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CZAS PODSUMOWAŃ 

Szanowni Mieszkańcy, 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. W tym roku spotkaliśmy się 

podczas otwarcia nowego przedszkola w Szczerbicach. Dla szczer-

bickiej społeczności nadeszła długo oczekiwana chwila, Nasza 

mobilizacja, głęboka wiara dyrektora Goworowskiego doprowadzi-

ły do uruchomienia kolejnego obiektu oświatowego. 

Szanowni Mieszkańcy, 

Kierując Gminą Gaszowice przez ostatnie 16 lat, przy wydatnej 

Waszej pomocy, uważam, że był to okres harmonijnego rozwoju. 

Gmina stała się bezpieczniejsza, bogatsza, bliższa mieszkańcom. 

Największym bogactwem naszej gminy to mieszkający tu ludzie. 

Bez naszych mieszkańców, ich trosk o dobro wspólne, bez dobrych 

rad, nasze działania nie byłyby tak efektywne. Otwarcie nowego 

przedszkola to właśnie jeden z efektów dobrej współpracy z sołty-

sem Szczerbic panem Szymikiem oraz dyrektorem Goworowskim. 

To w dużej mierze dzięki determinacji tych ludzi dzisiaj mogliśmy 

przeciąć wstęgę i poświęcić nowy, kolejny obiekt oświatowy w 

naszej gminie. 

Trochę historii. 

Od samego początku czyli od 1998 roku postawiłem na rozwój 

edukacji, wierząc że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do 

dobrej przyszłości. Rok 1999 nowa szkoła w Czernicy, rok 2000 

nowa sala gimnastyczna w Szczerbicach, rok 2001 nowy segment 

dydaktyczny w gimnazjum w Piecach, rok 2002 nowe kompleksy 

boisk przy SP Gaszowice i Szczerbice, rok 2005 nowa sala gimna-

styczna w Piecach, termomodernizacja przedszkola w Gaszowi-

cach, 2008 nowa sala gimnastyczna przy SP Czernica, rok 2009 

uruchomienie kompleksu „ORLIK” przy gimnazjum, rok 2012 

termomodernizacja OKiS, 2012-2013 termomodernizacja budynku 

szkoły w Szczerbicach oraz przedszkola w Czernicy. Zadbaliśmy 

aby powstały place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe. 

Ostatnio powstały w każdym sołectwie mini siłownie na powie-

trzu. 

Przypomniałem o pracach i inwestycjach w sektorze oświaty. Prace 

te uzupełniano sukcesywnie pracami remontowo -

modernizacyjnymi, które pozwoliły stworzyć bazę na miarę na-

szych możliwości oraz oczekiwań mieszkańców. Koszt wybudo-

wania przedszkola to kwota 1,3 mln. Cieszymy się, że udało się 

zdobyć kolejne unijne pieniądze. 500 tys. złotych z europejskiej 

dotacji pozwoliło nam na częściowe wyposażenie placówki i po-

krycia kosztów funkcjonowania do czerwca 2015 roku. Od wrze-

śnia do naszych gminnych przedszkoli uczęszcza około 300 dzieci 

w wieku od 3-6 lat. Ilość miejsc jest obecnie wystarczająca. Zdaję 

sobie jednak sprawę, że mój następca będzie musiał patrzeć na 

potrzeby oświaty w sposób otwarty.     CIĄG DALSZY NA STR 3 

Na zdjęciach: Gminne Uroczystości Dożynkowe          

w Łukowie Śląskim w dniu 31 sierpnia 2014 roku. 
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Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, 
zaprasza na 

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ 

która odbędzie się 28.11.2014 r. od godziny 19.00 w domu 
przyjęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej. 
Koszt: 120 zł/para. 

W cenie: obiad, kawa i ciastko, zimna płyta oraz oprawa mu-
zyczna (DJ Arek). Zapisy i dodatkowe informacje: sekretariat 
szkoły tel.32/4305519. Ilość miejsc ograniczona. 

ILOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

GMINY GASZOWICE 

1 września br. po dwumiesięcznym wypoczynku przedszkolaki i 

uczniowie szkół Gminy Gaszowice powrócili do swoich placówek. 

