
Szanowni mieszkańcy! 

Pogoda w tym roku jest bar-
dzo przewrotna. Długa zima, 
deszczowa wiosna, ciepły 
koniec czerwca i bardzo upal-
ny lipiec. Była woda w na-
szych piwnicach, teraz susza 
zagraża rolnikom. Jeszcze raz 
przyroda pokazała nam swoją 
moc. Wypada się cieszyć, że 
zdecydowana większość na-
szych mieszkańców z tymi 
przeciwnościami sobie dobrze 
radzi.  

Deszczowe dni uzmysłowiły 
niektórym gdzie powinien być 
rów odwadniający, wielu wy-
konało zabezpieczenia przed 
zalaniem. Są to działania, któ-
re pozwolą w przyszłości 
uniknąć przykrych niespodzia-
nek.  

W naszej gminie toczą się 
prace remontowo – moderni-
zacyjne w placówkach oświa-
towych. Nasze dzieci i mło-
dzież we wrześniu wrócą do 
o d n o w i o n y c h  s z k ó ł 
i przedszkoli. Tegoroczne 
prace w dużej mierze skupiły 
się na konserwacji dachów, 
które po długiej zimie i desz-
czowej wiośnie wymagały 
prac konserwacyjnych.  

Trwają prace na drogach 
gminnych. Zakończono budo-
wę wodociągu w Czernicy 
i Łukowie Śl., rozpoczęto 
prace przy budowie kolejnych 
odcinków kanalizacji sanitar-
nej  w Gaszowicach. Ukoń-
czono budowę chodnika w 
Łukowie Śl., niedługo roz-
poczniemy prace przy odcinku 
chodnika przy ul. Rybnickiej 
w Gaszowicach. Zakończono 
prace modernizacyjne w bu-
dynku OSP Łuków Śl., kończy 
się modernizacja budynku 
OSP Szczerbice i OSP Gaszo-

wice. 

Wielu naszych mieszkańców 
odpoczywa na urlopach         
w różnych częściach Polski 
i świata. Widzimy większą 
aktywność, szczególnie ludzi 
młodych nocą. Z przykrością 
trzeba stwierdzić, że w okre-
sie wakacyjnym wzrosła 
liczba szkód zrobionych 
przez wandali. Zniszczono 
wiele znaków drogowych, 
dewastuje się przystanki, 
wielu zniszczeń dokonano 
w rejonie kościoła w Czerni-
cy. Apeluję do rodziców, 
dziadków, wszystkich miesz-
kańców – zainteresujcie się 
co robią nasze dzieci, wnuki, 
młodzież sąsiadów. Nasz cel 
jest wspólny. Chrońmy to co 
zostało zrobione. Trzeba 
przyznać, że już kilka na-
szych mieszkańców po inter-
wencji policji i straży musi 
pokryć koszty wandalizmu 
swoich pociech. 

Funkcjonuje skate park, dzia-
ła boisko ORLIK, otwarte są 
wszystkie obiekty sportowo – 
rekreacyjne. Istnieją boiska 
do piłki plażowej w Łukowie 
Śl. i przy OKiS Gaszowice - 
jest wiele miejsc, w których 
młodzież może kulturalnie 
spędzić czas. Zapraszamy 
wszystkich do korzystania      
z tych obiektów.  

Wszystkim mieszkańcom, 
naszym gościom życzę wielu 
miłych chwil wakacyjnego 
okresu, nabierając sił do dal-
szego funkcjonowania           
w pracy i w nowym roku 
szkolnym.   

z poważaniem  

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Na zdjęciach, od góry: 1 - Półkolonie Gimnazjum Piece, wizyta w 
Pszczynie; 2 - Kobieca drużyna z OSP Czernica; 3 - półkolonie  orga-
nizowane przez Radę Sołecką w Szczerbicach. 
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INFORMACJA DLA KLIENTÓW FIRMY NAPRZÓD 
Firma Naprzód Sp. z o.o. wprowadziła od miesiąca czerwca 
2010r. pilotażowy program zbiórki odpadów biodegradowal-
nych.  

System będzie polegał na odbiorze odpadów zielonych tj. 
liści, trawy, gałęzi czy innych odpadów roślinnych bezpo-
średnio od klienta. Odbiór odpadów BIO będzie następował 
wspólnie z innymi odpadami segregacyjnymi w workach wg 
podanego wcześniej harmonogramu w miesiącach od czerw-
ca do listopada. 

Do odbioru odpadów BIO przeznaczone są worki koloru 
brązowego. Cena za odbiór w/w 1 worka z zagospodarowa-
niem odpadu wynosi 7 zł. 

