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Drodzy Mieszkańcy ! 

Pragnę wyrazić głębokie wyrazy współczucia wszystkim, którzy w jakikol-

wiek sposób zostali poszkodowani podczas nawałnicy, która przeszła 

przez naszą Gminę 7 lipca bieżącego roku. 

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znalazła się część rodzin 

naszej Gminy, a także widząc ogrom zniszczeń postanowiłem natychmiast 

przerwać urlop i osobiście zaangażowałem się w organizację pomocy po-

szkodowanym mieszkańcom. 

W sobotę 8 lipca otwarty został Urząd Gminy, a urzędnicy oraz pracowni-

cy Zakładu Obsługi Komunalnej pracowali w terenie. 

Dzięki mojej interwencji, na teren naszej gminy przyjechał Wojewoda Ślą-

ski – Jarosław Wieczorek, który postanowił wesprzeć mieszkańców. Przy 

OSP w Gaszowicach utworzony został sztab kryzysowy mający na celu 

zabezpieczenie poszkodowanych budynków przed ewentualnym dalszym 

zalaniem. Kompania Odwodowa nr 11 Rybnik, czyli jednostki OSP z całe-
go powiatu, zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,  

a także inne jednostki z całego województwa pomagały naszym mieszkań-

com. 

Wojewoda widząc skutki nawałnicy zaoferował najbardziej potrzebującym 

pomoc finansową, która została rozdysponowana na podstawie wywiadów 

przeprowadzonych przez powołane zespoły oraz komisję. 

Podjąłem decyzję o wywozie odpadów, które powstały w wyniku nawałni-

cy. Ich zbiórka nastąpiła przy Zakładzie Obsługi Komunalnej, a koszty wy-

wozu pokrył Urząd Gminy. 

Już we wtorek 11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy na któ-

rej radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy, co umożliwi-

ło natychmiastową pomoc najbardziej poszkodowanym. 

Wydarzenia z 7 lipca zostaną długo w naszej pamięci, umiejętność radzenia 

sobie w tego typu sytuacjach kryzysowych pokazuje jaką społecznością 

jesteśmy. Ilość pomocy, ofiarności, mobilizacji i dobrego słowa utwierdziła 

mnie w przekonaniu, że społeczność Gminy Gaszowice, jest tą wspólnotą 

dla której warto pracować i jej służyć. 

W imieniu swoim, jak i mieszkańców Gminy Gaszowice nie kryję słów 

uznania dla wszystkich służb i osób zaangażowanych w niesienie pomocy 

poszkodowanym. Lista osób i instytucji, które pomagały i wciąż pomagają 

jest bardzo długa. W dowód szacunku dla tych, którzy tą pomoc ofiarowa-

li składam szczere osobiste podziękowania wszystkim razem, a także każ-

demu z osobna.  

Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol 

Po nawałnicy 

Świadczenia Wychowaw-

cze, Rodzinne i Fundusz 

Alimentacyjny 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach informuje, że od 

miesiąca sierpnia 2017 r. przyj-

muje wnioski o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawcze-

go oraz wnioski o ustalenie pra-

wa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na okres świad-

czeniowy 01.10.2017r. do 

30.09.2018r. 

Ponadto od miesiąca sierpnia 

2017r., osoby zainteresowane 

będą mogły również składać 

wnioski o zasiłki rodzinne i spe-

cjalne zasiłki opiekuńcze na ko-

lejny, rozpoczynający się 1 listo-

pada 2017r., okres zasiłkowy, 

co wynika ze zmian zawartych 

w ustawie o zmianie niektórych 

ustaw związanych z systemami 

wsparcia rodzin uchwalonej 

przez Sejm RP 7 lipca 2017r. 
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W maju br. Gmina Gaszowice przystąpiła do fizycznej 

realizacji projektu pn. Turysto zatrzymaj się i odpocznij! 