W tym roku szkolnym w naszych szkołach podstawowych zawitali 

sześciolatkowie. Z tego też powodu liczba oddziałów klas pierw-

szych w całej gminie wzrosła aż do 8. 

Poniżej szczegółowy wykaz ilości oddziałów, dzieci i uczniów w 

placówkach oświatowych Gminy Gaszowice. 

Ponadto: NPP „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach  - uczęszcza 25 

dzieci /3, 4, 5 i 6 latki/.       Eugeniusz Brodniak, GZOSiP 

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH 

W dniach 1, 2 i 3 października br. będzie zbiórka odpadów budowla-

nych pochodzących z drobnych remontów nie wymagających zgłosze-

nia lub pozwolenia na budowę z organu  architektoniczno - budowla-

nego. Uwaga - odpady budowlane należy dostarczyć do kontenerów 

ustawionych przy Punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszczącym 

się na terenie ZOK Gaszowice przy  ul. Rydułtowskiej 7 (za halą 

OKiS).  

Odpady budowlane, rozbiórkowe to: deski drewniane, belki, panele, 

ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 

spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz ceglany, tynkarski, betonowy, 

drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwio-

we, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne oraz wszystkie 

inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budow-

lanych czy rozbiórkowych.  Do w/w odpadów nie zaliczamy odpadów 

niebezpiecznych lub odpadów zawierających substancje niebezpiecz-

ne.  

Wszystkie osoby dowożące odpady budowlane zostaną zarejestrowa-

ne, w celu sprawdzenia źródła pochodzenia odpadów.   Ref. Ochrony Środ. 

ZMIANA ZASAD ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 

Zgodnie z nowo obowiązującymi zasadami odpady zielone będą od-

bierane zgodnie z harmonogramem z nieruchomości w ilości dwóch 

worków przy każdorazowym odbiorze, a w przypadku, gdy ilość od-

padów zielonych będzie większa niż wskazana powyżej, odpady będą 

odbierane nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przy ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach, jeden raz w 

tygodniu zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 7:00 do 15:00.  

W dniach odbioru odpadów zielonych przy ZOK Gaszowice będzie 

ustawiony kontener, do którego będzie można wrzucić większą ilość 

odpadów zielonych. Do kontenera powinny trafiać tylko i wyłącznie 

odpady zielone bez worków. UWAGA! W tym roku kalendarzowym 

zmiana dotyczy odbioru realizowanego w  27 i 28 października.  

Przypominamy, że odpady zielone nie mogą trafić do pojemników z 

odpadami zmieszanymi. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji 

pojemnik z odpadami nie zostanie odebrany, a właściciel nieruchomo-

ści narażony jest na otrzymanie mandatu.  Ref. Ochrony Środowiska 

Nazwa placówki Liczba od-
działów 

Liczba dzieci/
uczniów 

Przedszkole „Bajkowe wzgó-
rze” w Czernicy 

5 Razem 114 
3 - latki - 29 

4 - latki - 29 

5 – latki - 38 
6 –latki - 18 

Przedszkole Przyjaciół Kubusia 
Puchatka w Gaszowicach 

4 Razem 100 
3 - latki - 21 

4 - latki - 23 

5 – latki - 36 
6 –latki - 20 

Przedszkole w Szczerbicach 4 Razem 88 
3 - latki - 25 

4 - latki - 25 

5 – latki - 19 
6 –latki - 19 

RAZEM przedszkola 13 Razem 302 
3 - latki - 75 

4 - latki - 77 

5 – latki - 93 
6 –latki - 57 

Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Mikołaja Górec-

kiego w Czernicy 

9 187 

Szkoła Podstawowa im. Zyg-
munta Biernackiego w Szczer-

bicach 

7 171 

Szkoła Podstawowa im. Tade-
usz Kościuszki w Gaszowicach 

13 284 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 
w Piecach 

9 198 

RAZEM szkoły 38 840 

ŁĄCZNIE placówki szkolne 52 1142 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje w dniach 

25.04.2015 r. – 01.05.2015 r. 

Wycieczkę do Paryża 

W programie wycieczki: zwiedzanie Paryża oraz zamki nad Loarą. 