O G Ł O S Z E N I E 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU  SZKOLNYM 2010/2011 

Na podstawie  art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 
dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
zm.) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że wnioski dotyczą-
ce stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice (art. 
90f  ustawy) można składać do 15 września 2010r. (po 
15.09.2010r. nie będą przyjmowane). w Gminnym Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach - budynek SP 
Gaszowice I piętro - należy pobrać wnioski z kompletem 
załączników (objaśnienia, informacje, wzory). Wnioski są 
dostępne również na stronie www.gaszowice.pl   

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w GZOSZiP – 
tel. 32 432 71 60  oraz 32 430 55 84. 

ZAKAZ WJAZDU DLA TIR-ÓW 
W związku z objazdami wprowadzonymi na terenie miasta 
Rybnika, przygotowywany jest projekt zmiany organizacji 
ruchu wprowadzający zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywi-
stej masie całkowitej ponad 15 t na drogach Gminy Gaszo-
wice. W chwili obecnej cześć ruchu transportowego samo-
chodów ciężarowych odbywa się ulicami naszej gminy po-
wodując ich znaczne uszkodzenia. 

MONITORING LASÓW 
Marszałek woj. śląskiego informuje iż w latach 2010 – 2015 

będą przeprowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe       

w ramach programu monitoringu lasów odnośnie wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na lasy. Prace związane z realiza-

cją przedsięwzięcia będą realizowane przez upoważnionych 

pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa w terminie 

od 1 czerwca do 30 września każdego roku. W związku         

z powyższym prosi się właścicieli lasów prywatnych             

o umożliwienie wstępu pracownikom w celu dokonania ob-

serwacji i pomiarów.  

PIELGRZYMKA DO PIEKAR ŚLĄSKICH 

Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbice organizuje Pielgrzym-
kę Kobiet do Piekar Śląskich w dniu 22.08.2010r. Zapisy         
i informacje u Pani Janiny Strzelec. 

Ośrodek Kultury w Czernicy serdecznie zaprasza  

na kolejny już koncert 

z cyklu „MUZYKA ŁĄCZY…”, 

który odbędzie się 27.08.2010r o godz. 17.30 

w Szkole Podstawowej w Czernicy. 

W programie występy zespołów „Ostravicka” z Czech, 
„SARI” z Żor, „Jutrzenka” i „Znak pokoju” z Czernicy. 

Już dziś serdecznie zapraszamy!!! 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH 

organizuje 

w dniu 21 sierpnia 2010 r. wycieczkę   

do OŁOMUŃCA  w  CZECHACH 

w programie wycieczki: zwiedzanie międzynarodowych tar-
gów ogrodniczych oraz miasta i okolic 

WYJAZD GODZ.: 7.00 z parkingu OKiS-u 

KOSZT:  50 zł od osoby 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH ! 

WOLNE MIEJSCA W PROGRAMIE OGRANICZE-
NIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY GA-

SZOWICE - ROK 2010 
Urząd Gminy Gaszowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Katowicach informują,  że w bieżącym 
roku można jeszcze skorzystać z dotacji do wymiany kotłów 
centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych. 

Wszystkie osoby zdecydowane na udział w 2010 roku           
w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 
Gaszowice” prosimy o wypełnienie właściwych wniosków     
i złożenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gmi-
ny, Gminnym Centrum Informacji  Urzędu Gminy Gaszowi-
ce (pokój Nr 03).  

Wzory wniosków zgłaszających uczestnictwo w Programach 
dostępne są w Urzędzie Gminy Gaszowice w Referacie 
Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej: 
www.gaszowice.pl.  

W ramach Programu wysokość dotacji wynosi 50% nakła-
dów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż: 

- 4934,88 zł w przypadku wymiany wyeksploatowanego 
kotła na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy z podajni-
kiem retortowym lub tłokowym opalany miałem lub eko-
groszkiem; 

-5000,00 zł w przypadku montażu kolektorów słonecznych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna         
w Szczerbicach po raz trzeci 
była gospodarzem gminnych 
z a w o d ó w  s p o r t o w o -
pożarniczych na miejscowym 
boisku sportowym których or-
ganizatorem był Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w 
Gaszowicach. W zawodach 
wzięło udział 100 zawodniczek 
i zawodników. W grupie senio-
rów zwyciężyli strażacy z OSP 
Szczerbice. W grupie kobiet 
zwyciężyła OSP Czernica zaś w 
drużynach młodzieżowych 
najlepsi byli chłopcy  OSP 
Szczerbice a w grupie dziew-
cząt OSP Czernica. Najliczniej-
szą grupą była OSP Czernica 
wystawiając 40 zawodników      
a w tym  po raz pierwszy grupę 
kobiet. Wszyscy uczestnicy byli 
zadowoleni z zawodów a powo-
dem tym były nowe tory prze-
szkód które zarząd gminny 
zakupił. Wszystkie konkurencje 
przebiegały bardzo sprawnie. 
Widać było dobre przegotowa-
nie uczestników do ćwiczeń 
sztafetowych i bojowych. Jedy-
nym mankamentem na co skar-

