
Szanowni Mieszkańcy, 

Czytając dzisiejsze wydanie 
„Informatora Gminnego” 
jesteśmy po lub przed wizy-
tą na cmentarzu. Ostatnie 
dni października to okres 
wzmożonych prac porząd-
kowych na cmentarzach. 
Nasza tradycja, wiara zobo-
wiązują nas do uporządko-
wania miejsc spoczynku 
naszych bliskich do Dnia 
Wszystkich Świętych oraz 
Dnia Zadusznych. Dni te to 
także okres spotkań      z 
bliższą i dalszą rodziną. 
Będzie okazja wymienić 
swoje spostrzeżenia doty-
czące życia codziennego. 

Szanowni Mieszkańcy,      
w dniach od 11 do 18 paź-
dziernika odbyły się we 
wszystkich sołectwach ze-
brania wiejskie zwołane 
przez sołtysów. W ich trak-
cie przedstawiono sprawoz-
danie z realizacji planów 
remontowo - inwestycyj-
nych w poszczególnych 
sołectwach. Bardzo cieszy 
fakt, że zdecydowana więk-
szość mieszkańców pozy-
tywnie oceniła sytuację 
swoich sołectw       i całej 
Gminy. Cieszy także fakt, 
że przedstawione plany 
rozwoju Gminy zyskały 
akceptację uczestników 
zebrań. Kolejne lata to 
m.in. dalsza budowa i mo-
dernizacja dróg. Położymy 
zdecydowany nacisk na 
dalszą budowę chodników 
przy drogach powiatowych, 
aby zwiększyć bezpieczeń-
stwo. Termomodernizacja 

Przedszkola w Czernicy       
i Szkoły Podstawowej      
w Szczerbicach to także 
krok ku poprawie stanu 
naszych obiektów oświato-
wych. Będziemy budować 
dalsze odcinki kanalizacji, 
dokończymy także wymia-
nę starych sieci wodocią-
gowych. Program dopłaty 
do pieców ekologicznych, 
solarów, przydomowych 
oczyszczalni ścieków to 
kolejny etap prac popra-
wiających nasze środowi-
sko. Budowa kompleksu 
boisk przy Szkole Podsta-
wowej w Czernicy i bu-
dynku Szatni Sportowej to 
kolejne działania popra-
wiające stan obiektów 
sportowo - rekreacyjnych, 
budowa przedszkola          
w Szczerbicach, rozszerze-
nie działalności Przed-
szkola w Czernicy to ko-
lejny dowód naszej dbało-
ści      o młode pokolenie 
naszej Gminy i krok uła-
twiający pogodzenie pracy 
zawodowej z wychowa-
niem naszym młodym ma-
mom. 

Szanowni Państwo, mam 
pełną świadomość, że re-
alizacja naszych zamierzeń 
w latach 2011-2014 bez 
Waszej akceptacji będzie 
niemożliwa. Wierzę jed-
nak, że rozumiecie  i doce-
niacie państwo to, co uda-
ło się dotychczas dokonać 
wspólnymi siłami. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY PAŹDZIERNIK 2010, NUMER 10 (58) 

Na zdjęciach od góry: 1 - Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk wraz z animatora-
mi sportowymi na turnieju piłkarskim odbywającym się na orliku (zdjęcie 
autorstwa: J. Kawuloka); 2 - Turniej skata; 3 - Samorząd Gminy Gaszowice 
kadencji 2006-2010. 
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Obowiązkowe przyłączanie się do kanalizacji  - 
ISPA 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że należy składać  
wnioski o wydanie warunków technicznych odprowadza-
nia ścieków dla przyłączy kanalizacji sanitarnej wykona-
nej w ramach programu ISPA. 

Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń 
kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62. 

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Ochrony 
Środowiska tutejszego Urzędu Gminy(pokój 03, parter 
środkowe wejście do budynku Urzędu) oraz na stronie 
internetowej PWiK Rybnik. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach, przyłączenie się do działającej sieci kanaliza-
cyjnej jest obowiązkowe.  

Niezastosowanie się do przepisów ustawy, podlega karze 
grzywny. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie przyłączy kanaliza-
cyjnych, na dzień 30 września br.: 

Ośrodek Kultury i sportu w Gaszowicach zaprasza w dniu 
14 listopada 2010 (niedziela) 

na koncert MUZYKI GOSPEL,  

o godzinie 15.00 

W koncercie wystąpią: 

Zespół RiO GOSPEL – działający przy duszpasterstwie aka-
demickim w Rybniku 

Chór Bel Canto 

Zespół Singers 

Wstęp wolny. Zapraszamy. 

