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29 października 2019 roku w Domu Przyjęć ,,Ewa” odbyły się 

uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego z udziałem 

par obchodzących Złote, Szmaragdowe, Żelazne i Diamentowe 

Gody. Zebranych gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Halina Bobrzyk 

oraz Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol. Do życzeń dołączyli się również: Przedstawi-

ciel Rady Gminy Gaszowice Pan Tadeusz Korecki i Proboszczowie Parafii Gaszowice, 

Szczerbice i Czernica. 

Parom, które przeżyły 50 lat we wspólnym związku Prezydent RP nadał medale za długo-

letnie pożycie małżeńskie, które w jego imieniu wręczył Wójt Gminy Paweł Bugdol i kie-

rownik Halina Bobrzyk. Po wręczeniu odznaczeń państwowych, upominków i dyplomów 

wzniesiono toast, po którym goście udali się na uroczysty obiad. 

Część artystyczną przygotowały uczennice koła wokalnego Powiatowego Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej z Czerwionki-Leszczyn, działającego przy Szkole Podstawowej w Czernicy, 

prowadzonego przez Panią Patrycję Czeszyk. 

Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do 

pogodnego spojrzenia w przyszłość. Przyjmijcie więc najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, pomyślności i samych radosnych chwil.         Kierownik USC, Halina Bobrzyk 

JUBILEUSZE 2019 
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POMOC DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE” W GASZOWICACH 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powie-

trze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania wymiany starego kotła oraz termomodernizacji budynku. Intensywność dofinan-

sowania uzależniona jest od dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. W związku z dużym zainteresowaniem 

programem, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach może się wydłużyć nawet do około 6 miesięcy, dlatego zachęcamy do zapisywania się na wolne terminy w 

celu złożenia wniosku już teraz. Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku, prosimy o kontakt pod nr 32 43 

27 144. 

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-

powietrze.html                 Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy 

Stowarzyszenie U’RWIS 22.09.2019 obchodziło swoje 10 urodziny. Bardzo się cieszymy, że byliście tego dnia z Nami. Imprezę 

jubileuszową o godz.13:00 rozpoczęliśmy Rajdem Rowerowym, w którym wzięło udział prawie 100 osób. Uczestnicy przejecha-

li 20 km trasy rajdu, która prowadziła do łukowskiego dworu, w którym Stowarzyszenie URWIS ma swoją siedzibę. Każdy 

uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i poczęstunek. O godzinie 15.30 powitaliśmy pozostałych gości. Nie zabrakło kawy, tor-

tu, ciepłego poczęstunku oraz dobrej zabawy. Całość prowadziła DJ DOTI. Podczas imprezy Starosta Powiatu Damian Mrowiec   

wręczył ufundowane przez niego puchary i nagrody dla najmłodszych oraz najstarszych uczestników rajdu, jak i najliczniejszej 

rodziny uczestniczącej w rajdzie. Rozstrzygnięty został również konkurs na kartkę i wierszyk urodzinowy dla U’RWISA, wrę-

czone zostały nagrody. 

Obchody Jubileuszu zostały sfinansowane ze środków własnych oraz środków  budżetu Gminy, za co serdecznie dziękujemy 

Wójtowi Gminy - Panu Pawłowi Bugdolowi. Dziękujemy przybyłym gościom oraz wszystkim osobom, które pomogły nam przy 

organizacji Jubileuszu. Założycielami Stowarzyszenia byli  Paweł Bugdol, Robert Demel, Grzegorz Kuszek, Barbara Watoła. Sto-

warzyszenie swoją działalność rozpoczęło w 2009 r. Legalizacja i wpis do KRS nastąpił w 2010 roku. Pierwszą inicjatywą URW-

IS’a był „Mikołaj”. W ciągu tych 10 lat Stowarzyszenie swoją siedzibę zmieniało kilkakrotnie . Pierwsza  siedziba znajdowała się 

w OKIS Gaszowice, następnie kolejno   były to : Zameczek w Czernicy, Sumina Dworzec PKP, a obecnie Dwór w Łukowie 