Przebudowa oraz doposażenie miejsc rekreacyjnych na 

terenie Gminy Gaszowice. Projekt współfinansowany jest  

przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi Le-

ader, w ramach środków stowarzyszenia LYSKOR. W 

ramach projektu we wszystkich pięciu miejscowościach 

naszej gminy przebudowano lub doposażono skwery 

gminne, co wpłynęło na podniesienie jakości infrastruktury 

około turystycznej. W zależności od lokalizacji w ramach 

projektu zakupiono i zamontowano następujące elementy: 

stacje napraw  rowerów, tablice informacyjne, ławki par-

kowe, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, bujadła oraz gry 

terenowe np. chińczyk, twister czy klasy. Lokalizacja po-

szczególnych punktów, umożliwia zaplanowanie ciekawej 

wycieczki rowerowej po naszej Gminie, podczas której 

oprócz drobnego „serwisu” swoich rowerów, mamy 

możliwość zapoznania się z historią poszczególnych miej-

scowości zamieszczoną na tablicach informacyjnych oraz 

„rozprostowania kości” podczas korzystania z gier tere-

nowych. 

Lokalizacja poszczególnych skwerów: 

1. Szczerbice – skrzyżowanie ul. Rybnickiej i Starej, 

2. Gaszowice – skrzyżowanie ul. Rybnickiej i Granicznej, 

3. Piece – teren rekreacyjny przy ul. Rydułtowskiej za bu-

dynkiem nr 21 (świetlica Środowiskowa), 

4. Łuków Śląski – ul. Lipowa przy Domu Sportu, 

5. Czernica –  ul. Biskupa przy boisku LKS Zameczek.  

                   UG 

Rowerem po Gminie  

Biblioteka w 

Czernicy we 
współpracy z 

Biblioteką w 
Pstrążnej zor-

g a n i z o w a ł y 
nocne atrak-

cje w czernic-
kiej książnicy. 

Uczestnikami 
spotkania byli 

czytelnicy z 
obu bibliotek, a tematem przewodnim historia Czernicy i 

jej powiązania z Parafią w Pstrążnej. Ponieważ data nocne-

NOCNA PODRÓŻ PRZEZ 7 

WIEKÓW! 

go spotkania pokrywała się z III Czernicką Nocą Muzeów, 
dlatego też późne godziny wieczorne spędziliśmy w parku 

okalającym Zameczek. Wzięliśmy udział w grze terenowej, 
gdzie odkrywaliśmy tajemnice zaginionych czernickich 

kryształów gipsu. Wśród nocnego mroku mieliśmy okazję 
spotkać ciekawe postacie! Trzeba było wykazać się nie lada 

sprytem, pomysłowością i przebiegłością by zdobyć jak naj-
większą liczbę kryształów i wskrzesić do życia Vali von 

Roth. Gra terenowa była bardzo absorbująca i męcząca. Po 
powrocie do biblioteki, uczestnicy położyli się między rega-

łami i śnili o tajemniczych właścicielach Czernicy. Następne-
go dnia, wczesnym rankiem czekały nas kolejne zadania. 

Spacer ścieżką edukacyjną”O czym szumią czernickie drze-
wa” oraz klar terenu okalającego Zameczek i nieco oddalo-
ne miejsca po nocnych wydarzeniach. Oczywiście nie zabra-

kło posiłków regeneracyjnych. Była pyszna kolacja z pizzą w 
roli głównej oraz czernickie kołaczyki na śniadanie.  

A wszystko to dzięki otrzymaniu dotacji na zorganizowanie 
nocy w bibliotece z mikrograntu na 700 lecie Czernicy. Pa-

miątkowe zdjęcie dla każdego uczestnika nocy w bibliotece 
oraz kilka drobiazgów ufundowanych przez Stowarzyszenie 

Lyskor było miłą niespodzianką wręczaną na zakończenie 
spotkania. 

Dziękujemy opiekunkom Kindze Nowok oraz Monice Gier-
mak za nocne czuwanie i pomoc w opiece nad 24 osobową 

grupą młodych ludzi rządnych nocnych przygód. Trzecia 
Noc w Bibliotece za nami! Znowu za rok się spotkamy!  

Ewa Kowol, Beata Nowok 
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23 czerwca br. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach od-

była się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły 

uczniom klas trzecich. Na imprezę przybyli zaproszeni goście, 

a wśród nich Wójt gminy Gaszowice pan Paweł Bugdol, który 

wręczył nagrodę dla najlepszego ucznia gimnazjum.  

