
Tematyka występowania niskiej emisji i jej najbardziej dokuczliwego objawu, czyli 

smogu jest w ostatnim okresie czasu bardzo często poruszana, pojawia się w me-

diach, i wielu kampaniach społecznych. Zjawisko to jest szczególnie istotne z 

punktu widzenia naszego regionu, gdzie dopuszczalne normy jakości powietrza są 

wielokrotnie przekraczane, zwłaszcza w okresie grzewczym. Niska emisja jest 

okolicznością wynikającą z zanieczyszczania atmosfery przez pyły i gazy, powstają-

ce w wyniku spalania paliw, najczęściej w piecach domowych, których sprawność 

i sposób eksploatacji pozostawiają wiele do życzenia. Niestety część z nas nie 

zdaje sobie z tego sprawę, ale ogromny wpływ na wielkość emisji ma zła jakość 

spalanego paliwa (np. muł węglowy), a także spalanie odpadów, co jest zjawiskiem 

zakazanym,  niebezpiecznym i zupełnie niezrozumiałym. 

Dobrą praktyką powinno być świadome kupowanie dobrej jakości opału. Przy 

zakupie opału powinniśmy zwracać szczególną uwagę na jego jakość, pochodzenie 

i przeznaczenie. Najtańsze paliwa o bardzo słabej jakości i wartości opałowej, po-

wodują wzrost jego zużycia, a co za tym idzie bardziej zanieczyszczają powietrze. 

W lutym br. podczas spotkania mieszkańców Szczerbic z działaczami inicjatywy 

„Rybnik bez dymu”, można było się przekonać, że odpowiednia technika palenia 

w piecu oraz odpowiednio dobrany opał ma ogromny wpływ na ilość powstające-

go dymu. Dlatego też, posiadaczom nieco starszych pieców zasypowych, poleca-

my zapoznanie się z technologią rozpalania pieca od góry. 

Już wkrótce, a dokładnie 7 grudnia br. (środa) o godzinie 17.30, w Świetlicy Śro-

dowiskowej w Piecach, z inicjatywy radnych Piec tj. Ilony Sklarek oraz Rafała 

Zdziebczok, odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące czystego i ekonomicznego 

spalania. 

Wszystkich zainteresowanych powyższą kwestią zapraszam do odwiedzin strony 

internetowej www.czysteogrzewanie.pl, gdzie znajdują się materiały dotyczące 

„palenia od góry”.              Referat Ochrony Środowiska 
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ZAPŁAĆ ZA WYWÓZ  

ODPADÓW 
Przypominamy, że 20 grudnia 

br. mija kolejny termin kwar-

talnej opłaty za gospodarowa-

nie odpadami. Prosimy o ter-

minowe wpłaty. 
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Biesiada z tradycją w tle 

Dnia 25.11.2016 r. w budynku świetlicy w Piecach odbyła 
się biesiada związana z tematyką tradycji Górnego Śląska - 
„Nasz Śląsk”. Impreza została zorganizowana przez Stowa-

rzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece 
„ISKRA”,  przy współpracy z Kołem Gospodyń  Wiejskich 

w Piecach. Swoim przybyciem uroczystość uświetnił Wójt 
Gminy Gaszowice, Pan Paweł Bugdol z rodziną, Dyrektor 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach Pan Andrzej Mro-
zek, wraz z nauczycielami oraz młodzieżą gimnazjalną, Dy-

rektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ga-
szowicach Pani Sylwia Mazurek, jak również radni Gminy 

Gaszowice: Pani Agnieszka Pytlik, Pan Jerzy Kawulok i Pan 

Rafał Zdziebczok. Do grona zaproszonych gości dołączyły 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gaszowic oraz Piec, 
wraz z przewodniczącymi Panią Marią Faucz i Panią Magda-

leną Neuman. Śląskie stroje naszych gospodyń w dużym 
stopniu podkreśliły regionalny charakter imprezy.   

