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W dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 15.30 odbyło się uroczyste przekazanie przez Wój-

ta Gminy Gaszowice przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Gaszowice, sprzętu ratowniczego: defibrylatorów i toreb ratownictwa me-

dycznego, współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył również Pan 

Marcin Sławecki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu naszej gminy sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu wystąpienia zdarzenia i nie tylko.       UG 

SPRZĘT DLA STRAŻY 

Urząd Gminy Gaszowice informuje mieszkańców 

biorących udział w projekcie „Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego 

na terenie Gmin Partnerskich” o możliwości odbioru opracowań sytuacyjno-

technicznych przygotowanych przez firmę Semper Power. Dokumentacja była przygo-

towywana w styczniu i lutym 2018 roku. 

Właściciele nieruchomości którzy biorą udział w projekcie mogą odbierać dokumenta-

cję od 20 lipca 2018 do 20 sierpnia 2018 w godzinach pracy urzędu w Referacie 

Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy. 

Aktualnie projekt oceniany jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Wyniki 

konkursu powinny być podane do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2019 

roku.              UG 

Od miesiąca sierpnia br. nastąpi 

zmiana podmiotu odbierającego 

odpady. Ponownie oddziałem firmy 

Remondis odpowiadającym za od-

biór odpadów komunalnych z tere-

nu Gminy Gaszowice, będzie od-

dział z Kędzierzyna-Koźla. Harmo-

nogramy i częstotliwość odbioru 

pozostają bez zmian.         UG 

ODBIÓR DOKUMENTACJ I 

INFORMACJA 
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MODA NA CZYTANIE 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

lubią czytać. A niekonwencjonalny sposób promowania czytel-

nictwa wpisuje się już w tradycję naszej młodzieży. Oprócz 

corocznego udziału w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czyta-

nie” pod patronatem Prezydenta RP uczestniczymy w wielu 

szkolnych projektach edukacyjnych, konkursach, programach  

i kampaniach społecznych zachęcających do czytania książek.  

Wychodzimy do środowiska lokalnego z własną inicjatywą  

i pomysłami na pobudzenie kreatywności wśród młodego po-

kolenia. Szkoła współpracuje z wieloma osobami  

i instytucjami nie tylko z terenu naszej gminy.  

 

Pozytywna współpraca od wielu lat łączy naszą placówkę  

z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wspólnie 

uczestniczyliśmy w następujących programach, takich jak: 

"ETNOLOG - Zaloguj się na ludowo!" (projekt szkolny "Śląsk 

- tu mieszkam", blog ETNOPIECE) w roku szkolnym 2012-

/2013, "KULTHURRA! - zajęcia artystyczne w szkole"(projekt 

szkolny "Skarby ukryte w ziemi") - 2014/2015, "WŁĄCZ SIĘ. 

MŁODZI I MEDIA" (projekt szkolny "Słodziaki z TV paki" - 

kampania społeczna "Pokonujemy bariery architektoniczne  

i przełamujemy lody obojętności" oraz "Dziel się radością 

czytania") - 2015/2016, "PoczytajMy" (projekt szkolny "Bo ja 

lubię czytać książki i już...", klub czytelniczy "Sowy - mądre 

głowy albo Kamratki pani Beatki") - 2017/2018,  akcja ogólno-

polska "NOC BIBLIOTEK" pod hasłem "RzeczpospoCzyta" z 

okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze 

działania mają niejednokrotnie charakter innowacyjny. 

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie 

wojewódzkim  „Wielka Liga Czytelników” adresowanym do 

uczniów klas IV-VII. Uczniowie rywalizowali ze sobą, rozwią-

zując testy interdyscyplinarne dotyczące wybranych pozycji 

literackich i zdobywając sprawności czytelnicze. Kampania 

społeczna „Jak nie czytam, jak czytam” (2017) i udział w ogól-

nopolskiej akcji „Noc Bibliotek” (2018) są przykładem, że 

można promować książki, a nawet należy kreować modę na 

czytanie wśród młodego pokolenia. Podczas szkolnych akcji 

rozwieszano plakaty z cytatami o książkach i czytaniu. Powsta-

ła wystawa nagrodzonych prac konkursu o tytuł „MISTRZA 

KALIGRAFII” propagująca czytelnictwo.  

Udział w tegorocznej edycji programu „PoczytajMy” i wcze-

śniejszym programie CEO pozwolił wyjść z lekturą do środo-

wiska lokalnego. Odwiedzaliśmy już wcześniej z książką - pro-

ponując edukację i zapraszając do wspólnej zabawy - dzieci ze 

szkół i przedszkoli gminy ( program  CEO „Włącz się. Młodzi i 

media”).  Nasza kampania społeczna „Dziel się radością czyta-

nia ” dotarła do najmłodszych poprzez grę terenową „Scooby-

Doo i tajemnicza gra”. Maluchy  uczestniczyły w niej z okazji 

Dnia Dziecka (współpraca z gminą Gaszowice). Z kolei tego-

roczny udział w programie „PoczytajMy” pozwolił ponownie 

zaprosić dzieci do wspólnego czytania i budowania emocjonal-

nych więzi między czytającymi gimnazjalistami a słuchającymi. 

