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Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gaszowice 

17 września 2016 r. na łowisku TAAKA RYBA w Suminie 

odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 

Gminy Gaszowice. Zawodnicy zebrali się przy łowisku   

o godzinie 7:30. Następnie od-

było się losowanie stanowisk. 

Około godz. 8:00 rozpoczęły 

się zawody, które potrwały   

do godziny 12:00. Wędkować 

można było na jedną wędkę 

stylem dowolnym na spławik 

lub sprężynę. O zwycięstwie 

zadecydowała łączna waga zło-

wionych ryb, a nie ich ilość. 

Zwycięzcą został pan Mateusz 

Głombica. Drugie miejsce zajął 

pan Marek Papierok, a trzecie 

pan Mariusz Korbel. Najmłod-

szymi uczestnikami byli Łukasz 

Procek oraz Jacek Czogalla. 

Pierwszego i jak się okazało 

jedynego karpia podczas zawo-

dów złowił pan Mariusz Korbel. Zwycięzcom oraz 

wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 

sukcesów w przyszłorocznych zawodach.                 GCI 
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Nowy rok szkolny 2016/2017 czas zacząć! 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SP Gaszowice oraz w ZSP w Szczerbicach 

Przedszkole w Gaszowicach grupa Tygryski Przedszkole w Gaszowicach grupa Puchatki 

Przedszkole w Gaszowicach grupa Kangurki 

Przedszkole w Czernicy grupa Motylki 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Czernicy 

Przedszkole w Czernicy grupa Pszczółki 
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Przedszkole w Czernicy grupa Biedronki Przedszkole w Czernicy grupa Skrzaty 

Przedszkole w Czernicy grupa Słoneczka 

Spotkanie z policjantem - projekt "Bezpieczna+" oraz realizacja projektu "Aleja przyrody - ścieżka edukacyjna" - ZSP Szczerbice 

Przedszkolaki ze Szczerbic 

Przedszkolaki ze Szczerbic 
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W pierwszym tygodniu wakacji, w dniach od 27 czerwca do 1 lipca odbywały się w Szkole Podstawowej w Czernicy półkolonie 

letnie, w których wzięło udział 45 uczniów. Letni wypoczynek rozpoczął się wyjazdem do Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. 

We wtorek pojechaliśmy do Muzeum Ognia, które znajduje się w Żorach. Uczniowie poprzez interaktywną ekspozycję mieli 

możliwość zapoznać się z tematem ognia i energii od czasów prehistorii do współczesności. Nie zabrakło również wrażeń pod-

czas zabawy w indiańskiej wiosce w Tworkowie, oddającej realia autentycznej osady Indian Wielkich Równin Ameryki Północ-

nej. Podczas pobytu w wiosce, każdy miał możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tradycyjnych grach i zabawach 

zręcznościowych, takich jak strzelanie z łuku, rzut włócznią, połów 

ryb, tor przeszkód. W czwartek pojechaliśmy do Rydułtowskiego 

Centrum Kultury na seans filmowy pt. „Alicja po drugiej stronie 

lustra”. Półkolonie zakończyliśmy wyjazdem do lasu na zajęcia tere-

nowe, prowadzone przez panią leśnik z Nadleśnictwa Rybnik. Pół-

kolonie były bardzo udane, dzieci doskonale się bawiły, pogoda 

również nam sprzyjała. 

Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania tych półkolonii: UG Gaszowice, 

sponsorom oraz nauczycielom SP w Czernicy, którzy nieodpłatnie 

pełnili opiekę nad uczniami. Dzięki nim, uczniowie mieli możliwość 

atrakcyjnie spędzić pierwszy tydzień swoich wakacji. 

Kierownik półkolonii Ilona Paluch 

Półkolonie letnie w SP Czernicy 

Wakacje to czas, na który z niecierpliwością co roku czekają wszyscy, w szczególności uczniowie. Nie inaczej było z wycho-

wankami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach. Dzieci poza upragnionym wypoczynkiem, odliczały też dni do peł-

nych atrakcji półkolonii. Plan tegorocznej akcji był jak zawsze wyjątkowy i bardzo interesujący. Uczniowie rozpoczęli swoją 

przygodę w Parku Leśnych Niespodzianek. Jak sama nazwa wskazuje, czas tam spędzony pełen był niesamowitych wrażeń. Nie 

zabrakło wizyty w kinie, która jak zwykle sprawiła wychowankom wiele przyjemności. Kolejnym przystankiem naszej letniej 

przygody była Taaka Ryba i wędkowanie, gdzie w mgnieniu oka minął kolejny wakacyjny dzień. Pełni dobrego humoru i z uśmie-

chem na twarzy ruszyliśmy w dalszą drogę. Celem był Ogrodzieniec. Tam uczniowie zwiedzili ruiny zabytkowego zamku oraz 

dowiedzieli się jak dawniej toczyło się życie ludzi. Ostatnim punktem letniej wyprawy było Miasteczko Westernowe Twinpigs    

i jego liczne atrakcje. Wiadomo nie od dziś, że wszystko co do-

bre szybko się kończy. Niestety, dotyczy to również półkolonii. 