Ośrodek Kultury w Czernicy 

serdecznie zaprasza na 

BIESIADĘ CYGAŃSKĄ 

13 listopada 2010r. 

                   Cena 35 zł/os. 

W cenie cygańska biesiada, zabawa tanecz-
na i cygańskie jadło … 

Bilety do nabycia w biurze Ośrodka… 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 

Zapraszamy wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat, 
również te, które 2 lata temu skorzystały z bezpłatnych 
badań (np. w mammobusie)  

do wykonania darmowej mammografii   
w ambulansie medycznym stojącym przy Ośrodku 
Kultury i Sportu w GASZOWICACH (ul. Rydułtow-
ska 7), w terminie: 

5 listopada br. (piątek) w godzinach od 12 do 17 

lub 

8 i 9 listopada br. (poniedziałek i wtorek)                    
w godzinach od 9 do 14 

Wyniki badań będą do osobistego odbioru od 1 grudnia 
br. w Gminnym Centrum Informacji,  od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Jedynymi dokumentami, jakie trzeba ze sobą zabrać, 
są: 

• dowód tożsamości z numerem PESEL, 

• karta chipowa lub dokument potwierdzający 
ubezpieczenie zdrowotne, 

• jeśli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammo-
grafii – to ważne dla oceny badania! 

Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaprosze-
nie! 

Miejscowość ulica Ilość wykona-
nych przyłączy 

Pozostało do 
wykonania 

Gaszowice, Piece, 
Szczerbice 

Graniczna 15 49 

Gaszowice Podleśna 2 20 

Gaszowice Rybnicka 15 39 

Gaszowice Rydułtowska  7 51 

Piece Fabryczna 0 10 

Piece Krzywa 1 12 

Piece Polna 3 19 

Piece Rydułtowska 1 10 

Piece Sportowa 4 28 

Piece Żytna 2 16 

Szczerbice Biernackiego 2 22 

Szczerbice Fabryczna 2 40 

Szczerbice Górska 3 8 

Szczerbice Jerozolimska 1 19 

Szczerbice Krótka 1 21 

Szczerbice Leśna 0 15 

Szczerbice Łączna 0  30 

Szczerbice Piaskowa  8 23 

Szczerbice Polna 3 18 

Szczerbice Radoszowska 11 104 

Szczerbice Rybnicka 13 115 

Szczerbice Stara 3 28 

Szczerbice, 
Piece 

Szkolna 13 56 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Spraw Socjalnych, Zdrowia i Mło-
dzieży została powołana 22 listopa-
da 2006 r. Przedmiotem działania 
komisji były w szczególności spra-
wy:  

- funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych,  

- funkcjonowania Ośrodków Kultu-
ry oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, 

- tworzenia bazy do prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyj-
nej, w tym dla rozwoju klubów 
sportowych,  

- upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i innych form rekreacji, 

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej – w zakresie przeciw-
działania patologiom oraz poprawy 
bytowej mieszkańców gminy, 

- współpraca z radami sołeckimi, 
jednostkami organizacyjnymi gminy 
i wszystkimi organizacjami pożytku 
publicznego w celu likwidacji pato-
logii społecznej. 

Członkowie komisji:  

1) radny Henryk Fabisz  

2) radna Renata Bienek 

3) radna Halina Rybarz-Adamik 

4) radna Maria Knapik 

Na Przewodniczącego Komisji 
wybraną radną Halinę Rybarz-
Adamik. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Spraw Socjalnych, Zdrowia Mło-
dzieży pracowała w oparciu o plany 
pracy komisji na poszczególne lata, 
które tematycznie były zgodne z 
planami pracy Rady Gminy Gaszo-
wice i zostały w pełni zrealizowane. 
W minionej kadencji odbyło się 50 
posiedzeń Komisji. W posiedze-
niach komisji uczestniczyli przed-
stawiciele oświaty (Kierownik 
GZOSziP, Dyrektorzy Szkół Przed-
szkoli, Pedagodzy szkolni, opieku-
nowie kół zainteresowań, pielęgniar-
ki szkolne), Dyrektorzy Instytucji 
Kultury, Przewodniczący GKRPA, 
Kierownik OPS-u, prezesi Klubów 
Sportowych i chóru BEL CANTO, 
Komendant i dzielnicowi Komisa-
riatu Policji w Gaszowicach, przed-
stawiciele ZHP, Wójt i pracownicy 
Urzędu Gminy.  

