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13 kwietnia 2014r. w Niedzielę Palmową zorganizowana została wystawa pn. „Nasze Kulinarne dziedzictwo”.
Celem wystawy było zachowanie dziedzictwa kulinarnego i kulturowego regionu. W pięknie wystrojonej sali
w Szkole Podstawowej w Szczerbicach, członkinie Kół
Gospodyń z Łukowa Śląskiego, Czernicy, Piec, Gaszowic, Szczerbic i Jejkowic zaprezentowały potrawy wielkanocne takie jak: jajka, babki, serniki, mazurki, żurek
i wiele innych potraw. Pięknie wystrojone stoły mogli
zobaczyć nie tylko zaproszeni goście ale mieszkańcy
poszczególnych sołectw.
Ciąg dalszy na str 3
Na zdjęciach stoły wielkanocne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gaszowice.
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Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w najbliższym czasie zostanie wdrożona nowa usługa Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju pn. System Płatności Masowych.
W związku z powyższym dla każdej deklaracji zostanie
przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na
który właściciele nieruchomości będą dokonywali wpłat (do
tej pory wszystkie opłaty śmieciowe wpływały na jeden
rachunek bieżący Urzędu). System wpłat kwartalnych z
możliwością dokonywania wpłat miesięcznych nie ulegnie
zmianie.
Nowa usługa będzie miała na celu usprawnienie systemu
weryfikacji opłat za śmieci. Zapewni szybki dostęp do pełnej informacji o wpłacie dokonanej na konto konkretnego
podmiotu, a ze strony Urzędu pozwoli zautomatyzować procesy księgowe i prowadzoną ewidencję wpłat w systemie
finansowo-księgowym.
Na przełomie czerwca/lipca br. właściciele nieruchomości
otrzymają nowe indywidualne numery rachunku bankowego
na który będą dokonywali wpłat. O szczegółach nadania
rachunków poinformujemy w czerwcowym numerze informatora.
Ref. Podatkowy
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PRZYPOMINAMY, ŻE 20 CZERWCA BR. UPŁYWA KOLEJNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA ŚMIECIOWA”).

KONKURSY EKOLOGICZNE
W kwietniu i maju br. została przeprowadzona kolejna edycja międzygminnych konkursów wiedzy ekologicznej oraz
konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej. Podobnie
jak w latach poprzednich w konkursach uczestniczyli
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gmin Gaszowice i Jejkowice. Komisja konkursowa dokonała oceny testów oraz prac plastycznych. Uczestnicy konkursów wykazali się sporą wiedzą z zakresu ekologii i ochrony
środowiska. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę
pocieszenia. Tegoroczna edycja konkursów została objęta
patronatem Starosty Rybnickiego - Damiana Mrowca, który
ufundował nagrody dla szkół. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu wiedzy ekologicznej w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III: I miejsce - Emilia Męcińska, Szkoła Podstawowa Gaszowice, II miejsce - Jakub Mazelanik, Szkoła Podstawowa Jejkowice, III miejsce – Wiktoria Mazurek, Szkoła
Podstawowa Jejkowice.
Klasy IV-VI: I miejsce - Paweł Mordeja, Szkoła Podstawowa Czernica , II miejsce - Wiktoria Breitkopf, Szkoła Podstawowa Gaszowice, III miejsce - Paulina Wojaczek, Szkoła
Podstawowa Jejkowice.
Gimnazjum: I miejsce - Marta Wojaczek Gimnazjum w Piecach, II miejsce – Magdalena Matlingiewicz, Gimnazjum w
Jejkowicach III miejsce – Patrycja Kłosowska, Gimnazjum
w Jejkowicach .
W konkursie plastycznym klas IV-VI prace oceniono następująco: I miejsce – Sonia Święty, Szkoła Podstawowa Czernica, II miejsce – Bernadeta Malcharczyk, Szkoła Podstawowa Czernica , III miejsce – Sandra Tomeczek, Szkoła Podstawowa Czernica. Gratulujemy zwycięzcom. Serdecznie
zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów.
GCI

