
19 października 2016 roku          

w Domu Przyjęć "Ewa" w Piecach 
odbyły się uroczyste obchody jubi-

leuszy pożycia małżeńskiego         
z udziałem par obchodzących   

Diamentowe, Szmaragdowe           
i Złote Gody. Zebranych powitała 

K ie rown i k  Urzędu  S t anu         
Cywilnego Pani Halina Bobrzyk 
oraz Wójt Gminy Gaszowice     

Pan Paweł Bugdol. W uroczystości 
udział wzięli: Zastępca Wójta  

Gminy Gaszowice Pan Zbigniew Goworowski oraz 
proboszczowie parafii Czernica i Szczerbice.      

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. 
Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Po wręczeniu    

odznaczeń Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,    
upominków oraz dyplomów wzniesiono toast,      

po którym jubilaci udali się na uroczysty obiad. 
Część artystyczną przygotowali uczniowie koła    

wokalnego Powiatowego Ogniska Pracy             
Pozaszkolnej z Czerwionki-Leszczyn działającego 

przy Szkole Podstawowej w Czernicy                 
prowadzonego przez Panią Patrycję Żydek. 

Halina Bobrzyk 
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1 października odbył się „I PIECOWSKI OKTOBERFEST”. Gwiazdami    

imprezy byli: Jacek Kierok wraz z żoną oraz Leszek Filec. Można było      
delektować się smakiem różnych gatunków piwa, a także daniami z grilla, 

golonkiem, domowymi ciastami i gorącymi napojami. Dziękujemy osobom, 
które zaangażowały się w organizację imprezy. Uczestnikom dziękujemy za 

obecność i zapraszamy na przyszłoroczne świętowanie.      Referat Rozwoju 
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Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Czernicy 

Nareszcie uczniowie doczekali się boiska z prawdziwego 

zdarzenia! Stanęło w bezpiecznym miejscu, wygodnie dla 
uczniów, bo tuż za halą sportową, z dala od ruchu         

ulicznego. Teraz lekcje wuefu na wolnym powietrzu nie są 
już przemarszem na drugą stronę ulicy, ale odbywają się          

w zdrowym otoczeniu.  
Uroczystość otwarcia tego obiektu odbyła się                    

10 października br. Zaproszono wielu znakomitych gości,    
a wśród nich przedstawiciela Ministerstwa Sportu, przed-

stawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Starostę Rybnickiego, 
wielu Wójtów i reprezentantów władz okolicznych      

miejscowości, Proboszcza, Dyrektorów Szkół i Radnych,     
a także projektanta obiektu Franciszka Kolarczyka              

i wykonawcę Łukasza Szczyrbę. 
Wyznaczone osoby przecięły wstęgę, następnie boisko   

zostało poświęcone przez Księdza Proboszcza Eugeniusza 
Twardocha. Kolejnym punktem, ku uciesze uczniów, były 
strzały z rzutu karnego, wykonywane przez gości. Goli było 

mało, ale można było odpowiedzialność za ten fakt zrzucić 
na brak odpowiedniego obuwia, bo przecież nie na brak 

celności strzelających!  
Reszta uroczystości odbyła się na hali sportowej. Wiele 

osób zabierało głos, wszyscy gratulowali szkole i gminie tak 
pięknego boiska, a w głosie niektórych pobrzmiewała       

zazdrość. 
Miłym akcentem było wręczenie statuetki „Przyjaciel Szko-

ły” Panu Wójtowi Gminy Pawłowi Bugdolowi. Był to wyraz 
wdzięczności za uwzględnienie potrzeb szkoły mimo dużego 

nakładu finansowego.  
Część artystyczna poprowadzona była w sportowo–

zdrowym klimacie. Kółko taneczne pokazało dwa          

perfekcyjnie wykonane tańce, kółko teatralne wraz z kołem 
wokalnym zaprezentowało przedstawienie propagujące 

zdrowy tryb życia. Atrakcją był popis baletowy uczennicy 
klasy IV Mileny Pasierbskiej. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy – zarówno goście jak 
i cała społeczność szkolna została zaproszona do            

degustacji... boiska! Okazało się bowiem, że Wójt Gminy 
Gaszowice zrobił nam prezent i przywiózł tort w postaci 

boiska. Było smaczne. 
Nasza szkoła jest już kompletna, mamy wszystko, by dobrze 

dbać o rozwój najmłodszego pokolenia. Uczniowie trenując 
na tak pięknym obiekcie z pewnością będą odnosić sukcesy 

i staną się chlubą naszej gminy! 
A. Tkocz 

Oktoberfest 
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Nowe miejsce ze starą historią 