W dyskusji pracę komisji w obecnej 
kadencji oceniono pozytywnie. Na 
posiedzeniach zajmowano się sta-
nem zaawansowania inwestycji 
gminnych, omawiano i wskazywano 
na konkretne potrzeby remontowe 
szkół i przedszkoli. Co roku odby-
wały się w sierpniu objazdy szkół i 
przedszkoli celem oceny przygoto-

wania placówek po wakacyjnych 
remontach do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Komisja uczestni-
czyła w różnych uroczystościach, 
konkursach i spotkaniach organizo-
wanych przez placówki oświatowe i 
kulturalne. Analizowano zakres 
pomocy społecznej udzielanej 
podopiecznym, omawiano sytuację 
bezrobocia na terenie Gminy. 
Utrzymywano kontakt z Komisaria-
tem Policji - omawiano stan bezpie-
czeństwa w naszej Gminie. Zajmo-
wano się stanem zdrowia naszych 
mieszkańców, a szczególnie dzieci i 
młodzieży, u której pogłębia się 
problem przede wszystkim wad 
postawy - odbywały się badania 
wad postawy w młodszych klasach 
Szkół Podstawowych finansowane 
ze środków budżetu gminy.  

Odbywał się również objazd placó-
wek kulturalnych i sportowych 
działających na terenie gminy. Na 
posiedzeniach o tematyce sportowej 
stwierdzono, że w gminie stwarza 
się optymalne warunki do działal-
ności sportu, podkreślano duże 
zaangażowanie działaczy w pracę 
na rzecz klubów oraz wkład spon-
sorów. Zwracano uwagę na duże 
osiągnięcia dzieci i młodzieży w 
sporcie szkolnym, Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Feniks i Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Lider oraz Stowarzy-
szenia Dalekowschodnich Sztuk 
Walki TAO. Szkoły wypracowują 
szczególną promocję Gminie Ga-
szowice - sukcesy młodzieży w 
nauce, artystyczne (zespół SIN-
GERS i ZNAK POKOJU ora ze-
spół taneczny JUTRZENKA) spor-
towe, indywidualne i zespołowe na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym                                         
i międzynarodowym. Dzieci i mło-
dzież swoje zainteresowania rozwi-
jają również na zajęciach pozalek-
cyjnych, w Ośrodkach Kultury, a 
także w „Klubie pod Budą”. Wiele 
dobrego dla dzieci i młodzieży 
wypracowuje GKRPA w Gaszowi-
cach - Świetlice Środowiskowe, 
organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego, organizacja zajęć i 
imprez, finansowanie niektórych 
zajęć w szkołach. Podkreślano 
wysokie osiągnięcia Chóru BEL 
CANTO, duże zaangażowanie 
członków chóru oraz promowanie 
naszej Gminy w czasie występów w 
kraju i za granicą.  

Nasze plany zostały zrealizowane. 
Systematycznie odbywały się re-
monty przedszkoli i szkół celem 
poprawienia ich wyglądu estetycz-
nego w wewnątrz jak i na zewnątrz 
oraz poprawy warunków bezpie-
czeństwa i funkcjonalności. Przy 
Gimnazjum w Piecach powstał 
kompleks boisk – wybudowany w 
ramach Programu ORLIK 2012.  W 
Czernicy oddano do użytku salę 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „CZTERY PORY ROKU” 

 

W piątek, 17 września 2010 r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej      
w Piecach otwarta została wystawa fotograficzna podsumowująca 
projekt edukacyjny „Cztery pory roku”. 

Na wystawę przybyli zaproszeni rodzice gimnazjalistów oraz mło-
dzież biorąca udział w całorocznym projekcie. Wśród zaproszo-
nych gości był  pan Jerzy Sierek, kierownik Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz pan Henryk Fabisz, radny Gminy 
Gaszowice. Pani Beata Małek, organizatorka projektu  powitała 
zebranych i odsłoniła zdjęcia umieszczone w antyramach. Na wy-
stawie zaprezentowano prace nagrodzone w konkursach: „Barwy 
jesieni”, „Zimowe obrazy”, „Wiosna się budzi” i „Wspomnienie 
lata”. Pani Beata Małek ogłosiła wyniki ostatniego konkursu 
„Wspomnienie lata”. Nagrody otrzymali: Andżelika Pojda, Dorota 
Wojaczek, Agata Niewelt, Iwona Oleś, Karolina Żymełka i Alek-
sander Biernacki, zaś dyplom wręczono Pawłowi Przydatkowi, 
Katarzynie Nowak, Agnieszce Iwańskiej, Łukaszowi Strzelcowi, 
Klaudii Turek, Laurze Grabowskiej i Barbarze Klingberg. Później 
mogliśmy z bliska podziwiać fotografie uczniów. Podczas wysta-
wy można było zakupić kalendarz szkolny na rok 2010/2011,         
w którym zamieszczono część prac prezentowanych na wystawie. 
W poniedziałek, 21września br. zdjęcia obejrzeli gimnazjaliści, jak 
również rodzice uczniów.  

