nasze dziewczyny wraz z paniami Moniką Drąg 

i Patrycją Czeszyk wsiadły do pociągu i udały się do Katowic. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki. 11 czerwca dotarły do 

nas wyniki: dziewczyny zajęły 10 miejsce, na 22 możliwe. Jeste-

śmy bardzo dumni z naszych uczennic. Gratulujemy tak 

ogromnego sukcesu!             Monika Drąg 

CZERNICKIE DZIECIAK I CZYTAJĄ  

W maju bieżącego roku, w sali OKiS w Gaszowicach odbył się I Po-

wiatowy Turniej Dawnych Śląskich Gier i Zabaw pod patronatem 

Starosty Rybnickiego Damian Mrowca i Wójta Gminy Gaszowice 

Pawła Bugdola. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach. Podczas prawie dwugodzinnej 
zabawy mieliśmy okazję podziwiać dawne gry takie jak: 

1. Kulanie felgi (toczenie obręczy koła roweru): Potrzebna była felga 

oraz patyk (kij) o długości około 50 cm. 

2. Sztylowy golf: Potrzebna była piłeczka podobna jak do gry w golfa 

oraz trzonek od łopaty. Zawodnik wyznaczony przez kapitana usta-

wiał się na linii startu. Na sygnał startowy musiał za pomocą trzonka 

odwróconego uchwytem w dół zagrywać piłkę po wyznaczonym to-

rze w kierunku duczki (otworu) do którego piłka musiała wpaść. 

3. Podbijanie bala (piłki): Potrzebna była piłka do gry w piłkę nożną. 

Wyznaczony zawodnik  ustawiał się z piłką i na sygnał startu i wyko-

nywał podbicia  dowolną częścią ciała z wyłączeniem rąk. 

4. Skokanka (skakanka): Potrzebna była lina o długości od 5 do 7 me-

trów. Zadanie wykonywał cały zespół. Dwie osoby kręciły liną, a jed-

na wykonywała przez nią przeskoki. 

5. Gra na grzebieniu: wszyscy członkowie drużyny wykonywali dowol-

ny utwór muzyczny związany z regionem. 

6. Każda z drużyn przywiozła na konkurs wykonaną w szkole ba-

chroczkę (lalkę szmacianą). Należało opowiedzieć w jaki sposób zo-

stała wykonana i jaką postać przedstawia. 

W turnieju uczestniczyły zespoły z terenu powiatu rybnickiego.  

Po podsumowaniu punktów z wszystkich konkurencji komisja kon-

kursowa w składzie Paweł Kaszyca i Maria Stachowicz – Polak ogłosiła 

ostateczny wynik. Klasyfikacja końcowa była następująca: 

1 miejsce ZSP Szczerbice, 

2 miejsce SP Gaszowice, 

3 miejsce SP Świerklany, 

4 miejsce SP Czernica, 
5 miejsce SP Lyski. 

Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, Z-ca wójta Zbigniew Goworow-

ski oraz Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia 

Grzegorz Potysz wręczyli wszystkim zwycięzcom i uczestnikom na-

grody oraz pogratulowali udziału i pomysłów. Uczestnicy, organizato-

rzy oraz goście  turnieju wyrazili chęć ponownego spotkania za rok.     

                SP Gaszowice 

TURNIEJ GIER DAWNYCH 
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Gmina Gaszowice realizowała projekt w programie „Europa 

dla obywateli”, w ramach projektów Sieci miast, dotyczący 

Partnerstw miast. Projekt pn. To my tworzymy Europę! otrzy-

mał finansowanie w wysokości 12 tys. euro. 