NOWE URZĄDZENIA REKREACYJNE NA TERENIE GMINY
W ostatnich dniach w każdym sołectwie naszej gminy pojawiły
się nowe urządzenia służące rekreacji tzw. siłownie terenowe.
Są to urządzenia do ćwiczeń siłowych, których zadaniem jest
poprawa kondycji fizycznej mieszkańców naszej gminy. Korzystanie z urządzeń będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu,
bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Każde z zamontowanych
urządzeń posiada instrukcję użytkowania informującą w jaki
sposób prawidłowo korzystać z danego elementu w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Ogółem zamontowano 14
zestawów do ćwiczeń składających się m.in. z twistera, prasy
nożnej, orbitreka, drabinek do podciągania, różnego rodzaju
poręczy itp. Urządzenia zamontowano w następujących miejscach na terenie gminy:
- Czernica – Ośrodek Kultury „Zameczek”,
- Łuków Śląski – teren przy OSP,
- Gaszowice – Ośrodek Kultury i Sportu,
- Piece – teren obok świetlicy środowiskowej,
- Szczerbice – teren obok budynku klubowego KS Szczerbice.
Mając nadzieję , że nowe urządzenia do ćwiczeń spełnią oczekiwania naszych mieszkańców i przyczynią się do poprawy
tężyzny fizycznej, zachęcamy do korzystania i życzymy dobrej
zabawy.
Ref. Inwestycji
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NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - CD.

AKADEMIA STRAŻACKA

Po części oficjalnej i występach artystycznych nastąpiła
degustacja potraw. W imieniu zarządu Koła Gospodyń
Szczerbice chciałam podziękować: p. Dyrektorowi Szkoły
Zbigniewowi Goworowskiemu za udostępnienie sali, paniom Gabrieli Krakowczyk, Justynie Gawrońskiej
i Agnieszce Chowaniec za przygotowanie dzieci szkolnych
do przedstawienia związanego z tradycją wielkanocną oraz
za pomoc przy wystroju sali.

7 maja br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach
odbyła się gminna akademia strażacka na którą przybyli
przedstawiciele wszystkich jednostek OSP Gminy Gaszowice
wraz z pocztami sztandarowymi, członkami zarządów i komisji rewizyjnych oraz z przedstawicielami młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Na akademię przybyły również zaproszone dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami którzy
brali udział i zwyciężyli w konkursie plastycznym pt.
„Strażak w akcji” oraz zwycięzcy ogólnopolskiego turnieju
wiedzy pożarniczej szczebla gminnego. Wśród gości zaproszonych byli: wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh
Andrzej Grzenia, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku kpt Zbigniew Dyk, Wójt Gminy Gaszowice dh Andrzej
Kowalczyk, Starosta Rybnicki dh Damian Mrowiec, Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice Piotr Górecki, dyrektorzy szkół, sołtysi. Akademię rozpoczęła sekretarz zarządu
gminnego OSP dh Elżbieta Kasperzec przedstawiając kolejność scenariusza. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych
głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Jerzy Kawulok, który w swym ciekawym wystąpieniu przedstawił między innymi działalność ochotniczego pożarnictwa na terenie
gminy i powiatu oraz rolę budowania zaplecza poprzez tworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. W następnej
kolejności zasłużeni strażacy otrzymali przyznane przez Zarząd Główny Związku OSP medale. Złoty medal za zasługi
dla pożarnictwa po raz drugi przyznano członkowi OSP Gaszowice Hugowi Bugdol. Srebrne medale otrzymali Mirosław
Soppa - Prezes OSP Czernica, Sławomir Nicia z OSP Gaszowice. Brązowe medale otrzymali członkowie OSP Łuków Śl.
Andrzej Kostka i Witold Czerny. Listami pochwalnymi wyróżniono członków OSP Szczerbice Marcina Musiolik, Daniela Tomanek i Adriana Musiolik. Członek OSP Czernica
Dawid Bencała otrzymał statuetkę „Zasłużony Działacz
OSP”.