Ta wystawa bardzo mi się podobała, ponieważ mogłam zobaczyć 
fotografie moich rówieśników, a także swoje prace. 

Kasia Nowak 

Autorką zdjęcia na ostatniej stronie jest Karolina Żymełka.  

widowiskowo sportową, wyremon-
towano salę gimnastyczną w Szkole 
Podstawowej w Gaszowicach, po-
wstała Izba Tradycji oraz przystoso-
wano dwie sale dla potrzeb przed-
szkolaków.  Rozpoczęto działania 
zmierzające do budowy Przedszkola 
w  s o ł e c t w i e  S z c z e r b i c e . 
(opracowanie dokumentacji). Podję-
to również prace projektowe w 
zakresie budowy budynku szatni 
sportowej dla klubu sportowego w 
Czernicy. Powstały nowe place 
zabaw w Piecach oraz w sołectwie 
Łuków Śl. Powstała ścieżka zdrowia 
i plac zabaw w sołectwie Szczerbice. 
Ponadto w ramach Programu Rado-
sna Szkoła powstały place zabaw 
przy placówkach oświatowych. Przy 
OKiS w Gaszowicach powstał SKA-
TE PARK. W znaczny sposób po-
prawiono bazę klubów sportowych – 
wykonano ogrodzenia i oświetlenie 
boisk sportowych oraz na terenie 
boiska w Piecach powstała trybuna 
dla kibiców, a w szatni zabudowano 
instalację kominkową. Dokonano 
bieżących remontów w budynkach 
OSP Gaszowice i Czernica oraz 
wyremontowano budynek OSP w 
Szczerbicach. 

Członkowie komisji oświaty ze 
swoich diet pomagali dzieciom z 
przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjum, młodzieży biorącej 
udział w półkoloniach, zielonych 
szkołach oraz harcerzom. Popierali-
śmy działania promocyjne chóru 
BEL CANTO, rozwój klubów spor-

towych, i organizacji pożytku pu-
blicznego działających na terenie 
naszej Gminy. W dalszym ciągu 
wynagradza się  osiągnięcia 
uczniów i studentów zamieszkałych 
na terenie gminy poprzez przyzna-
nie jednorazowego stypendium na 
podstawie Uchwały Rady Gminy.  
Wspieraliśmy rozwój ośrodków 
kultury i bibliotek a także pracę 
drużyny harcerskiej "Pogodne 
serca".  

Na sesjach Rady popieraliśmy 
inicjatywy związane z budową 
kanalizacji w ramach Programu 
ISPA (Gaszowice-Szczerbice-
Piece), oraz Gaszowice ul. Wiejska, 
przebudową starej sieci wodociągo-
wej z rur azbestowo - cementowych 
(Czernica-Łuków), budową nowej 
sieci wodociągowej w sołectwie 
Czernica i Szczerbice oraz poprawę 
jakości dróg i budowę nowych 
chodników przy drogach powiato-
wych.  

Realizacja wykonanych zadań była 
możliwa dzięki zaangażowaniu 
Wójta, a także pozyskiwaniu przez 
Pracowników Urzędu Gminy środ-
ków z zewnątrz (programy unijne, 
Urząd Marszałkowski).  
Dziękuję członkom Komisji Oświa-
ty, Radnym, Wójtowi oraz wszyst-
kim osobom z którymi współpraco-
wałam za wspólną sumienną pracę   
i zaangażowanie w rozwój naszego 
środowiska. 