To właśnie młodzież stała się dla nich przewodnikami po świe-

cie książki i towarzyszami wspólnych zabaw. Czytanie rozwija 

wyobraźnię, wzbudza ciekawość świata u najmłodszych, zaś 

„lektorzy i animatorzy zabaw” rozwijają umiejętności pracy 

zespołowej, planowania prac, uczą się obowiązkowości i od-

powiedzialności, a także wystąpień publicznych przed jakże 

wymagającym odbiorcą. Te umiejętności na pewno będą pożą-

dane w dalszej edukacji i życiu. Ciąg dalszy na str. 3 

23 maja w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbył 

się VII Gminny Konkurs z Języka Angielskiego. Brali w nim 

udział najlepsi uczniowie klas 2 - 6 ze szkół w Gaszowiach, 

Szczerbicach oraz Czernicy. Uczniowie rozwiązywali testy 

przygotowane dla nich przez nauczycielki z Gaszowic panią 

Justynę Maćczak oraz Dominikę Czogałę – Gaszka. Po zakoń-

czonym teście uczniowie udali się do świetlicy na przekąski, a 

jury rozpoczęło sprawdzanie zadań. Każdy z uczniów otrzymał 

nagrody, które zostały ufundowane przez Gminę Gaszowice 

oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Gaszowicach.   JM 

Zwycięzcy: 

Klasy 2: 

1. Ignacy Janyga 

2. Kinga Kunkel 

3. Hanna Dec 

Klasy 3: 

1. Katarzyna Bierza 

2. Robert Hanusek 

3. Karol Janyga 

Klasy 4: 

1. Zuzanna Langer 

2. Kinga Nowosielska 

3. Kinga Górecka 

Klasa 5: 

1. Kamil Rusnarczyk 

2. Jan Suprewicz 

3. Piotr Rybarz 

Klasy 6: 

1. Kinga Kolarczyk 

2. Julia Gaszka 

3. Wojciech Tlon. 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSK IEGO 

29 czerwca w Czernicy odbyło się spotkanie wolontariuszy 

działających w SDL Spichlerz wraz z radnym gminy panem 
Jerzym Kawulokiem, który zorganizował  imprezę przy 

ognisku z pieczeniem kiełbasek w ramach podziękowania za 
działalność tychże osób. Czerniccy wolontariusze organizują 

oraz pomagają podczas imprez przygotowywanych przez 
stowarzyszenie na terenie ośrodka kultury "Zameczek". 

Miła atmosfera oraz wspólnie spędzony czas jeszcze bar-
dziej zintegrował skład wolontariuszy, dodając nową porcję 

energii na kolejne wydarzenia.  
Wolontariusz - Wiktor Kwiatoń 

WAKACYJNE SPOTKANIE  
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Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Górec-

kiego w Czernicy była organizatorem półkolonii letnich dla 

swoich wychowanków. Kierownikiem półkolonii w tym roku 

była pani Patrycja Czeszyk. 

W poniedziałek uczniowie wspólnie bawili się na mokro na 

raciborskim basenie H2Ostróg. Było kąpanie, walka z rwącą 

rzeką oraz korzystanie z pozostałych atrakcji obiektu. 

We wtorek uczniowie mieli okazję przejechać się kolejką wą-

skotorową na terenie Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotoro-

wej w Rudach. Następnie zwiedziliśmy wnętrza zabytkowego 

pocysterskiego kościoła przy Zespole Klasztorno – Pałacowym 

w Rudach. Potem udaliśmy się na spacer ścieżkami Parku Kra-

jobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud 

Wielkich, gdzie mogliśmy podziwiać niezwykle okazałe Pomniki 

Przyrody. 

W środę odwiedziliśmy do niedawna jeszcze jedyny w Polsce 

klub wrotkarski w Radlinie. Tam uczniowie radośnie pląsali po 

parkiecie na wrotkach w rytm najnowszych tanecznych hitów 

– taka jeżdżąca dyskoteka. W czasie gdy jedni oswajali parkiet, 

drudzy zażywali świeżego i zdrowego powietrza na terenie 

radlińskiej tężni. Potem zamiana, bo… zamienianie się jest faj-

ne! 

W czwartek pojechaliśmy do raciborskiego Muzeum, gdzie 

uczniowie z uwagą i w skupieniu słuchali pań przewodniczek 

oraz wnikliwie przyglądali się prezentowanym tam wystawom. 

Największe wrażenie wywarła na uczniach prezentowana w 

Muzeum mumia egipska – autentycznie zachowana wraz 

z dwoma sarkofagami – zewnętrznym i wewnętrznym. To była 

niesamowita przygoda. 