W tym roku nagrodę za najwyższe wyniki w nauce  oraz na 

egzaminie gimnazjalnym otrzymała uczennica klasy 3 c - Natalia 

Pypeć. Liczna grupa uczniów została wyróżniona za osiągnięcia 

sportowe, udział w konkursach  i działalność w samorządzie 

szkolnym.  Statuetkę Najlepszego sportowca otrzymali w tym 

roku: Paulina Czernik i Krzysztof Wojaczek. Uczeń klasy 3b - 

Mariusz Achtelik ukończył szkołę ze 100 procentową frekwen-

cją. Podziękowania otrzymali uczniowie reprezentujący szkołę 

jako chorąży pocztu sztandarowego oraz uczestnicy szkolnego 

wolontariatu. Wyrazy wdzięczności otrzymali rodzice, za pra-

cę  na rzecz szkoły. Część artystyczną uświetniły popisy wokal-

ne i taneczne naszych uczniów. 

Koniec roku szkolnego to czas pożegnań i podsumowań nie 

tylko dla uczniów, ale także nauczycieli. W tym roku na zasłu-

żoną emeryturę przechodzi wieloletnia nauczycielka języka 

polskiego pani Barbara Walczak. Przez 18 lat działania gimna-

zjum pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Po 10 latach  

(dwóch kadencjach) na  „dyrektorską emeryturę” przechodzi 

także pan Andrzej Mrozek.  Dziękujemy im za fachową pomoc 

i dobre serce oraz życzymy spełnienia marzeń oraz dużo zdro-

wia!  Wszystkim tegorocznym absolwentom przypominamy że: 

„Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej”. A więc uda-

nego wypoczynku i powodzenia w nowych szkołach! 

Na mocy reformy oświaty od września br. nasze gimnazjum 

zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową im. Ziemi Ślą-

skiej w Piecach. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów 

gminnych podstawówek do klas siódmych naszej szkoły. Ofe-

rujemy wszechstronny rozwój zainteresowań, ciekawe wyjazdy 

i projekty. Zdjęcia z imprezy zakończenia roku szkolnego  oraz 

ofertę edukacyjną można zobaczyć na stronie internetowej 

szkoły: www.sppiece.pl. 

Gimnazjum 

Zakończenie roku szkolnego w Piecach 

Na zdjęciu: Najlepsi sportowcy Paulina Czernik i Krzysztof Wojaczek. 

Na zdjęciu: Najlepsza uczennica - Natalia Pypeć. 

W dniu 7 lipca br. przez naszą gminę przeszła trąba po-

wietrzna, która wyrządziła duże zniszczenia domów, 

stodół, garaży i drzew. Chciałbym podziękować miesz-

kańcom sołectwa Szczerbice oraz OSP Szczerbice za 

pomoc sąsiedzką przy usuwaniu szkód. Szczególnie dzię-

kuję Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy, firmie 

Tauron, Elektro serwisowi Michał Rożek, Hurtowni Ja-

nyga za okazaną w tych trudnych chwilach pomoc.  

Sołtys Szczerbic – Mieczysław Szymik 

W dniu 15 lipca br. odbył się coroczny Festyn Sołecki 

sołectwa Szczerbice. Chciałbym podziękować za pomoc 

przy organizacji wszystkim osobom zaangażowanym, w 

szczególności: Wójtowi Gminy – Pawłowi Bugdolowi, 

Panu Wojtkowi Zimnemu, Panu Andrzejowi Paulusowi, 

Panu Adamowi Burzywodzie, Fundacji Piątka, OSP 

Szczerbice, Pani Edycie Knapik, Pani Katarzynie Bracha-

czek, KS Szczerbice, Pani Agnieszce Pytlik, Pani Agniesz-

ce Ignaczak, Panu Jerzemu Białkowi, Panu Bogdanowi 

Porwoł, KGW Szczerbice z zespołem „Szczerbicko Cze-

lodka”, Panu Andrzejowi Cieślokowi, członkom Rady 

Sołeckiej wraz z rodzinami. Pogoda pozwoliła żeby fe-

styn się odbył. Dziękuję również wszystkim przybyłym 

uczestnikom festynu.    Sołtys Szczerbic – Mieczysław Szymik 

Podziękowania 

Podziękowania 
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W dniach 26-30.06.2017r. odbyły się półkolonie letnie 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja 

Góreckiego w Czernicy. Ciekawy program półkolonii 

sprawił, że tydzień szybko minął pozostawiając miłe 

wspomnienia. 

