B IULETYN U RZĘDU G MINY G ASZOWICE
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
roboty remontowo – modernizacyjne.
Trwają prace przy realizacji
naszych zadań inwestycyjno
– modernizacyjnych. Sukcesywnie naprawiamy nawierzchnie dróg. Już wkrótce rozpocznie się remont
kolejnego odcinka ul. Górniczej. W najbliższym czasie
wyremontowany zostanie
odcinek ul. Jana w Łukowie
Śl.
SZANOWNI MIESZKAŃCY,

czytając kolejne wydanie
naszego Informatora Gminnego cieszymy się już latem.
Tegoroczna wiosna była
bardzo przyjazna dla roślin i
ludzi. 22 czerwca młodzież
oraz dzieci zakończyły kolejny rok szkolny. Najlepsi
świętowali bardzo dobre
oceny na świadectwach, inni
cieszyli się trochę mniej.
Wszyscy są szczęśliwi, że
rozpoczęły się wakacje.
Okres wakacyjny i urlopowy to czas kiedy wielu naszych mieszkańców będzie
odpoczywało w różnych
zakątkach Polski i świata.
Nasze szkoły wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowały dla dzieci bogatą
ofertę wypoczynku w ramach półkolonii. W czasie
wakacji będzie funkcjonował kompleks ORLIK 2012.
Rozpoczynamy budowę
nowego przedszkola w
Szczerbicach. W innych
placówkach będą trwały

Kończy się budowa kolejnego odcinka chodnika przy ul.
Rybnickiej w Gaszowicach.
Niedługo rozpocznie się
budowa dalszego odcinka
chodnika w Czernicy przy
ul. Wolności.
Cieszymy się także, że
mieszkańcy wkładają wiele
wysiłku w upiększenie swoich obejść, szczególne aktywni byli ci którzy mieszkają przy trasach procesji z
okazji „Bożego Ciała”.
Jednakże kolejny raz apelujemy do właścicieli gruntów
aby zadbali o ziemię. Ugory
przysparzają nam kłopoty
(np. wypalanie, siedliska
lisów).
Na wakacyjny czas życzę
wszystkim mieszkańcom i
ich gościom wielu wspaniałych chwil spędzonych na
łonie natury.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Kowalczyk
Wójt Gminy Gaszowice

Na zdjęciach: II turniej sołecki w Łukowie Śląskim.
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Głupota czy chamstwo?

WAŻNE !!!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców których nieruchomości położone są przy przystankach gminnych, aby zwracali uwagę na osoby które przynoszą śmieci z własnych budynków do koszy znajdujących się na przystankach lub
w ich pobliżu. Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest posiadanie pojemnika na odpady i ich wywożenie
przez firmę posiadającą zgodę na wywóz. Niestety niektórzy nasi mieszkańcy w bezczelny sposób łamią ten przepis.
W związku z tym usuwanie tych odpadów opłacane jest z
naszych podatków. Po zliczeniu wywozów z całego roku
można stwierdzić, że kwota ta jest spora i mogłaby być przeznaczona na pożyteczniejsze cele. Prosimy o kontakt pod nr
tel. 032 4327144.

Przypominamy, że termin wykonywania przyłączy kanalizacyjnych upłynął w sierpniu ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w momencie
kiedy stworzone zostały warunki do zrzutu ścieków dla
mieszkańców – każdy właściciel nieruchomości został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku o wydanie warunków
technicznych odprowadzania ścieków z nieruchomości.

Zaproszenie dla lokalnych wytwórców!
W dniu 28 sierpnia br. w miejscowości Gaszowice odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Chcemy zaprosić
naszych lokalnych wytwórców chętnych do wystawiania i sprzedaży swoich wyrobów. Mogą to być wyroby
rękodzieła lub inne np.: kolczyki, wypieki domowe,
przetwory, miód. Można będzie również sprzedawać
różne artykuły np.: warzywa i owoce sezonowe. Prosimy o kontakt: 032 4327144.