Chciałam również podziękować osobom, które pomagały
w przygotowaniu sali do wystawy:
rołtys - Mieczysław Szymik,
radny - Andrzej Cieślok,
Rada Sołecka - Wiesław Biernacki, Józef Herok, Joachim
Zieleźny, Piotr Paulus, Piotr Raszczyk oraz braciom Grzenia za nagłośnienie sali.
Podziękowania dla członkiń Koła Gospodyń Szczerbice za
przygotowanie dekoracji i sali, stołów, przygotowanie potraw i występów związanych z tradycją wielkanocną.
Dziękuję również członkiniom z sąsiednich Kół Gospodyń
za przygotowanie potraw wielkanocnych i dekoracje swoich stołów. Ciekawostką wystawy w Szczerbicach były
żywe zwierzęta - króliki (zajączki).
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Szczerbice,
Janina Strzelec

MAŁA GALERIA W GBP W CZERNICY
Biblioteka w Czernicy to miejsce w którym można wypożyczyć dobrą książkę oraz zaprezentować swoje pasje
i zainteresowania.
Po pracach z rękodzieła ludowego przyszła kolej na miejscowych fotografów.
„Instrumenty muzyczne” w obiektywie Edyty Mrozek zdobią czytelnię biblioteki w miesiącu maju. Miesiąc czerwiec
jest zarezerwowany dla prac p. Jerzego Kawuloka
pt. „Kapliczki przydrożne”
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się
z pracami naszych mieszkańców, a także do prezentacji
własnych pasji.
Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim
darczyńcom za dary książkowe przekazywane do biblioteki.
W związku z małymi nakładami finansowymi na zakup
literatury, biblioteka chętnie korzysta z tej formy wzbogacania i odświeżania księgozbioru.
Dziękuję Joannie Brzezinka, rodz. Mojżysz z Buczyny,
Annie Bielica, Iwonie Pustołka, Bernadecie Wilczek, Hildegardzie Konopka oraz rodz. Kuszek za literaturę przekazaną do biblioteki.
E.Kowol

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 25 MAJA 2014 ROKU (NIEDZIELA)
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa
się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00. W wyborach
do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę
kandydatów.

Odznakę wysługi 50-lat służby społecznej w OSP otrzymał
Prezes Gminny dh Jerzy Kawulok. W uznaniu zasług dla pożarnictwa ochotniczego Starosta Rybnicki Damian Mrowiec
wyróżnił nagrodami wszystkich Prezesów OSP oraz Komendanta Gminnego i Prezesa Gminnego.
Był też akcent wyróżnień nagrodami i dyplomami dzieci
i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym.
W kategorii przedszkolaków nagrody otrzymali: Lena Borowiecka, Nicola Donga i Dawid Granieczny. Nagrody w kategorii szkół podstawowych klas I-IV otrzymali: Karolina Gryt,
Amelia Salamon, Bartosz Miczek, zaś z klas IV-VI Emilia
Żuchowicz, Filip Szmajduch, Sonia Święty oraz Julia Bałuc.
Za turniej wiedzy pożarniczej nagrody odebrali: Paweł Grenadier, Łukasz Gembalczyk i Daniel Grenadier. Ponadto Starosta rybnicki Damian Mrowiec i Prezes Powiatowy OSP dh.
Andrzej Grzenia przekazali nagrody dla zwycięzców na
szczeblu powiatu dla Karoliny Gryt, Emilii Żuchowicz i Leny
Borowieckiej. W swych wystąpieniach tak Wójt Gminy jak
i Starosta Rybnicki dziękowali wszystkim strażakom i działaczom pożarnictwa za ich zaangażowanie w ochronę pożarniczą.
JK
Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch
przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje
się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
GCI
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Dzwon „Jan Paweł II” w Czernicy - 15, 16 kwietnia 2014r.

JUTRZENKA W CZECHACH

„Jan Paweł II” - taką nazwę ma nowy dzwon, który zostanie zawieszony w Wieży Srebrnych Dzwonów Katedry na Wawelu. Będzie
wszystkim Polakom przypominał o życiu i świętości papieża.
Dzwon ma w sobie wtopiony złoty medal wybity z okazji 50-lecia
święceń kapłańskich Karola Wojtyły. Narodził się w pracowni ludwisarskiej w Przemyślu a strojeniem dźwięku, zawieszeniem
i automatyką zajęła się Firma Rduch. Dzięki uprzejmości pana
Grzegorza Klyszcza, uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Czernicy, przed przewiezieniem dzwonu do Krakowa, jako
pierwsi mogli go zobaczyć i dotknąć . Pan Grzegorz ciekawie opowiedział o powstaniu i miejscu zawieszenia, oraz zwrócił uwagę
uczniów na napisy na płaszczu dzwonu: „Nolite timere”- „Nie lękajcie się” i „Sursum corda”- „W górę serca”. Dzwon ten będzie
dzwonił codziennie wzywając do modlitwy: „Anioł Pański”. Po raz
pierwszy zabrzmiał z okazji kanonizacji polskiego papieża. Na to
wydarzenie puste miejsce na najwyższym poziomie Wieży Srebrnych Dzwonów na Wawelu czekało prawie pół tysiąca lat. E.Boczek

