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24 czerwca br. uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

opuścili mury szkoły. Wręczono świadectwa, nagrody, wyróżnienia oraz podzię-

kowania. Każdy trzecioklasista naszego gimnazjum może otrzymać tzw. "Nagrodę 

Najlepszego Absolwenta". Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie: średniej 

ocen powyżej 5,2, wzorowej oceny z zachowania, uzyskanie 90% z egzaminu gim-

nazjalnego lub tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, artystycznego lub spor-

towego i otrzymanie wtedy nie mniej niż 80% z egzaminu gimnazjalnego.  

W tym roku do grona najlepszych absolwentów gimnazjum dołączyła Magdalena 

Stępień, która spełniła powyższe kryteria osiągając wysokie wyniki na egzaminie 

oraz dodatkowo wybitne sukcesy w sporcie.  Bar-

tosz Chwila otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki 

na egzaminie gimnazjalnym. Najlepszymi sportow-

cami zostali: Magdalena Stępień oraz Kamil Ogon. 

Absolwenci w lipcu dostali się do szkół ponadgim-

nazjalnych, wszystkim gratulujemy wyników w na-

uce i życzymy dalszych sukcesów. Gimnazjum Piece 

„Do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć dalej” 



Gmina Gaszowice planuje w roku 2017 rozpocząć wdrażanie 

kolejnej edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 

W ramach PONE planowane jest wsparcie finansowe inwesty-

cji związanych z modernizacją źródeł ciepła tj. wymiana sta-

rych kotłów na nowoczesne kotły spełniające normy i posia-

dające stosowne certyfikaty. Możliwe będzie również pozy-

skanie dotacji na zabudowę instalacji solarnych lub pomp cie-

pła wykorzystywanych do przygotowywania ciepłej wody 

użytkowej, ale tylko w przypadku nieruchomości wyposażo-

nych w kocioł posiadający certyfikat. Pracę nad PONE rozpo-

czynamy od przekazania ankiety, właścicielom budynków 

mieszkalnych położonych na terenie naszej gminy. Osoby zain-

teresowane otrzymaniem dotacji na inwestycje związane z 

ograniczeniem niskiej emisji w latach 2017-2019, proszone są 

o złożenia ankiety w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Gaszowice (parter - pokój 03), do dnia 30 września 

2016 roku. Osoby które złożą ankietę będą miały pierwszeń-

stwo udziału w PONE. Gmina sfinansuje program z pożyczki 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku z powyższym 

kwota pożyczki będzie tożsama z wysokością złożonego przez 

mieszkańców Gminy zapotrzebowania na projekty moderniza-

cyjne, w odniesieniu do możliwości finansowych budżetu gmi-

ny. Planuje się, że kwota dotacji na poszczególne działania 

wyniesie 5000 zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów danej 

inwestycji. Ponadto w ramach PONE będzie można skorzystać 

tylko i wyłącznie z dotacji do jednej inwestycji. Ankiety do-

stępne są w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 03).     GCI 

KIERUNEK: DZIKI ZACHÓD! 
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Pod koniec roku szkolnego 40-osobowa grupa gimnazja-

listów wyróżniających się w nauce, sporcie i pracy dla 

szkoły wyruszyła na wycieczkę do… Żor! Cel wyprawy 

wprawdzie niezbyt odległy, ale jeśli dodać do tego możli-

wość przeniesienia się w czasie i przestrzeni – robi się 

ciekawie!  

Najpierw – MUZEUM OGNIA: prezentacja multimedial-

na na temat historii pożarnictwa w Żorach, a później – 

zwiedzanie i test wiedzy. Niby wycieczka - nagroda, dzień 

wolny od nauki, a jednak nie dają uczniom spokoju… To 

jednak taki zupełnie niegroźny sprawdzian! Ocenami 

wprawdzie nie straszą, a  mimo to każdy z uczestników 

wycieczki wnikliwie ogląda eksponaty muzealne i szuka w 

nich ukrytych odpowiedzi. Jest tajemniczy domek, w któ-

rego okienka trzeba zajrzeć, są odpowiedzi ukryte na 

ścianach sali… Oj, niełatwo to wszystko ogarnąć! 

No i okazuje się, że test występuje nie w jednej, a w kil-

ku wersjach – pytania są różne! Ambicja nie pozwala od-

puścić… Wszyscy – nauczyciele również  - wytrwale 

szukają. A gdy kartka już wypełniona – kolejka do skane-

ra, który powie prawdę… Są emocje – jest zabawa! 

Urządzenie skanuje testy i podaje wyniki. Jest bardzo 

dobrze!  

Następny etap wycieczki to MIASTECZKO WESTER-

NOWE – TWINPIGS. Animatorka opowiada o historii, 

kulturze, przyrodzie i geografii USA, o polskich osadni-

kach w Ameryce, o wynalazkach XIX w. Później – atrak-

cje: pokaz iluzji, pojedynek rewolwerowców, napad na 

bank… W Zaklętym Salonie można przejrzeć się w kilku 

zwierciadełkach i stwierdzić, że w lustrze, które mamy w 

domu, wcale nie wyglądamy aż tak źle! Najwięcej emocji 

budzi Tajemnicze Podziemie 4D – najodważniejsi w tę 

podróż wyruszyli kilka razy… W Nawiedzonej Sztolni 

rzeczywiście straszyło! Koło Młyńskie Far West, Family 

Coaster, Karuzela Trapera – tu też trzeba odwagi! Dla 

mniej odważnych – Małe ZOO. Na posiłek udajemy się 

do Restauracji Mexicana.  