Właściciele nieruchomości którzy nie wykonali jeszcze podłączenia do sieci powinni spodziewać się kontroli Straży
Gminnej lub pracowników Referatu Ochrony Środowiska
tutejszego Urzędu Gminy.
W bardzo prosty sposób można wyliczyć ile wywozów miało
zostać wykonanych z każdej nieruchomości. Rachunek za
wodę podaje nam ile wody zużyto, więc ok. 80-90% powinno znaleźć się w zbiorniku bezodpływowym i na taką ilość
właściciele powinni posiadać rachunki za wywóz szamba.
Przy zużyciu ok. 10 m3 wody miesięcznie powinniśmy mieć
więc wywiezione ok. 8 m3 nieczystości ciekłych. Są to więc
minimum dwa wywozy na miesiąc. Jeśli przekalkulujemy
koszt wywozów ścieków to po podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej przy zrzucie tej samej ilości ścieków mamy
oszczędności.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ROWÓW

Kolorowa Przestrzeń wokół nas!

Obfite opady deszczu powodują, że coraz częściej pojawiają się problemy z drożnością urządzeń odwadniających tj. rowów melioracyjnych, cieków wodnych.
Przypominamy, że za stan rowów melioracyjnych odpowiadają właściciele nieruchomości na terenie których znajduje się dane urządzenie.

Zakończył się konkurs Urzędu Gminy na malowanie przystanków przez uczniów naszego gimnazjum. Wyróżnione
prace zostały nagrodzone podczas turnieju sołectw. Dla młodych artystów ufundowano nagrody w postaci książek oraz
przenośnych pamięci. Autorami najciekawszych prac były:
Karolina Wojaczek – przystanek Szczerbice, Edyta Kluczniok – Gaszowice, Julia Jarzębowska – Łuków Śl., Marlena
Ryszewska – Piece, Ania Adamczyk
– Czernica.
Dziękujemy wszystkim którzy pomagali przy malowaniu.
Słowa uznania należą się opiekunkom tj. Katarzynie Brachaczek oraz Katarzynie Skupień.

KOSZENIE OBOWIĄZKOWE
W związku z licznymi monitami mieszkańców, dotyczącymi występowaniem zwiększonej ilości lisów i żmij na
terenie naszej gminy tutejszy Urząd Gminy informuje
mieszkańców o powinności okresowego porządkowania
swoich nieruchomości.

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE! SZYBKIE TERMINY REALIZACJI!
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ WYCENY
PRZYŁĄCZA!

DLA KAŻDEGO

Szkodniki te dzięki sprzyjającym warunkom (tj. wysokiej
ZOK GASZOWICE
roślinności, niewykoszonej łące) szybciej zwiększają
wielkość swojej populacji, oraz obszar swojego występo- Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
wania, co w najbliższym czasie może stać się uciążliwe
1. Wywóz fekali beczkowozem.
dla nas samych.
Przypominamy, iż każdy właściciel, bądź zarządca nieru- 2. Wywóz żużlu i gruzu z załadunkiem.
chomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w czystości i porządku poprzez realizację obowiązków określonych w ustawie, jak również poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp. Jednocześnie zabrania
się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych itp. Kto narusza zakaz podlega karze aresztu lub grzywny.

3. Koszenie trawy.
4. Usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą.
5. Usługi w zakresie wykonania kanalizacji:
- wraz z robotami ziemnymi,
- bez robót ziemnych.

Nad prawidłowością stosowania się do przepisów od tego Kontakt:
roku czuwa STRAŻ GMINNA.
Zakład Obsługi Komunalnej, Gaszowice ul.Rydułtowska
Referat Ochrony Środowiska 7 (obok targowiska), tel. (32) 430 54 63
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N AJLEPSI

UCZNIOWIE NA TERENIE GMINY

Poniżej zestawienie osób
które uzyskały najlepsze
średnie ocen w poszczególnych szkołach na zakończenie obecnego roku szkolnego, a także osoby z wynikiem z egzaminu końcowego.
SP Czernica:
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II TURNIEJ SOŁECKI

Kl. VI - Pypeć Klaudia 5 czerwca br. na boisku
- 5,18 wzorowe
sportowym w Łukowie
Egzamin: Wojaczek Marcin Śląskim odbył się II turniej
sołecki. Przeprowadzono
- 32 pkt na 40 możliwych
SP Szczerbice:
Kl. IV Magdalena Stępień –
5,33 wzorowe