Zespół „Jutrzenka” działający przy Ośrodku Kultury
„Zameczek” w Czernicy wziął udział w 18 Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Czechach- FEDD 2014.
W czasie festiwalu, w przepięknym skansenie w miejscowości Rožnov pod Radhoštěm prezentowały się grupy z Czech,
Słowacji i Polski. Występ naszej grupy spotkał się z bardzo
ciepłym przyjęciem, po prezentacjach odbyła się wspólna
dyskoteka, a także wybory MISS festiwalu. GRATULACJE.

Informacje Organizacji Pozarządowych
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Wolontariat jest w Polsce słowem stosunkowo nowym. Rozumiemy przez
niego świadomą, dobrowolną i bezpłatną działalność podejmowaną na rzecz
innych, wykraczającą poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.
Dobry wolontariusz pomaga wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna
i oczekiwana, na przykład w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych.
Coraz większa liczba zgłoszeń i zapytań mobilizuje nas do tego, by zorganizować wolontariat na terenie naszej gminy. W naszym rozumieniu wolontariusz to osoba, która nie tylko chce pomagać innym, ale jednocześnie rozwija swoje umiejętności czy zainteresowania.
Wolontariat daje taką możliwość – udostępnia nową przestrzeń dla aktywności społecznej, w której odnajdzie się każdy chętny, bez względu na wiek
czy wykształcenie.
Na terenie gminy Gaszowice jest całkiem sporo miejsc, gdzie można realizować swoje pasje, zdobywać doświadczenie, a jednocześnie przyczyniać
się do rozwoju lokalnej społeczności, czerpiąc jednocześnie przy tym satysfakcję i przyjemność.
Możliwości jest naprawdę sporo - można np. zaangażować się w organizację
lokalnych wydarzeń, działalność biblioteki, świetlicy dla dzieci, czy innych
organizacji i instytucji z naszej gminy.
Jako Partnerstwo organizacji i instytucji działających na terenie gminy Gaszowice, otwieramy Klub Wolontariusza. Naszym celem jest zaangażowanie
wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz lokalnego środowiska
osób i rozwijać ich zainteresowania i umiejętności. Chcemy wykorzystać ich
wiedzę i potencjał, by zmieniać rzeczywistość wokół nas na lepsze.
Jeśli, więc czujesz, że chciałbyś, chciałabyś dać światu więcej od siebie,
pomóc innym, rozwijać siebie to zapraszamy do kontaktu z nami. Wystarczy
napisać krótkiego maila na adres partnerstwogaszowice@gmail.com o treści: „jestem zainteresowany/a wolontariatem” i chwilę cierpliwości, a my
skontaktujemy się z Tobą.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy! (Partnerstwo)

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy Strażakom za błyskawiczne przybycie na miejsce pożaru i wzorowo przeprowadzoną akcję ratowniczo-gaśniczą. Dziękujemy ks. Proboszczowi i Paniom z Zespołu Charytatywnego za
zorganizowanie zbiórki przed kościołem w Czernicy. Dziękujemy
Parafianom za ofiarowaną pomoc finansową, dzięki której będziemy mogli szybko i sprawnie rozpocząć remont spalonego dachu.
Dziękujemy Wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do pomocy przy gaszeniu pożaru naszego domu, jak również za okazane
serce i dobre słowo. Chcielibyśmy za to wszystko serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.
Cieszymy się , że są w naszej w naszej okolicy ludzie, którym los
innych nie jest obojętny.
A.A Kukuczka