Po krótkim odpoczynku – zabawy ciąg dalszy. Potem pa-

miątkowe zdjęcia i  powrót do domu…  

Organizatorzy wycieczki: 

Danuta Dworaczek, Mariusz Gawliczek, 

Sylwia Malczok, Katarzyna Skupień 

Chcesz wymienić piec? Złóż ankietę! 

W dniach 20, 21, 22  września 2016 r. odbędzie się 

zbiórka odpadów budowlanych. Do odpadów budowla-

nych zaliczamy pozostałości po drobnych remontach.  

Odpady budowlane należy dostarczyć do kontenerów, 

które będą się znajdowały obok Zakładu Obsługi Komu-

nalnej przy ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach. 

 

DO ODPADÓW BUDOLANYCH ZBIERANYCH W 

RAMACH SYSTEMU GMINNEGO ZALICZAMY: 

deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, pło-

ty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejni-

ki, płytki, rolety, gruz ceglany, tynkarski, betonowy, sty-

ropian,  drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, 

szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, 

odpady instalacyjne, wszystkie inne frakcje odpadowe 

powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych 

czy rozbiórkowych, które nie wymagają zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę wymaganego ustawą Prawo Bu-

dowlane. 

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH ZBIERANYCH 

W RAMACH SYSTEMU GMINNEGO NIE ZALICZA-

MY 

odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających od-

pady niebezpieczne, papy, eternitu, opakowań po środ-

kach ochrony roślin, opakowań po farbach i rozpusz-

czalnikach czy olejach samochodowych.   Ref. Ochrony Środ. 

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH 
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POZYSKAJ ŚRODKI NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

POPRZEZ STOWARZYSZENIE LYSKOR 

Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą? Koniecznie przeczytaj poniższe informacje. 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez: 

a/ Podejmowanie działalności gospodarczej, 

b/ Rozwijanie działalności gospodarczej, 

c/ Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 

d/ Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-c. 

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 

a) W ramach krótkich łańcuchów dostaw, 

b) W zakresie świadczenia usług turystycznych,  

c) W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, 

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targo-

wisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania. 

Kto może uzyskać dofinansowanie? 

Osoba fizyczna, jeżeli: 

- Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

- Jest pełnoletnia; 

- Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba nie wykonuje działalności gospodarczej; 

- Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą; 

- Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

- Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jed-

nostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać 

się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie – podejmowanie działalności, 

- W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 

warunki wymienione w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. 

Tabela. Przedstawienie różnic pomiędzy zakładaniem działalności gospodarczej a jej rozwijaniem 

  

  

 

Planowany nabór wniosków: wrzesień – październik 2016:  

- na zakładanie działalności,  

- rozwój działalności gospodarczej,  

- rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2023 (LSR) – dokument programowy zawierający 

informacje dot. założeń instrumentu RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność m.in. cele ogólne i szczegółowe, 

wskaźniki, budżet. Ze Strategią można zapoznać się na stronie www.lyskor.pl 

Obszar objęty LSR – Gmina Gaszowice, Gmina Jejkowice, Gmina Kornowac, Gmina Lyski, Miasto Pszów 

Zapraszamy na konsultacje do biura Stowarzyszenia! Pstrążna, ul. Szkolna 7, tel. 32 440-76-01, email: biuro@lyskor.pl 

www.lyskor.pl 

  Podejmowanie działalności Rozwijanie działalności 

Dofinansowanie Premia 100% kosztów (70% kwoty wypła-

cone po podpisaniu umowy, 30% po rozli-

czeniu wniosku) 

Refundacja – 70% kosztów kwalifikowal-

nych 

  

Wysokość dofinansowania 50 000 zł od 50 000 zł do 300 000 zł 

Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy 

(w przeliczeniu na pełne etaty średnio-

roczne) 

Utrzymanie miejsca pracy przez min. 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej 

Utrzymanie miejsca pracy przez min. 3 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej 

  Podmiot ubiegający się o wsparcie nie 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolni-

ków z mocy ustawy i w pełnym zakresie 

(za wyjątkiem podjęcia działalności jako 

produkcja artykułów spożywczych lub 

produkcja napojów 

  

  W okresie 2 lat poprzedzających złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy podmiot 

ubiegający się o pomoc nie wykonywał 

działalności gospodarczej (nie był wpisany 

do CEIDG lub KRS i nie została mu do-

tychczas przyznana pomoc w tym zakresie 
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Ostatni miesiąc postawił 

Ośrodek Kultury do góry 

nogami. 26 maja 2016 r., tra-

dycyjnie w Boże Ciało, już po 

raz piąty odbył się Piknik Hi-

storyczny. Tak znamienna 

data skłoniła członków Stowa-

rzyszenia Działań Lokalnych 

Spichlerz do pochylenia się 

nad biografiami nietuzinko-

wych, czernickich dam. 

„Kobiety z torebki” stały się 

motywem przewodnim tego-

rocznego pikniku. Zgodnie z 

ambicjami Stowarzyszenia – 

każdy uczestnik wydarzenia 

mógł odnaleźć coś dla siebie. 

Dla najmłodszych została 

przygotowana gra terenowa 

przybliżająca niezwykłe życio-

rysy czernickich kobiet: Rosi-

ny Gross, Albiny Adamietz, 

Emmy Adamietz, Anieli Fran-

cus, Marty Bezuch, Anieli 

Ciwis, Gertrudy Klimek, Anny 

Błaszczok, Gertrudy Jeszki. 

