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17 grudnia br. na boisku sportowym w Łukowie Śląskim spotkali się sympatycy lokal-
nych klubów sportowych. Oprócz emocji czysto sportowych tj. rozegrania meczu 

piłkarskiego, spotkanie miało na celu przede wszystkim zbiórkę funduszy przeznaczo-
nych na leczenie mieszkanki Gaszowic. Wynik sportowy miał drugorzędne znaczenie, 

lecz wszyscy zawodnicy podeszli do meczu z dużym zaangażowaniem, dlatego też to 
bardzo zacięte spotkanie charakteryzowało się dużą ilością zdobytych bramek. UG 

Charytatywny mecz 



W Świetlicy w Piecach po raz kolejny na wigilijce Pań z KGW 

pojawił się  Św. Mikołaj z uroczym i zarazem strasznym Diabeł-

kiem, prezentami i dobrymi życzeniami na następny rok. 

Wśród zaproszonych na świętowanie Pań nie mogło zabraknąć 

gości. Pan Damian Krauze - Prezes Gminnego Związku Rolni-

ków Kółek i Organizacji Rolniczych, składając życzenia powie-

dział, że życzy Paniom tylko pięknych chwil. Nasz Radny Po-

wiatowy Pan Jacek Czogalla, który jest dobrą duszą KGW, 

przekazał także moc najserdeczniejszych życzeń. Kolęda  

„Cicha noc” zwieńczyła tą piękną uroczystość. Panie bawiły w 

ten wieczór w przesympatycznej atmosferze. W imieniu KGW 

Piece, Przewodniczącej - Magdy Neuman i swoim własnym 

życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Gaszowice  spokojnych, 
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Wigilijne spotkanie w Piecach 2016 

Dzień Otwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach 

Dnia 22 listopada po raz kolejny nasza placówka otworzyła 
swoje podwoje dla przedszkolaków, uczniów, ich rodziców 

oraz zaproszonych gości. Organizacja Dnia Otwartego pt. 
„Bezpieczny-ty, bezpieczny – ja, wspólnie bezpieczniej” była 

zwieńczeniem szeregu działań zmierzających do promowa-
nia zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Te uroczyste po-

południe otwarła pani dyrektor zapraszając wszystkich do 
obejrzenia występów naszych wspaniałych przedszkolaków, 
którzy dali popis swoich talentów artystycznych w rożnych 

ciekawych ujęciach tematu bezpieczeństwa i zdrowia. Na 
scenie zaprezentowały się wszystkie grupy, a najmłodsi zo-

stali uroczyście przyjęci w poczet przedszkolaków. Następ-
nie rodzice udali się ze swymi pociechami do sal, gdzie 

wspólnie wykonali smaczne i zdrowe posiłki pod czujnym 
okiem pań. Warto wspomnieć, iż wychodząc naprzeciw 

działaniom profilaktycznym nasza placówka pozyskała spore 
ilości jabłek i marchewki, z których dzięki zaangażowaniu 

pań kucharek zostały przygotowane świeże i smaczne soki, 
co więcej rodzice naszych wychowanków zaopatrzyli sto-

isko kawiarenki w zdrową żywność oraz piękne ozdoby, 
które można było zakupić podczas kiermaszu. Wszyscy nasi 

goście mieli też możliwość docenienia zdolności dzieci 
szkolnych w przygotowanym wspólnie z wychowawcami 

programie artystycznym, który został nagrodzony gromkimi 
brawami widowni. Scenografię Dnia Otwartego wzbogacił 
wernisaż konkursowych prac dzieci nt. „Kolorowy kodeks 

bezpiecznego dziecka”. Po występach rodzice mieli możli-
wość wysłuchania prelekcji Pana dr. Szymona Janygi, mgr. 

rehabilitacji Pani Romany Buchty oraz specjalisty żywienia 
Pani Anny Wojaczek, zaś dzieci zostały zainteresowane pre-

zentacjami multimedialnymi swoich starszych kolegów i 
koleżanek, które to poruszały temat bezpieczeństwa w ru-

chu drogowy, zachowań w Sieci oraz zdrowego odżywiania. 

Nieustanny rozwój naszej placówki, wzbogacanie oferty 

edukacyjnej i opiekuńczej skierowanej dla wychowanków 
jest możliwy dzięki zaangażowaniu szerszej społeczności 

lokalnej. W tym miejscu Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz wychowankowie serdecznie dziękują wszystkim Rodzi-

com za aktywną współpracę, poświęcony czas, wsparcie w 
realizacji wspólnych inicjatyw, za sympatię oraz każdy prze-

jaw życzliwości. Szczególne podziękowania kierujemy do 
Zarządu Rady Rodziców: p. Hanny Bryłka, p. Jolanty Czyż, 

p. Sabiny Machulec i p. Mariusza Szolca. Dziękujemy rów-
nież Organowi Prowadzącemu za otwartość i przychylność. 