Koszt: około 1700 zł/osoba. Przy zapisie zaliczka 500 zł, pozostałą 

część można wpłacać w ratach. 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Tel.32/4305485 lub 608013387 

W cenie wycieczki opieka pilota, 5 noclegów w hotelu, 5 śniadań,        

5 obiadokolacji, ubezpieczenie, transport autokarem. Cena nie obej-

muje wstępów do zwiedzanych obiektów i biletów metro. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH 

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza zaprasza na V Wystawę 

Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w dniach 11-12.10.2014 r.       

w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Godziny otwarcia: 

11.10.2014 r. od 9.00 do 20.00 

12.10.2014 r. od 9.00 do 16.00 

Podczas trwania wystawy zwiedzający będą mogli zaczerpnąć wielu 

informacji na temat hodowli ptaków. Wystawa co roku cieszy się co-

raz większą ilością eksponowanych ptaków. Rośnie też liczba zainte-

resowanych tą cykliczną imprezą. Serdecznie zapraszamy!!!  
              Prezes ZMDI, Krzysztof Lorek 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do udziału w spotkaniach: 

Piece - 13.10.2014 godz.18, Świetlica Środowiskowa, ul. Rydułtowska; 

Gaszowice - 14.10.2014, godz.18, OKiS Gaszowice, ul. Rydułtowska; 

Szczerbice - 15.10.2014, godz.18, Remiza OSP, ul. Radoszowska; 

Łuków Śląski - 16.10.2014, godz.18, Dom Sportu ul. Lipowa; 

Czernica - 17.10.2014, godz.18, OK Zameczek, ul. Wolności. 
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POWSTAJE NOWY CHODNIK NA UL. RYBNICKIEJ 

Drodzy mieszkańcy, realizując wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa kończymy wspólnie z Gminą Jejkowice i 

Starostwem Powiatowym modernizację ul. Rybnickiej w 

Szczerbicach. Głównym elementem poprawiającym bezpie-

czeństwo jest nowy odcinek chodnika od ul.Piaskowej do 

granicy z Gminą Jejkowice. Realizacja tego zadania stwo-

rzy ciąg komunikacyjny dla pieszych od Rybnika aż do 

ulicy Pogwizdowskiej w Gaszowicach, na którym będzie 

można się bezpiecznie przemieszczać. Tylko w tym roku 

Nasza Gmina wzbogaciła się o prawie 2 km nowych chod-

ników wzdłuż dróg powiatowych. Zdajemy sobie sprawę z 

tego, że wciąż istnieją odcinki dróg przy których należy 

wybudować chodniki. Realizacja kolejnych wniosków 

związanych z budową chodników (ul.Kolejowa, ul.Wiejska 

w Gaszowicach, ul.Rydułtowska w Piecach, ul.Wolności w 

Łukowie Śląskim) nastąpi w latach 2015-2017 przy współ-

udziale środków Starostwa Powiatowego w Rybniku. 

Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

Oświata to bardzo ważny element życia gminy. W Gminie Gaszowice 

na jej funkcjonowanie wydajemy około 9 mln złotych, co stanowi 

40% naszego budżetu. Realizując inne wnioski i oczekiwania miesz-

kańców zbudowaliśmy w ostatnich latach ponad 40 km kanalizacji w 

kierunku Rybnika i około 16 km w kierunku Suminy. Zrealizowali-

śmy Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, wy-

miany pieców CO oraz instalacji solarnych. Te działanie sprawiły, że 

gmina stała się bardziej przyjazna środowisku. Realizujemy zapisy 

ustawy śmieciowej. W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, budu-

jemy kolejne odcinki dróg i chodników. 

W miesiącu inauguracji roku szkolnego życzę zespołu wszystkim 

pracownikom oświaty pomyślności satysfakcji z pracy i wielu sukce-

sów w urzeczywistnianiu waszych życiowych aspiracji. Rodzicom 

życzę wiele radości ze swoich pociech. 

Niech ta kolejna nowa placówka oświatowa cieszy nasze oczy,            

a dzieciom daje możliwość wspólnej zabawy ze swymi rówieśnikami. 

         Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice 

CHODNIK PRZY UL. WOLNOŚCI 

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o bezpieczeństwo wszyst-

kich, a w szczególności dzieci i młodzieży, wybudowali-

śmy nowe odcinki chodników. Bardzo ważny dla Nas jest 

odcinek chodnika przy ul. Wolności łączący Łuków Śląski 

z Czernicą. Chodnik ten wybudowany został dzięki dużemu 

wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Rybniku. 