Starsi uczestnicy wydarzenia 

odkryli magię teatru papiero-

wego podczas spektaklu te-

atralnego. Swoją wystawą 

fotografii „Kobieta z kreden-

su”, w ciekawy sposób, zapre-

zentowała się Grupa FotoSpi-

chlerz. Świętowanie nie mo-

gło obyć się bez występów 

lokalnych grup działających 

przy OK oraz w Szkole Pod-

stawowej w Czernicy. Było 

miejsce na lokalną gastrono-

mię i przysmaki, miejsce ani-

macji dla najmłodszych, a dla 

wytrawnych koneserów – 

koncerty zespołów: Coast 

patrol, Grawitacja oraz Tur-

bulencja. Spore emocje wzbu-

dzały także biegi uliczne, któ-

re wpisały się już na stałe w 

obszar pikniku. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom i 

potrzebom lokalnej społecz-

ności, od 3 lat Stowarzyszenie 

jest organizatorem Czernic-

kiego Biegu Ulicznego. W 

ubiegłym roku zdecydowano 

się także na zorganizowanie 

Biegu Dziecięcego, zgodnie ze 

starym porzekadłem, że 

„czym skorupka za młodu 

nasiąknie…”. Sportowa rywa-

lizacja połączyła pokolenia, 

stała się fantastycznym sposo-

bem na rodzinne spędzanie 

wolnego czasu. Uśmiech na 

twarzach biegaczy wyraża 

zawsze to samo – dumę, za-

dowolenie i radość z pokony-

wania własnych, wewnętrz-

nych barier. Emocje na mecie, 

uściski, medale – warto po-

dejmować organizacyjny trud 

dla takich chwil. Pragniemy 

podziękować wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do orga-

nizacji pikniku – nie sposób 

wymienić wszystkich z nazwi-

ska i nie ma takich słów, któ-

re oddałyby naszą wdzięcz-

ność.  

Czy słyszeliście o Dniu Pustej 

Klasy? 17 czerwca do Tajem-

niczego Zamkowego Ogrodu 

zawitała klasa I z SP w Czerni-

cy. Opuściła mury swojej 

szkoły, żeby spędzić czas na 

łonie natury i dostrzec jej 

bogactwo. Dzień Pustej Klasy 

powstał właśnie z myślą o 

powrocie do korzeni i przy-

rody. Stowarzyszenie posiada 

w swoich zasobach fotografię 

zamkowego parku wykonaną 

prawdopodobnie w latach 30-

tych. Urok tego miejsca nie 

może pozostać w ukryciu – 

trzeba go promować i zachę-

cać do eksplorowania. Nie 

bez przyczyny w 2014 roku 

do użytku lokalnej społeczno-

ści została oddana ścieżka 

przyrodnicza. To niezwykły 

zasób. Dzieci wykonały 

wszystkie zadania przemycają-

ce edukację w zakresie ekolo-

gii i ochrony przyrody. Zatem 

znalazły pomnik przyrody, 

nauczyły się pomiaru w tzw. 

pierśnicy, stworzyły obraz 

malowany naturą, kolaż z 

darów natury, zadbały i na-

karmiły zamkowe rybki w 

stawie. W tak ciekawych 

okolicznościach przyrody, ze 

smakiem delektowały się 

własnoręcznie przygotowa-

nym koktajlem oraz lemonia-

dą.  

19 czerwca 2016 r. Ośrodek 

Kultury gościł dwie niezwy-

kłe niewiasty z Rowerowego 

Domu Kultury – Ulę i Zuzę.  

Dziewczyny są w trasie od 

kwietnia 2016 r., przemierza-

ją Polskę i odwiedzają przy-

graniczne instytucje kultury. 

Podróż Uli i Zuzy to nie tyl-

ko promocja aktywnej tury-

styki, ale przede wszystkim 

poruszają one zagadnienia 

edukacyjno-kulturowe, dys-

kutują z najmłodszymi o 

trudnych aspektach związa-

nych z tym, co "Obce - In-

ne". Wraz z uczestnikami 

zastanawiają się, co znajduje 

się poza granicą, skąd w ogó-

le biorą się granice, kto je 

wyznacza i dlaczego. Podej-

mują one trudne zagadnienia 

związane z koniecznością 

opuszczania własnego kraju. 

W tym celu wykorzystują  

japoński teatr ilustracji ka-

mishibai. Zapraszamy zatem 

do Ośrodka Kultury w Czer-

nicy – wspólne odkrywanie 

może stać się fascynującą 

podróżą w nieznane.  

Małgorzata Krajczok, OK 

„Zameczek” w Czernicy 

Pozytywnym akcentem za-

kończył się ostatni w tym 
roku szkolnym wyjazd na 

zawody sportowe uczniów 
SP Gaszowice. Drużyna zło-

żona z uczniów tylko klas 
piątych znakomicie rozegrała 

zawody ogrywając rywali z 
SP Jejkowice oraz SP Czer-

nica. Zawody zorganizował 
MMKS Rybnik wraz ze Szko-

łą Podstawową w Jejkowi-
cach, którzy w ten sposób 

promowali koszykówkę oraz 
szukali sportowych talen-

tów. Nasi uczniowie zostali 
zauważeni przez trenerów z 
Rybnika i zaproszeni na tre-

ning do klubu. Zespoły roz-
grywały swoje mecze syste-

mem każdy z każdym na 
zmianę grając każdą kwartę 

(dziewczyny, chłopcy), a 
wynik końcowy był złożony 

z sumy wszystkich kwart. 
WYNIKI: 

GASZOWICE vs JEJKOWI-
CE - 88:21, 

GASZOWICE vs CZERNI-
CA - 51:8, 

CZERNICA vs JEJKOWICE 
- 26:15. 