11 lipca 2010 roku w Ośrodku 
Kultury „Zameczek” w  Czerni-
cy odbył się festyn „Dni Czerni-
cy”. Na uczestników festynu 
czekały liczne atrakcje zabawo-
we jak i kulinarne. 

W części artystycznej zaprezen-
towały się zespoły istniejące 
przy OK w Czernicy („Znak 
P o k o j u ”  „ Z n a c z k i ” 
„Jutrzenka”). Program dla dzieci 
to „Kabarecik Klauna Tirulka” 
w czasie, którego dzieci wspól-
nie bawiły się z artystami zespo-
łu „DOU-fix”. 

Gwiazdą festynu był zespół 
„Chrząszcze” grający muzykę 
lat 60-tych. Jednocześnie na 
wielkim telebimie można było 
oglądać finałowy mecz Mi-
strzostw Świata  w piłce nożnej. 

Wspólna zabawa trwała do pół-
nocy przy muzyce DJ SEBI. 

Niespodzianką wieczoru był 
występ grupy fire show 
„CAPOLAVARO”, a po nim 
wspólne lampiony puszczane 
wysoko przy muzyce irlandz-

kiej. 

Festyn nie mógłby się odbyć 
bez zaangażowania pracowni-
ków ośrodka, pomocy sponso-
rów, organizacji i przyjaciół, 
którym serdecznie dziękujemy 
m.in..: Mariannie i Czesławowi 
Migacz, Marioli Korbel, Woj-
ciechowi Kowalczyk, Zakłado-
wi Sprzętu i Urządzeń p-poż.  
L e s z e k  K o r u s ,  F i r m i e 
„FILTROMEX” Krzysztof 
Kozub,  Szkółce Drzew i Krze-
wów Urszula, Michał i Piotr 
Kozłowscy. 

Szczególne podziękowania 
kierujemy do firm: „UNISTER 
SOUND” Jacek Pytlik  i 
MHTN Media Kamil Kuczaw-
ski, za ich największy wkład 
nie tylko finansowy w organi-
zację festynu. 

Ośrodek Kultury dziękuje także 
wszystkim uczestnikom festy-
nu, którzy mimo upalnej pogo-
dy bawili się razem z nami i 
zaprasza na kolejne imprezy. 

Zameczek 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

żyli się starsi strażacy to prze-
starzałe motopompy których 
wiek czasami przekracza 30 
lat. 

Dzięki ładnej pogodzie przy-
było wielu kibiców. Nie zawie-
dli również goście zaproszeni  
a wśród nich sekretarz Urzędu 
Gminy Pani Sabina Mańczyk, 
sołtysi, członkowie zarządów 
OSP, strażacy z zaprzyjaźnio-
nej jednostki z Czech w Brun-
talu. Zarząd Oddziału Gminne-
go serdecznie dziękuję wszyst-
kim jednostkom OSP za udział 
zaś szczególnie gospodarzom 
za przygotowanie terenu i usta-
wienie torów przeszkód. Dzię-
kujemy dyrektorowi szkoły 
podstawowej w Szczerbicach 
radnemu powiatowemu Zbi-
gniewowi Goworowskiemu  za 
udostępnienie pomieszczeń 
szkoły. Pragniemy również 
podziękować zespołowi sę-
dziowskiemu z PSP Rybnik. 
Życzymy wszystkim aby wię-
cej spotykać się na ćwicze-
niach i zawodach, a mniej przy 
a k c j a c h  r a t o w n i c z o -
gaśniczych.             J.K. 

DNI CZERNICY - PODSUMOWANIE 

W dniach 19 i 20 czerwca b.r. chór 
Bel Canto gościł w Czechach na 
zaproszenie zaprzyjaźnionego 
chóru w mieście Bruntal. Obcho-
dzono tam bardzo uroczyście Dni 
Bruntala, które były sponsorowane 
również przez Unię Europejską.  

Na głównym rynku miasta od 
samego rana popisywały się na 
estradzie zespoły muzyczne 
i śpiewacze przed licznie zgroma-
dzoną publicznością. 