To właśnie dzięki dobrej współpracy ze starostą rybnickim 

– Damianem Mrowcem oraz członkiem zarządu powiatu – 

Zbigniewem Goworowskim, udało się przeprowadzić tę 

inwestycję. Chodnik łączący te dwie miejscowości to zna-

czący element poprawy bezpieczeństwa dla naszych miesz-

kańców, przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej z 

Czernicy i osób korzystających z usług Ośrodka Zdrowia. 

Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice 

TURNIEJ SOŁECTW 2014 

7 września br. tym razem na boisku sportowym gaszowickiego 

„Dębu” w Piecach przeprowadzona została tegoroczna edycja Turnie-

ju Sołectw. Drużyny kierowane przez sołtysów poszczególnych miej-

scowości rywalizowały w następujących konkurencjach: siatkówka 

plażowa, sztafeta drużynowa, przeciąganie liny, paintball, rzut oponą, 

rzut bulą oraz trzymanie pojemnika z napojami. W drużynach repre-

zentujących poszczególne sołectwa znajdowali się zarówno dorośli, 

młodzież, jak i dzieci. Rywalizacja w każdej z konkurencji dostarczy-

ła ogromnych emocji. Po zaciętych rozgrywkach tytuł najlepszego 

sołectwa zdobyła drużyna ze Szczerbic. Tegoroczna edycja turnieju 

została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Każdy uczestnik rywali-

zacji otrzymał drzewko lub krzew ozdobny. 

W klasyfikacji ogólnej drużyny zajęły następujące miejsca: 

1.Szczerbice, 2.Łuków Śląski, 3. Piece, 4. Gaszowice, 5. Czernica. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, i dziękujemy za wspólną zaba-

wę!  

Podziękowania należą się w szczególności sołtysom za przygotowa-

nie i dobór uczestników rozgrywek, oraz członkom Gminnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" za pomoc w przeprowa-

dzeniu turnieju. Specjalne podziękowania dla Pani Sołtys z Piec oraz 

dla członkiń KGW Piece za doskonałe przygotowanie całej imprezy. 

Ref. Ochrony Środowiska 

PODSUMOWANIE DOŻYNEK GMINNYCH                                 

W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 

W niedzielę, 31 sierpnia br., w Łukowie Śląskim, odbyły 

się Dożynki Gminne Gminy Gaszowice. Tegoroczne do-

żynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w czernickim 

kościele. Wszystkie KGW przygotowały wspaniale przy-

strojone wozy dożynkowe. 

Po Mszy św. Wójt Gminy Gaszowice – Andrzej Kowal-

czyk, oraz Starosta Rybnicki - Damian Mrowiec przywitali 

zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników tegorocz-

nych dożynek. Starostami tegorocznych dożynek byli Pań-

stwo Genowefa i Andrzej Żuchowicz. Wśród gości zapro-

szonych znaleźli się przedstawiciele czeskiej gminy Brun-

tal, radni Powiatu Rybnickiego. Po rozpoczęciu dożynek i 

przywitaniu gości pan Wójt oraz starostowie tegorocznych 

dożynek podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek. Po 

zakończonym obrzędzie rozpoczęły się występy zespołów, 

na scenie pojawiły się: Zespół  "Zbyrcoki" z Juszczyna, 

oraz nasz gminny zespół folklorystyczny "Trojak" z Czerni-

cy. Wieczorem na zabawie tanecznej zagrał DJ Sebi. Pod-

czas Dożynek nie brakowało też atrakcji dla dzieci, były 

trampoliny, zjeżdżalnia oraz wiele stoisk handlowych i ga-

stronomicznych.         Ref. Ochrony Środowiska 

MEMORIAŁ STRAŻACKI 

W sobotę 6 września 2014 r. w sąsiedztwie OSP Jankowice 

przy ul. Kościelnej rozegrany został VIII Memoriał Pożarniczy 

im. kpt. Adama Byczka, organizatora ochotniczego pożarnic-

twa na ziemi rybnickiej po drugiej wojnie światowej, jednocze-

śnie zawodowego funkcjonariusza pożarnictwa na stanowisku 

Komendanta Miejskiego i Powiatowego Zawodowej Straży 

Pożarnej w Rybniku. Zawody honorowym patronatem objął 

Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, który ufundował również 

puchary dla zwycięzców. III miejsce w kategorii samochodów 

średnich zajęła drużyna OSP Szczerbice, którym serdecznie 

gratulujemy.  