Śląskim. Zarząd Stowarzyszenia zmieniał się również kilkakrotnie. Obecny zarząd to: Dorota Szweda, Magdalena Żucho-

wicz ,Barbara Watoła. Stowarzyszenie liczy 18 członków. W ciągu tych 10 lat Stowarzyszenie realizowało wiele ciekawych pro-

jektów, współpracowało z wieloma instytucjami, przedsiębiorcami, samorządami. Nasza działalność  nie ma ograniczeń. Działa-

my na rzecz dzieci, młodzieży , osób starszych, społeczności Gminy Gaszowice i Powiatu Rybnickiego. W ramach projektów 

przekazywane były lokalne tradycje, wydane zostały książki, organizowaliśmy czas wolny dla dzieci i młodzieży podczas ferii i 

wakacji. W ciągu tych 10 lat podczas spotkań z Mikołajem rozdanych zostało około 2500 paczek ze słodyczami. Każdego roku 

U’rwisowa świta Mikołaja odwiedza również  Rydułtowski szpital i tam wręcza chorym dzieciom paczki z łakociami i maskotki. 

W tym miejscu chcieliśmy podziękować tym, którzy przez te 10 lat byli z nami i wspierali nas w jakikolwiek sposób. Serdecznie 

zapraszamy osoby kreatywne, z pomysłami oraz takie które chcą by ich życie nabrało koloru, by dołączyły do Naszego Stowa-

rzyszenia.                   URWIS 

10 JUBILEUSZ U’RWISA  

Straż Gminna w Lyskach coraz częściej ujawnia przypadki zwykłego zaśmiecania w 

miejscach gdzie jest to szczególnie niedopuszczalne. Bardzo często wyrzucane są 

odpady z cmentarza obok śmietnika, albo odzież wyrzucana jest obok pojemnika. 

Sprawca zaśmiecania próbuje przerzucić swoją winę na właściciela 

kontenera lub pojemnika tłumacząc często, że pojemniki na śmieci są 

przepełnione. Takie usprawiedliwienie jest nie do przyjęcia. Jesteśmy 

zobowiązani do utrzymania w czystości i niezaśmiecania miejsc pu-

blicznych, lasów i nawet prywatnych posiadłości. Obecnie poza ko-

deksem wykroczeń te zagadnienia regulują również ustawa o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach. Czę-

sto przy zbiegu przepisów karnych wyrzucając wypalony znicz lub 

kwiaty obok śmietnika narażamy się na grzywnę do 5000 złotych lub 

mandat karny do 1000 złotych. 

Jak trudno sobie uzmysłowić, że wyrzucone śmieci mogą rozrzucić 

zwierzęta lub rozwiać wiatr. Do ujawniania i zbierania śmieci angażuje 

się wielu ludzi oraz wiele instytucji, podmiotów. Wystarczy jednak by 

śmieci zabrać do domu i posegregować lub przynieść do pojemnika, 

kiedy ten będzie pusty. 

Strażnicy Gminni w porozumieniu ze Strażą Leśną pozyskali możli-

wość skorzystania z fotopułapek by ujawniać i odpowiednio represjo-

nować sprawców zaśmiecania. Za zgodą Sądu Rejonowego sprawcy 

tego typu czynów mogą być publikowani na stronach internetowych 

gminy, a jeżeli to nie pomoże, to również w biuletynie gminnym.  SG 

ZAŚMIECANIE W NASZEJ GMINIE  



EUROPEJSKA ODZNAKA 

JAKOŚCI DLA ZSP SZCZERBICE 
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WYCIECZKA DO OSTRAVY !  

21 października uczniowie klas piątych wraz z paniami opie-

kunkami: Z. Mrozek, A.Niesobską, M. Somerlik- Przybyła,  

B. Wawoczny-Kloc oraz A. Mroczko udali się po raz pierw-

szy na zagraniczną wycieczkę. Długo wyczekiwanym celem 

było Centrum Świata Techniki w Ostravie. W starej hucie 

żelaza Obszaru Górniczego Vitkovice otwarte zostało jedno 

z najnowocześniejszych centrów nauki i techniki. Interaktyw-

na wystawa Wielki Świat Techniki przyciąga tysiące zwiedza-

jących. Na gigantycznym, dawnym obszarze przemysłowym 

zorganizowano cztery stałe wystawy tematyczne i jedną cza-

sową. Zwiedzać można "Świat dziecka", "Świat nauki i wyna-

lazków", "Świat cywilizacji" i "Świat Przyrody". Dla nas zwie-

dzających była to wspaniała zabawa, a przy okazji proste i 

przystępnie poznawanie tajemnic nauki. Motto wystawy, 

"Świat cywilizacji" brzmi "Świat i Ty". Można było także przeżyć zwykły dzień w krajach Trzeciego Świata, a wygląda on zupełnie inaczej niż w 

