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Na zdjęciach od góry: 1,2 - 20 lecie Chóru „BEL CANTO”;  

3 - Nadanie imienia Przedszkolu w Gaszowicach. 

20 LECIE CHÓRU „BEL CANTO” Z GASZOWIC 

5 października br. to data która na długo pozostanie w 

pamięci członków chóru „Bel Canto” oraz pozostałych 

uczestników jubileuszowych uroczystości. W obchodach 

20-lecia powstania chóru „Bel Canto” uczestniczyło 180 

osób. Zostali zaproszeni przedstawiciele władz Naszej 

Gminy, powiatu rybnickiego, Śląskiego Związku Chórów 

i Orkiestr z Katowic i Rybnika, księża, sponsorzy, człon-

kowie honorowi i wspierający, dyrygenci oraz członko-

wie zaprzyjaźnionego chóru „Bruntal” z Czech. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., którą uświetnił 

występ połączonych chórów „Bel Canto” i „Bruntal” 

wraz z czeską orkiestrą. Po Mszy Św., którą wraz z na-

szym księdzem proboszczem koncelebrowali: kapelan 

Śląskiego Związku Chórów ks.Antoni Reginek i 

ks.Andrzej Pyrsz z Krzyżanowic. Uczestnicy liturgii 

przeszli za sztandarami do hali OKiS-u. Tam o poszcze-

gólnych etapach naszej uroczystości informowała konfe-

ransjerka druhna Sylwia Mazurek. Po przedstawieniu 

krótkiej historii chóru przystąpiono do wręczenia odzna-

czeń. W ten sposób uhonorowano 33 osoby. Po części 

oficjalnej odbył się wspólny obiad, po którym nastąpiła 

część artystyczna. Wystąpił chór „Bruntal” i nasz chór z 

nowym repertuarem. Były też piękne życzenia od po-

szczególnych instytucji, delegacji chórów i zaproszonych 

gości. Niezmiernie cieszyła nas opinia słuchaczy na te-

mat występu naszego chóru. 

W tym miejscu trzeba szczerze podziękować dyrygento-

wi – Januszowi Budakowi, jego żonie Barbarze za wirtu-

oznawstwo przy akompaniamencie utworu „Miserable” 

oraz solistom: Justynie Palarz, Katarzynie Brachaczek i 

Mateuszowi Piecowskiemu, oraz oczywiście wszystkim 

członkom naszego chóru, którzy ten występ okupili wie-

logodzinnymi próbami.   ciąg dalszy na str.3 

SUKCES SEKCJI SKATA 

Sekcja skata GKS-u DĄB Gaszowice osiągnęła histo-

ryczny sukces tj. awansowała do I ligi. Awans stał się 

faktem w dniu 6 października 2013r. kiedy to podczas 

ostatniej kolejki ligowej w grupie B II Ligi zawodnicy 

z Gaszowic zdobyli 15-ście na 16-ście możliwych 

punktów, co zapewniło 2-gie miejsce w tabeli, które 

premiowane jest wejściem do I ligi. Szersze informa-

cje na ten temat zostaną przedstawione w kolejnym 

numerze Informatora. 
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Ośrodek Kultury „Zameczek” serdecznie       
zaprasza na  

BIESIADĘ POLSKĄ  

23 listopada 2013  

BIESIADA… WSPÓLNA ZABAWA TANECZNA… 
PYSZNE JEDZONKO…  

Cena 45 zł/osoba. Bilet do nabycia w biurze 
Ośrodka Kultury.  

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w sztafeto-

wych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców – 

Szczerbice 01.10.2013r. 

Dziewczęta: 6 x 800 m 

1. SP Szczerbice 19,35 min.(Konsek Marta, Matuszczyk 

Julia, Groborz Marcelina, Strokosz Zuzanna, Bienek Sa-

ra, Wystyrk Marcelina) 

2. SP Czernica 20,17 min. 

3. SP Szczerbice II 20,31 min. 

4. SP Gaszowice 20,34 min. 

Chłopcy: 6 x 1000 m 

1. SP Gaszowice 25,24 min.(Wojaczek Krzysztof, Miera 

Dawid, Pakura Aleksander, Thiede Łukasz, Brzeziok 

Szymon, Gacka Seweryn) 

2. SP Czernica 25,31 min. 

3. SP Szczerbice 25,37 min. 

Awans na zawody rejonowe 16.10.2013r. do Raciborza 

dla zespołu dziewcząt ze Szczerbic i chłopców z Gaszo-

wic.      I.W. 