SPRAWDŹ CZY ZAPŁACIŁEŚ ZA ŚMIECI! 

PRZYPOMINAMY, ŻE 20 WRZEŚNIA BR. UPŁYNĄŁ KO-

LEJNY KWARTALNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA 

ŚMIECIOWA”). 
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nie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

sztandaru, o co zabiegała Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski 

i sami uczniowie w kwietniu 1989 roku. 

Wszystkie te działania służyły zarówno ożywieniu lokalnego środo-

wiska, jak i były przejawem rozwoju szkoły zawsze otwartej na 

potrzeby uczniów. Szkoły, której od początku powstania towarzy-

szyła prawda: 

„Nikt nie rodzi się tylko dla siebie, ale też by działać na rzecz in-

nych”. 

Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszo-

wicach składa serdeczne podziękowania firmie LORKEN TECH 

pana Henryka Bugdola za udzielenie wsparcia w formie materiałów 

potrzebnych do odmalowania wybranych pomieszczeń szkoły. 

LEKCJA HISTORII 

Kiedy przechodzimy obok Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Gaszowicach, często nawet nie zastanawiamy się nad 

tym, jaka była jej historia. A przecież szkoła, którą dziś możemy 

oglądać, to widomy ślad ludzkiej działalności na rzecz dobra drugie-

go człowieka. To wreszcie piękno historii, która ubogaca kulturę 

gaszowickiej społeczności i jest przykładem poświęcenia ludzi, któ-

rzy ją tworzyli. Zbliżający się jubileusz 225-lecia istnienia szkoły, 

zachęca do poznania jej przeszłości, bez której współczesny wizeru-

nek placówki byłby niepełny. 

Początki szkolnictwa na terenie Gaszowic sięgają drugiej połowy 

XVIII wieku. 

Zachowane dokumenty potwierdzają, iż około 1790 roku istniał już 

budynek drewniany szkoły, który z czasem zburzono, a na jego miej-

sce postawiono nowy z dwiema izbami lekcyjnymi. Nadzór nad tym 

przedsięwzięciem pełniły siostry zakonne z Raciborza i to właśnie na 

nich spoczywała w dużej mierze rola sfinansowania owej inwestycji. 

Budowa obecnego murowanego budynku szkoły sięga roku 1827.  

Ówczesnym budowniczym był Ignatz Lex z Pieców. Warto nadmie-

nić, iż budowa placówki nie przebiegała bez poważnych problemów 

i znacznie przeciągała się w czasie, na co miał wpływ między innymi 

pożar dachu. 

Mimo trudności w 1831 roku budynek został ostatecznie ukończony 

i oddany do użytku szkolnego. 

Od tamtej pory przechodził on różne koleje losu. 

Nadzór nad placówką w początkowym okresie jej działalności miały 

władze kościelne, później zaś świeckie. Ciekawostką jest, iż przeło-

żonymi szkoły w okresie zaborów byli ludzie nie związani z eduka-

cją, a zatem nie znający swoich obowiązków, co często utrudniało jej 

funkcjonowanie. 

Wśród nich mógł znaleźć się młynarz czy nawet zwykły chłop posia-

dający dobra ziemskie. 

Obszar działalności placówki obejmował okręg: Gaszowice, Solar-

nię, Piece oraz Pietrzkowice. 

Praca nauczycieli była w zaistniałej sytuacji niezwykle trudna, gdyż 

często nie spotykała się z właściwym sobie szacunkiem otoczenia i 

odpowiednim wynagrodzeniem. 

Przemiany historyczne, a także stale zwiększająca się ilość uczniów 

spowodowały, że na przestrzeni lat 1928/ 1929 dokonano rozbudowy 

szkoły. W tym okresie ożywiła się też działalność pozaszkolna, słu-

żąca integracji lokalnej społeczności. Prowadzono również kursy. 