Halina Rybarz-Adamik 
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COMENIUS W NASZYM GIMNAZJUM 

W bieżącym roku w Polsce wchodzą w życie 433 projekty w ra-
mach unijnego programu COMENIUS „Partnerskie projekty 
szkół”. Po raz pierwszy w historii szkoły uczestniczyć w nim bę-
dzie młodzież naszego gimnazjum. Projekt, którego beneficjentami 
będą między innymi uczniowie tej szkoły nosi nazwę: Schule als 
Träger der Traditionen” („Szkoła jako nośnik tradycji”), a udział w 
nim weźmie również młodzież wybranych szkół z siedmiu krajów: 
Węgier, Turcji, Francji, Niemiec, Łotwy, Bułgarii i Włoch. Języ-
kiem komunikacji jest język niemiecki. Głównym celem projektu 
jest wymiana informacji i zapoznanie się z regionami i narodowymi 
tradycjami związanymi z czterema porami roku. Wiadomości te 
wzbogacą proces edukacyjny nie tylko w aspekcie języka niemiec-
kiego, ale również geografii, historii czy religii. W każdej z uczest-
niczących w projekcie szkół grupy uczniów pod okiem nauczycieli 
koordynatorów opracowywać będą materiały dotyczące wyżej wy-
mienionej tematyki. Wymiana informacji będzie przebiegała nie 
tylko drogą internetową ale przede wszystkim poprzez wyjazdy do 
uczestniczących w programie krajów. Praca nad projektem będzie 
trwała od października 2010 do czerwca 2012 roku i obejmuje m.in. 
siedem spotkań integracyjno-edukacyjnych: 

Francja (Le Havre) – październik 2010 

Węgry (Budapeszt) – luty 2011 

Włochy (S. Marco in Lamis) – kwiecień 2011 

Łotwa (Bene)– październik 2011 

Niemcy (Betzdorf) – grudzień 2011 

Polska (Piece) – marzec 2012 

Turcja (Samsun) – maj 2012 

Ogółem w naszym gimnazjum w projekcie uczestniczyć będzie 
grupa 20 uczniów. W wyjazdach każdorazowo udział brać będzie 
czterech lub pięciu uczniów i dwóch nauczycieli. Na wszystkie 
działania w ramach projektu nasza szkoła otrzymała kwotę 20 000 
euro. 

Szkolny koordynator projektu - Barbara Widawska 

Rozpoczęty sezon śpiewaczy 

Chór Bel Canto po wakacyjnej przerwie wznowił swą działalność śpie-
waczą od wspólnego spotkania przy ognisku w dniu 21 sierpnia br. 
Organizatorem ogniska był Józef Korbel wraz z małżonką. Tradycyjnie 
pieczono kiełbaski. Wesoła zabawa ze śpiewem oraz opowieściami 
trwała do późnych godzin nocnych. 

5 września br. chór uświetnił swoim występem uroczystą Eucharystię 
dziękczynną  za tegoroczne plony (dożynki) w kościele p.w. Maksymi-
liana Kolbe w Szczerbicach. 

W dniach od 9 do 11 września br. śpiewacy uczestniczyli w warsztatach 
muzycznych w Poroninie. 

Pierwszego dnia po południu chórzyści relaksowali się podczas kąpieli 
termalnych w Szaflarach. Wieczorem odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasy oraz śpiewy przy akompaniamencie akordeonisty - pana Anto-
niego. Drugiego dnia chórzyści skorzystali z kąpieli termalnych w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. Po południu odbyła się próba chóru. O godzinie 
19.00 chórzyści uczestniczyli w Mszy świętej w ich intencji, która od-
prawiana była w kościele p.w. św. Magdaleny w Poroninie. Podczas 
Mszy chór aktywnie uczestniczył w celebracji sakramentu. Po nabożeń-
stwie od Miłosierdzia Bożego odbył się koncert pieśni. Chórem dyrygo-
wał pan Janusz Budak , akompaniowała pani Barbara Budak, a partie 
solowe wykonywali: Bożena Kalisz, Mateusz Piecowski i Agnieszka 
Stryczek. Słuchacze zgotowali gorącą owację. Wieczorem odbyła się 
wesoła biesiada przy kawie i ze śpiewem na ustach. 

11 września chór odwiedził Zakopane, gdzie spacerował po Krupów-
kach. Po obiedzie nastąpiło pożegnanie z Tatrami. Chórzyści pożegnali 
gospodarzy pensjonatu „Malacina” śpiewając „Chętnie żeśmy tu przy-
byli”. W drodze powrotnej chór zatrzymał się w Wadowicach, udając 
się do świątyni Matki Bożej, kościoła parafialnego z młodych lat ojca 
świętego Jana Pawła II. Chór uświetniał nabożeństwo Mszy Świętej       
o godziny 18.00 śpiewem. Po Mszy Świętej wykonał kilka pieśni ma-
ryjnych za co otrzymał mnóstwo oklasków. Późnym wieczorem chór 
wrócił zadowolony do Gaszowic. 