Miło nam poinformować, że w dniu       

17 października br. miało miejsce niezwy-

kłe wydarzenie, które na stałe wpisze się 

w historię sołectwa Szczerbice. W samo 

południe nastąpiło uroczyste otwarcie 

skweru przy ul. Rybnickiej. Inicjatywa 

mieszkańców Szczerbic jaka zrodziła się 

kilka miesięcy temu, by ocalić kawałek 

historii oraz tożsamości wsi, znalazła 

swój finał w postaci konkretnie wypraco-

wanego dobra, jakie może cieszyć oko 

nie tylko mieszkańców Szczerbic,          

ale i społeczności całej naszej Gminy. 

Pomysł został odpowiednio „ubrany”      

w słowa, skosztorysowany i przelany na 

papier. Jak się potem okazało doskonale 

wstrzelił się w gusta komisji oceniającej    

i takim sposobem Rada Sołecka                

ze Szczerbic otrzymała wsparcie w kwo-

cie 4 280,00 zł. na realizację projektu     

pn. „Wrota czasu”. Środki te pochodziły 

z programu Działaj Lokalnie IX Polsko–

Amerykańskiej Fundacji Wolności,          

a zostały pozyskane w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Fundację – Fundusz 

Lokalny RAMŻA. Wśród kilkunastu sto-

warzyszeń, grup nieformalnych oraz in-

nych podmiotów aplikujących o te fundu-

sze, znalazła się i Rada Sołecka ze Szczer-

bic, która w efekcie zdobyła dofinanso-

wanie na realizację swojego pomysłu. 

Jednak z racji tego, że rada sołecka jest 

podmiotem niesformalizowanym, w ra-

mach dobrej współpracy zwróciliśmy się 

do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowi-

cach o użyczenie osobowości prawnej, 

by móc z powodzeniem realizować   

projekt oraz spełnić warunki finansowe. 

Ogłoszony latem konkurs fotograficzny 

stanowił bazę na materiał zarówno do 

ulotki informacyjnej, widokówki, jak i na 

tablicę informacyjną. Dzięki życzliwości    

i pracowitości mieszkańców wsi odzyska-

no część „wrót” pochodzących z dworu 

jako najstarszej „pamiątki” sołectwa 

Szczerbice. Te dwa elementy zostały na 

stale umieszczone na skwerze jako sym-

bol powrotu do historii oraz tradycji. 

Dodatkowo na skwerze umieszczono  

ławki oraz stojaki na rowery, a także 

stworzona została strefa zieleni         

stanowiąca część rekreacyjną i dającą 

możliwość na chwilową zadumę oraz 

odkrywanie własnej tożsamości. Z uwagi 

na jego wielopokoleniowy charakter  

projektu w otwarciu brały udział: dzieci, 

władze Gminy,  przedstawicie le          

Fundatora, członkowie rady sołeckiej 

oraz seniorzy dokonali symbolicznego 

przejścia przez szczerbickie wrota czasu. 

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie 

w naszej gminnej społeczności i jak  

s ł u s z n i e  z a u w a ż y ł  Z a s t ę p c a              

Przewodniczącego Rady Fundacji Ramża 

Pan Marek Profaska, takie działania    

skupiają mieszkańców wokół realizacji 

wspólnych inicjatyw, poprawiają wizeru-

nek wsi, powodują poprawę jakości życia 

mieszkańców i sprawiają, że po prostu 

żyje się lepiej. W uroczystości uczestni-

czyli: 