naszej cywilizacji.  "Świat nauki i odkryć" to raj dla wielbicieli nauki i eksperymentów. Wystawę podzielono na pięć części: matematyka, fizyka, 

nano i mikro, technologie medyczne oraz nowe materiały.  To świątynia wiedzy, odkryć i wynalazków. Ostatnia wystawa stała "Świat przyro-

dy" ma aż jedenaście części, które ułatwiają zrozumienie otaczającego świata. Zaczyna się w "Oazie żelaza", nawiązującej do historii Ostrawy, 

a następnie prowadzi przez "Faunę", "Drzewo", "Człowieka" i "Kosmos", aż do "Energii", "Światła" i "Energii elektrycznej". Wszystko można 

poznać za pomocą eksponatów i stacji multimedialnej. Każdy z nas mógł eksperymentować, co wzbudzało ogromne przeżycia. W sali kinowej 
zobaczyliśmy bardzo ciekawy film dydaktyczny w wymiarze 3D, o faunie i florze oceanów. W sposób bardzo przystępny został nam także 

pokazany teatr chemiczny. Pokaz dotyczył wpływu metali na zmianę koloru ognia. Było bardzo gorąco. W spektaklu dzieci brały osobisty 

udział, wykonując doświadczenia wraz z chemikami. Po pięciu godzinach pobytu w tym interesującym miejscu, zakupieniu drobnych pamiątek, 

pojechaliśmy czynnie odpocząć i wydać zgromadzoną „energię” na krytą pływalnię „Nautica” do Gorzyc. Po tylu ciekawych doznaniach mogli-

śmy odprężyć ciało i umysł podczas korzystania z atrakcji na basenie. Relaks w jacuzzi, zjeżdżanie na zjeżdżalni, wspólna zabawa w wodzie 

dostarczyła wszystkim wiele radości. Pobyt na basenie pozwolił rozładować emocje i nabrać sił do dalszej nauki. Dziękujemy Stowarzyszeniu 

„Olimp” za dofinansowanie sportowej części naszej wycieczki. Dzięki temu była ona jeszcze bardziej atrakcyjna.  Kierownik: Z. Mrozek 

JUBILEUSZE 2019 

Dnia 30 października 2019r. Zespół 

Szkolno - Przedszkolny otrzymał Eu-

ropejską Odznakę Jakości za projekt 

"The Cubs" realizowany w roku 

szkolnym 2018/2019 przez panią Ali-

cję Borkowską i uczniów obecnej 

klasy VIa. Oznacza to, że projekt 

eTwinning reprezentuje najwyższy 

europejski poziom. Europejską Od-

znaką Jakości zostali również nagro-

dzeni nasi partnerzy z Turcji, Serbii, 

Słowacji, Hiszpanii, Ukrainy oraz 

Włoch. 

szkolny koordynator projektów eTwin-

ning, Alicja Borkowska 
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BIBLIOTEKA BLIŻEJ NAS! 
Już najwyższy czas by do Biblioteki wpaść i z książką miło spędzić 

czas! 

Propozycji u nas sporo! 

Na jesienne wieczory, wczesne poranki i nocne przytulanki! 

Najnowsze lektury z księgarni do Nas trafiają! 

Aktywnym czytelnikom czas umilają! 

Zapraszamy! Dla każdego coś ciekawego w zbiorach mamy! 

Więcej się dowiecie gdy na Facebooku nas odnajdziecie! 

fb.com/GBPGaszowice; fb.com/GBPGaszowiceCzernica 

Gaszowice i Czernica do polubień zapraszają! 

Ciągle nowe posty zamieszczają! 

Na Kiermaszu Świątecznym też będziemy! 