W ramach zadania przeprowadzono działania integracyjne, 

dzięki którym wszyscy uczestnicy z krajów partnerskich 

(Czechy - Litultovice i Bruntal, Niemcy - Calau, Słowacja - 

Krompachy) mogli poznać siebie nawzajem oraz nawiązać mię-

dzynarodowe przyjaźnie. Poprzez zbudowanie trwałych, pozy-

tywnych relacji chcieliśmy przeciwdziałać narastającemu euro-

sceptycyzmowi. W ramach zajęć integracyjnych w dniach 30 

maja 2018 - 1 czerwca 2018,  odbyły się m.in. wizyta w parku 

linowym, wycieczka do Ustronia, dyskoteka, ognisko. W trze-

cim dniu pobytu, uczestnicy projektu wzięli udział w spływie 

kajakowym. 

Współpraca oraz wymiana poglądów z zagranicznymi partnera-

mi odbywała się  w ramach prowadzonych działań, które miały 

na celu budować, poznawać i utrwalać zróżnicowaną kulturę 

mieszkańców Europy. Poprzez atrakcyjną formę przekazu – 

warsztaty z udziałem trenera, pracę w grupach, dialog między-

kulturowy, debatę i przede wszystkim zajęcia integracyjne – 

udało nam się zaangażować nie tylko młodzież, ale również ich 

wychowawców oraz osoby, w wieku 65-70 lat. Wszystkie za-

planowane aktywności zostały przeprowadzone przy udziale 

lokalnej społeczności. 

Zapraszamy zapoznania się z zdjęciami (strony 6 i 7)

dokumentującymi działania realizowane w ramach projektu. 

TO MY TWORZYMY EUROPĘ! 
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W przeddzień długiego majowego weekendu 30 

kwietna grupa  39 uczniów klas III pojechało na  dwu-

tygodniowy wyjazd na  „Zieloną Szkolę” do Ośrodka 

wczasowego „NORD” w Łebie. Wyjazd ten został 

zorganizowany przez biuro podróży „Green Travel” z 

Jastrzębia Zdroju, a także dofinansowany z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Uczniowie 

wraz z opiekunkami – dyr. Iwoną Witek, Katarzyną 

Mandrysz, Bożeną Papierok, Bernadetą Starzyńską 

przeżyli niezapomniane chwile w tej pięknej, nadmor-

skiej miejscowości.  

Dzieci zwiedziły największy Park Dinozaurów, podzi-

wiały ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, zwiedziły Muzeum Wyrzutni Rakiet, zobaczyły tresurę fok oraz uchat-

ków, oceanarium prehistoryczne, muzeum marynistyczne w Sea Parku w Sarbsku, zwiedziły Gdańsk – ulica długa, fontanna 

Neptuna, Muzeum  bursztynu, podziwiali ulice i uliczki spacerując. Zwiedzili także Gdynię -  Dar Pomorza oraz odbyli spacer po 

spacerze Kościuszki. W trakcie pobytu dzieci miały okazję wysłuchać koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku 

oraz zwiedzili ZOO w Gdańsku - Oliwie. Koszt tego wyjazdu został pokryty ze środków zebranych przez rodziców od sponso-

rów. Dzięki sponsorom oraz wkładowi rodziców dzieci zwiedziły także przepiękną wystawę motyli oraz iluzeum. W czasie po-

bytu dzieci odbyły się też rejs statkiem. Uczniowie brali udział w grze terenowej po Łebie oraz uczestniczyli w chrzcie morsk im 

gdzie otrzymali niezwykłe morskie imiona. Dzięki sponsorom dzieci częstowały się lodami i goframi. Podczas całego pobytu 

dzieci spisywały się wzorowo, sumiennie dbając o czystość swoich pokoi uczestnicząc w konkursie czystości. Nikt nie sprawiał 

problemów wychowawczych oraz nikt nie chorował. Wyjazd dzięki sponsorom oraz zaangażowaniu rodziców był bardzo uda-

ny. Cały plan wyjazdu był bardzo urozmaicony. Pogoda była wymarzona do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.  