Kl. V Paulina Konsek – 5,22
Kl. IV - Marek Bizoń - 5,44 wzorowe
wzorowe
Kl. VI Justyna Konsek –
Kl. IV - Jakub Watoła – 5,44 5,45 wzorowe
bardzo dobre
Egzamin: Martyna MieliKl. V – Marzena Gembal- monka - 38 pkt na 40 możliczyk – 5,02 wzorowe
wych
Kl. VI – Kamil Górecki – Gimnazjum Piece:
5,45 wzorowe
kl. I Agnieszka Iwańska –
Egzamin: Marta Piontek – 36 5,40 wzorowe
pkt na 40 możliwych.
kl. II Katarzyna Sobik - 5,67
SP Gaszowice: Kl. IV - Cho- wzorowe
waniec Anna
- 5,30 wzokl. III Kamil Bugdoł - 5,43
rowe
wzorowe
Kl.V - Wojaczek Marta
Egzamin: Kamil Bugdoł - 85
5,30 wzorowe
pkt na 100 możliwych. GZOSziP

następujące konkurencje:
unihokej, siatkówka plażowa, sztafeta, podbijanie
piłki nogami, ringo + kijek,
tarcie marchewki, przeciąganie liny, paintball, oraz
dwie konkurencje niespodzianki – rzut beretem oraz
rzut piłką lekarską. Emocje
towarzyszyły wszystkim
uczestnikom, jak również i
ich rodzinom, które dopingowały do walki. W programie sportowym brali
udział dorośli, młodzież i
dzieci.

Program artystyczny zapewniły uczestnikom oraz
gościom Koła Gospodyń
Wiejskich oraz zespół Laguna. Każdy z uczestników
otrzymał nagrody pocieszenia, zaś nagroda główna –
to wyjazd uczestników
zwycięskiego sołectwa na

wycieczkę. Podczas turnieju punktowano również
zaangażowanie każdego
sołectwa w zbiórkę nakrętek, które przekazane zostaną na akcję charytatywną „Wkręć się w pomaganie” organizowaną przez
Duszpasterstwo Harcerzy
Archidiecezji Katowickiej.
Liderem było sołectwo
Łuków Śl. które zebrało
171,3 kg, co przeliczeniu
na 1 mieszkańca dało
230g. Ogółem zebrano 504
kg.
W klasyfikacji ogólnej
drużyny zajęły następujące
miejsca:
1.Szczerbice – 88 pkt;
2.Łuków Śl. - 64 pkt;
Czernica – 64 pkt;
3.Piece – 60 pkt;
4.Gaszowice – 54 pkt/
Gratulujemy! I zapraszamy
w przyszłym roku. GCI