Prezenty książkowe zaproponujemy! 

Jest też coś dla PRZEDSZKOLAKA, o czym niżej się dowiecie! 

Pewnie niedługo nas znajdziecie! 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek, organi-

zowanej przez Instytut Książki. 

Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a wspólne czytanie książek w rodzinie  

wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija pro-

gram prowadzony od 2017 roku. Kampania „Mała książka – wielki człowiek" to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata litera-

tury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak 

najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników. 

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, 

jak i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia. 

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po 

zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce 

znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszko-

lak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego od-

wiedzania biblioteki. 

Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie w najbliższym czasie kampanią telewizyjną, radiową 

oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych. Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzy-

kowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek. Kampania jest widoczna w 

przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki ekspozycji prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa face-

bookowa www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/. 

Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek znajdą Państwo na stronie www.wielki -

czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach i ciekawe materiały, 

pomocne w pracy z dziećmi. 

Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać naszemu 

dziecku. To czas, który mu poświęcimy na wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że 

już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek! 

Korzystając z okazji, DZIĘKUJĘ Dzielnicowemu Markowi Nowakowi za poświęcony czas i ubogacenie październikowego spotkania z 

czytelnikami biblioteki szkolnej i publicznej w Szkole Podstawowej w Szczerbicach. Wcielił się w postać „Detektywa pozytywki” Grze-

gorza Kasdepke i przekazywał dzieciom cenne uwagi wychowawcze. Jego doskonała znajomość literatury dziecięcej i łatwość w nawią-

zywaniu kontaktów z młodym czytelnikiem robiła wrażenie!        E. Kowol 

Gminne obchody Święta Niepodległości oraz 100-rocznicy wybuchu I powstania 
śląskiego przybrały w tym roku bardzo uroczysty charakter. Miały one miejsce w 

Szkole Podstawowej w Gaszowicach. Uczniowie wykonali wiele pięknych gaze-

tek, przyozdobili korytarze szkolnej a sami przyoblekli się w stroje w barwach 

narodowych. O godzinie 11.11 odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowego. 
W uroczystej akademii wzięły udział władze naszej gminy na czele z wójtem 

Pawłem Bugdolem. Przybyli również przewodniczący Rady Gminy Gaszowice 

Krzysztof Lorek, sołtys Gaszowic Joachim Jezusek, dyrektorzy sąsiednich szkół, członkinie Rady Rodziców SP Gaszowice oraz 
mieszkańcy gminy. Zaszczyciła również swoją osobą Pani Zofia Golińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delega-

tura w Rybniku.  W czasie uroczystości miał również miejsce wernisaż wystawy będącej pokłosiem uczniowskiego pleneru malar-

skiego na Górze Świętej Anny. Akademia była także okazją do promocji książki „My w powstaniach śląskich (1919-1920-1921) – 
gmina Gaszowice”.  Jest ona swoistym  przewodnikiem dla nauczycieli i uczniów. Tym ostatnim ułatwi  poznanie ważnych wyda-

rzeń jakimi były powstania śląskie a nauczycielom wskaże praktyczne możliwości kreatywnego i ciekawego przekazywania wiedzy 

o nich. Autorami publikacji są: Norbert Niestolik – dyrektor SP Gaszowice oraz Jacek Stach - nauczyciel i wychowawca w Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie uczestników wykonane na Skwerze 
Niepodległości.                      SP Gaszowice 

100 ROCZNICA WYBUCHU I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 

Ośrodek Kultury i Sportu  
w Gaszowicach 

organizuje  
wyjazd do Wrocławia 

na Jarmark Bożonarodzeniowy 
W dniu 08.12.2019 [niedziela] 

Godzina wyjazdu 8:15 
Koszt wyjazdu 50,00 zł 

Zapisy w kawiarni ośrodka. 
Zapraszamy chętnych. 
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE W SP CZERNICA 

W dzisiejszych czasach, żeby zainteresować uczniów nauką trzeba być kreatywnym 

nauczycielem. A takich nie brakuje w czernickiej podstawówce. Od kilku lat, oprócz 

realizacji podstawowego programu nauczania, nauczyciele wychodzą z inicjatywą i 

tworzą innowacje pedagogiczne. 