W atmosferę wspólnego biesiadowania, gwary i humoru, 
wprowadził gości występ młodzieży w sztuce pt. „Romeo i 

Julia po Śląsku”, następnie były piosenki oraz opowieści uka-
zujące piękno i bogactwo naszego regionu, kultury i tradycji 

Górnego Śląska w wykonaniu członków Towarzystwa Miło-
śników Rydułtów. Za punkt kulminacyjny imprezy uznano 

zwyczaj kiszenia kapusty w przedstawieniu kabaretu 
„Ciaproki”. Gości rozweselał i zachęcał do wspólnego śpie-

wu Pan Tadeusz Zdechlikiewicz, na co dzień współpracujący 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Także wśród uczestni-

ków biesiady znalazł się wielki talent kabaretowy. 
Organizatorzy biesiady pragną złożyć serdeczne podzięko-

wania wszystkim uczestnikom, jednocześnie zapraszając do 
udziału w kolejnej odsłonie opowieści o Naszym Śląsku.  
 

 Dziękuję Wójtowi Gminy Gaszowice Panu Pawłowi Bugdol 
za wsparcie w realizacji projektu, nauczycielom i uczniom z 

Gimnazjum w Piecach, członkom stowarzyszenia Iskra, Pa-
niom z Koła Gospodyń Piece, wszystkim którzy w jakikol-

wiek sposób przyczynili się do zorganizowania biesiady -  
Razem  możemy  wiele. 

Za Zarząd Stowarzyszenia, Ilona Sklarek 

Pamiętaj o odblasku! 

W okresie jesienno-zimowym, 

wcześnie robi się ciemno i częściej 
występują niekorzystne warunki 

drogowe. Po zmroku, przy złej po-
godzie, pieszy ubrany w ciemny 

strój jest praktycznie niewidoczny. 
Dlatego, aby uchronić swoje zdro-

wie i życie pamiętajmy: 
- zawsze nośmy odblaski w widocz-

nym miejscu na ubraniu, 
- kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, zastanówmy się 

nad zakupem kurtek i butów wyposażonych w elementy 

odblaskowe, 

- zamieśćmy odblaski na najczęściej używanych akcesoriach 
np.: torby, plecaki, itp., 

- poruszajmy się chodnikiem, 
- nigdy nie wchodźmy na jezdnię bezpośrednio przed jadący 

pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. 
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 

mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego grozi 

mandat – od 20 do 500 zł.             UG 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Gaszowicach ma już 65 lat 

Jubileusz koła założonego przez Wiktorię 

Szawerna. Część oficjalna odbyła się w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Przewodnicząca koła, pani Maria Faucz 
przywitała gości, następnie sekretarz 

KGW Gaszowice pani Aniela Zdrzałek 
przedstawiła historię koła. W ciągu 65 lat 

istnienia organizacji przewodniczącymi 
były: Wiktoria Szawerna, Marta Mazurek, 
Halina Korbel oraz Maria Faucz, która 

pełni tą funkcję do dziś. Jubileusz był do-
skonałą okazją do podziękowania wszyst-

kim osobom wspierającym KGW. Po czę-
ści oficjalnej przyszedł czas na biesiadę 

oraz pamiątkowe zdjęcia.        KGW 

Przedszkole Tęczowa Kraina, Gaszowice 
Pragniemy podzielić się z Państwem naszymi 

kolejnymi, ciekawymi wydarzeniami z życia co-
dziennego naszych przedszkolaków. Miesiąc 

październik podsumowaliśmy dniami tematycz-
nymi: dniem dyni oraz jesiennym balem prze-

bierańców. W czasie dyniowego szaleństwa 
zrobiliśmy lampiony, które podczas balu za-

pewniały nam nastrój i klimat. Na okoliczność 
baliku zjawiło się w naszych progach wiele oso-
bistości z dalekich krain: księżniczki, potworki, 

duszki  czy tygryski zaszczyciły nas swoją obec-
nością. 

 Początek listopada to także czas zadumy i 

wspominania tych, którzy odeszli. Nasze przedszkolaki uda-

ły się na cmentarz, zapalić znicze, uczcić pamięć zmarłych.  
Z okazji Święta Niepodległości  11 listopada – przedszkola-

ki wzięły udział w pogadance na temat poszanowania ojczy-
zny, przyozdobiły przedszkole narodowymi symbolami, a na 

koniec wyśpiewali z dumą Mazurka Dąbrowskiego. To nie 
koniec atrakcji w naszym przedszkolu – czekamy z niecier-

pliwością na nadchodzące wydarzenia. W zajęciach z cyklu 
ciekawe zawody zagoszczą u nas: listonosz oraz kolejarz.  

Obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziec-
ka, dzień Pluszowego Misia, a miesiąc listopad zakończyli-
śmy dniem wróżb i czarów, czyli zabawą Andrzejkową dla 

najmłodszych. Już wkrótce opiszemy kolejne  nowości Tę-
czowej Krainy, pozdrawiamy!       Tęczowa Kraina 

Z dniem 31 grudnia br. dobiega końca aktualna umowa, na 

odbiór odpadów z terenu Gminy Gaszowice. Aktualnie 
trwają prace komisji przetargowej, mające na celu wyłonie-

nie wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych w 
roku 2017. Nowa umowa powinna być zawarta w pierw-

szych dniach grudnia, wtedy też dowiemy się kto będzie 

obsługiwał naszą gminę. Niezwłocznie po podpisaniu umo-

wy ustalony zostanie nowy harmonogram. 
Haromonogram wywozu odpadów na rok 2017 zostanie 

zamieszczony w świątecznym wydaniu Informatora. Harmo-
nogram pojawi się również w wersji elektronicznej w apli-

kacji ECOHARMONOGRAM.            UG 

Przetarg na gospodarowanie odpadami 
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W ostatnich dniach 

września br. wycho-

wankowie naszego 

Zespołu wspólnie z 

wychowawcami wzięli 

udział w sprzątaniu 

bliższej i dalszej okoli-

cy przyłączając się w 

ten sposób do akcji 

„Sprzątania świata”. 

Uczniowi zaopatrzeni 

w kolorowe worki, 

rękawice i pozytywnie 

zmotywowani szczyt-

nym celem akcji ru-

szyli w teren. Celem 

akcji była dbałość o 

wizerunek naszego sołectwa, a także 

promowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska - poczynając od uprzątnięcia 

śmieci do stosowania selektywnej zbiórki 

odpadów. Mamy nadzieję, że inicjowanie 

takich działań zmniejszy nasz negatywny 

wpływ na środowisko.  

      ZSP  

Akcja „Sprzatanie świata” w ZSP Szczerbice 

Akcja „Sprzątania świata” odbywa się w 

naszym środowisku co rok, w ramach 

imprezy „Sprzątanie świata – Polska". Jest 

częścią międzynarodowego ruchu na 

rzecz ochrony środowiska Clean up the 

World, wywodzącego się z Australii, za-

początkowanego w 1989 roku przez Ina 

Kiernana, australijskiego biznesmena i 

żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 

40 mln wolontariuszy z ponad czterdzie-

stu krajów na całym świecie. 

Skoro akcja jest tak popularna na świecie, 

nie mogło jej zabraknąć także w naszej 

małej społeczności. Uczniowie SP Czerni-

ca pod opieką opiekunów ruszyli w trasę 

w piątek 16 września. Sprzątała cała szko-

ła, wszystkie klasy. Wiadomo – maluchy 

sprzątały obejście szkoły, ale „starszaki” 

poszły na całość i ogarnęły swym zasie-

giem sporą część naszej wioski. Trzeba 

przyznać, że na niektórych ulicach znaleźć 

śmieć było bardzo trudno. Dochodziło do 

przepychanek nad leżącym niedopałkiem, 

żeby tylko mieć „łup” w swoim worku. 

Jednak były tereny, zwłaszcza okolice 

zakrzewione, gdzie niechlubnych zdoby-

czy było już o wiele więcej. Uczniowie 

wracali do szkoły uginając się pod cięża-

rem worów. Niestety, ludzie wciąż jesz-

cze traktują drogi i pobocza jako miejsca 

niczyje, gdzie można zrobić sobie śmiet-

nik, bo ciężko jest zanieść puszkę po pi-

wie albo papierek po batonie do pobli-

skiego kosza, nie mówiąc już o domu. 

Rozbite szkło, ostre krawędzie blachy, 

wystające druty często groziły skalecze-

niem, a dla roślin, zwierząt i samochodów 

były równie niebezpieczne. 