Bezpośrednio przed Zespołem Bel 
Canto wystąpił wspomniany już 
miejscowy chór z Bruntalu, któ-
rym dyrygowała znana u nas p. 
Irina Kristinkowa. Następnie za-
prezentował się znany u nas zespól 
„Singers” kierowany przez panią 
Katarzynę Brachaczek. Nie trzeba 
dodawać, że oba nasze zespoły 
były przyjęte z ogromnym aplau-
zem słuchaczy. Na wspomnianym 
koncercie obecny był również 
Wójt naszej gminy p. Andrzej 
Kowalczyk wraz z małżonką. 
Pogratulował udanego występu 
całemu zespołowi. 

O godz. 12:00 chór nasz zaproszo-
no na obiad do hotelu „Slezan”, 
gdzie zamieszkał. Jak zwykle w 
czasie takich spotkań odbyła się 
wieczorem biesiada zaprzyjaźnio-
nych zespołów, śpiewy i tańce 
trwały do późnych godzin noc-

OŚRODEK  KULTURY   I   SPORTU W  GASZOWICACH      
ZAPRASZA NA 

DNI GASZOWIC 
W DNIACH  7-8 sierpnia 2010 r. 

W  programie : 

07.08.2010 r. SOBOTA 

18.00 –WYSTĘP ZESPOŁU „SINGERS”                                     

19.00 -  KONCERT  ZESPOŁU „WENUS” 

20.30 – ZABAWA TANECZNA  -  PRZYGRYWA DJ SEBI 

22.00 – POKAZ OGNI SZTUCZNYCH 

08.08.2009 r. NIEDZIELA 

10.00 – TURNIEJ  SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ  O  PUCHAR  
WÓJTA GMINY   GASZOWICE  - BOISKO  OBOK  SCENY 

16.00 -  WYSTĘP HUMORYSTY - JANUSZA  BENESZA   

17.30 – WYSTĘP  ZESPOŁU  „SINGERS”    

18.00 -   MECZ  FINAŁOWY SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ                                          

19.00 -  WYSTĘP ZESPOŁU „ROXETTE BAND” 

20.30 -   LOSOWANIE   NAGRÓD  LOTERII    FANTOWEJ 

21.00  -  DYSKOTEKA   - PRZYGRYWA    DJ   SEBI  

PODCZAS  IMPREZY  BĘDZIE MOŻNA  ZAKUPIĆ  LOSY   LOTERII  
CENA  LOSU   10 ZŁ  KAŻDY LOS WYGRYWA GŁÓWNA NAGRODA  
ROWER , SPRZĘT  AGD , RTV, ORAZ  INNE  NAGRODY  

PATRONAT  MEDIALNY  TYGODNIK  RYBNICKI 

nych. W nocy mieliśmy okazję 
podziwiania przepięknych fajer-
werków. W niedzielę rano chór 
Bel Canto uczestniczył we mszy 
św. w kościele farnym p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny uświetniając swym śpie-
wem liturgię. 

Po południu w kościele na wzgó-
rzu LRSKY VRH (673m n.p. 
morza) odbył się uroczysty kon-
cert zaprzyjaźnionych chórów        
z akompaniamentem orkiestry. 
Licznie zgromadzoną publiczność 
i chórzystów powitała p. Irina 
Kristinkowa. Na początku wysłu-
chaliśmy koncertu organowego. 
Potem wystąpił chór czeski,            
a następnie nasz chór. Na zakoń-
czenie połączone chóry zaśpiewa-
ły „Pod twą obronę” pod dyrekcją 
p. Janusza Budaka i „Kyrie” F. 
Schuberta oraz „Gloria” Vivaldie-
go pod dyrekcją p. Iriny Kristin-
kowej. Nastąpiła smutna chwila 
pożegnania z gospodarzami            
i powrót do Gaszowic. 

Podziękowania należą się:            
p. Januszowi Budak za perfekcyj-
ne przygotowanie chóru do wystę-
pów, p. Barbarze Budak za akom-
paniament i solistom: Bożenie 
Kalisz, Agnieszce Stryczek i Ma-
teuszowi Piecowskiemu oraz 
zespołowi Singers.    Rita Porembska 