3 października br. chór Bel Canto uczestniczył w Rybniku – Niedob-
czycach w obchodach  90-lecia istnienia Okręgu Rybnickiego Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr. Podczas tejże uroczystości Wójt Gminy 
Gaszowice – Andrzej Kowalczyk, otrzymał  z rąk Andrzeja Wójcika 
Medal Stulecia za zasługi w krzewieniu kultury śpiewaczej. 

Dobór repertuaru pieśni oraz przygotowania i ćwiczenia chóru odbywa-
ją się pod okiem pana Janusza Budaka. Nad aktywnością chóru czuwa 
pani prezes Daniela Merkel.    Rita Porembska 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

27 września 2010r. w Szkole Podstawowej w Czernicy miały miej-
sce obchody Europejskiego Dnia Języków. Efektem wspólnych 
działań uczniów oraz nauczycielek, Bożeny Papierok i Aleksandry 
Stachery, był okolicznościowy apel, podczas którego dzieci miały 
okazję popisania się swymi umiejętnościami językowymi. W ra-
mach apelu prowadząca Agata Nitner przywitała przybyłych 
uczniów w 7 europejskich językach (polskim, angielskim, niemiec-
kim, czeskim, francuskim, hiszpański oraz fińskim). Uczniowie klas 
starszych zaprezentowali swe umiejętności językowe wykonując 
piosenki w języku niemieckim. Dziewczynki z kl. IV wprowadziły 
publiczność w radosny nastrój śpiewając o pajacu oraz cyrkowych 
zwierzakach. Natomiast reprezentanci kl. VI wykazali się znajomo-
ścią nazw członków rodziny. Klasy młodsze wykonały inscenizacje 
do niemieckojęzycznych piosenek. Uczniowie klasy III zaprezento-
wali się w tańcu kotki z jej adoratorami. Zaś przedstawiciele kl. II 
udowodnili, iż każde zwierze „mówi”, ale własną mową. Znajomo-
ścią języka angielskiego mieli okazję poszczycić się uczniowie 
klasy II, którzy wzorowo odśpiewali piosenkę o przyborach szkol-
nych. Podczas apelu dokonano także prezentacji projektu eTwin-
ning „Seasons – four different faces of Europe” („Pory roku – czte-
ry różne oblicza Europy). Uczennice biorące udział w projekcie 
zaprezentowały społeczności szkolnej swych fińskich przyjaciół 
oraz przybliżyły im minione pół roku współpracy. Podsumowany 
także został konkurs plastyczny poświęcony Unii Europejskiej. 
Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi.                Aleksandra Stachera 

Sprzątanie świata w Czernicy 

Już po raz kolejny odbyła się w naszej wsi akcja szkolna „Sprzątanie 
Czernicy”. 17 września br. uczniowie wraz z opiekunami ruszyli w 
poszukiwaniu „skarbów” (czytaj: śmieci). Do odległości około 2 km 
wokół szkoły ruszyły pochody dzieci uzbrojone w worki, rękawiczki i 
zapał do pracy. Trzeba przyznać, że Czernica to czysta wioska. Śmieci 
nie leżą na ulicach, wokół domów same zadbane posesje, trudno było 
znaleźć jakąś solidną zdobycz. Jednak w oddaleniu od zabudowań dzie-
ci napełniły worki. Puszki, butelki, papierki, a także stare sprzęty domo-
we. Niestety w tym roku nie było tak widowiskowego śmiecia jak w 
ubiegłym, gdy uczniowie przywlekli znaleziony w zaroślach przy dro-
dze stary telewizor. Przed akcją wychowawcy zachęcali uczniów do 
intensywnego szukania, obiecując nagrody w postaci uwag pozytyw-
nych. Ta zachęta sprawiła, że nauczyciele często musieli odciągać 
uczniów od kubłów ze śmieciami mieszkańców. Przy głównych ulicach 
poza drobnymi papierkami i petami trudno było coś znaleźć. Jednak 
gdy kończył się teren zabudowań następowało śmieciowe żniwo. W 
efekcie uczniowie każdej klasy przytargali do szkoły po kilka ciężkich 
worów ze śmieciami. Wszystko to oczywiście zostało zgłoszone do 
wywiezienia przez odpowiednie firmy śmieciarskie. 