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury w 
Czernicy na kolejne spotkanie z cyklu KOBIET 
AKTYWNYCH 

12 listopada o godz. 17.00  

odbędzie się spotkanie z dietetyczką, która 
przybliży nam podstawowe zasady diety, na 
co zwracać uwagę i co zrobić by świetnie wy-
glądać. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

FINAŁ REJONOWY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

Reprezentacja dziewcząt SP Szczerbice wygrywając 

zawody szczebla gminnego miała możliwość wystę-

pu w zawodach rejonowych w sztafetowych biegach 

przełajowych na dystansie 6 x 800 metrów. 

Zawody odbyły się w Raciborzu dnia 16.10.2013r.    

w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycz-

nych, padał deszcz, było zimno, na trawie grząsko       

i ślisko. Nie przestraszyło to jednak zdeterminowa-

nych biegaczek. W tych warunkach świetnie pora-

dziły sobie dziewczęta ze Szczerbic. Szóstka repre-

zentantek szkoły w składzie (wg kolejności zmian): 

Marta Konsek, Julia Matuszczyk, Marcelina Gro-

borz, Dominika Wiśniewska, Sara Bienek oraz Mar-

celina Wystyrk - kapitan zespołu; wywalczyły II 

miejsce w stawce 13 szkół. Ambitne, młode lekko-

atletki ze Szczerbic uległy na mecie jedynie  repre-

zentantkom SP nr 15 z Raciborza, która to szkoła 

niejednokrotnie zdobywała w tej konkurencji medale 

Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Za plecami SP Szczerbice, z dość dużą stratą bieg 

ukończyły najlepsze szkoły z poszczególnych miast  

i gmin, a mianowicie: Czerwionka-Leszczyny, Pie-

trowice Wielkie, Nędza, Kuźnia Raciborska, Krzy-

żanowice, Lyski, Krzanowice, Rudnik, Świerklany. 

Gratulacje.         B.L. 
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM W PIECACH 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach serdecznie dziękuje Sto-

warzyszeniu U’RWIS oraz Stowarzyszeniu CRIS 

za zaangażowanie uczennic naszego gimnazjum w 

Projekt „Bajki  obywatelskie – edukacja małych 

obywateli”. 

Udział w projekcie umożliwił naszej młodzieży 

bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach z innymi 

gimnazjalistami naszego powiatu, wycieczkach 

oraz warsztatach wyjazdowych, gdzie poznawali 

zasady pisania bajek i techniki ilustrowania, czego 

rezultatem jest pięknie wydana książka. Jeszcze raz 

dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. 

      A.G. 

GIMNAZJALIŚCI W GÓRACH 

27 września br. odbył się raj górski na halę Lipową 

w Beskidzie Żywieckim. W rajdzie brało udział 44 

uczniów z gimnazjum w Piecach. Grupa z Naszego 

gimnazjum zajęła drugie miejsce pod względem 

liczebności. Rajd został zorganizowany przez An-

drzeja Urbana i Mariusza Gawliczka pod patrona-

tem PTTK Rybnik. Był to już kolejny z cyklu raj-

dów górskich, następny został zaplanowany na maj 

przyszłego roku.    Gimnazjum 

20 LECIE CHÓRU - ciąg dalszy ze str.1  

Skoro jesteśmy przy podziękowaniach, w tym miej-

scu jeszcze raz dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w 

jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia 

naszej uroczystości obchodów 20-lecia chóru. 

Chcę w szczególny sposób podziękować prezes chó-

ru „Bel Canto” druhnie Danieli Merkel za wielkie 

zaangażowanie, nieoceniony wkład pracy i serce 

jakie włożyła w przygotowanie uroczystości jubile-

uszowych. 

A to piękne przedstawienie, jak również całą impre-

zę uwieczniła nasza pani fotograf Urszula Mazurek. 