Skład Drużyny: Zientek 
Aleksandra, Holesz Natalia, 
Buczek Magdalena, Roszak 

Oliwia, Śmieja Wiktoria, 
Szweda Wiktoria, Gawlas 

Natalia, Piekorz Dominik, 
Hadam Jacek, Niewrzoł Bar-

tosz, Czogała Patryk, Bar-
czak Paweł, Ogon Rafał, Zie-

leźny Bruno, Mazurek Karol. 
Ł. Wojaczek 

Codzienność Ośrodka Kultury w Czernicy Międzygminny  

Turniej  

Koszykówki 
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Dzielimy się radością czytania 

W maju i czerwcu młodzież 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach zrealizowała kam-

panię społeczną „Dziel się 

radością czytania” w ramach 

programu CEO „WŁĄCZ SIĘ. 

MŁODZI I MEDIA”. 

Najpierw został przeprowa-

dzony sondaż na najlepszą 

książkę. Wyniki dały obraz, 

po jakie teksty literackie sięga 

obecnie młodzież oraz jakie 

są ich ulubione książki z dzie-

ciństwa. 

Aby uświadomić innym, że 

czytania nie należy się wsty-

dzić, bo zawsze będzie na 

czasie, zorganizowaliśmy sesję 

zdjęciową „Nam też z książką 

do twarzy”. Pokazaliśmy w 

jakich sytuacjach i miejscach 

w szkole można czytać. 

8 maja w Dniu Bibliotekarza i 

Bibliotek wraz z bibliotekarką, 

panią Alicją Górecką ogłosili-

śmy konkurs „Z jakiej książki 

pochodzi ten cytat?”. 

Z kolei 30 maja w ramach I 

MIĘDZYNARODOWEGO 

TYGODNIA CZYTANIA 

DZIECIOM odwiedziliśmy 

uczniów klasy II c w Szkole 

Podstawowej im. T. Kościusz-

ki w Gaszowicach. Gimnazjali-

ści przygotowali czytanie z 

podziałem na role tekstu 

„SCOOBY-DOO! i tajemni-

czy aquapark”. Były zagadki, 

rebusy i krzyżówka dla dzieci. 

Nawiązując do tekstu bajki, 

zwrócono uwagę na zagadnie-

nia bezpieczeństwa nad wodą 

i kąpieli w miejscach strzeżo-

nych. 

 

4 czerwca młodzież włączyła 

się do Gminnego Dnia Dziec-

ka, przygotowując dla malu-

c h ó w  g r ę  t e r e n o w ą 

„SCOOBY-DOO! I TAJEM-

NICZA GRA”. Podczas reje-

stracji zespoły otrzymały ma-

pę i według wskazówek od-

wiedzały stanowiska. Dzieci 

samodzielnie lub z pomocą 

rodziców wykonywały zadania 

w siedmiu punktach. Były 

POSZUKIWANIA SCOOB-

Y’EGO - za-

danie sporto-

we. W SA-

LONIE PIĘK-

NOŚCI DA-

PHNE dzieci 

rysowały ob-

razki, zaś w 

PRACOWNI 

FREDA ukła-

dano puzzle. 

W STO-

ŁÓWCE U 

KUDŁATEGO należało na-

zwać wylosowane owoce i 

warzywa w języku polskim i 

angielskim. Velma zapraszała 

do BIURA DETEKTYWA, aby 

odgadnąć ukryte przedmioty i 

rozpoznać postać bajki o SC-

OOBY’M. TOR PRZESZKÓD 

Z DUCHAMI sprawdzał 

umiejętności fizyczne dzieci, 

zaś w KOMNACIE TAJEM-

NIC za pomocą dźwięków 

maluchy odgadywały ukrytą 

osobę TAJEMNICZEJ SPÓŁ-

KI. Na mecie dzieci otrzymały 

dyplomy i czekolady ufundo-

wane przez Gminę Gaszowi-

ce. W zabawie „SCOOBY-

DOO! I TAJEMNICZA GRA” 

wzięło udział ponad siedem-

dziesięcioro dzieci.  

 

8 czerwca pojechaliśmy na 

wycieczkę do Rybnika. Bilety 

do kina na film „Alicja po dru-

giej stronie lustra” ufundowa-

ne przez Radę Rodziców były 

nagrodą dla gimnazjalistów za 

bardzo duże zaangażowanie w 

działania na rzecz innych 

osób.  

 

10 czerwca wzięliśmy udział 

w ogólnopolskiej akcji czytel-

niczej „JAK NIE CZYTAM, 

JAK CZYTAM”, która polega-

ła na zaproszeniu wszystkich 

uczniów z ulubionymi książka-

mi do sali gimnastycznej, aby 

wspólnie poczytać. Następnie 

wykonano zdjęcia. 