Ich celem jest pobudzić uczniów do spojrzenia na świat z innej, niekoniecznie pod-

ręcznikowej perspektywy. Dzieci lubią udział w tych zajęciach, choć niejednokrotnie 

jest to dodatkowa godzina w tygodniu spędzona w szkole. 

Co zaproponowaliśmy w tym roku naszym uczniom? Oto innowacje pedagogiczne, 

które aktualnie toczą się w naszej placówce. 

1) Innowacja „W tajemniczym świecie zjawisk przyrodniczych” - Ilona Paluch 

Przeznaczona jest dla uczniów klasy VI b, zainteresowanych zjawiskami zachodzącymi 

w otaczającym nas świecie oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk 

przyrodniczych. Realizowana jest podczas zajęć pozalekcyjnych koła przyrodniczo – 

eksperymentalnego. Aby proces nauczania przyniósł pożądane efekty, a przede 

wszystkim był ciekawy dla ucznia, zajęcia mają i będą miały charakter obserwacyjny i 

doświadczalny. 

2) Innowacja „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”- Kamila Dobrowolska 

Dla małego dziecka pojęcia „Patriotyzm”, „Ojczyzna” są pojęciami zbyt abstrakcyjnymi, aby dzieci mogły pojąć w pełni ich ca-

łokształt. W innowacji biorą udział uczniowie klasy III a oraz ich rodzice. Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących 

działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzanie 

szacunku i poczucie dumy wobec dorobku minionych pokoleń. 

3) Innowacja „Myślę logicznie, działam praktycznie” - Bernadeta Starzyńska 

To cykl zajęć, podczas których uczniowie będą mogli wykazać się w niekonwencjonalny sposób wiedzą matematyczną, przy-

rodniczą i informatyczną. Innowacyjność zajęć będzie polegała na propagowaniu idei nauki przez działanie oraz wykorzystaniu 

najbardziej efektywnej metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny. W innowacji biorą udział uczniowie klasy II a. 

4) Innowacja „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” – Bożena Papierok 

Innowacja jest adresowana do uczniów klasy II b. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfo-

ny, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zainspirować dzieci do czytania nauczy-

cielka wprowadziła do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród 

uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. 

5) Innowacja „Fitness w podstawówce" - Zenobia Mrozek 

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz świadomości zdrowotnej dzieci w szkole 

podstawowej. Uczniowie biorąc udział w zajęciach rekreacyjnych, zdobędą wiedzę oraz podniosą swoją sprawność. Efektem 

wprowadzonej innowacji będzie indywidualna kontynuacja systematycznego uprawiania wybranej formy aktywności fizycznej. 

Jest to propozycja dla uczniów klas piątych. 

6) Innowacja „Mali korsarze” – Patrycja Czeszyk 

W innowacji biorą udział uczniowie klasy III b. Opiera się na twór-

czych i aktywizujących działaniach, mających  na celu doskonalenie 

umiejętności matematycznych – kodowanie, polonistycznych – 

opisy, instrukcje, rymowanki, słuchanie baśni. Zajęcia będą też czę-

ściowo odnosić się do pojęć z zakresu przyrody i geografii. Przez 

uczestnictwo w zajęciach uczniowie zaznajomią się z zasadami 

„Gry w statki”, co będzie motywem przewodnim. 

7) Innowacja „W empatii siła – odkrywamy świat wartości” – Alek-

sandra Kuśnierek 

Podstawową przyczyną wprowadzenie innowacji jest chęć przybli-

żenia uczniom takich wartości jak: empatia, altruizm, odpowiedzial-

ność i otwartość na potrzeby innych. Uczniowie pogłębią swoją 

wiedzę na tematy związane z prawem ludzi do szczęścia, rozwoju, 

edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa bez względu na obyczaje, kultu-

rę, kolor skóry i język. Na podstawie przykładów z różnych krań-

ców świata dowiedzą się, jak pomagać innym w najbliższym otocze-

niu. Innowacja jest realizowana w kl. V a na zajęciach z wychowawcą. 