Przeglądając zdjęcia będziemy bardzo długo wspo-

minać ten miniony piękny, uroczysty dzień i tych co 

sercem i duszą byli z nami. Dziękujemy. Chórzystka 

AKTUALIZUJ DEKLARACJĘ „ŚMIECIOWĄ”. 

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, Urząd Gminy przypomina miesz-

kańcom i zarządcom nieruchomości o obowiązku złoże-

nia nowej deklaracji "śmieciowej" w przypadku wystą-

pienia zmian, które wpływają m.in. na wysokość opłaty 

za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomo-

ści.  Najczęstsze przyczyny zmian dotyczą liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie dziecka, 

zgon mieszkańca, wyjazdy studentów), a także zmiany 

danych osobowych. W przypadku nieruchomości nieza-

mieszkałych tj. firm i instytucji zmiany dotyczą przede 

wszystkim wielkości pojemnika (np. zwiększone zapo-

trzebowanie na pojemnik ze względu na popiół powsta-

jący w sezonie grzewczym). W przypadku pytań prosi-

my o kontakt pod nr tel. 32 4327144. Ref. Ochrony Środowiska 

NIE PAL ŚMIECI ! 

Co roku w sezonie grzewczym obserwowany jest 

wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na obsza-

rach mieszkaniowych ogrzewanych z własnych źró-

deł ciepła. W domowych piecach spalane są często 

niskiej jakości paliwa oraz różnego rodzaju odpady, 

m.in. opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, za-

nieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne 

oraz wiele innych palnych substancji. Spalane w nie-

przystosowanych do tego celu urządzeniach odpady, 

w niekontrolowanych warunkach (zbyt małe tempera-

tury, cyrkulacje powietrza itp.), powodują emisję 

wielu substancji szkodliwych dla zdrowia ze względu 

na niepełne spalanie i brak urządzeń ograniczających 

emisję. Często powoduje to, łącznie z emisjami z ko-

munikacji, zjawiska smogowe. Przekroczenia dotyczą 

głównie najdrobniejszych frakcji pyłu - pyłu zawie-

szonego PM10 (w tym jeszcze drobniejszych PM2.5), 

stanowiących ze względu na ich właściwości, naj-

większe zagrożenie dla zdrowia. Przepisy ochrony 

środowiska zabraniają spalania odpadów poza specja-

listycznymi instalacjami do tego celu przeznaczony-

mi. Efektem kontroli, która wykaże spalanie odpa-

dów w paleniskach domowych, mogą być kary 

grzywny.       Referat Ochrony Środowiska 

OPŁATA ŚMIECIOWA 

Termin wnoszenia opłat za aktualny kwartał upływa 

20 grudnia 2013r. Do tego czasu należy uiścić kwotę 

za miesiąc październik, listopad i grudzień. Należy 

samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie pie-

niądze trafiły na konto Urzędu Gminy. Osoby które 

nie wnoszą opłat w terminie narażone są na poniesie-

nie dodatkowych kosztów.  Ref. Ochrony Środowiska 

DZIEŃ CHŁOPCA W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 

30 września świętowaliśmy Dzień Chłopca! Był to 

dzień, w którym chłopcy mieli szczególne względy. 

Każdy chłopak otrzymał symboliczny medal oraz pysz-

ne babeczki. Następnie uczestnicy rywalizowali ze sobą 

w konkurencjach sportowych. Zwyciężył Mariusz Ach-

telik, który został odznaczony medalem najlepszego 

chłopaka. Serdecznie mu gratulujemy tego szczególnie 

przyjemnego tytułu! Jednak największą frajdą i nagrodą 

była świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. To był 

bardzo miły dzień! Najserdeczniejsze życzenia dla 

wszystkich chłopaków.        GKRPA 
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WIEŚCI Z GASZOWICKIEGO PRZEDSZKOLA 

 27 września 2013 r. w Przedszkolu w Gaszowicach 

odbyło się wielkie święto. Od tego dnia nasza placówka 

nosi imię Przyjaciół Kubusia Puchatka. Uroczystość 

rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. 