Pobyt ten nie byłby tak wspaniały gdyby nie wsparcie i zaangażowanie rodziców oraz sponsorów, którym serdecznie dziękuje-

my: KWK Marcel, Usługi Inżynierskie i Spawalnicze – Marek Mandrysz, Firma „DOMIN”, Firma „ STEDAN”, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i kanalizacji  w Rybniku, Sołtys A. Mróz, P. Górecki, Państwo D. i J. Sopa, Państwo A. i J. Mandrysz, Państwo  

A. i M. Pytlik.                     Kierownik wyjazdu: K. Mandrysz  

ZIELONA SZKOŁA 2018  
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45 LAT GMINY GASZOWI CE 

25 maja 2018 roku odbyły się oficjalne uroczystości 

związane z jubileuszem 45-lecia istnienia gminy Gaszowi-

ce oraz 100-letnią rocznicą Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

Plan obchodów rozpoczął się od uroczystej mszy świętej 

w Parafii NMP Królowej Polski w Czernicy. Następnie 

wszyscy udali się w kierunku Szkoły Podstawowej im. 

H.M. Góreckiego w Czernicy, gdzie nastąpiło oficjalne 

przywitanie gości, a także zaprezentowano widowisko 

patriotyczne pt. "Kiedy my żyjemy" w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Ga-

szowicach.  Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice 

Marek Masarczyk przedstawił historię gaszowickiego 

samorządu od roku 1990 po dzień dzisiejszy. Kolejnym 

punktem było wystąpienie Wójta Gminy Gaszowice 

Pawła Bugdola, który w swej prezentacji  przedstawił 

zakres zarówno planowanych jak i zrealizowanych dotąd 

inwestycji. Podczas uroczystości nastąpiło także rozda-

nie statuetek dla zasłużonych mieszkańców Gminy Ga-

szowice. Wyróżniono byłego Wójta Gminy Gaszowice 

Andrzeja Kowalczyka, który sprawował swoje stanowi-

sko przez 16 lat, Helenę Szewczyk długoletnią Przewod-

niczącą Gminnej Rady Kobiet, byłych radnych: Tadeusza 

Bienka, Adama  Grzelca, Janusza Miliona, Komendanta 

Gminnego OSP Czesława Kasperzec, działacza sporto-

wego Czesława Bugdola oraz przedsiębiorców: Jacka 

Czogallę i Henryka Bugdola.  W uroczystości brali udział 

senator Wojciech Piecha,  Poseł Grzegorz Janik, prezy-

dent Rybnika Piotr Kuczera, Starosta Powiatu Rybnickie-

go Damian Mrowiec, byli wójtowie Gminy Gaszowice 

Jan Jochem i Andrzej Kowalczyk, wójtowie i burmistrzo-

wie okolicznych gmin i miast, radni Gminy Gaszowice i 

radni powiatowi, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy 

jednostek samorządowych, przedstawiciele stowarzy-

szeń i organizacji działających na terenie gminy. 

UG 

 

Na stronach 8 i 9 przedstawiamy Państwu fotorelację z tego 

wydarzenia.  

Zdjęcia autorstwa U. Mazurek. 
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W dniach 22 - 24.06.2018r. 

piłkarska reprezentacja Gminy 

Gaszowice brała udział w  

V Memoriale  im. doktora Jana 

Latkanicza w zaprzyjaźnionych 

Krompachach na Słowacji. 

Reprezentację Gminy tworzyli 

chłopcy z rocznika 2003 i 

młodsi: Dominik Piekorz, Ka-

mil Stawarczyk, Bartosz Nie-

wrzoł, Jacek Hadam, Jakub 

Gorus, Jakub Pochcioł, Kacper 

Pochcioł, Dawid Papierok, 

Mateusz Papierok, Krzysztof  

Zieleźny, Szymon Jonderko, 

Mateusz Czernik, Karol Mań-

ka, Dawid Korbel i Jakub War-

ło.  

Trenerami – opiekunami byli 

panowie Rafał Ochojski i Wojciech Hadam.  