Innowacja „Tęczowe bajki” – terapeutyczna rola bajki – Aleksandra Tkocz 

Innowacja jest realizowana na zajęciach z wychowawcą w klasie IV. Na lekcji nauczycielka czyta dzieciom bajki, w których wy-

stępują postaci baśniowe (każda innego koloru). Istoty ze świata baśni pomagają bohaterom zmierzyć się z prawdziwymi życio-

wymi problemami – chorobą członka rodziny, wyjazdem rodzica za pracą, poczuciem zaniżonej wartości, utraty wiary w swoje 

możliwości, przerost oczekiwań dorosłych. Dzieci czasem nie znają sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Innowacja 

pomaga im oswoić lęki i poczuć się pewniej. Uczy tez właściwych postaw społecznych. 

             A.Tkocz 
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DRZEWKA DLA NIEPODLEGŁEJ 

Dnia 8 listopada 2019 r. uczniowie klasy III a SP w Czernicy wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztacie, w trakcie którego 

wykonano „Drzewka dla Niepodległej ”. Cała akcja miała charakter patriotyczny i była związana z obchodami odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku. Zrealizowane zadanie było częścią innowacji patriotycznej pt. „Polska to taka kraina, która 

w sercu się zaczyna”. Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patrio-

tycznych, związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzanie szacunku i poczucie dumy wobec dorobku minionych 

pokoleń. Dzięki takim zajęciom uczniowie przede wszystkim doświadczają patriotyzmu. Dziękujemy serdecznie rodzicom - 

Paniom Edycie Stankiewicz, Beacie Steuer oraz Ewelinie Klimszy za to, że wsparły naszych uczniów przy wykonaniu pięknych 

drzewek.            Kamila Dobrowolska 

Raciborski park nad Odrą  10. 10.19r. gościł wspaniałych biegaczy z całego rejonu rybnicko- raciborskiego.  Wszyscy przyjechali 

tu po zwycięstwo w sztafetowych biegach przełajowych. Pełna wielkich sportowych emocji atmosfera, wielki doping kolegów  

i koleżanek sprawił, iż biegacze dali z siebie wszystko. Moi wychowankowie zgodnie z wieloletnią tradycją stanęli na wysokośc i 

zadania i wkładając ogromny wysiłek, pokonując stres i rywali osiągnęli po raz kolejny świetny wynik. Dziewczęta zajęły V mie j-

sce , chłopcy wybiegali III miejsce. Dziękuję im za  niezwykłą postawę, determinację, pokorę, a przede wszystkim za rozsławia-

nie naszego środowiska. Wspaniale jest móc uczyć takich  sportowców. 

Skład zespołu dziewcząt : Martyna Kosteczko, Martyna Guzy, Milena Marszolik, Milena Żuchowicz, Oliwia Szawerna, Zuzanna 

Bombik, Nicola Donga. 

Skład zespołu chłopców: Bartosz Olszyna, Wojciech Olszyna, Mateusz Mandrysz, Wiktor Machnik, Szymon Bartczak, Paweł 

Porwoł, Patryk Pajdak. 

Gratulacje !                  Nauczyciel w-f Z. Mrozek 

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!  

Przez ostatnie pół roku Panie z KGW Łuków Śląski dzięki pozyskanym środkom z FIO Śląskie Lokalnie mogły realizować pro-

jekt „Gotowanie i Bojanie”. Grupa zgłoszonych dzieci spotykała się z Paniami i razem gotowano i opowiadano stare historyjki. 

W ramach projektu  odbyło się  6 warsztatów kulinarnych, na których dzieci dowiedziały się skąd się wzięła tradycja? Co to 

jest tradycja? Jak to pierwej było! Panie opowiadały bajki. Dzieci z Paniami  piekły  kreple, racuchy, placki ziemniaczane, robiły 

smażonkę i wodzionkę. Z opowieści powstał teatrzyk, na spotkaniach  ćwiczono role i scenki do teatrzyku. Na zakończenie 

odbył się happening  podsumowujący wszystko to, co się zadziało podczas projektu. Na spotkaniu byli rodzice, dziadkowie  

i zaproszeni goście. Było ponad 80 osób, rozdany został kalendarz który powstał z zdjęć robionych dzieciom podczas warszta-