Opatrzności Bożej w Gaszowicach w intencji dzieci 

przedszkolnych, ich rodziców i pracowników przed-

szkola. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt A. 

Kowalczyk, ks. proboszcz L. Swoboda, Starosta Powia-

tu D. Mrowiec, radny powiatu Z. Goworowski, prze-

wodnicząca komisji oświaty  H. Rybarz – Adamik, kie-

rownik GZOSziP J. Sierek, księgowy M. Papierok, dy-

rektorzy placówek oświatowych gminy oraz rodzice 

wraz z przedszkolakami. Następnie goście udali się do 

sali OKiS gdzie nastąpiło uroczyste odczytanie Uchwa-

ły Rady Gminy Gaszowice w sprawie nadania Przed-

szkolu w Gaszowicach imienia Przyjaciół Kubusia Pu-

chatka, a następnie rozwiązanie wstęgi i odsłonięcie 

tablicy z nadaną nazwą przedszkola przez dyrektora 

przedszkola Ilonę Tylibę i Wójta Gminy Andrzeja Ko-

walczyka. 

Po  części  oficjalnej  przyszła  kolej  na   część   arty-

styczną.  Dzieci z grup „Kangurki” i „Króliczki” przed-

stawiły inscenizację wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”,     

a zaraz po nich wystąpił były wychowanek przedszkola 

M. Piecowski. Impreza zakończyła się odśpiewaniem 

hymnu i słodkim poczęstunkiem. Przedszkole im. Przy-

jaciół Kubusia Puchatka to brzmi dumnie. 

Już po raz kolejny dzieci z Przedszkola im. Przyjaciół 

Kubusia Puchatka w Gaszowicach wzięły udział w ak-

cji Sprzątanie Świata. Grupy „Tygryski”, „Kangurki”, 

„Króliczki”, „Sówki” i „Puchatki” wraz z wychowaw-

czyniami, wyposażone przez pracowników Urzędu  

Gminy w Gaszowicach w rękawiczki i worki na śmieci 

wyruszyły sprzątać najbliższą okolicę. Mimo niesprzy-

jającej pogody dzieci z radością włączyły się do akcji 

dbania o naszą planetę. Nowy system gospodarki odpa-

dami komunalnymi będzie miał sens, jeżeli już od naj-

młodszych lat wdrożymy naszym pociechom koniecz-

ność segregacji śmieci. Pamiętajmy, że Ziemia jest na-

szym wspólnym domem i należy o nią dbać. 

Przedszkole w Gaszowicach 

ki owocowej i warzywnej. W ten oto sprytny sposób 

dzieci próbują owoców, uczą się jeść warzywa, któ-

rych do tej pory nie lubiły. W zajęciach kulinarnych 

pomagają wychowawcom i dzieciom rodzice. Bardzo 

im za to dziękujemy. 

Chcemy również podziękować wszystkim tym rodzi-

com, którzy przynoszą do przedszkola owoce i warzy-

wa. Owoce są wykorzystane nie tylko na kompot, ale 

również jako podwieczorek czy przekąska przed obia-

dem. Natka pietruszki, koperku poprawiają smak zup-

ki, szczypior stanowi dodatek surówek. Dzięki temu 

obiady szybko znikają z talerza nawet u największych 

niejadków. Tym samym zmniejszamy koszty, a dzieci 

korzystają ze zdrowej, lokalnej żywności. 

A co jeszcze dzieje się w przedszkolu? Wraz z nadej-

ściem nowej pory roku dzieci korzystają z jej darów. 

„Pszczółki” wraz z rodzicami wykonały ludziki z kasz-

tanów, a „Biedronki” wykleiły obrazy z liści. Nowi 

koledzy przygotowują się do Pasowania na Przedszko-

laka. 