ŚPIEWACZY WYJAZD DO BRUNTALU 
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WAKACJE BEZ NUDY 
Wakacje to czas beztroski, wypełniony nowymi, nieznanymi przy-
godami. Idąc tym tropem po raz kolejny w dniach 05.07.2010-
09.07.2010 zorganizowane zostały półkolonie sołeckie pod hasłem  
„Z ekologią za pan brat”. Tegoroczna edycja objęła 45 uczestników  
w wieku od 6 do 13 lat. Wychowankowie rozpoczęli swoją wypra-
wę od nocnego biwakowania, jak przystało na prawdziwych poszu-
kiwaczy przygód. Nim jednak rozpoczęła się gawęda przy ognisku 
należało wykazać się umiejętnościami sportowymi od sztafety po 
zapomniane już trochę wyścigi w workach.  Orzeźwienie i ochłodę 
w tak upalne dni przyniósł dzieciom wyjazd na basen, gdzie do 
woli korzystali z wodnych przyjemności. Jednak basen to nie to 
samo, co kąpiel w urokliwej rzece o czym uczestnicy przekonali się 
w czasie wycieczki do Brennej. Wychowankowie odwiedzili rów-
nież swoich ulubionych bohaterów m.in. Czerwonego Kapturka, 
Kota w butach, Jasia i Małgosię  podczas pobytu w Bajkowej kra-
inie. Tak więc tegoroczne półkolonie obfitowały w szereg cieka-
wych atrakcji. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa 
bez zaangażowania i pomocy kierownika p. Gabrieli Krakowczyk, 
dyrektora szkoły podstawowej w Szczerbicach p. Zbigniewa Gowo-
rowskiego, nauczycieli sprawujących opiekę: Ewa Anderska, Bog-
dan Langer, Iwona Witkowska, Agnieszka Chowaniec, Bernadeta 
Chowaniec, Radnych i Rady Sołeckiej. Szczególne podziękowania 
kieruje się także do Wójta Gminy Gaszowice, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szczerbicach oraz do sponsorów państwa Jolanty i Cze-
sława Wojaczek i GS Jejkowice. Pogoda dopisała w 100%  na ko-
niec nie pozostaje  nic innego jak zanucić słowa piosenki „Wakacje, 
znów będą wakacje, na pewno mam rację wakacje będą znów….”      
i  półkolonie też!                                                                       A.Ch. 

KONIEC CZERWCA W GIMNAZJUM W PIECACH 
 
Pod koniec czerwca, kiedy większość młodych ludzi jest już jed-
ną nogą na wakacjach, najlepsi uczniowie Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach uczestniczyli w corocznym konkursie 
„Dyktando z języka angielskiego”, sprawdzając swoje umiejętno-
ści słuchowe, zmagając się z pisownią i interpunkcją. 
Ostatni tydzień roku szkolnego młodzież spędziła pod hasłem 
„Dni ze sztuką”. Była to druga edycja stałej imprezy w gimna-
zjum  i, tak jak poprzednia, znalazła wielu entuzjastów. Chętni 
uczniowie brali udział w warsztatach z decoupage oraz fotografo-
wali okolice Piec, a najlepsze prace zostały nagrodzone. Był też 
maraton filmowy, podczas którego można było oglądać dwa ga-
tunki filmowe-bajka i film fabularny. Całość imprezy podsumo-
wał „Festiwal piosenki angielskiej”, gdzie zaśpiewał również 
absolwent naszej szkoły Rafał Zdrzałek.  Zaangażowanie 
uczniów i wspaniała praca w grupach utwierdziły organizatorów 
w przekonaniu, że warto kontynuować coroczne „Dni ze sztuką”. 
 
Pierwszy tydzień wakacji upłynął pod znakiem aktywnego wypo-
czynku. I choć półkolonii letnich nie organizowali nauczyciele 
wychowania fizycznego, ten tydzień był zdecydowanie sportowy. 
Grupa chętnych uczniów grała w kręgle, pojechała na basen do 
Gorzyc, ćwiczyła wspinaczkę na ściance w Niedobczycach. Poje-
chaliśmy też do Pszczyny do pokazowej zagrody żubrów oraz 
skansenu wsi pszczyńskiej. Najwięcej jednak wysiłku wymagała 
wycieczka rowerowa do Rud.  Około 50-ciokilometrowa prze-
jażdżka do Rud (połączona ze spacerem po parku kompleksu 
klasztorno-pałacowego), dalej leśną dydaktyczną ścieżką rowero-
wą w stronę przysiółka Brandolka, przez pożarzysko z 1992 roku 
w kierunku „Magdalenki”, a uwieńczona zasłużonym grillem. 
Nagrodą dla opiekunów i organizatorów półkolonii były zadowo-
lone twarze uczestników oraz ich wzorowe, kulturalne zachowa-
nie; pod tym względem gimnazjaliści nie zawiedli i, jak zwykle, 
pokazali klasę. 