Akcja była na pewno potrzebna i to wcale 

nie dlatego, że śmieci kłuły nas w oczy, 

ale po to, by nauczyć małych obywateli 

dbać o swoje środowisko. Gdy dzieci 

przytaszczyły worki ze śmieciami pod 

kontenery zrozumiały, że gdyby nie nie-

chlujstwo ludzkie, okolica mogłaby być 

ładniejsza, zdrowsza, czystsza, a przeby-

wanie w takim przyjemnym otoczeniu 

byłoby samą rozkoszą.           A. Tkocz 

Sprzątanie Świata w Czernicy 

Ośrodek Kultury i Sportu  

w Gaszowicach 

organizuje wyjazd do 

WROCŁAWIA 

NA JARMARK BOŻONARO-

DZENIOWY 

w dniu 03.12.2016 [SOBOTA] 

Godzina wyjazdu - 8:00 

Koszt wyjazdu - 50 zł 

Zapisy w kawiarni ośrodka. 

Zapraszamy chętnych. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Ga-

szowicach organizuje w dniach 

22.04.2017 r. – 26.04.2017 r. 

 

Wycieczkę na Ukrainę 

 
W programie wycieczki zwiedza-

nie Lwowa, Kamieńca Podolskie-

go, Chocimia, Okopów św. Trój-

cy, Krzemieńca, Poczajowa, Ole-

ska 

Koszt: 790 zł od osoby 

Zapisy do 31.01.2017 

Zaliczka 300 zł 

Pozostałość 490 zł do 15.03.2017 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kul-

tury, tel. 32 43 05 485 lub 608 

013 387. 

W cenie wycieczki opieka pilota, 

3 noclegi w hotelach, 3 śniadania, 

3 obiadokolacje, ubezpieczenie, 

transport autokarem. 

Uczestnicy muszą posiadać ważny 

paszport. 

Cena nie obejmuje wstępów do 

zwiedzanych obiektów, przewod-

ników lokalnych - 70,00 zł 

Możliwość organizacji uroczystej 

obiadokolacji dla całej grupy do-

płata 60,00 zł 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 
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Uczniowie klas IV i VI SP Czernica wybrali się do pięknego 

piastowskiego miasta Śląska – Pszczyny. Podobno pierwszy 

zamek książąt stał tu już w XII wieku. 

Program był bogaty: zwiedzanie skansenu wsi pszczyńskiej, 

wizyta w zamku i dwugodzinna lekcja przyrody w rezerwacie 

żubrów. Dodatkowym bonusem był spacer po rdzawo-

czerwonym parku pszczyńskim. 

Dzieciom Pszczyna bardzo przypadła do gustu. W każdym z 

miejsc odkrywali coś atrakcyjnego. W skansenie największym 

powodzeniem cieszyła się studnia, do której należało wrzucić 

pieniążek, by spełniło się życzenie. W zamku atrakcją i zasko-

czeniem była toaleta w postaci porcelanowego nocnika, a u 

żubrów – paw, który dostojnie podążał za naszą grupą, chyba 

najuważniej ze wszystkich słuchając przewodniczki ;-) 

Pogoda nam dopisała, a to najważniejsze, bo pszczyński park 

jest najpiękniejszy, gdy złoci się rdzawymi liśćmi, szeleści pod 

stopami wszystkimi odcieniami pomarańczy i razi oczy bla-

skiem przebijających się przez różnokolorowe konary drzew 

promieniami słońca.     A. Tkocz 

Jak jesień to tylko w Pszczynie! 

Śniadanie daje moc 

Klasy I-III szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Gaszowicach uczestniczą w kolejnej edycji ogólnopolskiego 

programu "Śniadanie Daje Moc". Z tej okazji 8 listopada 
2016r wzięły udział w kolejnej misji, w której przodowały 
nauka, zabawa oraz wspaniała przygoda.  

Co jakiś czas, uczniowie naszej szkoły organizują wspólne 
śniadania, gdzie poznają i stosują zasady zdrowego odżywia-

nia się, jak również wykonują przepyszne, zdrowe posiłki. 
Propagujemy zdrowy tryb życia, pamiętając o roli śniadania 

w codziennej diecie.           SP Gaszowice 

Wraz z rozpoczęciem 

roku szkolnego pojawi-
ła się nowa oferta edu-

kacyjna dla dzieci. Jak 
się okazało – propozy-

cja nauki poprzez zabawę z klockami LEGO była strzałem 
w dziesiątkę. Projekt skierowano do dzieci z klas drugich 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czernicy i zo-
stał napisany w partnerstwie: Stowarzyszenie Spichlerz 

oraz SP w Czernicy.  Program został przygotowany w 
oparciu o polską podstawę programową. Projekt jest dofi-

nansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie. W pro-
jekcie udział bierze 30 dzieci. Uczestnicy są podzieleni na 3 

grupy liczące po 10 osób, a dzieci pracują w parach. Pisząc 
projekt kierowano się głównie faktem, że program LEGO 