Po podziale uczestników na grupy rozegraliśmy  dwa mecze: z gospodarzem FK Pokrok SEZ Krompachy, który wygraliśmy 4:0 

(bramki: D. Piekorz, J. Pochcioł, D. Papierok i M. Czernik). O rozstrzygnięciu drugiego meczu z MSK Tesla Stropkov, po bez-

bramkowym remisie rozstrzygnęły rzuty karne. Większą odpornością nerwową i oczywiście precyzją wykazali się nasi piłkarze 

wygrywając 3:1, tym samym zajmując w grupie I miejsce. W finale turnieju spotkaliśmy się ze szkółką piłkarską I – ligowego 

MFK Rużomberok. Po zaciętej i dramatycznej walce ulegliśmy 2:1, zajmując bardzo wysokie II miejsce. Indywidualny sukces od-

niósł mieszkaniec Szczerbic Jakub Pochcioł otrzymując zaszczytny tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Organizatorem i koor-

dynatorem wyjazdu był z- ca wójta Zbigniew Goworowski.                   UG 

ZAGRANICZNY SUKCES P IŁKARSKI 
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Rok 2018 to rok jubileuszowy dla naszego chóru. 9 czerw-

ca o godz. 13:00 rozpoczęliśmy nasze świętowanie uroczy-
stą Mszą św. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Gaszowi-

cach. Na mszy zgromadzili się zaproszeni goście oraz 
współpracujący od 20 lat z naszym chórem czeski chór 

Bruntal. Po mszy koncertowaliśmy wspólnie z przyjaciółmi z 
Czech oraz z chórzystami z chóru „Cecilianum” z Krzyżko-

wic, wykonując między innymi utwory: A. Vivaldiego, W.A. 
Mozarta, F. Schuberta i J. Zacha. Po koncercie udaliśmy się 

do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Powitaliśmy 
naszych gości, przypomnieliśmy historię i osiągnięcia chóru. 

25-lecie istnienia naszego chóru zaowocowało wieloma 
sukcesami i osiągnięciami między innymi w 40-tej edycji 

konkursu o Puchar Przewodni Okręgu Rybnickiego ŚZ-
CHiO im. Reinholda Tronta po raz 19 zajęliśmy I miejsce. 
Od roku 2013 bierzemy udział w Festiwalu Muzycznym im. 

Henryka Mikołaja Góreckiego „U źródeł sławy”. Czołowe 
miejsca zajęliśmy w Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” 

oraz „Salutaris Hostia”. Organizujemy koncerty, wycieczki i 
warsztaty muzyczne, występujemy na licznych uroczysto-

ściach kościelnych i gminnych. 20-letnia współpraca z cze-
skim chórem Bruntal i orkiestrą symfoniczną zaowocowała 

wieloma wspólnymi występami i spotkaniami. Chór nie 
mógłby się poszczycić tyloma osiągnięciami, gdyby nie  zaan-

gażowanie i wytrwała praca naszego dyrygenta, zarządu 
oraz solistów i wszystkich czynnych wytrwałych członków 

naszego chóru. Honorowe odznaczenia otrzymało 21 chó-
rzystów tj. 10 – złotych, 3 – srebrne, 5 – brązowych oraz 3 

odznaczenia Herolda , a obecny dyrygent p. Janusz Budak 
odznakę złotą z laurem. Aktu dekoracji dokonał prezes Ślą-

skiego Związku Chórów i Orkiestr p. Roman Warzecha. 
Pan dyrygent uhonorowany został również wyjątkowym 
odznaczeniem tj. odznaką honorową „ Zasłużony dla Kultu-

ry Polskiej”. Aktu dekoracji dokonali Posłowie na Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej – p. Grzegorz Janik oraz p. Grzegorz 

Matusiak. W uroczystości brali udział również: Poseł na 
Sejm RP p. Krzysztof Gadowski, Starosta Rybnicki p. Da-

mian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice p. Paweł Bugdol 
oraz jego zastępca p. Zbigniew Goworowski, Prezes ŚZ-