- przedstawiciele Darczyńcy – Funduszu 

Lokalnego Ramża w osobach Justyny 

Domżoł oraz Eweliny Włoch, a także 

Zastępca Przewodniczącego Rady Funda-

cji Marek Profaska, 

- Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol 

wraz z Zastępcą Zbigniewem Goworow-

skim, 

- Jerzy Kawulok szef Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu, 

- Członkowie rady sołeckiej z sołtysem 

Mieczysławem Szymik na czele, 

- Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu    

w Gaszowicach Jerzy Białek, 

- grupa dzieci z miejscowej Szkoły      

Podstawowej wraz z Panią dyrektor ZSP 

Edytą Knapik oraz Panem Bogdanem 

Langer, 

- mieszkańcy Szczerbic jako realizatorzy 

tegoż przedsięwzięcia.   Referat Rozwoju 

Informacja 

Gmina Gaszowice w roku 2016 również przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Realizatorem programu jak w roku 2015 będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Realizacja zadania z zakre-

su dystrybucji artykułów spożywczych zgodnie z umową zawartą z Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzo-

wie będzie trwała od 15 września 2016 r. do 30 maja 2017 r. 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ są objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, korzystające  

z pomocy tutejszego Ośrodka. Na rok 2016 zakwalifikowano 280 osób. Pierwsza partia żywności była wydawana w dniu 

13.10.2016 r. w magazynie OPS (tył Urzędu Gminy).                                                                    Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Wraz z powracającymi z wakacji dziećmi 

do naszego przedszkola zapukała jesień, 

ale nie taka smutna i ponura ale radosna   

i kolorowa. Przepiękna pogoda pozwoliła 

nam na wycieczkę do lasu by zaobserwo-

wać tętniącą jeszcze pełnią życia przyro-

dę i przynieść do przedszkola bogaty 

materiał przyrodniczy, który wykorzysta-

my do prac plastycznych. By wokół nas 

było tak pięknie, jak było w lesie, sprząta-

liśmy wraz z innymi nasze najbliższe oto-

czenie z okazji „Sprzątania Świata”. 

Jako przedszkole bogatej tradycji ekolo-

gicznej zachwycamy się nie tylko kwiata-

mi i drzewami wokół nas, ale znajdujemy 

piękno również w zwykłych roślinach 

uprawnych, znamy ich wartość i znacze-

nie w życiu człowieka, czemu daliśmy 

wyraz występując z zabawnym progra-

mem artystycznym na "Święcie Kapusty   

i Ziemniaka" zorganizowanym w hali 

OKiS dla wszystkich mieszkańców naszej 

gminy. Akurat na deszczowe i zimne dni 

wypadły w naszym przedszkolu: „Dzień 

Chłopca" i „Dzień Przedszkolaka",        

na którym bawiliśmy się wspólnie          

w ciekawe gry i zabawy, a one dostarcza-

ły nam wiele radości tym bardziej, że były 

umilone słodkim prezentem. I kto powie-

dział, że jesień musi być nudna! 

Małgorzata Tomiczek 

Jesień u „Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Gaszowicach 

Miejsce, gdzie dzieci znajdą dużą dawkę 
rozrywki, ciekawych informacji, czas na 

naukę oraz zabawę, uroczystości tema-
tyczne, zajęcia dodatkowe, a także 

ogromne ciepło i wielkie serca ludzi, 
którzy tworzą to miejsce. Każdego 

witamy gorąco, z otwartymi rękami i 
uśmiechem na twarzy. Choć mamy za 

sobą zaledwie dwa miesiące nowego 
roku szkolnego, to przedszkole zaofe-

rowało swoim podopiecznym wiele 
ciekawych form nauki poprzez do-
świadczenia i zabawę. Wierzymy, że 

metodą pokazu i przeżywania na sobie 
samym daje wiele większe korzyści, niż 

tradycyjna forma nauczania poprzez 
rozmowy czy pogadanki. Dotychczas 

uczniowie naszego przedszkola wzięli 
udział w takich akcjach jak: uroczyste 

pasowanie na przedszkolaka; dwa razy 

gościl iśmy 

grupę: Baj-
k o w e 

S k a r b k i 
Śląska, któ-

ra prezen-
tuje wspa-

niałe przed-
s t a w ien i a 
t e a t r a l n e 

dla dzieci, 
ich sztuki 

b a w i ą         
i uczą, każ-

dy występ niesie ze sobą przesłanie      
i jest dobrą okazją do dyskusji; powita-