Wśród lokalnych działań należałoby wymienić powstanie ochronki 

dla dzieci, Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, czy wreszcie dzia-

łalność harcerzy, bez których dzisiaj trudno wyobrazić sobie naszą 

placówkę. 

Czasy rozkwitu mieszały się jednak z bolesnymi doświadczeniami, 

do jakich z pewnością można zaliczyć okupację wojsk niemieckich. 

Jakże przejmujący musiał być obraz pustych ławek szkolnych 1 

września 1939 roku, kiedy nazistowskie wojska wkraczały na polską 

ziemię. 

Okres powojenny, to przede wszystkim odbudowa zniszczeń i ciężka 

praca wielu wybitnych pedagogów, których postacie postaram się 

przybliżyć w kolejnych artykułach. To wreszcie czas wyposażenia 

szkoły w nowoczesne pracownie i gabinety, umożliwiające szerzenie 

wiedzy w sposób twórczy i bardziej przystępny dla ucznia. Lata 70- 

te przyniosły z kolei ożywienie w zakresie powołania nowych form 

funkcjonowania oświaty. Wprowadzono ceremoniał szkolny oraz 

zapoczątkowano obchody Święta Szkoły ku czci patrona szkoły 

Tadeusza Kościuszki. Prężnie zaczęły wówczas działać także Rady 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkolnej społeczności było nada-

PRACOWITE WAKACJE W NASZYM PRZEDSZKOLU 

W ramach projektu „Przedszkole Równych Szans” współfinan-

sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

nasze przedszkole mogło rozszerzyć ofertę wakacyjną gminy o 

dodatkowy miesiąc. W lipcu br. dyżur pełniło Przedszkole im. 

Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gaszowicach, zaś w sierpniu 

dzieci mogły korzystać z przedszkola w Czernicy. Był to wyjąt-

kowy czas gdyż każdy tydzień to blok tematyczny z niespo-

dzianką jaką była wycieczka. W pierwszym tygodniu organizo-

wane były zajęcia sportowe o tematyce „W zdrowym ciele 

zdrowy duch, ponad wszystko lubię ruch”. W ramach zajęć dla 

dzieci były organizowane różne ćwiczenia, zadania, tory prze-

szkód, zabawy na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej.     

5 sierpnia dzieci pojechały do Parku Linowego „Leśna Przygo-

da” w Radlinie. Drugi tydzień to wyimaginowana podróż, dzię-

ki której przedszkolacy bliżej poznawali wybrane kraje Europy. 

Atrakcją były specjalne potrawy przygotowane przez panie 

kucharki. Celem wyjazdu stał się Dream Park w Ochabach, 

gdzie dzieci mogły zobaczyć m.in. miniatury najsławniejszych 

cudów architektonicznych z całego świata. Trzeci tydzień pt. 

„Jestem odkrywcą” miał na celu wzbudzenie ciekawości dzieci 

przez różne eksperymenty i doświadczenia, a 19 dzieci wyru-

szyło na wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustro-

niu. W ostatnim tygodniu wakacji, blok nazwano „Co w trawie 

piszczy?”. Przedszkolacy odkrywali świat otaczającej nas przy-

rody, a największą atrakcją był oczywiście wyjazd do Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Na miejscu odbyły się 

warsztaty przyrodnicze, w czasie których dzieci tropiły ślady 

Smoka Przyrodnika. Na ścieżkach lasu czekały na nas ukryte 

listy z zadaniami do wykonania. Uczestnicy wycieczki poznali 

ciekawostki z życia pszczół, zobaczyli jak wygląda pyłek 

pszczeli czy plaster miodu. Zwięczeniem wycieczki była zaba-

wa na dużym ekologicznym placu zabaw. Jeśli tylko ktoś bę-

dzie miał ochotę może zobaczyć zdjęcia z naszych wypraw na 

stronie internetowej naszego przedszkola.  

Zapraszamy: czernicaprzedszkole.blogspot.com 

Przy okazji chcemy podziękować Radzie Gminy Gaszowice 

oraz Wójtowi Gminy Gaszowice za wsparcie finansowe budże-

tu placówki. Dzięki tym środkom mamy nowe podłogi i drzwi 

w całej części A budynku. Były to pracowite wakacje dla 

wszystkich pracowników placówki, jednak bardzo wszystkich 

cieszy efekt końcowy. Wakacje tego roku uznajemy za bardzo 

owocne: dzieci miały świetne zabawy, a w przedszkolu zaszły 

poważne zmiany -  duże zmiany. 