Na tym jednak nowości się nie kończą. Od połowy 

września mamy nowe wejście do przedszkola. Trzy 

grupy wchodzą wejściem nowym, jedna starsza korzy-

sta z dawnego. Trwają prace remontowe w pomiesz-

czeniach zajmowanych przez LKS. Już niebawem po-

wstaną tam pomieszczenia dla pracowników admini-

stracji przedszkola i szatnia dla „Biedronek”.  
         Małgorzata Gruszka 

„Bajki obywatelskie” czyli jak gimnazjaliści edukują 

przedszkolaki 

W czwartek 25 września br. do naszego przedszkola w 

Czernicy zawitali uczniowie Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach. Mieliśmy okazję wysłuchać kilku 

opowiadań z książki pt.„Bajki obywatelskie” oraz zo-

baczyć ich ciekawą prezentację w wykonaniu bajko-

wych postaci. Okazało się, że pod kostiumami ukryli 

się nie tylko gimnazjaliści, ale również twórcy usły-

szanych opowieści. Spotkanie to stało się wspaniałą 

okazją do podjęcia rozmów na takie tematy jak: współ-

praca, dzielenie się z innymi oraz pomoc słabszym i 

chorym. Dziękujemy serdecznie pani Alicji Góreckiej, 

która będąc inicjatorem tego typu spotkań, ponownie 

wprowadziła przedszkolaki w niezwykły świat literatu-

ry. Warto wspomnieć również o tym, że projekt ,,Bajki 

edukacyjne – edukacja małych obywateli’’ zrealizowa-

ny został przez Stowarzyszenie Ruch Wspierania Ini-

cjatyw Społecznych – U’RWIS oraz Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – CRIS, a 

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwaj-

carskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami 

Członkowskimi Unii Europejskiej. Napisane przez 

gimnazjalistów bajki opublikowano zarówno w formie 

książek z barwnymi ilustracjami dla dzieci, ale rów-

nież pod postacią audiobooków.    
           Izabela Szydłowska, Przedszkole w Czernicy 

WIEŚCI Z CZERNICKIEGO PRZEDSZKOLA 

Jak promujemy zdrowe żywienie w przedszkolu? 

Od kilku lat nasze przedszkole realizuje zadania pro-

gramu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Jedną z jego idei 

jest promowanie wśród przedszkolaków zdrowego od-

żywiania. W czasie zabaw kulinarnych obserwujemy 

jak wiele radości sprawia naszym wychowankom przy-

gotowywanie potraw i ich zjadanie. Ostatnio dzieci ba-

wiły się marchewką. Własnoręcznie piekły ciasta i wy-

ciskały sok. Wiele radości dało im także krojenie sałat-



STR. 5 PAŹDZIERNIK 2013, NUMER 10 (94) 

GKS DĄB GASZOWICE – informacje sportowe 

Sytuacja po 11-stu kolejkach w Lidze Okręgowej nie jest 

powodem do zadowolenia z naszej drużyny. W tabeli plasu-

jemy się na 12-stej pozycji (na 16) z dorobkiem 10-ciu punk-

tów (3 zwycięstwa, 1 remis oraz 7 porażek). Ostatnie 4 spo-

tkania to bilans: 1 – zwycięstwo i 3 porażki. Zwycięstwo (jak 

ważne, o tym nawet nie trzeba pisać) osiągnęliśmy na wła-

snym stadionie przeciwko drużynie KS Rymer Rybnik w 

wymiarze 2-1 (2-1), dwie bramki w tym spotkaniu strzelił 

niezawodny Rafał Wójt (8 bramek w tym sezonie). Porażek 

doznaliśmy w starciach z zdecydowanie silniejszymi rywala-

mi – co pokazuje tabela. Najbardziej dotkliwą była potyczka 

derbowa z drużyną Jedności Jejkowice, gdzie na stadionie w 

Jejkowicach ulegliśmy aż 6-1 (4-1). Kolejną była porażka z 

II drużyną występującego w I Lidze Energetyka ROW Ryb-

nik 2-0. W ostatnim spotkaniu na własnym stadionie przegra-

liśmy z drużyną MKS Lędziny 0-4. W najbliższych spotka-

niach zmierzymy się na wyjeździe z  LKS Bełk – 19.10 br.– 

godz.15.30, u siebie z Ogrodnik Cielmice – 26.10 br.– godz. 

15.00. Drugiego listopada czeka nas kolejny emocjonujący 

pojedynek derbowy z KS Naprzód Rydułtowy. Na stadionie 

przy ul. Bema w  Rydułtowach zagramy o godz. 13.30.         