nie jesieni – dzięki darom jesiennym, 
które przygotowały dzieci wraz           

z rodzicami, mogliśmy przywitać jesień, 
zdobiąc nasze przedszkole darami na-

tury; dzień chłopaka był dla nas okazją 
rozpieszczania naszych chłopców,      

na ich cześć odbyła się zabawa tanecz-
na oraz poczęstunek; w ramach zajęć 

pokazowych przygotowaliśmy wspólnie 
spiżarnię z zapasami na zimę, dzieci 
aktywnie brały udział w zaopatrywaniu 

naszego kącika spiżarnianego; dzień 
drzewa również był dla nas okazją do 

zajęć tematycznych oraz wspólnego 
tworzenia plakatu. A to nie wszystkie 

nasze dodatkowe atrakcje. Wszystkie 
dzieci, które obchodzą urodziny, mają 

możliwość świętować je razem z nami, 

na cześć każdego solenizanta wydajemy 

mini przyjęcie, prócz tradycyjnych zajęć 
codziennych oferujemy naszym pod-

opiecznym zajęcia z języka angielskiego, 
logopedię, zajęcia z elementami rytmi-

ki, a także cykl zajęć ciekawe zawody. 
W ramach tego cyklu zapraszamy do 

nas osoby, które na żywo pokazują 
dzieciom trudy, ale i zalety, swej pracy. 
Gościliśmy między innymi górnika, fry-

zjera, dogoterapeutę, pszczelarza, flo-
rystykę. 

Przed nami jeszcze wiele atrakcji, na-
stępnymi ciekawostkami podzielimy się 

z Państwem w kolejnych artykułach. 
Pozdrawiamy gorąco z tego przyjemne-

go i pełnego radości miejsca, jakim jest 
Tęczowa Kraina! Kłaniamy się! 

 Agnieszka Badura 

Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach 
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Od 11 do 15 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły           

po raz drugi mieli przyjemność uczestniczyć w obozie        

Euro Week - Szkoła Liderów. W tym roku, wraz z zaprzyjaź-

nioną grupą dzieci z Orzesza, wybraliśmy się do malowniczej 

miejscowości Międzygórze, gdzie pod czujnym okiem wolonta-

riuszy z całego świata młodzież miała okazję doskonalić swój 

warsztat językowy. 

Program zajęć obejmował prezentacje krajów Unii Europej-

skiej, ale wirtualnie zwiedzaliśmy również Meksyk, Tahiti, Filipi-

ny czy Azerbejdżan. Uczniowie mieli możliwość poznania tra-

dycji oraz kultury różnych państw, dzięki czemu uczyli się tole-

rancji i szacunku, a jedno-

cześnie podnosili swoje 

umiejętności języka an-

gielskiego. Poprzez róż-

norodne gry i zabawy 

językowe uczyli się inte-

gracji, pracy w grupie, 

rozwijali kreatywność         

i komunikatywność. 

Do aktywnej i twórczej 

pracy rozgrzewali ich 

zmotywowani, młodzi       

i entuzjastyczni wolonta-

riusze, którzy zarażali 

radością i chęcią do po-

znawania kultur innych 

państw, a tym samym    

do nauki języka angiel-

skiego. 

Po skończonym dniu na-

uki był czas na zasłużony 

odpoczynek i relaks. Podczas zabaw i dyskotek uczyliśmy się 

między innymi tańców pochodzących z różnych krajów, a tak-

że prezentowaliśmy swoje talenty. 

Odbyła się również wycieczka do Kłodzka, gdzie zwiedziliśmy 

podziemia Twierdzy, piękną starówkę, a także zjedliśmy pysz-

ne lody. 

Wrażenia były niesamowite, a dowodem na to, że był to wspa-

niale spędzony czas były łzy podczas pożegnania z wolontariu-

szami oraz uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły. 

Opiekunkami podczas obozu były p. Justyna Maćczak i p. Karo-

lina Marcol.                                                   Justyna Maćczak 

Euro Week - Szkoła Liderów 

Języki obce nie są nam obce 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach jak          

co roku uczczono przypadający na 26 września Europejski 

Dzień Języków. Święto języków ustanowione zostało w 2001 

roku z inicjatywy Rady Europy, by zachęcać do nauki większej 

liczby języków, niezależnie od wieku uczących się oraz formy 

kształcenia. 