Małgorzata Gruszka,  

Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy 
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Zapisy na ZAJĘCIA FITNESS 

dla każdego i w każdym wieku!!! 

Koszt: 8 zł/ 1 zajęcia 

Czas trwania zajęć: 60 min 

Każde z zajęć ruszy po zebraniu 

grupy min. 5 osób. 

Planowane spotkania: poniedziałek i środa godz.19:30 OK 

„Zameczek” Czernica. Zajęcia ruszają 1 września 2014r. Zapisy w 

OK „Zameczek” w Czernicy lub pod nr telefonu 662850977.  

Serdecznie zapraszam na zajęcia - instruktorka ROKSANA ORZY-

SZEK. 

W GASZOWICKIEJ STRAŻY NADAL SIĘ DZIEJE 

Podczas pozornie spokojnego lata strażacy z OSP Gaszowice 

cały czas aktywnie uczestniczą w życiu naszej lokalnej społecz-
ności. Braliśmy udział w zabezpieczeniu pożarowym kilku im-

prez lokalnych. Jedną z nich był tradycyjny już Amatorski Rajd 

Samochodowy o Puchar Wójta Gminy Gaszowice, gdzie zade-

biutowaliśmy otrzymanym w czerwcu br. z Państwowej Straży 

Pożarnej w Rudzie Śląskiej, lekkim samochodem ratowniczym 

Iveco Daily. Chciałbym w tym miejscu podziękować władzom 

Gminy i Powiatu za zaangażowanie w pozyskanie tego wozu 

bojowego, który świetnie sprawdził się już w trakcie zabezpie-

czania imprez i usuwania miejscowych zagrożeń związanych z 

występowaniem owadów niebezpiecznych. Latem kilkadziesiąt 

razy interweniowaliśmy u wielu z naszych mieszkańców usu-
wając pojawiające się w obrębie domostw gniazda szerszeni i 

os. Gasiliśmy także pożar domu mieszkalnego w Czernicy przy 

ul. Buczyna, gdzie dotarliśmy jako pierwszy zastęp i opanowa-

liśmy rozwój zdarzenia, zapobiegając rozprzestrzenieniu się 

ognia na inne pomieszczenia i części budynku. Niestety pomi-

mo działań podejmowanych przez strażaków ochotników z 

terenu gminy i ratowników z straży państwowej w Rybniku 

straty wywołane pożarem były dotkliwe dla mieszkańców tego 

domu. 

Jednak strażacy nie zajmowali się wyłącznie pomocą innym. 

Zaczęliśmy pomagać sami sobie rozpoczynając systemem go-

spodarczym remont budynku naszej remizy. Prace rozpoczęli-

śmy od odkucia tynków na całej powierzchni elewacji wieży 

obserwacyjnej, które ze względu na upływ czasu na znacznej 

powierzchni były „głuche” i zaczynały odpadać całymi płatami. 
Rozpoczęliśmy również remont związany ze zmianą przezna-

czenia pomieszczeń na parterze budynku. Dawne mieszkanie 

zamienia się na szatnię i dyżurkę strażacką, ponieważ dotych-

czas wyjeżdżając do akcji strażacy przebierali się w ubrania 

bojowe w garażu, pomiędzy samochodami, co było bardzo nie-

wygodne a niekiedy nawet niebezpieczne. W nowych pomiesz-

czeniach wyburzone zostały częściowo ścianki działowe i wy-

konaliśmy nowe przejście do garażu. Uzupełnione zostały tyn-

ki, wykonane wylewki na posadzkach, częściowo wykonane 

zostały już gładzie gipsowe i sufity podwieszane. Prace te wy-

konywane są przez strażaków przy ich bardzo dużym zaangażo-
waniu. Wspierają nas lokalni sponsorzy udostępniając sprzęt 

techniczny i budowlany, Gmina, która zakupiła kable do wy-

mienianej instalacji elektrycznej i rury do modernizowanej in-

stalacji c.o., a także sami strażacy, którzy z okazjonalnych 

„zrzutek” kupują część materiałów. Przed nami jeszcze wiele 

pracy, ale wierzymy, że do końca roku uda nam się w pełni 

zrealizować nową szatnię. 