W ostatniej kolejce rundy jesiennej spotkamy się na stadio-

nie przy ul. Sportowej w Piecach z drużyną LKS Studzionka 

– 9.11 br. o godz. 13.30. Jeśli pogoda dopisze to w dniu   

16.11 br. o godz. 13.00 rozegrane zostanie awansem spotka-

nie pierwszej kolejki rundy wiosennej, wtedy to ponownie 

u siebie zagramy z drużyną Urani Ruda Śląska, z którą 

w pierwszym spotkaniu przegraliśmy 3-2. 

Drużyna rezerw, z podobnym szczęściem jak pierwsza dru-

żyna Dębu, radzi sobie w Klasie B. Również na swoim kon-

cie ma 10 punktów (3 zwycięstwa, 1 remis oraz 7 porażek). 

Po ukazaniu się ostatniego Informatora zdołaliśmy wygrać 

tylko 1 spotkanie na 4 rozegrane mecze, w pozostałych mu-

sieliśmy uznać wyższość drużyn przeciwnych. W ósmej ko-

lejce wysoko wygraliśmy z drużyną LKS Zabełków 8-0 

(bramki zdobyli: Pikus x3, Krentusz x2, Sapek, Tomaszew-

ski, Jezusek). Kolejne spotkania to pasmo porażek. Pierwsza 

z LKS Zameczek Czernica – w derbach Gminy Gaszowice 4-

3 (2-1) gdzie ze stanu 4-1 potrafiliśmy powalczyć i w koń-

cówce spotkania zdołaliśmy strzelić 2 bramki, które pozwa-

lały myśleć o pozytywnym zakończeniu spotkania, niestety 

jednak zabrakło czasu żeby poprawić rezultat. W 10-tej ko-

lejce doznaliśmy porażki z LKS Ruda Kozielska 0-5 (0-0), w 

spotkaniu tym postawiliśmy na drużynę składającą się 

w dużej mierze z juniorów (Chluba, Mańka, Myszak, Wy-

styrk, Rudek), którzy reprezentowali nasz klub w poprzed-

nim sezonie w drużynie juniorów starszych. Są to perspekty-

wiczni gracze, którym brakuje jedynie doświadczenia na 

seniorskich boiskach. W ostatniej do tej pory rozegranej ko-

lejce przegraliśmy z LKS Brzezie 4-1 (2-1). Spotkanie to 

rozpoczęło się bardzo dobrze dla naszej drużyny, bowiem 

prowadziliśmy 0-1 i mieliśmy wyśmienitą okazję do pod-

wyższenia wyniku jednak zamiast tego szybko straciliśmy 

bramkę. W następnych spotkaniach zmierzymy się kolejno z:  

LKS Górki Śląskie (w Łukowie Śląskim) 20.10 br. o godz. 

15.00, LKS Bieńkowice (wyjazd) 27.10 br. o godz. 14.00, 

LKS Chałupki (w Łukowie Śląskim) 03.11 br. o godz. 13.00, 

LKS Raszczyce (wyjazd) 09.11 br. o godz. 13.00. 