Dominika 

PÓŁKOLONIE LETNIE W CZERNICY 

Tegoroczny wypoczynek uczniów SP w Czernicy odbywał się        
w terminie 28.06.10r.-02.07.10r. Podczas tych 5 dniu dzieci miały 
okazję zobaczyć wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc. Pierwsze-
go dnia koloniści mieli możliwość doskonalenia swych umiejętno-
ści pływackich na basenie w Gorzycach. Pod czujnym okiem ratow-
ników dzieciaki mogły korzystać z kąpieli w jacuzzi, basenie płyt-
kim oraz głębokim. Największą atrakcją okazały się jednak bicze 
wodne oraz ogromna zjeżdżalnia. Następnego dnia uczniowie spę-
dzili aktywnie czas na kręgielni w „Fantasy Park” w Rybniku. Star-
sze dzieci rywalizowały miedzy sobą o tytuł najlepszego gracza, 
młodsze natomiast uczyły się zasad tej interesującej gry. Kolejny 
dzień uczestnicy półkolonii spędzili w Pszczynie. Wizyta w tym 
mieście rozpoczęła się od zwiedzenia Zagrody Żubrów, gdzie dzieci 
miały okazję spotkania się oko w oko z jednymi z największych 
zwierząt. Oprócz żubrów zagrodę zamieszkiwali także przedstawi-
ciele innych gatunków tj. pawie, jelenie, sarny, muflony, dzikie 
kaczki oraz gęsi. Uczniowie zostali zaproszeni także na projekcję 
filmu 3D opowiadającego o historii Pszczyny oraz pojawieniu się 
żubrów na jej terytorium. Następnie spacerkiem nasi koloniści udali 
się pod Muzeum Zamkowe, gdzie poznali historię tego miejsca oraz 
mogli się przekonać jak w dawnych czasach mieszkali zamożni 
ludzie.  By móc porównać życie biedniejszych mieszkańców 
Pszczyny na zakończenie wycieczki udano się do Zagrody Wsi 
Pszczyńskiej. Tutaj oczom dzieci ukazały się stare drewniane 
chłopskie chaty oraz budynki gospodarcze tj. masztarnia, kuźnia, 
stodoła, wozownia, spichlerz czy też młyn. Czwartego dnia uczest-
nicy półkolonii zwiedzili zabytkową kopalnię „Ignacy-Hoym”        
w Niewiadomiu, gdzie chętnie wysłuchali historii owej kopalni oraz 
poznali tajniki pracy górnika. Największym wyzwaniem było wej-
ście na wysoką wieżę ciśnień skąd można było podziwiać panoramę 
Górnego Śląska. Jednakże wizyta w kopalni nie była jedyną atrak-
cją tego dnia.  Po przyjeździe na teren szkoły dzieci udały się do 
hali sportowej by wziąć udział w zawodach z nagrodami. Po go-
dzinnych zmaganiach wybranych drogą losową rzędów wyłoniono  
i nagrodzono zwycięskie zespoły. Pozostali uczestnicy otrzymali 
nagrody pocieszenia. Finałem naszych półkolonii była wizyta          
w Multikinie w Rybniku. Uczniowie zobaczyli film „Toy Story 3” 
nagrany w technice trójwymiarowej.  

Każdego dnia dzieciaki wracały z uśmiechem na twarzy, za który 
dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom życzliwym, którzy 
pomagali nam w organizacji tego wypoczynku. Chcielibyśmy po-
dziękować w szczególności Wójtowi Gminy Gaszowice, firmie 
PREFROW, Ośrodkowi Kultury „Zameczek”, p. Małgorzacie Wi-
tek, p. Błażejowi Kaczmarczykowi, p. Adamowi Grzelcowi, p. Mał-
gorzacie Mielimonce, oraz p. Teresie Zdrzałek. Dziękujemy także 
wszystkim opiekunom, którzy troszczyli się o bezpieczeństwo dzie-
ci – paniom Aleksandrze i Magdalenie Stacherom, Ilonie Paluch, 
Iwonie Kwiatoń, Aleksandrze Kuśnierek, Eugenii Boczek, Zenobii 
Mrozek, Bożenie Papierok, Agnieszce Chowaniec oraz panom Eu-
geniuszowi Brodniakowi i Markowi Graniecznemu.  

Organizatorzy 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK W CZERNICY 
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 30 
sierpnia 2010 r. odbędzie się przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w miejscowości 
Czernica przy ul.Powstańców. Działki o powierzchni 
około 800 m2, położone są w terenie jednorodzinnej 
zabudowy mieszkaniowej. Szczegółowych informa-
cji udziela pracownik Referatu Gospodarki Grunta-
mi, pokój nr 02 tel.(32) 43 27 151. 
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W czerwcu i lipcu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach: 

25 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego; 

25 czerwca  - III edycja przeglądu rockowego „Piecowsko”; 

26 czerwca - gminne zawody strażackie w Szczerbicach; 

5 lipca - ognisko podczas półkolonii w Szczerbicach; 

11 lipca - Dni Czernicy oraz rajd samochodowy o puchar 
Wójta; 

15 lipca - Gminna Rada Sportu; 

17 lipca - festyn sołecki w Szczerbicach; 

20 lipca - odwiedziny młodzieży przebywającej na obozie        
w Wapiennicy. 