WIEŚCI Z CZERNICKIEGO PRZEDSZKOLA
Po raz dziesiąty dzieci z grup przedszkolnych naszej gminy
spotkały się na Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym „Ziemia naszym domem”. To właśnie u nas przed laty
zrodził się pomysł takiego uczczenia Dnia Ziemi i tym bardziej cieszyliśmy się, że dane nam było organizować spotkanie jubileuszowe.
Dzieci bawiąc się w przedszkolu nabywają elementarną wiedzę o środowisku i jego ochronie. Na co dzień uczą się
oszczędzać energię elektryczną, wodę, segregować śmieci,
poznają rośliny, zwierzęta, hodują rośliny. Sezonowo zbierają
surowce wtórne, zaś w kwietniu wyruszają do ogrodu i na
ulice, aby pozbierać śmieci.
Obserwujemy, że wszelkie działania proekologiczne z roku na
rok przynoszą coraz lepsze efekty. Wzrasta wiedza i świadomość mieszkańców, a miejscowości naszej gminy są coraz
czystsze i przez to ładniejsze i zdrowsze.
Tegoroczne spotkanie przygotowały i poprowadziły Izabela
Szydłowska i Małgorzata Gruszka. Pozostałe nauczycielki
pomogły przygotować dekoracje, pomoce, obsłużyć nagłośnienie sali, poprowadzić zabawy. Bardzo dziękujemy za
obecność i prezenty dla przedszkoli Pani Karinie Stępień
z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gaszowice.
Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.czernicaprzedszkole.blogspot.com
Dzięki własnym środkom oraz wsparciu Rady Rodziców udało nam się zakupić brakujące elementy i uruchomić tablicę
interaktywną. Z tablicy korzystają wszystkie dzieci biorące
udział w zajęciach języka angielskiego. Każdy przedszkolak z
radością układa interaktywne puzzle rozwijające percepcję,
powtarza słownictwo, śpiewa piosenki śledząc ulubionych
bohaterów. Wzbogacone o nową pomoc dydaktyczną zajęcia
języka angielskiego stały się jeszcze atrakcyjniejsze, a dzieci
wspaniale uczą się przez zabawę.
Zapraszamy na uroczyste nadanie nazwy naszej placówce - 7 czerwca br. godz.16.00. Po
uroczystości piknik
i zabawy dla dzieci z
zespołem BEBIKI. Zapraszamy byłych, obecnych i przyszłych wychowanków z
rodzicami oraz wszystkich naszych przyjaciół.
Przedszkole Czernica