Piękne wspomnienia będą nam jeszcze długo towarzyszyć, dlate-

go pragniemy podziękować wszystkim osobom, które pomagały 

przy organizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania 

kierujemy do Wójta Gminy Gaszowice pana Pawła Bugdola,  

dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szczerbicach pani 

Edyty Knapik, Rady Rodziców oraz Radnych Sołectwa Szczerbi-

ce. Dziękujemy również kierownikowi półkolonii pani Gabrieli 

Krakowczyk, a także nauczycielom, którzy poświęcili swój wolny 

czas sprawując opiekę nad uczestnikami. Mamy nadzieję,           

że za rok znowu się spotkamy aby przeżyć kolejne niezwykłe 

przygody! Tymczasem pozostaje tylko dodać z sentymentem 

„żegnaj lato na rok…”                                                      A.Ch. 

Wakacje pełne przygód 

Półkolonie dzieci z SP w Gaszowicach: piknik w pałacu Wojnowice i zabawy w miasteczku Twinpigs w Żorach 
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Marzyliśmy o tym, żeby otworzyć nasz ośrodek dla ludzi – bez 

względu na ich wiek, wykształcenie czy przekonania. Na tej 

podstawie zrodził się pomysł, żeby udostępnić budynek zamku 

dla gości, uczestników zajęć, ciekawskich obserwatorów. Pra-

gnęliśmy złamać stereotypy związane z myśleniem o ośrodku 

w kategoriach pustego i nudnego budynku bez życia, na skraju 

cywilizacji - jesteśmy bowiem zainteresowani potrzebami lokal-

nymi. Nasze spotkanie podczas Dni Otwartych stało się okazją 

do przyjrzenia się temu, co znajduje się w naszej ofercie, ale 

również wyrażenia swojego zdania na ten temat - sugestie od-

biorców są dla nas najważniejsze. Kierując się nimi i uwzględ-

niając Wasze zdanie mamy spore szanse na stworzenia czegoś 

trwałego, potrzebnego oraz służącego lokalnej społeczności. 

3 września 2016 r., w ramach narodowego czytania, mieliśmy 

okazję wysłuchać fragmentów powieści „Quo Vadis”. Od go-

dziny 16.00 do późnych godzin wieczornych, na terenie zamku 

oraz parku, toczyły się zaciekłe rywalizacje w grach 

planszowych. To była niezwykła okazja do spotkania 

się z profesjonalistami w tej materii. Grupa Goblin 

Game Club zawładnęła zamkiem i zjednała sobie przy-

chylność licznych gości. Pan Jerzy Tront – jeden         

z liderów grupy wtajemniczył najmłodszych uczestni-

ków w tajniki wybijania biżuterii ze skóry. Grupa Go-

blin Game i pasjonaci gier na stałe wpisali się już       

w rzeczywistość zamku. Grupa będzie regularnie spo-

tykać się w ośrodkowej kawiarni raz w miesiącu. Naj-

bliższe spotkanie odbędzie się 24 września, tradycyj-

nie od godziny 16.00. 

4 września 2016 r. budynek zamku oraz teren parku 

stał się przestrzenią, w której grupy działające przy 

Ośrodku Kultury zaprezentowały formy swojej pracy 

oraz aktywności. Była to okazja do zapoznania się       

z już istniejącą ofertą. Jednocześnie zaprezentowali-

śmy nowe propozycje zajęć z zakresu pobudzania dziecięcej 

wyobraźni oraz logicznego myślenia. W tym dniu ogłosiliśmy 

wyniki konkursu plastycznego „NASZ ZOMEK”. Wyłoniliśmy 

zwycięzcę konkursu związanego z nazwą nowo powstającej 

kawiarni zamkowej. Wygrał pan Łukasz Kozik ze swoim pomy-

słem „Rothówka”.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć – są jeszcze 

wolne miejsca. Już 30 października 2016 r., w godzinach od 

16.00 do 20.00, zapraszamy Was do zamku na premierę naj-

nowszego spektaklu inspirowanego teatrem papierowym. Bile-

ty do nabycia w ośrodku. Czeka Was wieczór pełen wzruszeń 

i ciepłych myśli. Tym razem przedstawimy losy chłopca, który 

chciał zostać lotnikiem. Tak – major Antoni Tomiczek będzie 

bohaterem tego wieczoru. Wydarzenie będzie okazją do obej-

rzenia wystawy o małym Antku. Zapraszamy także najmłod-

szych na warsztaty budowania samolotów.   Małgorzata Krajczok 

W dniu 10.09.2016 r. w Hali OKiSu odbył się turniej skata 

sportowego, zorganizowany przez sekcję GKS DĄB Gaszowi-

ce. Turniej ten odbył się po raz szósty.  