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia SUMINA, którego pre-
zesem jest Pan Adam Wawoczny, mamy możliwość groma-

dzenia środków finansowych poprzez odpis 1% podatku, 
które pomagają nam w doposażaniu w środki dydaktyczne. 

Ponadto niejednokrotnie wspiera naszą placówkę poprzez 
finansowanie akcji profilaktycznych, projektowe wyjazdy dla 
dzieci i rożnego rodzaju zajęcia. Podziękowania kierujemy 

również do Pana Mariusza Gawliczka, prezesa Uczniowskie-
go Klubu sportowego LIDER. Za sprawą owocnej współ-

pracy nasi wychowankowie korzystają z wyjazdów na basen, 
lodowisko, biorą udział w bezpłatnych zajęciach sportowych 

„KLUB” oraz doposażamy placówkę w sprzęt sportowy. 
Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Starostwa Po-

wiatowego odbywają się w szkole zajęcia wokalne i arty-
styczne prowadzone przez nauczycieli Powiatowego Ogni-

ska Pracy Pozaszkolnej. W budowaniu pozytywnego wize-
runku placówki mają swój duży udział organizacje. W tym 

miejscu dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczer-
bicach, paniom z KGW z przewodniczącą p. Janiną Strzelec, 

Klubowi Sportowemu Szczerbice na czele z p. Prezesem 
Tomaszem Gotowskim, Radnym sołectwa Szczerbice z Pa-

nem Mieczysławem Szymikiem. Zawsze możemy liczyć na 
Państwa wsparcie i pomocną dłoń podczas organizacji im-
prez szkolnych oraz środowiskowych. Szereg działań, które 

zaowocowały m.in. budową placu zabaw, założeniem 
Uczniowskiej Kasy Oszczędności, wsparciu finansowemu 

półkolonii, wyjazdu na „Zieloną szkołę” było możliwe dzięki 
współpracy z Fundacją PKO reprezentowana w osobie Pani 

Mireli Czogała, za co wyrażamy swoją wdzięczność. Dzięku-
jemy także wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy 

wspólnie z nami dbają o rozwój naszej placówki.          ZSP 

pełnych miłości i dostatku Świąt Bożego Narodzenia. Niech ta 

mała dziecina przyniesie nam dobroć i spokój.   

    Sołtys Sołectwa Piece - Gabriela Oślizło 
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ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomi-

namy, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 
dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna bezpłatnie. Moż-
na ją pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Win-

dows Phone Store.  
Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim 

urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android 
lub Windows Phone.             UG 

Każda osoba, która skończyła 60 lat może otrzymać Ogólno-

polską Kartę Seniora. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek 

na wybrane produkty i usługi, między innymi w: 

- uzdrowiskach, 

- ośrodkach zdrowotno-medycznych, 

- ośrodkach rehabilitacyjnych, 

- ośrodkach kultury (kinach, teatrach, muzach), 

- akademiach językowych. 

Ogólnopolską Kartę Seniora oraz szczegółowe informacje na 

jej temat można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Gaszowicach (budynek Urzędu Gminy - parter).      OPS 

KARTA SENIORA 
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Mistrzostwa Gminy Gaszowice w turnieju gier i zabaw ru-

chowych klas II oraz III to kolejny sukces uczniów szkoły 
podstawowej w Gaszowicach. Zawody rozegrano 30 listo-

pada na sali OKiS w Gaszowicach. Zawody te są dla naj-
młodszych uczniów szkół podstawowych nie lada przeży-

ciem, gdyż zazwyczaj są to ich pierwsze zawody w życiu. Z 
racji tego emocje i zaangażowanie występujących uczniów 

jest ogromne, a walka o jak najlepsza lokatę sprawia skrajne 
wybuchy radości wygranych oraz smutku dla kolejnych lo-

Mistrzostwa Gminy w Grach  

i Zabawach Ruchowych 

kat. W tym roku zwycięzcami okazali się uczniowie SP Ga-

szowice przed SP Czernica – drugie miejsce oraz ZSP 
Szczerbice – trzecie miejsce. Najlepsza drużyna będzie re-

prezentować naszą usportowioną gminę na zawodach 
szczebla rejonowego w Raciborzu, gdzie życzymy im sukce-

sów. 
Klasa II: Alicja Skupień, Martyna Miera, Urszula Seletyn, 

Emilia Grzenia, Weronika Rybarz, Jakub Mazurek, Oskar 
Durczok, Dawid Nowak, Daniel Dyrszka. Klasa III: Emilia 