KOMISJA MA SWOJĄ STRONĘ WWW

Serdecznie zapraszamy na DNI CZERNICY
10 lipca 2011
W programie m.in.
- występy zespołów działających przy ośrodku,
- Program Grupy Artystycznej „Bebiki”.
Gwiazda wieczoru „Duet Sempre”.
Podczas programu trwającego ok. 60 minut
usłyszymy największe przeboje z repertuaru
AlBano & Romina Power oraz Richi e Poveri.
Wspólna zabawa… z DJ SEBI
W programie włoskie karaoke, konkursy, atrakcje dla dzieci.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 13 czerwca dostępna
jest nowa strona www.komisja.gaszowice.pl , która zawiera
informacje o działalności Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gaszowicach, Punktu Konsultacyjnego oraz
Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej. Serdecznie zapraszam
do odwiedzania tej strony, jak również zaprenumerowania
newsletera (z prawej strony u dołu witryny) poprzez który
dowiecie się Państwo o wszelkich aktualnościach ukazujących
się na stronie otrzymując je na swoją skrzynkę e-mailową. Jest
to jedna z nielicznych samodzielnych stron internetowych
Komisji w całym kraju. Powstanie strony internetowej
www.komisja.gaszowice.pl jest kolejnym elementem profilaktyki alkoholowej w Gminie Gaszowice nakierowanej na informowanie społeczeństwa o dostępności pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, a także zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie. W sposób jawny
i przejrzysty staramy się także dzielić swoją działalnością oraz
danymi statystycznymi zamieszczanymi w sprawozdaniach.
Mam nadzieję, że strona spełnia oczekiwania internautów, na
których opinie liczę, gdyż one pomogą ciągle rozwijać i udoskonalać stronę. Uwagi można kierować e-mailem pod adres
komisja@gaszowice.pl lub poprzez sondę zamieszczoną na
stronie. Zachęcam także wszystkie instytucje Gminy Gaszowice do przekazywania drogą e-mailową informacji do zamieszczania na stronie, które związane są z naszą działalnością
(artykuły i fotografie np. z imprez, wycieczek etc.).
A.W.
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ZIELONA SZKOŁA W DARŁÓWKU – SP GASZOWICE
Niezaprzeczalnie najważniejszym wydarzeniem w klasie
trzeciej jest wyjazd na „zieloną szkołę”. Dla większości trzecioklasistów taki wyjazd na „zieloną szkołę” to pierwsze
dłuższe rozstanie z rodzicami. Jednak nie dla naszych dzieci.
Już w pierwszej klasie dzieci trzy dni spędziły w Wiśle,
a w drugiej klasie przez kolejne trzy dni zwiedzały Kotlinę
Kłodzką. Po takim „sprawdzianie” samodzielności w tym
roku mogły wyjechać na dwa tygodnie nad morze - do Darłówka.
Program „zielonej szkoły” był bardzo bogaty. Dzieci zwiedziły wiele ciekawych miejsc podczas sześciu wycieczek
m.in. do Kołobrzegu, Krzemienicy, Ustki, Gdyni i Gdańska,
Słowińskiego Parku Narodowego. Uczestniczyły
w „pirackiej przygodzie”, bawiły się w wiosce Hobbitów
zdobywając złoty pierścień, płynęły statkiem i tramwajem
wodnym. Wykazały się też ogromną wytrwałością podczas
bardzo długiego marszu na ruchome wydmy (11 km). Wspaniale bawiły się na dyskotekach i basenie. Jedną z ważniejszych atrakcji był chrzest morski, w czasie którego Neptun
nadał każdemu uczestnikowi imię, również opiekunom.
W wolnych chwilach dzieci „wyżywały się plastycznie” malując farbami na prześcieradle (czytaj: płótnie). Efekt tej
pracy można podziwiać w naszej szkole. Dla naszych milusińskich bardzo ważne było też robienie zakupów przy stoiskach z pamiątkami. Od pierwszego dnia po wypłaceniu
kieszonkowego systematycznie kupowały podarunki dla
swoich najbliższych mogąc przy tym ćwiczyć umiejętności
matematyczne i nie tylko. Ostatni wieczór był zupełnie inny
niż pozostałe. Zaczął się od dyskoteki indiańskiej, po czym
wszyscy udaliśmy się z pomalowanymi twarzami na plażę,
żeby oglądać morze nocą. Tam śpiewaliśmy szanty jak na
wilków morskich przystało. Następnie wróciliśmy na teren
ośrodka, żeby bawić się do północy przy indiańskim ognisku. Dzieci nie wiedziały, że czekają je kolejne atrakcje
o czym przekonały się dopiero rano. Nieco zdziwione usiłowały wyjść z pokoju z prześcieradłem lub poduszką przyszytą do piżamy. Trudno było im też otworzyć drzwi powiązane
ich własnymi ubraniami i ręcznikami. Było trochę śmiechu.
Na pamiątkę ułożyliśmy hymn „zielonej szkoły”.
„Zielona szkoła” to nie tylko atrakcje. To doskonały sprawdzian radzenia sobie z problemami dnia codziennego, jak
również ze sposobami rozwiązywania konfliktów, które są
nieuniknioną częścią życia grupy rówieśniczej.
Pogoda dopisała, dlatego nasi trzecioklasiści mogli spędzić
trochę czasu na plaży, no i popluskać się w morskiej wodzie,
podziwiać zachód słońca i piękno nadmorskiego krajobrazu.
Tak ciekawie spędzony czas możliwy był dzięki rodzicom,
a także sponsorom, do których dotarły przepiękne kartki
z życzeniami i podziękowaniami.
Danuta Witkowska i Sylwia Korecka
WYSTAWA MALARSKA
Czym jest piękno otaczającego nas świata, jeśli nie potrafimy
go dostrzec? Artyści często w naszym imieniu zgłębiają uroki okolicznych zakątków, aby przelać na płótno całe to światło, wrażenie i pozwolić nam dostrzec sztukę w przydrożnych kapliczkach, sanktuariach czy pałacykach. Tak też stało
się podczas projektu malarskiego pod nazwą „Gaszowice