W szko le  pods t awowe j             

w Szczerbicach dzieci uczą się 

dwóch języków obcych - angiel-

skiego i niemieckiego. Apel         

z okazji Europejskiego Dnia  

Języków był wspaniałą okazją,        

by przypomnieć społeczności 

szkolnej, jak ważne jest umiejęt-

ne posługiwanie się nimi.  

Podczas apelu uczniowie szkoły 

zaprezentowali swoje językowe 

zdolności. Wszystkie klasy oraz 

grupy przedszkolne 5 i 6-latków 

zaśpiewały znane angielskie         

i niemieckie piosenki z repertu-

aru dziecięcego. Natomiast klasa 

VI przygotowała przedstawienie 

w języku angielskim.  

Apel potwierdził, iż języki obce nie są obce dzieciom z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach. Młodsi i starsi 

chętnie się ich uczą. Nie są to tylko obowiązkowe szkolne 

przedmioty, a nauka ich sprawia im wiele radości. 

Organizator Alicja Borkowska 



W dniu 30.10.2016 r. odbył się Rajd na Halę Boracza    

w Beskidzie Żywieckim. W Rajdzie brało udział 350 

uczestników z tego 41 uczniów. Organizatorem         

był Andrzej Urban. Uczniowie brali udział w konkur-

sach: darta, strzeleckim i wiedzy turystycznej. 

W konkursie strzeleckim: I miejsce – Marcin Drajok kl. 

II b, II miejsce - Dawid Miera kl. III c, III miejsce –    

Aleksander Kozak kl. III c. W konkursie Darta              

II miejsce - Klaudia Mandrysz kl. II c. W konkursie wie-

dzy  turystycznej IV miejsce - Karolina Malczok kl. I c. 

Chętnych uczniów zapraszamy w przyszłym roku. 

Andrzej Urban 
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Takie hasło przyświecało uczestnikom 

turnieju piłkarskiego, którzy 30 września 

br. rywalizowali na boisku w Piecach      

w otwartym turnieju piłkarskim. Impreza 

była kolejnym przedsięwzięciem w ra-

mach dużego projektu realizowanego 

przez rybnicką szkółkę piłkarską ROW 

Rybnik, która pozyskała na ten cel środki 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hono-

rowy patronat nad rozgrywkami objęli 

Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik oraz 

Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol, 

którzy osobiście wręczyli okolicz-

nościowe puchary oraz nagrody. 

Ponadto uczestników sportowych 

zmagań zaszczycili swoją obecno-

ścią Wójt Gminy Jejkowice – Ma-

rek Bąk oraz Wójt Gminy Świerkla-

ny – Tomasz Pieczka.  

Do zmagań piłkarskich przystąpiło 

sześć drużyn podzielonych na dwie 

grupy walcząc systemem „każdy 

z każdym”. Atmosfera na boisku 

była bardzo gorąca nie tylko z uwa-

gi na palące słońce, ale przede 

wszystkim poziom rywalizacji mię-

dzy zawodnikami, którzy od pierwszych 

sekund grali bardzo zacięcie. Również 

gorąco było przy bocznych liniach, gdzie 

opiekunowie oraz trenerzy bacznie ob-

serwowali poczynania młodych sportow-

ców. 

Mecz finałowy został rozegrany pomiędzy 

zawodnikami z Gaszowic oraz Świerklan, 

którzy do ostatniej sekundy trzymali nas 

w napięciu z uwagi na rzuty karne. Z tej 

rywalizacji zwycięsko wyszli zawodnicy 

SP Gaszowice, którzy za sprawą dosko-

nale broniącego bramkarza zakończyli 

walkę na pierwszym miejscu. 

Na zakończenie sportowych rozgrywek 

uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek, 

dyplomy oraz gadżety, a także pamiątko-

we koszulki. Wyniki końcowej rywalizacji 

przedstawiały się następująco: I miejsce – 

SP Gaszowice, II miejsce – SP Świerklany, 

III miejsce – SP Jejkowice, IV miejsce – SP 

Lyski, V miejsce – SP Szczerbice, VI miej-

sce – SP Czernica. Dziękujemy za udział! 