16, 21 i 22 czerwca przepro-

wadziliśmy kampanię czytelni-

czą dla najmłodszych „GDZIE 

JEST SCOOBY?”. Odwiedzili-

śmy wszystkie szkoły i przed-

szkola Gminy Gaszowice, aby 

zachęcić najmłodszych do 

czytania. Przeczytaliśmy bajkę, 

której głównym bohaterem 

był  Scooby. Były zagadki, 

rebusy i krzyżówka dla dzieci. 

Nawiązując do tekstu bajki, 

zwrócono uwagę na zagadnie-

nia bezpieczeństwa w czasie 

wakacji. 

Dziękuję wszystkim osobom i 

instytucjom za współpracę w 

realizacji kampanii społecznej 

„Pokonujemy bariery archi-

tektoniczne i przełamujemy 

lody obojętności” oraz „Dziel 

się radością czytania”.  

Szczególnie dziękuję młodzie-

ży realizującej projekt za duże 

zaangażowanie. Kształtowanie 

postaw obywatelskich wśród 

młodzieży było istotnym ele-

mentem realizowanych kam-

panii. Uczniowie zwrócili 

uwagę na problemy osób nie-

pełnosprawnych oraz możli-

wość niesienia bezinteresow-

nej pomocy, która daje satys-

fakcję. Z kolei wyjście do spo-

łeczności lokalnej z akcją czy-

telniczą spowodowało, że 

gimnazjaliści nabrali pewności, 

że to co robią, może nieść 

radość innym. 

W czerwcu, jako jedna z nie-

licznych grup projektowych, 

zostaliśmy wyróżnieni przez 

CEO za wzorowe prowadze-

nie bloga. Otrzymaliśmy 

SREBRNĄ ODZNAKĘ – naj-

wyższe wyróżnienie dla ze-

społu, który rozpoczął pracę 

od drugiego semestru. 

 

Zapraszam do obejrzenia 

relacji z naszych działań na  

blogu SŁODZIAKI Z TV PA-

KI: http://blogiceo.nq.pl/

slodziakiztvpaki/ 

Koordynator projektu, 

Beata Małek 



Podstawowym zadaniem 

szkolnego „w-fu” oraz sportu 

jest zapewnienie wszystkim 

uczniom możliwości uczest-

nictwa w różnych atrakcyj-

nych formach aktywności 

ruchowej. Jest to ważny śro-

dek zapobiegania i eliminowa-

nia wszelkich zagrożeń zdro-

wotnych oraz zachowań pato-

logicznych. Zawody sportowe 

oparte na zasadach rywalizacji 

i współzawodnictwa indywi-

dualnego oraz zespołowego 

wyzwalają motywację, ambicję 

i chęć pracy nad sobą, co daje 

satysfakcję uczniom, nauczy-

cielom, szkole i środowisku, 

w którym żyjemy. 

W naszej szkole podsumowa-

nie sportu szkolnego odbyło 

się 17 czerwca br. Cały rok 

szkolny trwał Plebiscyt Spor-

towy na najaktywniejszego 

sportowca oraz na najaktyw-

niejszą klasę. Zwycięzcami i 

odbiorcami pucharów zostali 

Alicja Malcharczyk i Filip 

Szmajduch. W klasyfikacji 

klasowej zwyciężyła kl. VI, IVb 

- II miejsce, V - III miejsce, IVa 

- IV miejsce. Na wyróżnienie 

zasłużyli także następujący 

uczniowie: Wiktoria Siwczyk, 

Sonia Święty, Sandra Żucho-

wicz, Martyna Worek, Paulina 

Porwoł, Paulina Paprotny, 

Julia Worek, Roksana Szweda, 

Sandra Tomeczek, Martyna 

Szymiczek. W kategorii 

chłopców wyróżnili się: Al-

bert Zientek, Tomasz Śmie-

tanka, Jakub Hoszek, Dawid 

Szczyrba, Paweł Sambok, 

Czarnecki Adam, Miczek Ka-

mil. Obecny rok szkolny nale-

ży do bardzo udanych. Starto-

waliśmy reprezentując barwy 

szkoły 31 razy w następują-

cych dyscyplinach: sztafetowe 

biegi przełajowe dziewcząt i 

chłopców, gry i zabawy, tur-

niej piłkarski o Puchar D. Tu-

ska, piłka ręczna dziewcząt i 

chłopców, piłka siatkowa 

dziewcząt i chłopców, piłka 

nożna - turniej o Puchar Sta-

rosty, biegi łyżwiarskie dziew-

cząt i chłopców, tenis stołowy 

dziewcząt i chłopców, bieg 

uliczny im Margicioka i Hałacz-

ka, piłka nożna dziewcząt i 

chłopców, piłka nożna klas 

młodszych, zawody crossowe. 

Odnieśliśmy 7 zwycięstw i tym 

samym reprezentowaliśmy 

naszą gminę na zawodach po-

wiatowych. Te zaś wygraliśmy 

w piłce ręcznej dziewcząt, 

tenisie stołowym oraz biegach 

przełajowych. W półfinale 

Mistrzostw Województwa w 

Pietrowicach Wielkich dziew-

częta wywalczyły wysokie II 

miejsce w piłce ręcznej prze-

grywając tylko z SP Czuchów. 

W sztafetowych biegach prze-

łajowych również w półfinale 

Mistrzostw Województwa 

dziewczęta wywalczyły III 

miejsce. Największe jednakże 

sukcesy przyniosły starty w 

tenisie stołowym. Dziewczęta 

dotarły do Finału Wojewódz-

kiego, który odbył się w Chy-

biu. Biorąc pod uwagę, że 

szansa na wysoką lokatę była 

niewielka cieszyłyśmy się z XI 
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miejsca. W zawodach brało 

udział 16 drużyn z najwięk-

szych miast naszego woje-

wództwa. 