UWAGA ROLNICY !
Informujemy wszystkich rolników, iż istnieje możliwość
otrzymania dofinansowania do zakupu wapna nawozowego
w wysokości 75,00 zł do 1 tony czystego składnika w przeliczeniu na CaO. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolniczy, którzy posiadają gleby kwaśne lub skażone metalami
ciężkimi potwierdzone badaniami Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach. Udzielaniem dofinansowania zajmować się będzie Śląska Izba Rolnicza w Katowicach,
a zadanie realizowane będzie do 31.01.2012r. Szczegółowe
informacje nt. programu wapnowania są zamieszczone na
stronie internetowej www.sir-katowice.pl, więcej informacji
można uzyskać pod nr telefonu 32 4237771 lub 503727749.
MAMY CERTYFIKAT
Przedszkole w Czernicy uczestniczyło w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury. Dwie starsze grupy brały udział
w wielu ciekawych działaniach takich jak: wykonanie soku
z marchewek, pieczenie babki marchewkowej, budowanie
karmników, obchodach Zielonego Dnia i Pierwszego Dnia
Wiosny, sadzenie warzyw i kwiatów, wykonanie sałatki
owocowej i zdrowych kanapek. W ramach programu odbył
sie również konkurs plastyczny, a także wszystkie przedszkolaki zbierały baterie. Poprzez zabawę dzieci dowiedziały
się w jaki sposób prowadzić zdrowy tryb życia i nie tylko.
Okazało się, że nasz raport z przebiegu programu przeszedł
pozytywną opinię komisji. Dzięki temu otrzymaliśmy Certyfikat Zielonego Przedszkola z czego jesteśmy bardzo dumni.
Małgorzata Gruszka
NASADZENIA W CZERNICY
W dniach 9 i 19 maja 2011 roku w Ośrodku Kultury po raz
kolejny odbyła się, pod patronatem Fundacji Ekologicznej
„Silesia” w Katowicach, akcja „Posadź swoje drzewko”.
W wyniku spełnienia wymogów stawianych przez w/w fundację przyznano Ośrodkowi kwotę 3 000 zł, na zakup sadzonek krzewów i drzew. Wśród zakupionych roślin pojawiły
się min. brzoza, jodła koreańska, budleja Dawida, klon palmowy, leszczyna turecka. Dzięki otrzymanym środkom
Ośrodek mógł wzbogacić drzewostan o kolejne oryginalne
drzewa i krzewy, a tym samym zapełnić nieatrakcyjne miejsca po wyciętych drzewach m.in. wzdłuż ogrodzenia. Całość
projektu, według planów Ośrodka, ma doprowadzić do
wzbogacenia różnorodności biologicznej, poprawienia estetyki obejścia, a także stworzenia specyficznego klimatu parku.
Zameczek
oczami artystów”, twórcy zainteresowali się architekturą
lokalną, by stworzyć kolekcję unikatowych obrazów. Efekty
pracy artystów którymi są: Aldona Fila z Raciborza, Ewa
Scheicht z Rybnika, Alina Krautwurst z Rydułtów, Marek
Matuła z Pszowa oraz Mirosław Pilarz z Rybnika można
oglądać w Kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach do końca czerwca 2011r. zaś na obrazach uwiecznione
zostały takie obiekty jak Kościół, Kapliczka i Zameczek w
Czernicy, Kapliczka w Łukowie oraz Kapliczka w Gaszowicach. Projekt realizowany był przez Grupę Artystyczną Konar dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych Gminy
Gaszowice.
Konar
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DZIEŃ PRZECIWKO AGRESJI I PRZEMOCY ORAZ
DZIEŃ SPORTU W CZERNICY

S TR . 5
Z K ALENDARZA W ÓJTA
W maju i czerwcu 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał udział w
następujących spotkaniach i uroczystościach:

Tradycyjnie 1 czerwca w święto wszystkich dzieci obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Przeciwko Agresji i Przemocy połączony z
Dniem Sportu. Od kilku już lat łączymy obydwa święta, ponieważ
uznaliśmy, że najlepszym przeciwdziałaniem agresji jest zdrowa, sportowa rywalizacja i spożytkowanie nadmiaru energii we właściwy czyli
sportowy sposób.

17 maj - Dzień Strażaka PSP Rybnik;

Obchody rozpoczęliśmy już o 8.00 rano spotkaniem z przedstawicielami Straży Miejskiej w Rydułtowach. Komendant Straży pan Krzysztof
Mocarski wystąpił z pogadanką dla uczniów naszej szkoły, w której
znalazły się istotne zalecenia na temat bezpiecznego spędzania czasu,
także w czasie zbliżających się wakacji. Następnie uczeń klasy VI
Wiktor Kwiatoń wygłosił płomienną mowę, zwracającą uwagę dzieci
i młodzieży na przyczyny zjawisk agresywnych i podał w swoim przemówieniu sposoby radzenia sobie z przejawami przemocy.