tów. Zaprezentowany został teatrzyk o łukowskich utopkach. Było to bardzo ciekawe doświadczenie zarówno do dzieci jak  

i Pań z KGW.                   Barbara Watoła 

GOTOWANIE I BOJANIE 

25-27 października odbyła się wycieczka Gminnych KGW i osób,  

które pomagały przy organizacji Dożynek Wojewódzkich. W ra-

mach wycieczki zwiedziliśmy Mizerną, Nidzicę, Czorsztyn i 

Szczawnicę . Swoje podziękowania za prace przy Dożynkach wyra-

ziła Gmina Gaszowice pokrywając koszt transportu  za co ser-

decznie  dziękujemy! Wycieczka była bardzo udana, humor i pogo-

da dopisała. Wszyscy wrócili zadowoleni i z zapałem do kolejnych 

wyzwań. 

Barbara Watoła 

WYJAZD KGW 

 W październiku ruszyła X edycja Turnieju Piłkarskiego  pod hasłem „Z podwórka na 

stadion, o puchar Tymbarku”. Szkoła Podstawowa w Czernicy już kolejny raz przystą-

piła do rozgrywek. 30.10.2019r.  piłkarska drużyna udała się do Rybnika na etap po-

wiatowy.  Po meczach eliminacyjnych odniosła zwycięstwo i zasłużenie weźmie na 

wiosnę udział w Finale Wojewódzkim tego Ogólnopolskiego Turnieju. Przeciwnikami 

okazali się być koledzy z SP w Jankowicach, którzy zostali pokonani przez naszych 

piłkarzy 5:2 oraz koledzy z SP w Leszczynach, którzy przegrali 4:1. 

Skład drużyny: Dominik Mandrysz, Krzysztof Mandrysz, Patryk Pajdak, Emilian Mróz, 

Szymon Bartczak, Wiktor Machnik, Marek Żuchowicz, Tymoteusz Szczyrba, Marceli 

Świerczek, Kaspian Cnota. Opiekun - Zenobia Mrozek. Gratulacje i podziękowania dla naszych zawodników, którzy stanęli na 

wysokości zadania i niewątpliwie są autorami tego wspaniałego sukcesu.      SP Czernica 

TURNIE J TYMBARK „Z PODWÓRKA NA STADION”  
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Stowarzyszenie „Olimp” to organizacja, która powstała przy Szkole Podstawowej im. H. M Góreckiego w Czernicy, aby 

wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną i sport dla dzieci z naszego terenu. Działamy już trzeci rok ciągle wzbogacając 
naszą ofertę. Przede wszystkim skupiamy się na zapewnianiu uczniom spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia. 

Kolejny rok cieszymy się z zorganizowania  ciekawych wycieczek oraz popołudniowych zajęć sportowych. Udało nam się 
pojechać dwa razy do Wisły na sanki i kulig, systematycznie bierzemy udział w wyjazdach na basen do Raciborza i Gorzyc 

oraz na lodowisko do Pszowa. Nasi podopieczni bardzo chętnie spędzają także czas w Parku Linowym w Radlinie. Zorga-
nizowaliśmy Wieczór Gier Sportowych, który trwał do późnych godzin nocnych i cieszył się ogromnym zainteresowa-

niem. Dofinansowujemy wycieczki o charakterze sportowym, które organizowane są także przez szkołę. Była to wyciecz-
ka do Kiczyc kl. IIIa, IIIb i IV oraz kl. Va, Vb, Vc na basen do Gorzyc, rajdy górskie np. na Równicę w Ustroniu. Jesteśmy 

wdzięczni za pomoc finansową, którą otrzymujemy od Urzędu Gminy Gaszowice oraz takich sponsorów jak Pan Piotr 
Górecki, Pani Monika Porwoł, Pan Adam Mróz, Pani Joanna Appel. Bezcenna jest także praca pozostałych członków Sto-

warzyszenia, Pani Joanny Olszyny oraz Pani Bernadety Starzyńskiej.  Mamy nadzieję, że nasi rodzice dostrzegają i docenia-
ją nasz wysiłek oraz pomogą nam w realizacji naszych celów na przyszłość. Liczymy na pozyskanie sponsorów, dzięki któ-

rym proponowana przez nas oferta może być jeszcze atrakcyjniejsza. Serdecznie dziękujemy Pani dyr. Iwonie Witek oraz 
naszym niezastąpionym nauczycielom, niejednokrotnie pełniącym rolę opiekunów podczas wyjazdów. Propagujemy ak-

tywny, zdrowy styl życia robiąc inwestycję w przyszłość dzieci z Czernicy i Łukowa Śl. Chcemy aby wyrosło obok nas 
zdrowe i mądre pokolenie.                Przedstawiciel, Zenobia Mrozek 

DZIAŁALNOŚĆ  STOWARZYSZENIA „OLIMP” W 2019R. 