Również jako reprezentacja 

rejonu raciborskiego zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy brali-

śmy udział w Wojewódzkim 

Finale Igrzysk Wojewódzkich 

w Jastrzębiu Zdroju w łyżwiar-

stwie szybkim. Dziewczęta 

zajęły dobre 10 miejsce, a 

chłopcy - 9 na 14 startujących 

drużyn. Nasi biegacze wzięli 

także udział w Biegu Ulicznym 

w Rydułtowach, gdzie dziew-

czyny zajęły V miejsce, a 

chłopcy VI miejsce. To był 

bardzo pracowity rok. Ostat-

nio dzieci młodsze klas II-III 

wzięły udział w międzyszkol-

nym turnieju piłki nożnej orga-

nizowanym w Czerwionce-

Leszczynach i odniosły w nich 

zwycięstwo. 

Nasza szkoła kilkukrotnie peł-

niła rolę organizatora zawo-

dów. Razem z uczniami oraz 

we współpracy z Wójtem 

został zorganizowany II Tur-

niej Tenisa Stołowego dla do-

rosłych. Pragnę też dodać, iż 

zapraszaliśmy do szkoły nie-

zwykłych ludzi, którzy dzielili 

się z naszymi wychowankami 

swoimi sportowymi pasjami. 

Była to np. Ewa Bugdol wielo-

krotna utytułowana Mistrzyni 

Polski, a nawet Świata w Tria-

thlonie. Kolejnym gościem był 

Mistrz Polski - Wojciech Piel-

czyk uprawiający łucznictwo 

sportowe. Rodzice wysłuchali 

wykładu wygłoszonego przez 

zaproszonego do naszej szkoły 

dietetyka Tomasza Mrowca, 

który zwrócił uwagę na właści-

wy sposób odżywiania dzieci. 

Podczas całego roku szkolne-

go zostały zorganizowane 

sportowe wyjazdy na basen, 

lodowisko, wrotki, wycieczki 

rowerowe, górskie do parku 

linowego, do Energylandii oraz 

wycieczki piesze po naszej 

okolicy. Po raz drugi realizo-

waliśmy ministerialny program  

„W-F z klasą”. 1 czerwca 2016 

r. będzie dniem dobrze zapa-

miętanym przez naszych 

uczniów, ponieważ wszystkie 

dzieci w sposób bardzo aktyw-

ny brały udział w grach i zaba-

wach, konkurencjach sporto-

wych przygotowanych dla nich 

na Dzień Sportu w ramach 

Lokalnej Akcji Sportowej. W 

jego organizację byli bardzo 

zaangażowani wszyscy nauczy-

ciele, rodzice oraz obsługa 

szkoły za co serdecznie im 

dziękujemy wraz z koordyna-

torem programu panią Kamilą 

Dobrowolską. 

Podziękowania należą się 

przede wszystkim pani dyrek-

tor - Iwonie Witek, która 

wspiera zawsze wszystkie 

działania sportowe oraz rodzi-

com, którzy świadomi warto-

ści wychowawczych płynących 

z uprawiania sportu dopingo-

wali, motywowali i pomagali 

znosić porażki, a także cieszyli 

się sukcesami swoich pociech. 

Teraz udajemy się na zasłużo-

ne wakacje pamiętając, że 

„Ruch to zdrowie” więc odpo-

czywajmy bezpiecznie, aktyw-

nie i zdrowo.  

W sobotę 16 lipca br. przy 

niesprzyjających warunkach 

pogodowych, rozegrany zo-

stał turniej Oldbojów naszej 

gminy.  Turniej udało się roz-

strzygnąć, a jego klasyfikacja 

wyglądała następująco: I miej-

sce - Łuków Śląski I, II miejsce 

- Gaszowice, III miejsce —

Łuków Śląski II. 

W rozgrywkach turnieju so-

łeckiego na sali gimnastycznej 

w Szczerbicach przeprowa-

Pogoda nie dopisała dzona została jedyna konku-

rencja. Były to zawody w ringo. 

Najlepsza okazała się ekipa ze 

Szczerbic. Dziękujemy p. Bog-

danowi Langer za sędziowanie i 

pomoc w organizacji. Ponadto 

KRUS Rybnik zorganizował 

pokaz pierwszej pomocy wy-

konany przez strażaków z OSP 

Lyski i Szczerbice oraz prze-

prowadził konkurs bezpieczna 

praca w gospodarstwie domo-

wym. Pomimo deszczu uczest-

nicy bawili się do wieczora 

przy muzyce DJ Janusza.   GCI Na zdjęciu: Zwycięzcy zawodów w ringo. 



W maju br. na skrzyżowaniu 

ulic Sobieskiego i Wolności w 

Czernicy odsłonięto pamiąt-

kową tablicę poświęconą 

trenerowi Karoli Łukoszkowi. 

Poniżej przedstawiamy Pań-

stwu krótką bibliografię tej 

nietuzinkowej postaci. Auto-

rem tekstu jest Józef Gawli-

czek utytułowany wychowa-

nek trenera Łukoszka. 

Karol Lukoszek (ur. 16 

lutego 1924 w Czernicy, zm. 