W ostatnim dniu wybraliśmy się do rydułtowskiego Centrum 

Kultury „Feniks” na seans filmowy. Oglądaliśmy film 

„Odlotowy nielot”. Zajadając popcorn, wspólnie śmialiśmy się 

z kolejnych scen prezentowanej bajki.  

Uczniowie przez cały ten tydzień byli grzeczni i swoim zacho-

waniem godnie reprezentowali nasza szkołę w poszczególnych 

miejscach. Opiekę nad uczniami sprawowali chętni nauczyciele 

SP Czernica. Był to miło i pożytecznie spędzony czas, który 

przeznaczony był na zabawę, zajęcia ruchowo – sportowe  i na 

naukę, na którą nawet w wakacje nie jest za późno.  

Kierownik półkolonii, Patrycja Czeszyk 

PÓŁKOLONIE LETNIE W SP CZERNICA  

W dniu 14 lipca 2018 roku odbył się Festyn Sołecki w Sołec-

twie Szczerbice. Chciałbym podziękować za pomoc przy orga-

nizacji wszystkim zaangażowanym w szczególności: Wójtowi 

Gminy Gaszowice – Pawłowi Bugdolowi, kierownikowi ZOK 

– Wojciechowi Zimny, Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego - Edycie Knapik, Radnemu Powiatu Rybnickie-

go Prezesowi OZPN Rybnik – Andrzejowi Paulus, Prezesowi 

KS Szczerbice – Tomaszowi Gotowskiemu, Prezesowi Grupy 

Szturman Adamowi Burzywoda, Pani Agnieszce Ignaczak z 

firmy AVIVA, Druhom OSP Szczerbice, Radnym Gminy z So-

łectwa Szczerbice, Radzie Sołeckiej oraz zespołom które bar-

dzo dobrze rozbawiły przybyłych mieszkańców: zespół 

„Kafliki” oraz „Szczyrbicko Czelodka”. Pogoda w tym roku 

dopisała więc wielu mieszkańców mogło miło spędzić sobotni 

wieczór. Dziękuję wszystkim przybyłym.  

Sołtys Szczerbic – Mieczysław Szymik 

PODZ IĘKOWANIA 

Dokończenie ze str. 2 

Praca klubu czytelniczego „Sowy-mądre głowy albo Kamratki 

pani Beatki” w projekcie „Bo ja lubię czytać książki i już…” 

oraz  opisane powyżej przedsięwzięcia innowacyjne w zakresie 

edukacji czytelniczej są dowodem na to, że tego typu działania 

są potrzebne. Sprawiają wiele radości i satysfakcji najmłod-

szym, młodzieży, jak również mnie.   

Projekt całorocznej edukacji czytelniczej „MODA NA CZY-

TANIE” otrzymał pozytywną opinię konsultanta metodycznego 

RODN i IP „WOM” w Rybniku.                        B. Małek 

MODA NA CZYTANIE 

Na zdjęciach: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecach podczas 

akcji promujących czytelnictwo. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
Str. 4 

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 

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku Gmina Gaszowi-

ce realizowała projekt „To my tworzymy Europę!”. W przed-

sięwzięcie zaangażowani byli przedstawiciele z Czech (Bruntal, 

Litultovice), Niemiec (Calau), Słowacji (Krompachy) i Polski 

(Gaszowice). 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: 

http://tmte.gaszowice.pl/ 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU  

22 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy przedostatni rocznik 

naszego nieistniejącego już gimnazjum (od września 2017 

roku gimnazjum to Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach). Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych 

przemówień: Zastępcy Wójta Gminy Gaszowice Pana 

Zbigniewa Goworowskiego oraz Dyrektora Szkoły Pana 

Mariusza Gawliczka. Część artystyczną uświetnił zespół 

instrumentalno-wokalny pod kierunkiem Pani Katarzyny 

Brachaczek.  

Jak co roku wręczono kilka ważnych nagród.  PRYMU-

SEM 2018 roku została Marta Gawliczek, której średnia 

ocen na świadectwie wyniosła 5,62. Tytuł SPORTOW-

CA otrzymały w tym roku dwie uczennice: Marcelina 

Wystyrk i Marta Gawliczek (w podwójnej roli). MI-

STRZYNIĄ ORTOGRAFII została Oliwia Sylwesiuk.  

A więc: kobiety górą! Wszystkim uczniom, którzy uzy-

skali na świadectwie średnią 5,00 i wyżej Gmina Gaszo-

wice ufundowała nagrody. 

Pan Dyrektor podziękował rodzicom, którzy pracowali 

na rzecz szkoły. Gratulacje otrzymali również rodzice, 

których  dzieci osiągnęły wysokie wyniki na świadectwie 

szkolnym.  

Na uroczystości podsumowano konkursy artystyczne, 

czytelnicze i działalność szkolnego koła wolontariatu.  

Wszystkim absolwentom życzymy dostania się do wyma-

rzonych szkół i udanych wakacji.            A.Babiak 

ŻYCIE TO OTWARTA KSIĘGA…  