25 maj - walne zgromadzenie PWiK Rybnik;

20 maj - zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz uroczysta
sesja Rady Powiatu Rybnickiego;
21 maj - zawody strażackie o puchar Wójta Gminy Świerklany;
23 maj - podsumowanie konkursu plastycznego BHP;

26 maj - Dzień Matki w OKiS Gaszowice;
27 maj - uroczysta sesja Rady Gminy Gaszowice z okazji Dnia Samorządowca, spotkanie z przedsiębiorcami;
31 maj - robocze spotkanie z sołtysami;
2 czerwca - narada z dyrektorami szkół, udział w meczu siatkówki: Przedstawiciele
Urzędu Gminy i Rady Powiatu kontra Rodzice Przedszkolaków z Czernicy;
10 czerwca - spotkanie z najlepszymi sportowcami szkół gminnych oraz ich rodzicami;

Kolejnym punktem programu był występ kółka teatralnego uczniów
z klasy V, które pokazało przedstawienie o tym, jak może wyglądać 17 czerwca - udział w Dniach Bruntala (Czechy);
kuszenie chłopca przez diabła do robienia złych rzeczy i jakie to może 18 czerwca - Turniej skata „Wielki Gran” o puchar Wójta Gminy Gaszowice, piknik
mieć następstwa. Na szczęście naszego bohatera udało się sprowadzić rodzinny w Czernicy, Gminne zawody strażackie na boisku Orlik;
na dobrą drogę.
Druga część dnia upłynęła już na sportowo. Najpierw odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z zaproszonym gościem, którym był pan Marek
Bugla, zamiłowany i wyszkolony do pracy pod wodą płetwonurek.
Opowiadał o swoich wodnych przeżyciach, a także zaprezentował
sprzęt sportowy, potrzebny do uprawiania tej dyscypliny. Uczniowie
byli bardzo zainteresowani opowieściami pana Marka i zadawali wiele
pytań.
Podsumowaniem dnia były międzyklasowe rozgrywki sportowe.
Młodsze klasy brały udział w wyścigach rzędów, a starsze (zarówno
chłopcy jak i dziewczynki) rozegrali mecze piłki ręcznej. Podczas
rozgrywek reszta uczniów kibicowała, bądź też mogła skorzystać
z konkurencji indywidualnej, jaką były skoki na skakance. Niestety nie
dopisała nam pogoda, gdyż ranny deszcz uniemożliwił wyjście na
boiska szkolne i nie mogły odbyć się zaplanowane na ten dzień zmagania indywidualne (bieg na 300 m, skok w dal). Mimo to dzień był
pełen emocji i przebiegał w ciekawy sposób. Na pewno żaden
z uczniów się nie nudził. Święto pokazało, że najlepszym sposobem
rozładowywania stresów jest sport.
Ponieważ wszystkie te atrakcje odbywały się 1 czerwca nie mogło
zabraknąć też akcentu położonego na Dzień Dziecka. Rada Rodziców
ufundowała wszystkim uczniom, napoje oraz lody, a radna gminna
pani Barbara Watoła zasponsorowała całej szkole kiełbaski z grilla.
Nagrody dla zwycięskich drużyn, ale także nagrody pocieszenia dla
przegranych w postaci soczków i słodyczy zafundował wszystkim
uczniom radny gminny pan Ryszard Jacek.
Można powiedzieć, że Dzień Dziecka obchodzony w naszej szkole jest
zawsze nastawiony na rozwój, bezpieczeństwo oraz przyjemności
dzieci.
Aleksandra Tkocz
Podsumowanie sportu szkolnego
W piątek 10.06.br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyło
się uroczyste podsumowanie działalności sportowo-rekreacyjnej w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach w roku
szkolnym 2010/11 oraz wręczenie wyróżnień najlepszym sportowcom
gminy Gaszowice. Patronat nad impreza objął Wójt-Andrzej Kowalczyk.
Na uroczystości obecni również byli: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli p.Jerzy Sierek, przedstawicielka Gminnego
Centrum Informacji p.Karina Stępień, rodzice wyróżnionych uczniów,
nauczyciele wychowania fizycznego oraz Dyrektorzy Szkół.
Najlepsi sportowcy otrzymali dyplom z podziękowaniami za godne
reprezentowanie gminy oraz nagrodę w postaci torby sportowej. Rodzicom Wójt wręczył podziękowania za pomoc i wsparcie w osiąganiu
sukcesów sportowych swoich pociech. Współorganizatorem imprezy był
Szkolny Związek Sportowy w Gaszowicach oraz Gminny Uczniowski
Klub Sportowy „Lider”.