CHiO p. Roman Warzecha, Prezes Okręgu Rybnickiego p. 
Ryszard Mazurek z żoną,  Dyrygent Okręgu Rybnickiego 

ŚZCHiO p. Wacław Mickiewicz oraz delegacje zaproszo-
nych chórów, sponsorzy, członkowie wspierający i honoro-

wi. Były liczne podziękowania ze strony gości, życzenia oraz 
kwiaty, a następnie odbył się wyjątkowy koncert. Jako 

pierwszy zaprezentował się chór z Czech z Bruntala, po 
nim nasz chór jubilat wspólnie z chórzystami z Krzyżkowic, 

a na zakończenie trzy połączone chóry wykonały jeszcze 
dwa utwory. Jak na obchody jubileuszowe przystało był po-

częstunek oraz wspólna biesiada. 
 

Podziękowania 

  
Prezes chóru Bel-Canto dziękuje Panu Wójtowi Gminy 

Gaszowice Pawłowi Bugdol za pomoc finansową i słowną z 
okazji naszego 25-lecia powstania. Pracownicom Gminy p. 

Sabinie Mańczyk, Karinie Stępień, Wiolecie Żuchowicz, Be-
acie Jordan. Panu Staroście Rybnika Damianowi Mrowiec za 

pomoc finansową. Posłom na Sejm RP Panu Grzegorzowi 
Janik, Grzegorzowi Matusiak, Krzysztofowi Gadowskiemu. 

Jerzemu Białkowi dyrektorowi OKiS za pomoc w przygoto-
waniach. Sponsorom, członkom wspierającym: Maria i Józef 

Sobik, Jacek Czogalla, Henryk Bugdol, Jacek i Urszula Mazu-
rek, Gabriela Gwizdak, Monika i Ireneusz Porwoł, Andrzej i 

Joanna Kowalczyk, Danuta i Grzegorz Wojaczek, Stanisław i 
Anna Kokot, Aneta Łączka, Józef Nowak, Jerzy Szefer, Te-

resa Tomanek, Magdalena Abrachamczyk, Konrad Poremb-
ski, Stanisław Kalisz, Zofia Lepiarczyk, Krystyna Korbel, 
Jadwiga Mandrysz. Dziękuję Panu Dyrygentowi Januszowi 

Budak, zonie Barbarze, całemu zarządowi, wszystkim chó-
rzystom. Zapro-

szonym chórom z 
Bruntala i Krzyż-

kowic, naszym 
s o l i s t o m , 

„sztandarowcom” 
za reprezentowa-

nie sztandaru, p. 
Sylwii Mazurek za 

prowadzenie uro-
czystości, p. Ewie 

Chrószcz za de-
korac ję  sa l i . 

Wszystkim dele-
gacjom i zapro-
szonym gościom. 

Ojcu Gilbertowi 
za odprawienie 

mszy świętej. 
 

Daniela Merkel 

25-LECIE CHÓRU „BEL CANTO”  
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PASMO PIŁKARSKICH SUKCESÓW CZERNICKICH UCZENNIC  

„Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby 

być wielki.” Les Brown 

10 maja 2018r. na boisku w Lyskach podczas Powiatowego 

Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt rozpoczęła się droga repre-

zentacji naszej szkoły do historycznego zwycięstwa, które na 

zawsze zostanie zapisane w Kronice Szkoły. Jej skład stanowią: 

Paulina Bartczak, Nikola Żuchowicz, Julia Worek, Roksana 

Szweda, Amelia Kukuczka, Anna Wala, Agnieszka Strupowska, 

Karolina Miłota, Natalia Knura, Nikola Porwoł, Kinga Bugdol. 