Education More To Math to narzędzie wspierające uczenie 
rozwiązywania problemów matematycznych, a uczniowie 
przy tym czerpią przyjemność z nauki matematyki. Pro-

gram ten pozwala na zwiększanie kompetencji matematycz-
nych zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki pracy 

ze znanymi i lubianymi klockami LEGO dzieci trenują licze-
nie, myślenie algebraiczne, mierzenie i wyobraźnię prze-

strzenną.             Małgorzata Krajczok 

Mali giganci 

Spalanie śmieci w domowych kotłach centralnego ogrzewania 

wiele osób uważa za prostą metodę pozbywania się odpadów.  

Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że podczas spalania od-

padów wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i śro-

dowiska substancje takie, jak: tlenek węgla, nieorganiczne 

związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, 

dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny, furany. 

Najcięższe dla zdrowia konsekwencje powoduje spalanie two-

rzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, 

torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych 

pampersów. Niszczycielskie działanie zanieczyszczeń polega na 

powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrz-

nych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy, kora 

mózgowa i jest odpowiedzialne za częste występowanie no-

wotworów. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że spalane w 

domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy 

mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno 

usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się prze-

wodu kominowego, bądź nawet pożar domu. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania  w urządze-

niach nie przystosowanych do tego celu, jednak to my sami 

powinniśmy mieć świadomość, na co narażamy siebie, nasze 

dzieci i sąsiadów spalając odpady w domu. Palenie śmieci w 

domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną. Śmieci po-

winny być segregowane i przekazywane firmom odbierającym 

odpady komunalne.  

Osoby spalające odpady w paleniskach domowych narażone 

są na kontrole Straży Gminnej, która sprawdzi czym palimy w 

piecu, i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałoży 

mandat lub skieruje sprawę do sądu. 

Pamiętaj - spalając śmieci w domu zatruwasz siebie i swoich 

najbliższych.               UG 

Nie! dla Palenia Śmieci 
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26 września uczniowie klas III Gimnazjum 

im. Ziemi Śląskiej w Piecach rozpoczęli 

trzydniową wycieczkę do Warszawy. Po 

sprawdzeniu obecności i przypomnieniu 

o zasadach bezpieczeństwa, ruszyliśmy w 

drogę, aby zwiedzać naszą piękną stolicę.       

Pierwszym punktem naszej wycieczki 

było obejrzenie uroczystej odprawy war-

ty, odbywającej się codziennie o pełnych 

godzinach, przy grobie Nieznanego Żoł-

nierza. Następnie wraz z Przewodnikiem 

przeszliśmy uliczkami Starego Miasta i 

Krakowskiego Przedmieścia.  

   Kolejnym punktem naszego zwiedzania 

był Zamek Królewski. Pani przewodnik 

opowiedziała nam jego historię, szczegól-

nie burzliwą w czasie II wojny światowej. 

Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc na 

Zamku oraz historie z nimi związane. 

Pod koniec pierwszego dnia zwiedzania 

udaliśmy się na Starówkę, aby zobaczyć 

słynną Syrenkę. Przeszliśmy wzdłuż Bar-

bakanu oraz pod pomnik Małego Po-

wstańca. 

Ostatnim celem pierwszego dnia wy-

cieczki był Cmentarz na Powązkach. 

Znajdują się tam groby bardzo znanych 

osób, związanych ze światem polityki, 

nauki, kina, muzyki. Wszyscy wielcy, któ-

rzy wiele wnieśli w życie i historię Polski.  

Tak minął nam pierwszy dzień naszej 

wycieczki. Zmęczeni, pojechaliśmy do 

schroniska, by zjeść obiadokolację i od-

począć po dniu pełnym wrażeń. 

Dzień drugi: szybka pobudka, śniadanie i 

wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. 

Cóż to za miejsce: pełne magii, różno-

rodnych eksperymentów, niezwykłych 

maszyn, niesamowitych urządzeń, które 

pobudzają wyobraźnię. 