Przygoda rozpoczęła się od wizyty na pływalni 

„H2Ostróg” w Raciborzu. Uczniowie mieli dwie godziny 

na korzystanie z wodnych atrakcji takich jak: rwąca rze-

ka, zjeżdżalnie, wir wodny czy focze fontanny. We wtor-

kowy poranek cała grupa udała się do Teatru Ziemi Ryb-

nickiej i zgłębiła jego tajniki. Dzieci poznały działanie re-

flektorów, głośników, a także miały niepowtarzalną oka-

zję zajrzeć do garderoby gwiazd. Następnie uczestnicy 

przeszli do CH Plaza, gdzie 

zjedli pyszne lody i spróbo-

wali swoich sił na kręgielni. 

Atrakcją kolejnego dnia wy-

poczynku był „Laserhouse”, 

gdzie uczniowie przenieśli 

się do laserowego świata. 

Tam, mogli przetestować 

swoją zwinność i refleks 

grając w laserowy paintball i 

przechodząc przez laserowy 

labirynt. Czwartek minął na 

spotkaniu z chemią i fizyką. 

Wychowankowie byli świad-

kami ekscytujących ekspery-

mentów z wykorzystaniem 

suchego lodu, skonstruowali 

zegar jodowy oraz swój wła-

sny wulkan. Po zakończonych doświadczeniach, grupa 

udała się na duży plac zabaw, gdzie mogła skorzystać z 

licznych urządzeń sprawnościowych. W ostatni dzień 

półkolonii, uczniowie wybrali się do Rydułtowskiego 

Centrum Kultury „Feniks” na projekcję filmu animowa-

nego „Auta 3”. Zadowolenie malujące się na twarzach 

dzieci było najlepszym podsumowaniem wspólnie spę-

dzonego czasu. 

Dziękujemy sponsorom półkolonii letnich: Panu Jerzemu 

Kawulokowi, Panu Sołtysowi Czernicy Adamowi Mrozo-

wi, Panu Stanisławowi Motyce, Pani Irenie Menżyk oraz 

nauczycielom, którzy nieodpłatnie sprawowali opiekę 

nad dziećmi.            SP Czernica 

Tegoroczne półko-

lonie zostały zorga-

nizowane w pierw-

szym tygodniu wa-

kacji. Rozpoczęły 

się od wyjątkowe-

go spotkania z pa-

nem Jackiem Koł-

kiem, który opo-

wiadał o lesie i jego 

mieszkańcach w czasie zielonego kuligu łukowskim zagłę-

biem truskawkowym. Niespodzianką były pachnące tru-

skawki, którymi poczęstowano nas na plantacji. Pozosta-

łe atrakcje czekały na nas w ośrodku „Sioło”, gry i zaba-

wy oraz pieczenie kiełbasek. Drugi dzień to zajęcia na 

pływalni w Raciborzu. W środę pojechaliśmy do Parku 

Leśnych Niespodzianek w Ustroniu. Tam już przy samym 

wejściu powitali nas mieszkańcy parku, pozwalając się 

karmić i głaskać. Po przejściu ścieżką bajek podziwialiśmy 

tresurę sokołów  

 i sów. Po dniu pełnym wrażeń na wszystkich czekały 

lody dla ochłody. Następny dzień to wyjazd do parku 

linowego w  Radlinie. Tu również czekało na nas wiele 

atrakcji. Ostatni dzień to warsztaty regionalne w Żorach 

– Osinach. Była to „ Zaczarowana Noc Świętojańska” – 

wicie i puszczanie wianków, wierzenia i przesądy oraz 

warsztaty artystyczne. Na zakończenie regionalny poczę-

stunek. Wyjątkowa pogoda,  roześmiane buzie dzieci 

oraz wiele atrakcji, w których brały udział, to podsumo-

wanie tegorocznych wakacji. 

D z i ę k u j e m y 

rodzicom za 

umoż l iw ien ie 

swoim dzieciom 

udziału w pół-

koloniach, a 

nauczycielom za 

sp r awowan i e 

opieki.   
SP Gaszowice 

Relacja z półkolonii letnich 2017 w Czernicy 

Półkolonie letnie przy Szkole Podstawowej w Gaszowicach 
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Czernickie przedszkolaki świętują 

W piątek 9 czerwca przedszkolaki z czernickiego 

"Bajkowego Wzgórza" miały okazję do poznawania 

czernickiej historii na "Pikniku rodzinnym z historią 

Czernicy w tle" . Inicjatywa odbyła się z okazji 700 - 

lecia wsi Czernica, a projekt został pozytywnie ocenio-

ny i dofinansowany w konkursie "Mikrogranty" w ra-

mach projektu "7 wieków 7 życzeń", ogłoszonym przez 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz i Ośrodek 