Występujący w grupie trampkarzy starszych zawodnicy w 

ostatnich meczach radzili sobie ze zmiennym szczęściem. W 

6-tej kolejce rozegrali pasjonujący pojedynek z drużyną 

LKS Lyski i dzięki bramce Jakuba Głombica pokonali LKS 

Lyski 1-0 (0-0). W kolejce 7-mej, na wyjeździe zagraliśmy z 

LKS Nędza, w spotkaniu tym zdecydowanie więcej do po-

wiedzenia mieli nasi przeciwnicy, którzy ostatecznie wygra-

li 4-0 (2-0). Ósma kolejka to pierwsza kolejka rewanżowa i 

zdecydowanie udana dla naszym zawodników. Po porażce 

w pierwszej kolejce z LKS Adamowice nasi zawodnicy byli 

zdeterminowani żeby pokonać przeciwników na własnym 

terenie, co udało się po pogoni za wynikiem. Ostatecznie 

spotkanie wygraliśmy 3-2 (1-2) chociaż to nasi rywale pro-

wadzili 0-2. Kolejne spotkanie rewanżowe przeciwko druży-

nie LKS Raszczyce wygrane 5-0 (3-0). W kolejce 11 zmie-

rzyliśmy się z liderem rozgrywek LKS Kuźnia Raciborska, 

tym razem rewanż się nie udał, wręcz doznaliśmy sromotnej 

porażki 15-0 (3-0). Należy jednak zaznaczyć, że lider z Kuź-

ni ma komplet zwycięstw z 94 bramkami strzelonymi a tyl-

ko 3 straconymi, więc jest poza zasięgiem pozostałych dru-

żyn w grupie 2-ej trampkarzy starszych Podokręgu Raci-

bórz. 

Drużyna Orlików (rocznik 2003 i młodsi) rozegrała dwa 

kolejne turnieje w ramach rozgrywek o mistrzostwo Orli-

ków w grupie 5. Drugi z kolei turniej został rozegrany na 

orliku w Pszowie. Tak jak w pierwszym turnieju w Koko-

szycach zakończyliśmy rywalizację na 3 miejscu (4 druży-

ny), doznając 2 porażek i odnosząc jedno zwycięstwo. Wy-

niki: GKS Dąb Gaszowice 2 – 1 KS Kokoszyce, KS Pszów 

3 – 0 GKS Dąb Gaszowice, LKS Lyski 7 – 0 GKS Dąb Ga-

szowice. Ostatni do tej pory rozegrany turniej odbył się na 

naszym orliku w Piecach. W pierwszym naszym spotkaniu 

zmierzyliśmy się LKS Lyski, które jest liderem klasyfikacji 

turniejów i niestety nie zdołaliśmy zatrzymać pędzących 

zawodników z Lysek, mecz zakończył się porażką naszych 

zawodników 0-7. W kolejnym meczu podejmowaliśmy 

z kolei ostatnią drużynę klasyfikacji KS Kokoszyce, z którą 

wygraliśmy 7-0. Na koniec turnieju zagraliśmy z KS Górnik 

Pszów, nadzieje na zwycięstwo w tym meczu dało nam 

otwarcie i pierwsza strzelona bramka dla naszej drużyny. 

Niestety końcowy wynik nie był już tak optymistyczny, 

przegraliśmy ten mecz 2-4. W całym turnieju po raz trzeci 

uplasowaliśmy się na 3 miejscu. Ostatni turniej w tej run-

dzie rozegrany został 21 października na orliku w Lyskach. 

Zapraszamy do kibicowania drużynom GKS Dąb Gaszowi-

ce w zbliżających się spotkaniach. Więcej informacji można 

znaleźć na stronie internetowej www.dab-gaszowice.com.       
Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd GKS Dąb Gaszowice 

SZCZERBICE Z TYTUŁEM TOP ŚWIETLICY 2013 

Punktualnie o północy z 9 na 10 października br. zakończy-

ło się głosowanie w sondzie internetowej na jedną z 5 filii 

Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach. 

Bezsprzecznym liderem w tym głosowaniu od samego po-

czątku była Świetlica w Szczerbicach, która uzyskała 48,2% 

wszystkich oddanych głosów, których łącznie było aż 2238. 

Tak więc TOP ŚWIETLICĄ 2013 zostaje właśnie filia w 

Szczerbicach. Gratulujemy! Kolejne miejsca zajęły w kolej-

ności następujące świetlice: Piece, Łuków Śląski, Czernica i 

Gaszowice. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 

udział w głosowaniu i zapraszamy do bieżącego śledzenia 

naszej strony: komisja.gaszowice.pl            GKRPA 
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STR. 6 

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 

1 - Gimnazjaliści z Piec podczas 

wejścia na halę Lipową, 2 - Przed-

szkolaki z Gaszowic zbierające 

śmieci z okazji Dni Ziemi, 3 - Biegi 

przełajowe w Szczerbicach, 

prawa strona: 4 - Występy przed-

szkolaków z Gaszowic w trakcie 

uroczystości nadania imienia, 5 - 

Zabawy kulinarne przedszkolaków 

w Czernicy, 6 - Gimnazjaliści pod-

czas czytania bajek  przedszkola-

kom w Czernicy. 