17.06.br. na nowo otwartym Orli-
ku w Lyskach odbył się finał roz-
grywek w piłkę nożną pomiędzy 
SP Czernica i SP Lyski klasy piąte 
i młodsi. Piękna słoneczna pogoda 
i dobry nastrój piłkarzy przyczynił 
się do stworzenia tego wspaniałe-
go sportowego widowiska. Oby-
dwie ekipy wraz ze swoimi opie-
kunami a zarazem trenerami poka-
zały, ze piłka nożna to ich sporto-
wa pasja. Jednakże lepsi w tym 
Małym Mundialu okazali się być 
zawodnicy z Czernicy wygrywa-
jąc spotkanie  wynikiem 10:3. 
Stawką był awans do rozgrywek 
rejonowych, które odbędą się we 
wrześniu. To nie pierwszy w tym 
roku sukces trampkarzy z Czerni-
cy, dlatego też ogromna radość      
i zadowolenie towarzyszyło im 
przy odbiorze złotych medali 
ufundowanych przez Starostwo 

Powiatowe. Zawodnicy poczęsto-
wani zostali również kołaczykami 
i napojami.   

Skład drużyny: Krakowczyk 
Łukasz, Olszyna Radek, Durczok 
Ramon, Wieczorek Łukasz, Ma-
jer Kamil, Folmert Adrian, Kubi-
ca Tomasz, Wita Adam, Płaza 
Adrian, Tlon Marcin (bramkarz), 
Kowalski Paweł, Ryszewski 
Patryk (bramkarz), Kozłowski 
Jakub, Nowak Dawid.  

Opiekun: mgr Zenobia Mrozek. 

Gratulacje piłkarzom złożyli 
organizatorzy, koledzy, p. dyrek-
tor Iwona Witek, nauczyciele        
i rodzice. Natomiast pan Jacek 
Ryszard udzielił wsparcia finan-
sowego na drogę ich dalszych 
piłkarskich zmagań, za co należą 
mu się serdeczne podziękowania. 

TRENING CZYNI MISTRZA 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

Piaszczyste boisko przy szkole w Lyskach okazało się bardzo 
szczęśliwe dla Klaudii Syrek i grającej z nią w parze Karoliny 
Wojaczek z Gimnazjum w Piecach. Dziewczyny bardzo dobrze 
zaprezentowały się w meczach siatkówki plażowej i odniosły ży-
ciowy sukces w tej dyscyplinie zajmując pierwsze miejsce i zdoby-
wając Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego. Drużyna prowadzona 
przez nauczyciela z Pieców – Cezarego Stachurę rozegrała fanta-
styczne spotkania i w zaciętej walce, pokonała pozostałe ekipy.          
II miejsce zajęły dziewczyny z Jankowic, a na trzeciej pozycji 
uplasowali się gospodarze – gimnazjalistki z Lysek. 

Lyski, po raz szósty z rzędu były gospodarzem zmagań w Turnieju 
Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego. I tu 
należy pochwalić organizatorów. Turnieje w Lyskach  organizowa-
ne są wzorowo. Jak zwykle nie zabrakło świetnej atmosfery, choć 
na pogodę można było trochę ponarzekać. Ostatni mecz z udziałem 
naszych zawodniczek odbywał się już w strugach deszczu. 

Pary zaprezentowały bardzo wysoki poziom i trudno było przewi-
dzieć kto tak naprawdę zwycięży – ostatecznie zadecydowały małe 
punkty. Zwyciężczynie turnieju nie ukrywały zadowolenia i rado-
ści, jednak podkreślały, że było to bardzo trudne i przede wszyst-
kim wyrównane spotkanie. 