Kultury w Czernicy. Plac zameczkowy stał się miejscem 

spotkań i zabaw dzieci, rodziców oraz innych przybyłych 

gości. Słoneczna pogoda sprzyjała, dlatego frekwencja 

przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Atrakcją był 

Baron Hugo von Roth, który witał grupy uczestników 

gry terenowej i rozdawał mapy, dzięki którym gracze 

poruszali się po zamkowym plenerze wykonując zadania 

i poznając mimochodem wątki czernikiej historii z mi-

nionych 700 lat. Dodatkową atrakcją było spotkanie z 

Utopkiem, który wzbudzał mnóstwo emocji. Zadowolo-

ne i uśmiechnięte buzie wskazywały na to, że tego typu 

spędzanie wolnego czasu dzieciakom bardzo odpowia-

da. Po przejściu całej trasy gry terenowej według mapy i 

zaliczenu wszystkich zadań Baron Hugo odznaczał śmiał-

ków medalem "Czernicki poszukiwacz historii", co było 

ogromnym wyróżnieniem dla graczy. Reszta popołu-

dniowego spotkania upłynęła bardzo rodzinnie i pikniko-

wo. Grilowane kiełbaski, domowe sałatki i ciasta, 

to efekt starań rodziców, którzy zajęli się przygotowa-

niami i sprzedażą. Ogromną atrakcją dla dzieci był dmu-

chany zamek, gdzie można było bawić się i skakać do 

woli. Malowanie buziek i kolorowe balony to inne 

atrakcje, które budziły entuzjazm przedszkolaków. Bar-

dzo dziękujemy rodzicom zaangażowanym w organiza-

cję pikniku i wszystkim innym za obecność i wspólną 

zabawę. Dzięki takim inicjatywom możemy wspólnie 

mile spędzić czas! 

Przedszkole czernickie miało w tym roku dużo szczęścia 

i organizatorzy projektu "7 wieków 7 życzeń" dofinan-

sowali jeszcze jedeną naszą inicjatywę na "Minigranty", a 

mianowice projekt "Kwiatki, bratki i stokrotki". Za po-

zyskane środki pieniężne zaprzyjaźniony stolarz - tata 

pary dzieci naszego przedszkola wykonał przepiękne 

drewniane donice z logo "700 – lecie Czernicy"- za co 

składamy mu serdeczne podziękowania . Donice zostały 

obsadzone kwiatami przekazanymi przez sołtysa Czerni-

cy i aktualne ozdabiają główne wejście do przedszkola i 

biblioteki, dzięki temu przypominają wszysktim tamtędy 

przechodzącym mieszkańcom o tym, że Czernica ob-

chodzi w tym roku tak okrągły jubileusz. 

Agnieszka Kukuczka 

Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" w Czernicy 

LIPIEC 2017,  NR 7 (139)  
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Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego w SP Gaszowice Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego w ZSP Szczerbice 
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LIPIEC 2017,  NR 7 (139)  

Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy Lider mający sie-

dzibę w Gimnazjum im. 

Ziemi Śląskiej  w Piecach,  

współpracujący ze Szkołą 

Podstawową im. Tadeusza 

Kościuszki w Gaszowicach 

oraz z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Szczerbi-

cach, zakończył realizację 

projektu: PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWA-

NIA UMIEM PŁYWAĆ 2017, przeznaczony dla uczniów 

klas I-III szkół podstawowych. 

Program dofinansowany był ze środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa 

Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Departament 

Sportu dla Wszystkich oraz ze środków Urzędu Gminy 

Gaszowice. 

C e l e m 

była na-

uka pły-

wania dla 

uczn iów 

s z k ó ł 

p o d s t a -

wowych. 

Pod opie-

ką wy-

kwalifikowanych instruktorów uczestnicy ćwiczyli  pływa-

nie przez pięć miesięcy w trzech grupach – z każdej ze 

szkół. 