Akcja pokazała, że dbanie o środowisko i ekologiczny tryb życia to nie 
tylko problem wielkich zakładów przemysłowych, ale każdy – nawet 
małe dziecko – może się przyczynić do podniesienia jakości naszego 
życia. Ratować naszą planetę można i w Czernicy, zaczynając od swojej 
ulicy, podwórka i domu.   Aleksandra Tkocz 
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W październiku 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

1 października - posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach; 

3 października -  VIII Zjazd Najstarszych Chórów i Orkiestr 
woj. Śląskiego w Niedobczycach, na którym otrzymałem 
medal 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych za wie-
loletnią twórczą współpracę z amatorskim ruchem muzycz-
nym na Śląsku; 

4 października - posiedzenie komisji ds. przyznawania na-
gród z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

5 października - posiedzenie Gminnej Rady Sportu; 

od 11 do 18 października - zebrania wiejskie, których tema-
tem były: inwestycje gminne, prezentacja kandydatów na 
radnych województwa, powiatu i gminy oraz kandydatów na 
Wójta; 

13 października - uroczysta szkolnej akademii w SP Szczer-
bicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

14 października - gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej; 

15 października - spotkanie w Rybniku w sprawie taryf za 
ścieki i wodę; 

19 października - spotkanie robocze ze sołtysami; 

19 października - negocjacje w sprawie stawek za km dla 
autobusów ZTZ; 

 20 października - uroczysta  akademia połączona z wręcze-
niem nagród Śląskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. 

OGÓLNOPOLSKIE ZMAGANIA CZERNICKICH PIŁKARZY 

Chyba już dawno nie było takich emocji w czernickiej szkole i środowi-
sku. Od kilku miesięcy żyliśmy tematem sukcesów naszej szkolnej repre-
zentacji piłki nożnej. Takiego sukcesu jeszcze w gminie Gaszowice nie 
było. Zespół uczniów trenowany przez panią mgr Zenobię Mrozek znalazł 
się w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn uczniowskich kraju, pośród 
szkół mistrzostwa sportowego i uczniowskich klubów sportowych. Pisali-
śmy już o tym, że nasi wspaniali chłopcy zakwalifikowali się do finału 
krajowego w Łodzi. Turniej finałowy Ligi Małych Mistrzów odbył się w 
dniach 8 – 9 października 2010 r. w Łodzi na obiektach Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. Zawody składały się z 
dwóch rund. Pierwszego dnia drużyny podzielone na 4 grupy po 4 druży-
ny zagrały systemem każdy z każdym. Drużyny, które zajęły I i II miej-
sce, awansowały do II rundy w sobotę. Niestety nasi chłopcy nie dostali 
się do sobotnich rozgrywek, choć tylko jedna bramka dzieliła ich od suk-
cesu. Pierwszy mecz wygrali z UKS Adamów z woj. lubelskiego wyni-
kiem 3:2. Drugi mecz mocno zmęczył naszych zawodników, gdyż trafili 
na drugą  najmocniejszą drużynę finału – ostatecznego vice Mistrza Ligi - 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego Mielec (woj. podkarpackie). Ten mecz 
zakończył się dla naszych zawodników przegraną 0:4. Trzeci mecz ze 
Społeczną Szkołą Podstawową nr 2 z Wrześni (woj. poznańskie) przesą-
dził o losach naszej drużyny. Wynik 2:1 był na korzyść przeciwnika. 
Remis dawałby nam awans do II rundy, jednak w ostatniej (dołożonej 
przez sędziego) minucie meczu rywale strzelili przeważającego gola! Nasi 
chłopcy byli zrozpaczeni. Choć dali z siebie wszystko żałowali teraz nie-
wykorzystanych sytuacji i łagodnego zachowania na boisku (rywale faulo-
wali naszych najlepszych zawodników). Jednak ich trenerka pani Mrozek 
jest z chłopców bardzo dumna. To, że się nie udało pojechać do Turynu 
(nagroda główna dla zwycięzcy) to nie najważniejsze. Konfrontacja z 
najlepszymi drużynami kraju, zdobycie silnej pozycji w pierwszej dzie-
siątce, pokonanie wielu klubów sportowych i szkół mistrzostwa sportowe-
go czyni z naszych chłopców prawdziwych bohaterów. A zaliczają się do 
nich: Radosław Olszyna, Łukasz Krakowczyk, Ramon Durczok, Łukasz 
Wieczorek, Kamil Górecki, Dawid Appel, Kamil Majer, Patryk Ryszew-
ski, Adrian Folmert, Tomasz Kubica, Adrian Płaza, Adam Wita, Jakub 
Kozłowski. Myślę, że te nazwiska trzeba zapamiętać. Być może pani 
Mrozek usłyszy kiedyś, że wychowała sobie piłkarza światowego formatu, 
a my będziemy dumni, że chodzili do naszej szkoły i pochodzą z naszych 
wsi. Ci wspaniali zawodnicy pokazali, że mimo iż to wiejskie chłopaki to 
w niczym nie ustępują pod względem sprawności fizycznej, umiejętności i 
ambicji wychowankom sławnych klubów sportowych. Dostarczyli nam 
wiele emocji, nerwów, ale także pozytywnych przeżyć. Zawodników 
wspierała podczas zmagań pani dyrektor mgr Iwona Witek, która pojecha-
ła z chłopcami i panią trenerką. W dniu rozgrywek dołączyło do grona 
kibiców także kilku ojców zawodników, którzy przyjechali prywatnie 
oglądać swoje pociechy w walce. Bardzo dziękujemy też wszystkim, 
którzy trzymali kciuki za naszą drużynę. Gratulujemy pani mgr Zenobii 
Mrozek i jej zawodnikom tak ogromnych sukcesów i dziękujemy im, że 
pokazali całej uczniowskiej sportowej Polsce, że na Śląsku w małych 
wsiach Czernica i Łuków Śląski są prawdziwi sportowcy. 