Z inicjatywy Sołtysa oraz przy pomocy Rady Sołeckiej zorganizo-

wany został Czernicki Turniej Ulic. Mieszkańcy poszczególnych 

ulic rywalizowali w kilku konkurencjach :w grze w kule, tenisie 

stołowym i w przeciąganie liny. Zawody, którym sprzyjała piękna 

pogoda, rozpoczęły się o 14.00 i choć zmagania wywołały wiele 

emocji, to przebiegały w duchu fair play. Wyniki poszczególnych 

konkurencji przedstawiały się następująco: w kule wygrała ulica 

Wąwozowa reprezentowana przez P. Góreckiego  i M. Kozuba 2 

miejsce ul. Wolności, 3 miejsce ul. Podleśna. W tenisie stołowym 

w y g r a ł 

T. Py-

t l i k ,   

2 miejsce K. Mikołajczuk, 3 miejsce P. Dąga. W przeciąganiu liny 

wśród młodzieży najsilniejsza okazała się drużyna OSP, a najlepsi do-

rośli to połączone siły z ulic: Wolności i Powstańców. Po zakończeniu 

zmagań sportowych wszyscy spotkali się przy grilu. Myślę, że uczest-

nicy zgodzą się z tym, że tego typu spotkania stanowią dobrą rozryw-

kę, a poza tym doskonale integrują społeczność lokalną i rozwijają 

dobre sąsiedzkie relacje. Wielkie podziękowania dla mieszkańców za 

udział w zabawie. Korzystając z okazji chcę już zaprosić nie tylko 

mieszkańców Czernicy na grill kończący Rok 2019 pod nazwą 

"Zakąska i Robak" który odbędzie się 28.12.2019. 

        Sołtys A. Mróz. 

I  CZERNICKI TURNIE J ULIC  

Młodzi piłkarze KS SZCZERBICE awansowali do lll ligi Wojewódzkiej. Awans 

został uzyskany dzięki konsekwentnej pracy na treningach. Kadra: J. Machulec, 

E. Mróz, W. Papierok, B. Gawliczek, T. Zwinka, J. Rek, P. Pajdak, M. Szuła, F. 

Janik, M. Zając, B. Broża, O. Papierok, J. Grzegorzyca, Sz. Gembalczyk, J. Szolc, 

P. Magiera. Trenerem drużyny jest R. Piotrowski, kierownikiem drużyny Ł. 

Gembalczyk. Drużyna Trenera Piotrowskiego zdobyła 25 pkt., 8 meczy wygra-

li, jeden przegrała i jeden zremisowała, strzelono 35 bramek, tylko 5 stracono. 

Strzelcy bramek:14 J. Machulec, 5 E. Mróz, 3 W. Papierok, 2 B. Gawliczek, 2 

T. Zwinka, 2 J. Rek, 2 P. Pajdak i po jednym golu M. Szuła, F. Janik, M. Zając, B. 

Broża, O. Papierok. Większość drużyny stanowią chłopcy ze Szczerbic, ale 

kilku dojeżdża z Jejkowic, Czernicy i Pstrążnej. Niektórzy chłopcy zapraszani  

są na konsultacje do GÓRNIKA ZABRZE oraz do reprezentacji ŚLĄSKA. BRAWO! Reprezentacja Polski Czeka. KS Szczerbice 

AWANS DO I I I L IGI WO JEWÓDZKIEJ 
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Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2020 będą 

zamieszczone w kolejnym grudniowym wydaniu Infor-

matora Gminnego, które będzie dystrybuowane jeszcze 

przed świętami Bożego Narodzenia. 