Możemy pochwalić się tym, iż także w bieżącym roku 

udało się nam pozyskać środki na realizację zajęć sporto-

wych oraz na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Pod-

stawowej im. T. Kościuszki w Gaszowicach oraz w Gim-

nazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 

Pozyskane środki pochodzą z projektu na realizację zada-

nia w ra-

m a c h 

Programu 

K L U B , 

f i n a n so -

w a n e g o 

ze środ-

ków Fun-

d u s z u 

Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i 

Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - Departament Sportu 

dla Wszystkich.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-

nia tego projektu, nauczycielom opiekującym się dziećmi, 

rodzicom oraz dyrektorom szkół.       GUKS 

Projekt „Umiem pływać” 

W Szkole Podstawowej w Czernicy 23.06.2017r.  

o godz. 9.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji za-

kończenia roku szkolnego 2016/17. Uroczystość rozpo-

częła się odśpiewaniem przez wszystkich hymnu szkoły. 

Dyrektor szkoły pani Iwona Witek podziękowała na-

uczycielom za poświęconą pracę i wysiłek włożony w 

edukację dzieci, uczniom pogratulowała osiągniętych 

wyników. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie 

o najwyższej średniej ocen w szkole: Filip Szmajduch, 

Paulina Bartczak i Milena Pasierbska. Otrzymali oni na-

grodę Wójta Gminy Gaszowice z rąk pana Zbigniewa 

Goworowskiego.  

Następnie pani Dyrektor wręczała dyplomy dla zdolnych 

uczniów klas 1-3 oraz świadectwa z wyróżnieniem dla 

uczniów klas 4-6. Odbyła się potem ceremonia przeka-

zania sztandaru szkoły. Nowym chorążym pocztu sztan-

darowego został Wojciech Tlon. Wyróżnieni zostali tak-

że uczniowie o najwyższej frekwencji w szkole. Specjalną 

nagrodę otrzymała też Emilia Iwanek za wieloletnią pra-

cę w samorządzie uczniowskim. Uczniowie klasy 6, choć 

nadal pozostają uczniami szkoły podstawowej, pożegnali 

się i podziękowali nauczycielom za ich pracę. Na zakoń-

czenie uroczystości zaśpiewały nasze uczennice z kółka 

wokalnego przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkol-

nej z Czerwionki - Leszczyn. 

Zakończenie  roku szko lnego  

w Czernicy 
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Ruch i zdrowe odżywianie 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach pozy-

skał środki z Programu „Działaj Lokalnie IX” na 

prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu sportu i 

zdrowego żywienia. Od sierpnia br. będzie można 

uczestniczyć w różnych warsztatach. Więcej infor-

macji na plakatach i facebooku OKiS Gaszowice.  

OŚRODEK KULTURY I SPORTU 

W GASZOWICACH 

ZAPRASZA DZIECI NA  
 

WAKACYJNE ZAJĘCIA  

SPORTOWO- REKREACYJNE 
 

OD 03.07.2017 DO 31.08.2017 

W GODZ. OD 9.00 - 12.00 

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE 

ZAPRASZAMY 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ  

DOWODU OSOBISTEGO!  

Urząd Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku 

wymiany dowodu osobistego przed upływem terminu 

jego ważności. Termin oczekiwania na nowy doku-

ment to cztery tygodnie. 

Jesienne wczasy nad polskim morzem 
Zapraszamy do udziału w wyjeździe do Sarbinowa do 

Hotelu Jawor***, w terminie 30.09 – 7.10.2017 r. 

Koszt udziału osoby dorosłej w 7 dniowym turnusie 

wynosi – 840 zł (zakwaterowanie w pokoju komfort). 

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 3 razy dziennie 

(śniadania i kolacje w formie bufetu), przejazd autoka-

rem. 

Zapisy i informacje u pani Marii Faucz pod nr tel.  

695135560. 

OKiS Gaszowice  

zaprasza do udziału w wycieczce 

Szwajcaria Saksońska - Bawaria Północna 

w dniach 21.10.2017 do 25.10.2017 

W programie m.in.: 

DZIEŃ 1: WURZBURG, BAMBERG; 

DZIEŃ 2:  RATYZBONA, NORYMBERGA; 

DZIEŃ 3: MIŚNIA, MORITZBURG; 

DZIEŃ 4: CZESKA SZWAJCARIA, DECINA; 

DZIEŃ 5: DREZNO, KONIGSTEIN, BUDZI-

SZYN. CENA  - 1490 zł/os 

W cenie: transport autokarem, 4 noclegi w hote-

lu lub pensjonacie ***, pokoje 2 os. z łazienkami, 

4 śniadania; 4 obiadokolacje, opiekę pilota-

przewodnika, ubezpieczenie NNW + KL + BP. 

Zapisy i informacje w kawiarni tel. 32/4305485. 