Najwięcej powodów do zadowolenia miała jednak Karolina Woja-
czek uznana zarówno przez organizatorów jak i przez sędziego za 
najlepszą zawodniczkę turnieju. Jej zagrywki, odbicia i zbicia oce-
niono najwyżej i w związku z tym słusznie nagrodzono ją statuet-
ką.        CeziS 

WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW 

Piętnastego czerwca w kawiarni OKiS w Gaszowicach Zarząd Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego zorganizował podsumowanie osiągnięć 
sportowych uczniów szkół Gminy Gaszowice. Z każdej placówki nominowa-
nych do wyróżnienia zostało dwoje uczniów, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki sportowe w roku szkolnym 2009/2010. Na uroczystość tą zaproszono 
wielu gości: Wójta Gminy Gaszowice pana Andrzeja Kowalczyka, Radnego 
Powiatowego – Zbigniewa Goworowskiego, przedstawicieli Urzędu Gminy - 
Jerzego Sierka,  Wioletę Żuchowicz, Dyrektorów Szkół – Iwonę Witek, 
Sylwię Mazurek, Andrzeja Mrozka, Prezesa Gminnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Lider” – Mariusza Gawliczka oraz nauczycieli Wycho-
wania Fizycznego uczących w naszych szkołach. Głównymi aktorami tego 
dnia byli jednak najwybitniejsi sportowcy, którzy wraz z rodzicami przybyli 
na spotkanie. Wszystkich zgromadzonych przywitał Wójt Gminy, który 
pogratulował rodzicom tak wybitnych i uzdolnionych pociech oraz samym 
zainteresowanym osiągnięć sportowych jakie udało im się dokonać w minio-
nym roku szkolnym. Następnie głos zabrał przedstawiciel Gminnego SZS 
wymieniając osiągnięcia zaproszonych sportowców oraz przedstawił ich 
rodziców: 

Gimnazjum Piece –  Anna Porwoł, Klaudia Syrek 

SP Gaszowice – Patryk Syc, Sebastian Szymura 

SP Czernica – Łukasz Newe, Denis Czekała 

SP Szczerbice – Edyta Gołofit, Piotr Wieczorek 

Rodzice: Maria i Bogusław Porwoł, Danuta i Bogusław Syrek, Aleksandra      
i Mirosław Syc, Jolanta i Marian Szymura, Maryla i Bogdan Newe, Mariola   
i Waldemar Czekała, Bogusława i Marek Gołofit, Mirela i Franciszek Wie-
czorek 

Najlepsi sportowcy z naszej gminy otrzymali wyróżnienia, a rodzice  podzię-
kowania z rąk pana Wójta. Na zakończenie głos zabrał prezes GUKS, który 
podziękował Wójtowi Andrzejowi Kowalczyk oraz Radnemu Powiatowemu 
Zbigniewowi Goworowskiemu za pomoc, wsparcie i działalność na rzecz 
rozwoju sportu szkolnego w naszej Gminie. Dla uhonorowania wręczono 
pamiątkowe patery w podziękowaniami. 

Wszystkim Sportowcom i Rodzicom w imieniu Szkolnego Związku Sporto-
wego jeszcze raz Gratulujemy i życzymy wielu zwycięstw i osiągnięć           
w dalszej karierze sportowej. 

SKAT - PODSUMOWANIE CYKLU TURNIEJÓW 

W dniu 19.06.2010 r. w Hali OKiS – u Gaszowice odbył się ostatni 
tj. 4 turniej z cyklu „Wielki Gran” o Puchar Wójta Gminy Gaszo-
wice. W turnieju tym wzięło udział 52 skaterów. Pierwsze miejsce 
zajął zawodnik LKS „DĄB Gaszowice” kolega Krzysztof Toma-
szewski z wynikiem 3286,  drugie miejsce Kobut Jerzy LKS Górki 
Śląskie 2927, a trzecie miejsce z wynikiem 2763 P. Monika Gajda 
Forteca Świerklany. 

Ogółem w cyklu uczestniczyło 118 zawodników. W klasyfikacji 
ogólnej pierwsze miejsce zajęła P. Gajda Monika z Fortecy Świer-
klany z wynikiem 8582 drugie miejsce Tomaszewski  Bolesław 
8150, trzecie miejsce Pielacz Marian 7944, czwarte miejsce Jeszka 
Benedykt 7766 LKS „DĄB Gaszowice”, piąte miejsce Kobut Jerzy 
7625 LKS Górki Śląskie. 

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry: 1 -  zwycieżczynie turnie-
ju siatkówki plażowej w Lyskach; 2 - strażacy z Bruntalu w Czechach pod-
czas zawodów strażackich w Szczerbicach; 3 - uczestnicy szczerbickich 
półkolonii na wycieczce w Brennej;  4 - gimnazjaliści na wycieczce rowero-
wej w Rudach; strona prawa od góry: 5 - Uczestnicy czernickich półkolonii 
na terenie kopalni Ignacy-Hoym; 6 - Dni Czernicy, występ zespołu Duo-Fix; 
7 - Występ Chóru Bel Canto w Bruntalu; 8 - piłkarze SP Czernica. 
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