Wioleta Żuchowicz 

Jestem aktywny z piłką nożną 

Nowy rok szkolny w Gimnazjum w Piecach już dawno rozpo-

częty. Wszystko powoli kręci się do przodu. Klasa III c rozpo-

częła jednak ten rok z prawdziwym impetem. 16 września  

pojechała do Katowic, do Instytutu Fizyki.  

Wzięła udział w serii trzech wykładów, podczas których miała 

okazję zobaczyć doświadczenia obrazujące przedstawiane tre-

ści.  

Na początek więc kilka informacji o „Siłach Wszechświata”. 

Wiadomo, że Wszechświat zbudowany jest z cząstek i próżni, 

wszystkie zaś inne formy materialne powstają dzięki oddziały-

waniom tych cząstek ze sobą. Następnie o „Zasadach zacho-

wania w mechanice”. Poprzez analizę licznych eksperymentów 

pokazano zasadę zachowania energii, pędu i momentu pędu. 

Ostatni z wykładów dotyczył zagadnienia „W równowadze”. 

Na przykładzie starożytnych budowli, które pomimo upływu 

tysiącleci, wciąż zachwycają nas swoją doskonałością konstruk-

cji, omówiono podstawowe zasady projektowania. Zbudowa-

no kilka mostów, po których dało się przejść. Na sam koniec 

uczniowie odwiedzili jeszcze laboratorium w Zakładzie Metod 

Komputerowych Fizyki i Elektroniki i dowiedzieli się jak działa 

generator, wzmacniacz oraz mikroprocesor robota. Zobaczyli 

jak wygląda pracownia, w której studenci przeprowadzają   

doświadczenia i jak muszą się do tych doświadczeń            

przygotować.  

Tyle, tylko tyle, czy aż tyle informacji czekało na gimnazjali-

stów. Mam nadzieję, że coś w głowach pozostało i coś     

wzbudziło ich ciekawość.  

Mieli okazję również zobaczyć uczelnię, sale wykładowe      

oraz posłuchać nauczycieli akademickich. Być może ktoś z nich 

rozpocznie naukę właśnie w tym miejscu za parę lat.  

Dziękuję za pomoc w opiece nad młodzieżą podczas wyjazdu 

pani Joannie Biskup.                               Hanna Goworowska 

Rajd na Halę Boracza 

 „Osobliwości Świata Fizyki” już za nami 
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Mistrzostwa Gminy Gaszowice Szkół Podstawowych w biegach przełajowych 

Duży sukces biegaczy ZSP Szczerbice 

12.10.2016 r. na boisku sportowym przy ZSP Szczerbice rozegrano mistrzostwa Gminy Gaszowice w sztafetowych biegach 

przełajowych dziewcząt i chłopców. Wyniki 

chłopców (6x1000 m): I ZSP Szczerbice 19:10.0,  

II SP Gaszowice 20:28.0, III SP Czernica 20:39.0, 

Wyniki dziewcząt (6x800 m): I SP Czernica 

18:29.0, II SP Gaszowice 19:03.0, III ZSP Szczerbi-

ce 19:06.0, Zwycięskie zespoły reprezentować 

będą gminę w półfinale wojewódzkim                

w Tworkowie. ZSP Szczerbice: Papierok Dawid, 

Papierok Mateusz, Mura Sebastian, Bortel        

Szymon, Skiba Karol, Ochojski Kacper.             

SP Czernica: Knura Natalia, Szweda Roksana, 

Worek Julia, Figura Karolina, Gryt Karolina,   

Krakowczyk Julia.                         ZSP Szczerbice 

20.10.2016 r. Tworków był gospodarzem rejonowych zawo-

dów w sztafetowych biegach przełajowych dziewczyn i chłop-

ców szkół podstawowych. Pomimo bardzo niesprzyjającej aury 

(zimno i padający deszcz) reprezentanci ZSP Szczerbice   

wspaniale się spisali! Na dystansie 6x1000 m nie dali szans ry-

walom na nawiązanie z nimi walki. Prowadzili od startu          

do mety, zwyciężając z przewagą ok. 200 m! Historyczne  zwy-

cięstwo nad 7 szkołami dało chłopcom awans na finał           

wojewódzki do Rudy Śląskiej. Skład zwycięskiej sztafety:     

Mateusz Papierok, Karol Skiba, Kacper Ochojski, Szymon   

Bortel, Sebastian Mura oraz Kapitan zespołu: Dawid Papierok. 