5 sierpnia 2012 w Czernicy) - 

legendarny trener kolarstwa, 

powszechnie znany jako Ka-

rol Łukoszek. W Czernicy w 

gminie Gaszowice żył i aktyw-

nie działał na rzecz rozwoju 

sportu do końca swojego 

życia. Okres młodzieńczej 

działalności przerwała mu 

druga wojna światowa. Po jej 

zakończeniu Karol Lukoszek 

podjął pracę w Rybnickiej 

Fabryce Maszyn, doskonaląc 

się w zawodzie tokarza.        

W pierwszych latach powo-

jennych na wioskach zaczęły 

powstawać organizacje spor-

towe pod nazwą Ludowych 

Zespołów Sportowych .         

W czernicy powstała sekcja 

palanta, tradycyjnej gry na 

Śląsku. Karol Lukoszek szyb-

ko został jej zawodnikiem. 16 

lutego 1949 r. zawarł związek 

małżeński z Łucją Bierza.       

W tym samym roku zatrudnił 

się w kopalni Rydułtowy pra-

cując jako tokarz pod ziemią. 

Dzięki swojemu sportowemu 

zaangażowaniu został preze-

sem sekcji palantowej, organi-

zował imprezy i festyny spor-

towe, również zawody kolar-

skie. W 1957 roku Karol Lu-

koszek zgłosił w Okręgowym 

Związku Kolarskim w Kato-

wicach sekcję kolarską utwo-

rzoną na wzór LZS Myszków, 

której czołowym zawodni-

kiem był Bogusław Fornal-

czyk, późniejszy wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski i 

olimpijczyk z Rzymu. Od 195-

8 roku na całym Śląsku za-

wodnicy zrzeszeni w klubie 

LZS Czernica z sukcesami 

zaczynają startować w impre-

zach kolarskich. Rok później 

LZS Czernica jest uważany za 

jeden z najsilniejszych klubów 

reprezentujących Ludowe 

Zespoły Sportowe. W tym 

samym czasie Karol Lukoszek 

ukończył kurs i uzyskał 

uprawnienia instruktora ko-

larstwa. Zaczął wprowadzać 

regularne treningi, w których 

udział brała coraz liczniejsza 

grupa kolarzy. Czernicki klub 

uzyskiwał coraz lepsze wyniki. 

w 1960 roku do kadry naro-

dowej powołani zostają Józef 

Jochem i Józef Gawliczek, 

późniejszy zwycięzca Tour de 

Pologne z 1966 roku i cztero-

krotny uczestnik Wyścigu 

Pokoju. Dzięki sukcesom 

zawodników w wyścigach na 

terenie Śląska i kraju Karol 

Lukoszek znalazł się w gronie 

n a j l e p s z y ch 

trenerów ko-

larstwa w 

Polsce. Klub 

LZS Czernica 

pod wodzą 

Karola Lu-

koszka zdobył 

indywidualnie 

i drużynowo ponad 20 tytu-

łów mistrzów Śląska w róż-

nych kategoriach, sześć tytu-

łów Mistrza Polski. Zawodni-

cy wygrywali imprezy etapo-

we m.in. w wyścigach dookoła 

Serbii, Rumunii, Jugosławi, 

Szkocji, Słowacji i Anglii. Star-

towali w Wyścigu Pokoju, 

Tour de I'Avenir (traktowany 

jako Tour de France dla ama-

torów), mistrzostwach świata 

na szosie i w przełajach, a 

także w młodzieżowych mi-

strzostwach Europy. Karol 

Lukoszek był również sędzią 

kolarskim i organizatorem 

Wyścigu ROW-u Rybnik, 

który przez 28 lat miał rangę 

ogólnopolską. Za zasługi na 

rzecz rozwoju sportu i kolar-

stwa otrzymał wiele odzna-

czeń i wyróżnień. Zmarł w 

Czernicy 5 sierpnia 2012 roku 

w wieku 88 lat. 14 maja 2016 

roku w Czernicy przy ul. 

Wolności dzięki Staroście 

Powiatu Rybnickiego i wła-

dzom gminy Gaszowice od-

słonięto obelisk upamiętniają-

cy trenera Karola Lukoszka, 

zawodników i działaczy LZS 

Czernica.  

Wspomnienie trenera Łukoszka 
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(Na zdjęciu: Uroczyste odsło-

nięcie tablicy pamiątkowej; 

zdjęcie: J.Kawulok) 

Odznaczenia: 

maj 1958 - odznaczenie za dzia-

łalność na rzecz rozwoju spor-

tu na wsi, 

18 lipiec 1960 - Złota Odznaka 

za rozwój kolarstwa na wsi 

(nadana przez Radę Główną 

LZS Warszawa), 

13 wrzesień 1964 - Brązowa 

Odznaka za zasługi dla Kolar-

stwa polskiego (nadana przez 

Polski Związek Kolarski), 

8 listopad 1966 - Medal 20-

lecia Ludowych Zespołów 

Sportowych Warszawa za roz-

wój sportu na wsi, 

29 marzec 1967 - Srebrna Od-

znaka za zasługi dla Kolarstwa 

Polskiego (nadana przez Polski 

Związek Kolarski), 

14 marzec 1970 - Brązowa 

Odznaka za zasługi dla Kolar-

stwa Polskiego (nadana przez 

Polski Związek Kolarski), 

19 luty 1971 - Srebrna Odzna-

ka Zasłużonemu dla Rozwoju 

Województwa Śląskiego, 

14 listopad 1975 - Złota Od-

znaka za zasługi dla Kolarstwa 

Polskiego (nadana przez Radę 

Główną LZS Warszawa), 

30 październik 1984 - Złoty 

Order za zasługi dla Kolarstwa 

Polskiego (nadana przez Polski 

Związek Kolarski), 

13 kwiecień 1988 - Złoty Krzyż 

Zasługi za rozwój Sportu Pol-

skiego (nadany przez Minister-

stwo Sportu).  

Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju Oldbojów. 
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Od dnia 1 maja 2016 r.  
Urząd Gminy Gaszowice jest czynny w na-

stępujących godzinach: 

 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, 

czwartek od 7:00 do 17:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

PLANUJESZ USUNĄĆ AZBEST ?  

TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE 
Gmina Gaszowice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie 

projektu dotyczącego unieszkodliwiania odpadów zawierają-

cych azbest. W ramach projektu planuje się między innymi 

dofinansowanie usuwania, transportu i utylizacji azbestu 

(eternitu) zalegającego na budynkach mieszkaniowych i gospo-

darskich będących we władaniu osób prywatnych. W związku 

z powyższym zapraszamy właścicieli nieruchomości na któ-

rych jeszcze zalegają materiały azbestowe i w latach 2017 i 

2018 planują jego usunięcie do kontaktu z Referatem Ochro-

ny Środowiska (pokój 03) do dnia 5 sierpnia 2016 roku. Na 

podstawie złożonych przez Państwa deklaracji udziału w pro-

jekcie zostanie określona ilość azbestu jaka zostanie usunięta 

w najbliższych dwóch latach. Jednocześnie należy sobie zda-

wać sprawę, że usunięcie azbestowego pokrycia dachowego 

wiąże się z potrzebą montażu nowego pokrycia, co będzie 

kosztem własnym właściciela nieruchomości. 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU  

W GASZOWICACH 

ZAPRASZA NA  

MARSZ Z KIJKAMI  

- NORDIC WALKING 

pod okiem trenera. 

W każdy piątek od 1 lipca 2016 

Wymarsz o godz. 19.00. 

Zbiórka przed Ośrodkiem Kultury. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza 

w okresie wakacji dzieci na zajęcia sportowo-

rekreacyjne. Zajęcia będą odbywają się od ponie-

działku do piątku od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. 

Godziny zajęć od 9.00 do 12.00 

Zapisy dzieci można dokonać osobiście codziennie 

od godz. 8.00 do 20.00 w kawiarni ośrodka kultury 

lub telefonicznie 32 4305485. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje w dniach 

07.10.2016 r. – 16.10.2016 r. 

Wycieczko-pielgrzymkę do Włoch od Asyżu po Sycylię 

W programie wycieczki zwiedzanie: 

Loreto, Manopello, San Giowanni Rotondo, Monte 

Sant`angelo, Syrakuz, Katani, Pompei, Neapolu, Monte Casino, 

Asyż, Padwa.  

Koszt: 1999,00 zł  - od osoby 

Zapisy do 05.08.2016 r.  

Zaliczka 500,00 zł 

Pozostałość 1499,00 zł do 07.09.2016 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury 

Tel. 32 4305485 lub 608013387 

W cenie wycieczki opieka pilota, 7 noclegów w hotelach, 7 

śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie, transport autokarem. 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów, prze-

prawy promowej, przewodników lokalnych, przejazdy komu-

nikacją miejską  [110 euro]. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza w dniu 06.08.2016 r. 

na Święto Gaszowic 

W programie: 

 

10.00 -Turniej siatkówki plażowej o puchar dyrek-

tora OKiS Gaszowice - boisko obok sceny; 

17.00 - Muzyka disco dla dzieci; 

18.00 - Występ zespołu „Śląskie Trio” - Piotra Sze-

fera; 

19.30 - koncert zespołu „G-5”; 

20.00 - zespół „Singers”; 

20.30 - koncert zespołu „Magic”; 

22.00 - zabawa taneczna do której przygrywa  DJ 

Sebi; 

22.00 - pokaz ogni sztucznych. 

Patronat medialny: Tygodnik Rybnicki i Radio 90. 

Warsztaty letnie dla dzieci „Lato z Astrid” 

 

W ciągu pięciu dni dzieci będą miały okazję zaprzyjaźnić 

się z bohaterami książek Astrid Lindgren i samemu prze-

żyć ich przygody. Warsztaty nastawione są przede 

wszystkim na niczym nieskrępowane stymulowanie dzie-

cięcej wyobraźni, kreatywne zabawy oraz na całkowitą 

bliskość z naturą. Uczestnicy letniego wypoczynku mają 

zapewnione całodzienne wyżywienie. Dokumentacja fo-

tograficzna z lipcowej edycji warsztatów dostępna na 

profilu facebookowym Ośrodka Kultury "Zameczek". 

Organizator warsztatów: Ośrodek Kultury „Zameczek” 

w Czernicy. Termin: 01.08 – 05.08.2016 r. 

Godziny: 9.00-15.00 

Koszt: 250,00 

Miejsce: Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy 

WCZASY Z TRANSPORTEM - DĄBKI  

OŚRODEK WCZASOWY „CARBO” 

termin: 17 – 24.09.2016 r. 

WYŻYWIENIE 3 RAZY DZIENNIE 

KOSZT 790 ZŁ – 7 DNI 

Cena zawiera: 

7 noclegów, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 

obiad serwowany, przejazd autokarem. 

ZAPISY U MARII FAUCZ POD NR TEL: 695135560 