20 czerwca - Walne zgromadzenie Gmin Górniczych, spotkanie z posłami i senatorami
w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;

21 czerwca - Zgromadzenie ogólne Związku Gmin Subregionu Zachodniego Woj.
Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim;
22 czerwca - uroczystości zakończenia roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych, przegląd zespołów rockowych „Piecowisko”.

Gminny Turniej Piłki Nożnej Klas Czwartych
W piątek na „Orliku2012” odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej
Klas Czwartych zorganizowany przez GUKS „ LIDER ”. W imprezie wzięły udział drużyny z SP Czernica, SP Szczerbice oraz dwa
zespoły z SP Gaszowice. Zawody otworzył Prezes GUKS „LIDER ”,
Pan Mariusz Gawliczek oraz Wójt Pan Andrzej Kowalczyk. Mecze
rozegrano systemem „każdy z każdym” i po prawie dwóch godzinach
zaciętej walki ale w duchu fair-play wyłoniono zwycięzców. Na
młodych piłkarzy czekały medale, dyplomy, soczki i słodycze, które
wręczył Wójt oraz Dyrektor Gimnazjum Pan Andrzej Mrozek. Prezes
GUKS „LIDER ” wręczył nagrodę specjalną dla jedynej dziewczyny
turnieju Magdy Stępień uczennicy ze Szczerbic, która odważnie
walczyła ze swoimi rówieśnikami.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1.SP Gaszowice I; 2.SP Czernica;
3.SP Szczerbice; 4.SP Gaszowice II.
IW

Obóz językowy gimnazjalistów, Włochy – 2011
W dniach od 29.04- 11.05br. 45-osobowa grupa gimnazjalistów przebywała w nadmorskiej miejscowości Bellaria Igea Marina na obozie
językowym. Opiekę nad uczniami sprawowała 3-osobowa kadra
nauczycieli: p.Andrzej Mrozek p.Iwona Wolnik oraz p.Edyta Pielas.
W trakcie pobytu w pięknym hotelu „Meeting” uczniowie korzystali
z różnych form zajęć edukacyjnych: nauka języka włoskiego, angielskiego, gry integracyjne, konkursy, zajęcia sportowe, plastyczne,
wyświetlanie filmów o Rzymie i wiele innych. Poza tym na uczniów
czekały atrakcje - płynięcie statkiem i zwiedzanie Wenecji oraz wycieczka do Rzymu.
W trakcie obozu przeprowadzono turniej tenisa stołowego dziewcząt
i chłopców, turniej piłkarzyków, bieg sprinterski na plaży, konkurs
plastyczny- wykonanie plakatu, a na jego zakończenie konkurs zawierający 10 pytań związanych z pobytem we Włoszech. W ostatnim
dniu dokonano podsumowania, ogłoszono wyniki konkursów i turniejów sportowych, a zwycięzcom wręczono nagrody i medale. IW
Najlepsi sportowcy: Radosław Olszyna, Łukasz Krakowczyk - SP Czernica (opiekun: Z.Mrozek); Elżbieta Szczygieł, Adam Dróżdżel - SP
Szczerbice (opiekunowie: B.Langer/ I.Wolnik ); Klaudia Bluszcz, Szymon Zientek - SP Gaszowice (opiekun: Ł.Wojaczek); Piotr Wieczorek Gimnazjum Piece (opiekunowie: M.Gawliczek/ C.Stachura).
IW

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry:1 - Uczestnicy turnieju piłkarskiego 4 klas;
2 - Uczniowie SP Gaszowice nad morzem; 3 - Wykład Stazników Miejskich w SP Czernica;
4 - Czernickie Przedszkolaki; strona prawa od góry: 5 - Występ z okazji Dnia Matki;
6 - Najlepsi sportowcy szkolni z Wójtem Gminy; 7 - Zwycięzcy konkursu plastycznego o
tematyce BHP; 8 - Mecz siatkówki Rodzice Przedszkolaków z Czernicy kontra Samorządowcy
Gminy Gaszowice i Powiatu Rybnickiego.
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