Drużynę prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Bogdan 

Langer. I ZSP Szczerbice, II SP3 Leszczyny, III SP18 Racibórz. 

Bardzo dzielnie walczyły na dystansie 6x800 m dziewczęta      

z Czernicy, zajmując miejsce tuż za podium. Startowało 9    

zespołów. Opiekunem sztafety jest p. Zenobia Mrozek. Oto 

skład czwartego zespołu zawodów rejonowych: Natalia Knura, 

Roksana Szweda, Karolina Figura, Karolina Gryt, Julia Krakow-

czyk, Paulina Paprotny. Gratulujemy! 

ZSP Szczerbice 

Turystyka i sport receptą na zdrowie 

„Trzeba ludzi uczyć 

w granicach możliwie 

najszerszych, nie      

z książek czerpać 

mądrość, ale z nieba, 

ziemi, z dębów i bu-

ków”.  

J.A Komeński 

Turystyka jest to 

forma rekreacji ru-

chowej mająca na 

celu zaspokojenie 

różnorodnych potrzeb młodego pokolenia. Dzięki niej mło-

dzież poznaje lepiej siebie, kształtuje charakter, rozwija swoje 

zainteresowania i zamiłowania. W trakcie wieloletniej pracy 

zaobserwowałam ożywienie w ruchu turystycznym zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży. Również moimi pasjami chciałabym 

zarazić to młode pokolenie, ale nie tylko, ponieważ to turysty-

ka i sport są receptą na zdrowie. Celem zajęć jest również 

połączenie pokoleń: rodzice – dzieci. Taka sytuacja dała mi 

wiele radości i satysfakcji w dotychczasowej pracy, i dlatego 

postanowiłam zrobić dla nich coś więcej. Tak powstał ten pro-

gram.  

Program jest realizowany w formie spotkań Kółka Turystyczno

-Sportowego - raz lub dwa razy w miesiącu, realizuje go klasa 

II b podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalek-

cyjnych w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. Jest to m.in. 

udział w imprezach turystycznych i sportowych, prowadzenie 

zajęć nie tylko z dziećmi ale też z dorosłymi – gimnastyka, ele-

menty zumby i fitness. Szczegółowy program znajduje się        

u mnie czyli wychowawcy klasy. W październiku kolejna     

wyprawa. W cały program bardzo są zaangażowani rodzice    

za co im serdecznie dziękuję. Odbyła się pierwsza wędrówka 

do lasu, połączona z treściami ekologicznymi, tematem lekcji 

jak i zajęć sportowych.            

                                  Danuta Witkowska 

Komunikat sołtysów 

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 

Czwartą ratę podatku od nieruchomości będzie można 

wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 
Piece - 14 listopada br. w godzinach 9.00-11.00 i 15.00-

17.00 oraz 15 listopada w godzinach 15.00-18.00, 
Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska;  

Gaszowice - 14, 15 listopada br. w godzinach 8.00-18.00,   
Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

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

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Str. 8 

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. 

Dzięki otwartości samorządu lokalnego oraz wytrwałości   

lokalnych społeczników udało się w Czernicy wprowadzić no-

wą jakość. Póki co tego typu rozwiązania nie są jeszcze obliga-

toryjne, ale panuje ogólny trend na ekonomię społeczną.       

O tym oraz o wielu innych szczegółach dowiedzieliśmy się na 

VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które 

odbyło się w Gnieźnie w dniach od 12 do 14 października  

2016 r. W ramach Forum omówiono zmiany do ustawy          

o spółdzielniach socjalnych, kwestię udziału w projektach inno-

wacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wspar-

cia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych. W kuluarach prowadzono ciekawe 

rozmowy, dzielono się dobrymi praktykami oraz łamano do-

tychczasowe stereotypy myślenia o spółdzielniach socjalnych.  

Po co nam ten temat? Otóż 19 października 2016 r. w gliwic-

kim Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana 

czernicka spółdzielnia socjalna „Horyzonty kultury”. Zanim 

jednak do tego doszło, grupa ludzi zdecydowała się na wielo-

miesięczny wysiłek związany z wypełnianiem setek dokumen-

tów, szkoleniami, składaniem wniosków o dotację, uczestnic-

twem w poradnictwach, podjęciem uchwały Rady Gminy        

o woli utworzenia spółdzielni socjalnej. Nie było łatwo i przy-

jemnie, ale udało się. Jest to o tyle istotne, że 10 lat temu, kie-

dy tworzyły się spółdzielnie – myślenie o nich było zupełnie 

inne niż teraz. Głównym celem jest reintegracja społeczna. 