W zawodach wzięło udział 44 zawodników. Pierwszą serię       

z wynikiem 2236 punktów wygrał zawodnik Fortecy Świerkla-

ny kolega Franciszek Polok. Drugą serię z jeszcze lepszym wy-

nikiem wygrał kolega Adam Juraszek zdobywając 2593 punk-

tów. Karta szła mu tak dobrze, że został zwycięzcą zawodów 

gromadząc 3158 punktów. Drugie miejsce zajął kolega Franci-

szek Polok gromadząc 3144 punktów. Trzecie miejsce nato-

miast zajął kolega Maziarczyk Władysław. Zdobył on 2734 

punktów. 

Najlepszym zawodnikiem sekcji okazał się Duda Wiesław zdo-

bywając 2463 punktów - zajął 8 miejsce. 

Sekcja Skata składa serdeczne podziękowania sponsorom, któ-

rzy umożliwili zorganizowanie turnieju tj. Staroście Powiatu 

Rybnickiego Panu Damianowi Mrowiec, Wójtowi Gminy Ga-

szowice Panu Pawłowi Bugdol, Panu Jackowi Czogalla, Panu 

Leszkowi Duda oraz Panu Rafałowi Zdziebczok. 

                       Marian Pielacz 

Pierwsze tego typu wydarzenie w czernickim zameczku - Dni Otwarte 

Turniej Skata Sportowego 
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W  z w i ą z k u  z  ud z i a ł e m                 

w programie „Działaj Lokalnie” 

Sołectwo Szczerbice wzięło udział 

w projekcie Wrota Czasu. Celem 

pro jektu  jest  pobudzen ie            

do aktywności mieszkańców so-

łectwa Szczerbice wokół zagad-
nień tożsamości lokalnej a także, 

skupienie mieszkańców sołectwa 

wokół motywu Dworu w Szczer-

bicach. W związku z powyższym 

przygotowano skwer na którym 

zostaną umieszczone odnowione 

wrota pochodzące z Dworu       

w Szczerbicach. Jest to najstarsza 

pamiątka sołectwa. Został rów-

nież ogłoszony konkurs fotogra-
ficzny na najlepsze fotografie   

u k a z u j ą c e  s o ł e c t w o             

„ w c z o r a j ”  i  „ d z i ś ” .  

W związku z konkursem do Urzę-

du Gminy wpłynęły 3 prace przed-

stawiające kościół w Szczerbicach, 

dożynki obecnie i przed laty,        

a także dom prywatny – wygląd  

w czasie wojny i obecnie. Oso-

bom biorącym udział w konkursie 
gratulujemy i dziękujemy za zaan-

gażowanie i chęć poznania dziejów 

Szczerbic.                              GCI 

Szczerbice wczoraj i dziś 
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Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 144,  

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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Od dnia 1 maja 2016 r.  
Urząd Gminy Gaszowice jest czynny  

w następujących godzinach: 

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

czwartek od 7:00 do 17:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych, RTV,  

AGD i opon: 

Czernica: 22.11.2016 r.,  

Gaszowice: 12.12.2016 r. 

Łuków Śląski: 28.11.2016 r. 

Piece 28.11.2016 r. 

Szczerbice 14.11.2016 r. 

Ochrona środowiska 

Odpady wielkogabarytowe 

Podziękowania 

W dniach 10-11 grudnia b.r. w godzinach od 14:00  

do 19:00 odbędzie się II Jarmark Bożonarodzenio-

wy. Chętne osoby chcące podzielić się swoim rękodzie-

łem, potrawami czy innymi wyrobami wykonanymi  

własnoręcznie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 

Gaszowice pod nr tel: 32 43 27 144 lub 32 43 27 163. 

GCI 

Sołtys Łukowa Śląskiego wraz z radą sołecką oraz Radną 

dziękuje wszystkim zaangażowanym w tak piękny wystrój 

ulic na przejeździe korowodu dożynkowego (Pożegnanie Lata). Tak wielkie wydarzenie pokazało nam wszystkim,    

iż możemy połączyć siły i z czystym sercem reprezentować naszą wieś przed całym regionem. Wszystkie włożone 

siły zostały nagrodzone uznaniem i szacunkiem. Jesteśmy dumni mogąc być mieszkańcami naszej wsi. 
       Witold Czerny  

       Barbara Watoła 

Narodowe czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza 

Paulina Mularczyk uczennica Gimnazjum im. Ziemi    

Śląskiej w Piecach uczestniczyła 3 września 2016 r.       

w akcji "Narodowe Czytanie" zorganizowanej przez      

Bibliotekę Publiczną Miasta Rydułtowy im. H. M. Górec-

kiego pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. 

Na rydułtowskim rynku wraz z innymi uczestnikami  

czytała "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Gratulujemy.  

Gimnazjum Piece 