Potem udaliśmy się do ogrodów znajdu-

jących się na dachu Biblioteki Uniwersy-

tetu Warszawskiego, a tam widoki nie do 

opisania: Wisła, centrum stolicy, Praga, 

Stadion Narodowy... Po prostu cudowny 

widok na Warszawę. 

   Następnie pojechaliśmy do Te-

lewizji Polskiej. Nowoczesny bu-

dynek telewizyjny robi ogromne 

wrażenie. Czekając na wejście, 

mieliśmy okazję zobaczyć mistrzy-

nię świata w rzucie młotem - Ani-

tę Włodarczyk. Będąc w Telewizji 

zobaczyliśmy miejsce, w którym 

nagrywany jest program "Jaka to 

melodia" oraz studio programu 

"Pytanie na śniadanie". 

Wilanów to kolejny punkt naszej 

wycieczki. Piękny Pałac oraz prze-

piękne ogrody, otaczające cały 

kompleks zamkowy oraz historie 

z tym miejscem związane. Gdy 

nadeszła pora obiadu, udaliśmy się 

na posiłek, który w tym miejscu 

smakował iście po królewsku. 

Restauracja również zrobiła na nas 

wrażenie i kelnerzy, którzy ser-

wowali nam pyszny obiad. Znako-

micie!  

Przed nami jeszcze zwiedzanie 

Stadionu Narodowego. Niesamo-

wity obiekt, na którym warto być! 

Można sobie wyobrazić jakie emo-

cje towarzyszą kibicom podczas 

meczu polskiej reprezentacji. Szał, 

po prostu szał. No i ciarki na cie-

le, gdy cały tłum śpiewa hymn 

Polski. 

W godzinach wieczornych czekała na nas 

jeszcze jedna z atrakcji  - "Złote Tarasy". 

Olbrzymie centrum handlowe w War-

szawie. Ta galeria zrobiła na nas wielkie 

wrażenie. Biegaliśmy od jednego do dru-

giego sklepu jedząc lody i pijąc sok ze 

świeżo wyciskanych owoców. Było su-

per! 

Po dniu pełnym wrażeń i nocnej autoka-

rowej przejażdżce po warszawskich uli-

cach, wróciliśmy do schroniska, czekając 

z niecierpliwością na ostatni dzień wy-

c i e c z k i . 

Warsza-

wa nocą 

jest cu-

d o w n a . 

P a ł a c 

Ku l t u r y 

mieniący 

się kolo-

r a m i , 

bajeczne 

n e o n y , 

j a s n e 

u l i c e . 

Pięknie. 

    Ostatni dzień w Warszawie rozpoczę-

liśmy od zwiedzenia Muzeum Powstania 

Warszawskiego, w którym mogliśmy 

dowiedzieć się i zobaczyć jak wyglądało 

życie w Warszawie, w czasie II Wojny 

Światowej oraz podczas Powstania War-

szawskiego. Mieliśmy także okazję 

przejść kanałem, tak jak prawdziwi po-

wstańcy i odbyć ,,lot'' nad Warszawą po 

jej wyzwoleniu. Kolejnym punktem był 

Pałac na Wodzie czyli Łazienki Królew-

skie, otaczający je ogród i amfiteatr. Na 

koniec został nam już tylko Sejm. Nasza 

przewodniczka oprowadziła nas po nim, 

usłyszeliśmy historię Sejmu, mieliśmy 

okazję zobaczyć salę obrad, przejść się 

korytarzem, znanym z telewizji. Zrobili-

śmy sobie jeszcze zdjęcie pamiątkowe na 

słynnych sejmowych schodach.  

    No i czas wracać. Aż chce się zanucić: 

i to już koniec, nie ma już nic… Z tym 

„nic”, to trochę przesadzone, bo w gło-

wie pełno wspomnień, a na aparacie setki 

zdjęć. Pełni wrażeń, wróciliśmy do Ga-

szowic w godzinach wieczornych.  

   

W imieniu klas III: Aleksandra Wojaczek, 

Paulina Procek. 