Jednakowoż zmiany są nieuniknione. Czernicka spółdzielnia 

jest tworzona przede wszystkim przez osoby, które mają na 

siebie pomysł, ale współczesny rynek nie jest jeszcze otwarty 

na tego typu działania. To grupa pasjonatów i społeczników, 

która łączy zamiłowanie do lokalności z myśleniem bizneso-

wym. Wydaje się, że tego typu refleksja byłaby potrzebna –      

i my chcemy dać jej początek.  Siedzibą „Horyzontów kultury” 

będzie, remontowana jeszcze, kawiarnia „Rothówka” znajdują-

ca się w Ośrodku Kultury w Czernicy. Już niebawem będziemy 

mogli zaprosić Was na aromatyczną kawę i domowe ciasto. 

Kawiarnia jest urządzana w odmienny, niż dotychczas, sposób. 

Nie ma tam miejsca na ladę i wystrój rodem z PRL-u. Ma być 

domowo, przytulnie i smacznie. „Horyzonty kultury”, oprócz 

prowadzenia kawiarni,  będą zajmować się także spektaklami 

teatralnymi, warsztatami opartymi na lokalnym dziedzictwie, 

edukowaniem dzieci w zakresie językowym, organizowaniem 

urodzin dla dzieci i dorosłych. Podejmujemy także próby mo-

dernizacji placu zabaw na terenie zamku. Warto dodać, że 

podmiotami założycielskimi są dwie osoby prawne (Gmina 

Gaszowice, Stowarzyszenie Spichlerz) oraz dwie osoby fizycz-

ne. To także rzadziej spotykane rozwiązanie. Tym niemniej 

podjęliśmy taką decyzję także z uwagi na promowanie naszego 

miejsca – naszej gminy i mieszkającej w niej społeczności lokal-

nej. Jest to posunięcie, które już w założeniu stanowi o nie-

sztampowości tutejszych ludzi. Wierzymy, że z czasem będzie-

my miejscem, do którego będą przyjeżdżać goście z regionu     

i być może Polski, żeby uczyć się od nas dobrych praktyk.  

Zapraszamy do Czernicy, żeby zobaczyć to na własne oczy.   

W listopadzie będzie ku temu kilka okazji: 4 listopad 2016 r., 

godz. 18.00: „Cuda-niewidy z dyni” – zabawa dla najmłodszych, 

(sala balowa w Ośrodku Kultury - wstęp 10 zł.),    6 listopad 

2016 r., godz. 17.00: Festiwal wspomnień. Pamiętamy. Zespół 

Bebiki. (Sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny), 11 

listopad 2016 r., godz. 18.00: spektakl teatralny w plenerze 

„Za mało na wojnę, za dużo na pokój” (w przypadku złej pogo-

dy widowisko zostanie odwołane – wstęp wolny). 25 listopad 

2016 r., godz. 18.30: Patriotyczna jesień. Spotkanie z pieśnią 

patriotyczną w formie ludowej (sala balowa w Ośrodku Kultu-

ry – wstęp wolny). Już dziś zapraszamy na Potańcówkę Sylwe-

strową. Startujemy 31 grudnia 2016 r., od godziny 20.00. 

Koszt – 50 zł od osoby. W cenie: kawa, ciasto, jeden ciepły 

posiłek, szampan oraz oprawa muzyczna (alkohol i dodatkowe 

jedzenie we własnym zakresie)                 Małgorzata Krajczok 

Nowy trend w starej Czernicy 

Gimnazjalne Andrzejki 

Gimnazjum w Piecach zaprasza na Andrzejki, 

 które odbędą się 18 listopada 2016 r.,  

w Restauracji „TROJOK”.  

Zabawa potrwa od 19:00 do 2:00.  

Cena wynosi 130 zł od pary.  

Zapisy w sekretariacie gimnazjum.  

Zapraszamy. 