To tutaj po bardzo zaciętej walce w słońcu i spiekocie zdoby-

łyśmy I miejsce pokonując bardzo dobre rywalki z SP Lyski, z 

SP Jankowice i SP Jejkowice uzyskując awans do zawodów 

rejonowych. Następne rozgrywki odbyły się na Orliku w Pio-

trowicach Wielkich gdzie drużyna zwyciężyła 3:0. Radości i 

zadowolenia nie da się opisać a sukces za sukcesem dodawał 

wszystkim sił do dalszych sportowych zmagań. Teraz przyszedł 

czas na 1/2 Finału Woj. Tym razem wyjazd do Milówki gdzie 

do gry przystąpiły już tylko najlepsi z najlepszych! Pierwszy 

pojedynek odbył się z kol. SP Jastrzębie Zdrój i przy początko-

wo dość wyrównanej grze obu drużyn trzeba było wykrzesać z 

siebie więcej siły. Stracona bramka zmobilizowała piłkarki jesz-

cze bardziej i ostatecznie po udanych strzałach Julki i Roksany 

wygraliśmy 3:1.W drugim meczu z SP Jeleśnia (rejon Żywiec) 

dziewczęta mocno skoncentrowały się i dzięki wspaniałej 

współpracy całej drużyny śmiało powalczyły o wejście do Fina-

łu Wojewódzkiego wygrywając 5:1. Jeszcze raz AWANS!!

Niewątpliwie 7.06.2018r. to był dzień, o którym marzyła każda 

piłkarka. Po wielu sukcesach odniesionych na różnych boiskach 

przyszło nam pojechać na WIELKI FINAŁ DO BIERUNIA. 

Wspaniała pogoda, wesołe humory oraz ogromna chęć do gry 

i odniesienia zwycięstwa towarzyszyła wszystkim drużynom. 

Zostaliśmy powitani podczas uroczystego otwarcia odbywają-

cego się na przepięknej Hali Sportowej LO w Bieruniu przez 

władze województwa, dyrektora szkoły oraz uczniów. Dla 

finalistów wszystkich kategorii zabrzmiał hymn polski i hymn 

sportu. Przygotowano piękny program artystyczny. Na zawody 

przyjechały najlepsze 24 szkoły. W każdej kategorii startowały 

po 4 drużyny. Turniej rozegrano systemem "pucharowym". 

Nasze mecze odbyły się na boisku w Imielinie Pierwszy mecz 

dziewczęta zagrały z SP Ruda Śląska i niestety zakończył się 

naszą przegraną 0:2. W walce o trzecie miejsce z SP Sosno-

wiec także mieliśmy "pecha" i tuż przed końcem straciliśmy  

1 bramkę. Smutek mieszał się z radością bo przecież znaleźć 

się na najwyższym szczeblu międzyszkolnych rozgrywek to 

ogromny sukces naszych piłkarek. IV miejsce w FINALE WOJ. 

LETNICH IGRZYSK DZIECI i świadomość, że rywalizowało 

się z najlepszymi musi uskrzydlać. Jestem bardzo dumna z na-

szej szkolnej drużyny, która w skwarze i spiekocie dała z siebie 

wiele wysiłku. Piękna statuetka dla najlepszej zawodniczki każ-

dej drużyny wręczona przez Pana Marszałka naszego woj. po-

wędrowała do grającej w obronie Amelii Kukuczki a na ręce 

kapitana Nikoli Żuchowicz trafił sportowy puchar oraz sprzęt 

sportowy! Dziękuję wszystkim, którzy w nas wierzyli, dopingo-

wali i w jakikolwiek sposób wspierali. Uczestnictwo w sporcie 

sprawia, że młody człowiek uczy się stawiać sobie jasne cele, 

potrafi znaleźć drogę ich osiągnięcia, ale także buduje relacje z 

rówieśnikami, które pozwalają na realizację wyznaczonych 

zadań wspólnie. Ruch rzeźbi nie tylko ciało, ale i umysł.         