WYCIECZKA KLAS III DO WARSZAWY 
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Zawody Koszykówki 

Gminne zawody w koszykówce 

dziewcząt i chłopców szkół podsta-
wowych rozegrano 15 listopada br. w 

sali OKiS w Gaszowicach. Do uczest-
nictwa w rozgrywkach przystąpiły 

reprezentacje dziewcząt i chłopców 
ze Szkół Podstawowych w Gaszowi-

cach oraz Czernicy. Na parkiecie za-
wodniczki i zawodnicy walczyli o jak 

najlepszy wynik dla swojej drużyny, a 
całe zawody rozegrano w duchu Fair 

Play. Najlepiej punktującymi zawodni-
kami zostali: Wiktoria Wojaczek – 10 

pkt. oraz Dominik Piekorz – 10 pkt. 
Po zawodach na uczestników czekał 

słodki poczęstunek i napoje ufundo-
wane przez świetlicę z SP Gaszowice. 
Zwycięskie drużyny przygotowują się 

do zawodów powiatowych. 
 

WYNIKI: 
DZIEWCZYNY: GASZOWICE – CZERNICA 52:18 (10:4; 

18:6; 12:6 12:2) 
CHŁOPCY: GASZOWICE – CZERNICA 36:10 (12:0; 14:2; 

8:4; 2:4) 
SKŁADY ZWYCIĘSKICH DRUŻYN Z SP GASZOWICE 

DZIEWCZYNY: BUCZEK MAGDALENA, HOLESZ NA-
TALIA, GAWLAS NATALIA, ŚMIEJA WIKTORIA, DU-

DZIK MAGDALENA, SZWEDA WIKTORIA, KORBEL 

DOMINIKA, WOJACZEK WIKTORIA, ROSZAK OLIWIA, 
MERKEL PATRYCJA, BIENEK MARCELINA, MUSIOŁ 

MAGDALENA. 
CHŁOPCY: PIEKORZ DOMINIK, OGON RAFAŁ, NIE-

WRZOŁ BARTOSZ, HADAM JACEK, KASPAREK MATE-
USZ, CZOGAŁA PATRYK, BARCZAK PAWEŁ, MAŃKA 

KAROL, KULIG FILIP, JANECZKO KAMIL, PIECZYKO-
LAN KRZYSZTOF, MOKSZAN KACPER. 

Ł.W. 

Sportowcy na medal 

Wspaniałym występem w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

województwa śląskiego w sztafetowych biegach przełajo-
wych chłopców na dystansie 6x1000 m zakończyła sezon 

biegowy reprezentacja ZSP Szczerbice! VI miejsce w stawce 
16 najlepszych szkół woj. śląskiego jest ogromnym sukce-

sem, tym bardziej, że w tej stawce byli jedyną szkołą z tere-
nu wiejskiego. Finał odbył się 3.11.2016 r. na terenach przy-

ległych do Szkoły Sportowej nr 15 w Rudzie 
Śląskiej. Wygrała reprezentacja z Czecho-

wic-Dziedzic. Oto skład historycznej sztafe-
ty (wg kolejności zmian): Mateusz Papierok, 

Karol Skiba, Kacper Ochojski, Szymon Bor-
tel, Sebastian Mura, Dawid Papierok - kapi-

tan oraz rez. Filip Zynek. Uczniowie Zespo-
łu–Szkolno Przedszkolnego od wielu lat 

bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem 
doskonalą swoje umiejętności ruchowe nie 
tylko na zajęciach wychowania fizycznego, 

ale i pozalekcyjnych zajęciach ruchowych 
pod czujnym i fachowym okiem nauczyciela 

pana Bogdana Langera. Zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta korzystają ze stworzonych 

im dobrych warunków bazowych, dzięki 

czemu osiągają bardzo dobre wyniki, nie tylko w lekkiej 

atletyce, ale i także w grach zespołowych. 
Dużym wsparciem dla rozwoju sportu szkolnego jest po-

moc ze strony dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego, a 
przede wszystkim Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Rady 

Gminy oraz UKS „Lider”, za co serdecznie dziękujemy. 
ZSP Szczerbice 
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Urząd Gminy Gaszowice czynny jest  

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. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na 

 

Biesiadę Śląską 
 

w dniu 28.01.2017 r. 

Początek 19.00 

 

Cena 30,00 zł od osoby 

Przygrywa zespół „Bar” 

W cenie biletu kawa, ciastko i 

chlyb z fetym. 