W ostatnim czasie również media zainteresowały się naszą 

OSP. Najpierw zdobyliśmy pierwsze miejsce w internetowym 

plebiscycie na „Najlepszą OSP w Powiecie Rybnickim” organi-

zowanym przez Dziennik Zachodni. Nagrodą był dosyć spory 

artykuł w gazecie o OSP Gaszowice. A po informacjach o sa-

modzielnie prowadzonym remoncie straży zawitała do nas TVP 

Katowice, robiąc reportaż, który ukazał się w Aktualnościach. 

Wszystkich sympatyków naszej straży i osoby ciekawe naszych 

działań zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.ospgaszowice.pl gdzie znajdują się bogate opisy podej-

mowanych działań a także odnośniki do opisujących nas arty-

kułów prasowych i materiałów telewizyjnych.        Szymon Korbel 

V TURNIEJ ORLIKA W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR PRE-

MIERA  

Początek września br. to początek roku szkolnego, ale również 

początek zmagań sportowych uczniów szkół Gminy Gaszowi-

ce. W dniach 10 i 11 września br. rozegrano etap gminny „V 

Turnieju Orlika” o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce 

nożnej dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 

11 oraz 12 – 13 lat. 

Pierwszego dnia zmagań na boisko Orlik w Piecach wybiegły 

dziewczyny, łącznie w dwóch kategoriach wystąpiło osiem 

zespołów, a w nich uczestniczkami było 67 dziewcząt. Po kil-

ku godzinach sportowej rywalizacji, wysiłku, zmęczenia jak 

również uśmiechu i dobrej zabawy wyłoniono najlepsze druży-

ny w kategoriach dziewcząt starszych oraz dziewcząt młod-

szych. 

Dziewczęta starsze: I miejsce Orlik Niedobczyce, II miejsce 

ZSP Szczerbice, III miejsce SP Czernica, IV miejsce SP Ga-

szowice. 

Dziewczęta młodsze: I miejsce SP Czernica, II miejsce SP 

Gaszowice II, III miejsce SP Gaszowice I, IV miejsce SP Ga-

szowice III. 

W drugim dniu turnieju na Orliku pojawili się chłopcy, którzy 

podobnie jak dziewczyny rywalizowali w dwóch kategoriach 

wiekowych. Łącznie wystąpiło osiem zespołów, co dało nam 

73 zawodników. Zmaganiom towarzyszyły duże emocje, a 

każdy z uczestników walczył do ostatniego gwizdka. Rywali-

zacja była bardzo zacięta, co sprawiło, że o ostatecznych wyni-

kach decydowała dogrywka i rzuty karne. Klasyfikacja końco-

wa przedstawia się następująco: 

Chłopcy starsi: I miejsce ZSP Szczerbice, II miejsce SP Gaszo-

wice I, III miejsce SP Czernica, IV miejsce SP Gaszowice II. 

Chłopcy młodsi: I miejsce ZSP Szczerbice, II miejsce SP Ga-

szowice I, III miejsce SP Czernica, IV miejsce SP Gaszowice 

II. 

Swoją obecność i patronat honorowy nad imprezą pełnili za-

proszeni goście – Wójt Gminy Gaszowice pan Andrzej Kowal-

czyk, Radni Powiatu Rybnickiego panowie Jacek Czogalla, 

Zbigniew Goworowski oraz Paweł Bugdol. Starostwo Powia-

towe w Rybniku zapewniło słodki poczęstunek dla uczestni-

ków turnieju. 

Szczególne podziękowania dla pani Ewy Bizoń opiekuna koła 

tanecznego SP Gaszowice za oprawę artystyczną turnieju, jak 

również panu Pawłowi Bugdol, który zapewnił napoje dla 

wszystkich zawodników. Turniej zorganizował oraz przepro-

wadził animator kompleksu boisk Orlik w Piecach, nauczyciel 

Wychowania Fizycznego SP Gaszowice Łukasz Wojaczek. ŁW 
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