            Nauczyciel w-f, Zenobia Mrozek 

II MIEJSCE W FINALE WOJ. TURNIEJU "KOCHAM PIŁKĘ 

RĘCZNĄ NA ORLIKU". 8 czerwca 2018r. o godz.10.30 również na 

Orliku w Bieruniu został rozegrany Finał Woj. w piłce ręcznej kl. IV. 

Nasza reprezentacja spisała się znakomicie i po zaciętej walce, w której brało udział pięć najlepszych drużyn woj. śląskiego pokazała, że 

uczennice SP w Czernicy są bardzo zdolne i jak chcą to potrafią! Pierwszy mecz rozegrany z Orlik Kruszyna wygraliśmy 2:0, drugi z 

Orlik Wielowieś wygraliśmy 4:1. trzeci przegraliśmy z Orlik Tworków 3:2, czwarty z Orlik Bieruń wygraliśmy 2:1. Gospodarze oby-

dwu turnieii przygotowali dla uczestników smaczny obiad , piękne dyplomy, puchary i medale.  W końcowej klasyfikacji szczęśliwe, 

zadowolone a przede wszystkim spełnione dziewczęta z uśmiechem na ustach odebrały duży puchar za zdobycie II miejsca oraz piękne 

medale i sportowy dyplom. Zawody w kategorii dziewcząt wygrała reprezentacja Orlika z Tworkowa lecz my potwierdziliśmy, że 

mimo, iż na co dzień nie mamy Orlika potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji i walczyć do ostatniego gwizdka. BRAWOOOO 

SZCZYPIORNISTKI!!! Skład drużyny: Antonina Jeszka (br), Nikola Donga (atak), Martyna Kosteczko (atak), Martyna Guzy (atak), M i-

lena Żuchowicz (obrona), Kinga Górecka (obrona), Julia Bożyk, Emilia Gebauer. 

Podczas rywalizacji międzyszkolnych w naszej gminie udział w zawodach wzięła także reprezentacja naszych chłopaków, którzy nie 

wywalczyli zwycięstwa ale w turnieju zajęli II miejsce. Ich sukcesem jest to , że zdobyli łącznie najwięcej bramek bo aż 22-ie, a stracili 

tylko 3. Skład drużyny chłopców: Olaf Jonderko (br), Ksawier Gwoździk (br), Bartosz Olszyna, Wojciech Olszyna, Jakub Mikołajczyk, 

Mateusz Mandrysz, Marek Żuchowicz, Jarosław Konsek, Paweł Porwoł. Z obydwu drużyn jestem bardzo zadowolona i dziękuję za 

wszystkie emocje, których doświadczamy podczas zawodów.                    Nauczyciel w-f, Zenobia Mrozek 

SUKCESY W SZCZYPIORNIAKU 

Na zdjęciach: 

Szczypiorniści  

z SP w Czernicy. 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza  

dzieci  na  zajęcia  

Sportowo - rekreacyjne 
podczas  wakacji  

od  02.07.2018 do 31.08.2018 

w  godz.  od  9.00   -   12.00 

Zajęcia  są  bezpłatne 

Zapraszamy 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach 

12.10.2018 r. – 19.10.2018 r. 

wycieczkę 

Włochy północne i Lazurowe  Wybrzeże  
 

W programie: Rejs po Jeziorze Garda, San Remo, Can-

nes, Saint Tropez, Nicea, Monako, Genua, Portofino, 

Mediolan. W cenie: 5 noclegów, 5 śniadań i obiadokola-

cji, ubezpieczenie, transport autokarem. 

Koszt: 2090,00 zł od osoby. Zaliczka 700,00 zł przy  

zapisie.  

Koszty  dodatkowe (m.in. bilety wstępu) - 90  euro/os. 

Zapisy do 31.08.2018r.  

Szczegółowe informacje i zapisy w kawiarni ośrodka. 

Tel.  32 43 05 485 lub 608 013 387 