Jureczko, Olivia Szawerna, Julia Urbisz, Wiktoria Klimsa, 
Oskar Filipiak, Kühn Artur, Mateusz Wyłudek, Dominik 

Zieleźny. Opiekunami drużyny byli: Dorota Bienek, Łukasz 
Wojaczek.             Ł.W. 
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Występ uczniów SP Gaszowice. (foto: E.Masarczyk) 

Występ dzieci z przedszkola w Czernicy. (foto: E.Masarczyk) 

Występ uczniów SP Czernica. (foto: E.Masarczyk) 

Występ zespołu Singers. (foto: E.Masarczyk) 

Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol, Starosta Rybnicki - Damian Mrowiec. Występ uczniów SP Czernica. (foto: E.Masarczyk) 

Występ dzieci z przedszkola Tęczowa Kraina. (foto: E.Masarczyk) 

Po niewątpliwym sukcesie jakim był ubiegłoroczny Jarmark 

Bożonarodzeniowy, w drugim tygodniu grudnia br. odbyła się 

kolejna edycja tejże imprezy. Gaszowicki Ośrodek Kultury 

ponownie przeżywał dwudniowe oblężenie. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom, wystawcom, a przede wszystkim ze-

społom i ich opiekunom za perfekcyjne występy.  Na stronach 

6 i 7 przedstawiamy Państwu foto relację z tego przedsięwzię-

cia.  
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U’rwisowy Mikołaj. (foto: E.Masarczyk) Występ zespołu Znaczki. (foto: E.Masarczyk) 

Występ zespołu Trojak. (foto: E.Masarczyk) Występ dzieci z przedszkola w Czernicy. (foto: E.Masarczyk) 

Występ dzieci z Przedszkola w Gaszowicach. (foto: E.Masarczyk) Występ uczniów ZSP Szczerbice. (foto: E.Masarczyk) 

Występ dzieci z przedszkola w Szczerbicach (ZSP). (foto: E.Masarczyk) Występ uczniów z Gimnazjum w Piecach. (foto: E.Masarczyk) 
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ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 144,  

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Str. 8 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na 

Biesiadę Śląską 

w dniu 28.01.2017 r. Początek 19.00 

Cena 30 zł od osoby. Przygrywa zespół „Bar”. 

Mikołaj w Gminie Gaszowice już po raz 

ÓSMY!!! 

Brak śniegu i nieco wiosenna aura mogły wprowadzić w błąd. 

Ale to nie pomyłka. Trochę później niż przed laty ale Święty 

Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z Gminy Gaszowice.  

Święty już po raz ósmy odwiedził wszystkie sołectwa obdaro-

wując dzieci słodyczami. Zaprosili go członkowie Stowarzy-

szenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS.  

Święty przyjechał powozem napędzanym dwoma reniferami:-) 

Mikołaja dzielnie wspierały Anioły, które częstowały słodycza-

mi i pojawiły się także Diabły. Ci drudzy nie mieli za wiele 

pracy, bowiem w Naszej Gminie nie ma niegrzecznych dzieci.  

Mikołaj rozmawiał z dziećmi, słuchał piosenek i wierszyków 

oraz co najważniejsze rozdawał paczki ze słodkościami. Każde 

dziecko, które przyszło na spotkanie otrzymało taki mały po-

darunek.  

Po odwiedzeniu wszystkich sołectw, orszak Świętego Mikołaja 

odwiedził najmłodszych w Szpitalu w Rydułtowach. Święty 

spotkał się z pacjentami Oddziału dziecięcego, życząc im szyb-

kiego powrotu do zdrowia i rozdając paczki ze słodkościami, 

które chociaż w niewielkim stopniu umilą im pobyt w szpitalu. 

Mikołaj odwiedził każdą salę i każdego pacjenta.   

Projekt „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem” został 

współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Gaszowice. 

Słodycze udało się również zebrać dzięki hojności lokalnych 

przedsiębiorców oraz radnych gminnych i powiatowych. 

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – 

U’RWIS serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom oraz oso-

bom, które pomogły Nam w realizacji akcji – „Spotkanie dzie-

ci ze Świętym Mikołajem”  i walnie przyczyniły się do jej suk-

cesu. 

PODZIĘKOWANIA 
Urząd Gminy Gaszowice serdecznie dziękuję panu Piotrowi 

Paprotnemu za przekazanie choinki która została ustawiona 

przy budynku Urzędu. 

Dziękujemy również panu Józefowi Bugdolowi za przekazanie 

figury bałwana śniegowego. 