Szkoła Podstawowa w Czernicy, a w szczególności Pani Trener mgr Ze-
nobia Mrozek, Pani Dyrektor mgr Iwona Witek i wszyscy zawodnicy 
dziękują sponsorom, dzięki którym mogli pojechać na finał rozgrywek do 
Łodzi i tam skorzystać z posiłków i noclegu. Sponsorzy to (kolejność 
przypadkowa, nie związana z ofiarowaną sumą): Grzegorz Janik – poseł 
PiS z Rybnika, Alojzy Huwer- prezes Okręgu Wodzisław, Eugeniusz 
Cyran- prezes sekcji skata LKS Lyski, Sekcja skata Gaszowice, Piotr 
Górecki, Iwona Kruszewska, Sebastian Appel, Paweł Bugdoł -radny po-
wiatowy, Ryszard Jacek, Agencja Pro 100 S.C. Rybnik, Urząd Gminy 
Gaszowice. 

A teraz kilka informacji formalnych o przebiegu całych rozgrywek. Liga 
Małych Mistrzów to rozgrywki piłkarskie dla reprezentacji szkół podsta-
wowych w kategorii wiekowej 10-12 lat z terenu całej Polski. Główne 
założenia projektu to promowanie zasad sportowej rywalizacji wśród 
dzieci i młodzieży, propagowanie idei Fair Play na boisku i pozytywnych 
zachowań na trybunach, walka z przejawami rasizmu na stadionach oraz 
aktywizacja lokalnych środowisk. 

Ostateczne wyniki Ligi Małych Mistrzów w Łodzi: 

I miejsce – Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra; 

II miejsce – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Mielec; 

III miejsce – Łobuziaki Łobez.         Aleksandra Tkocz  

Turniej skata 

W dniu 18 września br. na hali OKiS-u w Gaszowicach od-
był się turniej skata sportowego. Turniej ten zorganizowany 
został dla uczczenia pamięci kolegów z sekcji skata LKS 
Dąb Gaszowice tj. Michała Mazurek i Franciszka Porwoł. 
W zawodach wzięło udział 48 zawodników. Zwycięzcą zo-
stał Mieczysław Ferdyn, drugie miejsce zajął zawodnik 
miejscowego klubu Wiesław Biernat, natomiast trzecie 
miejsce przypadło Zygfrydowi Rzodeczko. 

Turniej ten mógł dojść do skutku dzięki sponsorom tj. Wój-
towi Gminy Gaszowice, Staroście Rybnickiemu, Jackowi 
Czogalla oraz Unimarket Gaszowice i Domix Szczerbice, 
którym serdecznie dziękujemy. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Rada Rodziców przy Gimnazjum im.Ziemi Śląskiej     
w Piecach zaprasza na zabawę Andrzejkową w dniu    
27 listopada 2010 r. do OSP w Łukowie Śląskim. Bile-
ty w cenie 80 zł, do nabycia w szkole. 
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