OGŁOSZENIE
Dyrektor Przedszkola w Czernicy ogłasza dodatkowy nabór
do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.
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Wieści z boisk GKS Dąb Gaszowice
SENIORZY
Pierwszym spotkaniem od ostatniej relacji w ramach rozgrywek
o mistrzostwo Ligi Okręgowej był mecz rozgrywany w Wielką
Sobotę na boisku w Piecach pomiędzy GKS Dąb Gaszowice a Unią
Bieruń Stary. Nikt się nie spodziewał, że mecz ten będzie początkiem słabszych wyników naszego zespołu. Nikt również nie spodziewał się, że w trakcie rozgrzewki stracimy na wiele miesięcy
naszego kapitana Zbyszka Zdrzałka. Zbyszek w trakcie przygotowania do spotkania zerwał ścięgno Achillesa. Początek meczu był bardzo korzystny na naszych zawodników bowiem bramkę strzelił Rafał Wójt. Niestety jednak zawodnicy gości postarali się o zdobycie
wyrównującej bramki, która była ostatnią w tym meczu. W następnej kolejce zagraliśmy w Orzeszu z tamtejszym Sokołem. W opinii
wielu był to najgorszy mecz w wykonaniu naszych zawodników od
początku rundy rewanżowej. Pomimo szybkiego wyjścia na prowadzenie za sprawą bramki Tomasza Młynka oraz osłabienia drużyny
gospodarzy czerwoną kartką nie byliśmy w stanie przechylić szali
zwycięstwa na naszą stronę. Po 2 bramkach w 30 i 79 minucie spotkania to zawodnicy Sokoła cieszyli się z 3 punktów. Nie był to pozytywny sygnał przed wyczekiwanym meczem derbowym z Jejkowicami. Wspomniany mecz rozpoczął się gorączkowo bowiem
z powodów kontuzji nie wystąpiło w nim 5 podstawowych zawodników Gaszowickiego Dębu (Rafał Wójt, Maciej Sachs, Dawid Sander, Zbyszek Zdrzałek, Irek Marcinkowski). Spotkanie obfitowało w
sytuacje podbramkowe, z których pierwszą wykorzystali goście w
14 minucie. Drogi do bramki gości nie zdołał odnaleźć żaden strzał
zawodników Dębu do 60 minuty kiedy to rzut karny wykorzystał
Szymon Cichecki zdobywając tym samym pierwszego gola dla Gaszowic. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. Kolejne
spotkanie to wyjazd do pobliskich Niedobczyc gdzie rozegrana została 24 kolejka. Gospodarze drużyna Rymera Rybnik chciała zrewanżować się za porażkę w pierwszym spotkaniu ale jedynie udało
im się wyrwać 1 punkt. Jak w poprzedniej kolejce straciliśmy bramkę w pierwszej połowie i tak samo doprowadziliśmy do wyrównania
za sprawą bramki Tomasza Młynka w drugiej odsłonie meczu.
Ostatnie spotkanie na naszym terenie to mecz z drugą drużyną Rybnickiego ROW-u. To, że spotkanie będzie ciężkie wiedzieliśmy
przed meczem, 5 czynnych zawodników I drużyny wybiegło na
boisko przy Sportowej w Piecach. Jednak nasi nie wystraszyli się
przeciwnika i walczyli jak równy z równym. Pierwsza połowa to
próba badawcza obu drużyn. W drugiej rozpoczęło się strzelanie,
pierwszy drogę do bramki znalazł Tomasz Młynek wyprowadzając
Dąb na prowadzenie. Niestety nie pozwoliło to zwyciężyć w tym
meczu bowiem dwie bramki zdobyte przez ROW były ostatnimi w
tym meczu i przypieczętowały zwycięstwo gości. Trwa zatem passa
5 meczy bez zwycięstwa. Oby szybko nasi zawodnicy potrafili ją
przerwać.
Drużyna rezerw broniąca się przed spadkiem Święta Wielkanocne
rozpoczęła od mocnego akcentu zwyciężając u siebie wicelidera
rozgrywek LKS Płomień Kobyla. Po bramkach Kuby Gnypa, Rafała
Mandrysza oraz Artura Sapka cieszyliśmy się 3 punktami dającymi
nadzieję, że przygoda w B Klasie nie skończy się przedwcześnie.
Ostatecznie spotkanie skończyło się 3-1 dla GKS-u. Kolejne spotkanie sprowadziło nas na ziemię bowiem po słabym meczu przegraliśmy w Markowicach z drużyną LKS Markowice 2-0. Weekend majowy rozpoczęliśmy od potyczki w Samborowicach i po bramkach
Sznajdra, Warnickiego, Wrzałka i Sapka udało się wywieźć z tego
trudnego terenu 3 punkty. Ostateczny wynik spotkania 2-4. W meczu kończącym długi weekend majowy zagraliśmy na boisku w
Piecach z rywalem zza miedzy, czyli drużyną LKS Lyski. Zwycięstwo po jednostronnym widowisku dali Mielimonka i Wrzałek. Bramek powinno paść dużo więcej, ale zabrakło precyzji w sytuacjach
podbramkowych. Kiedy wydawało się, że seria zwycięstwo będzie
trwała dłużej na przeszkodzie stanęła nam ostatnia drużyna ligi LKS
Zabełków. Po bardzo słabym spotkaniu przegraliśmy 0-1 na ich
terenie. Oby następne spotkania były bliższe formą do meczu z Lyskami.

S TR . 5
XXII MEMORIAŁ IM. JANA MARGICIOKA
I LEOPOLDA HAŁACZKA W RYDUŁTOWACH
„Ruch może zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”.
Od wielu już lat najczęściej w kwietniu w Rydułtowach organizowany jest bieg uliczny ku czci poległych za Ojczyznę podczas II
wojny światowej. W tym roku pogoda dopisała organizatorom
i biegaczom. Słońce napawało uczestników optymizmem. Najpierw pod pomnikiem „Walki i Zwycięstwa” zostały złożone kwiaty, a następnie odbył się bieg dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniowie
SP z Czernicy spisali się wspaniale. Pierwsza drużyna dziewcząt
zajęła VI miejsce a druga VIII miejsce. Wielki sukces odniosła
pierwsza drużyna chłopców w składzie: Opolony Kamil, Wojtek
Holona, Marek Weczerek, Konrad Warmiński oraz Aleksander
Folmert. Od początku utrzymywali dobre tempo i już na trzeciej
zmianie biegli na drugiej pozycji. Swoją formę utrzymali do samego końca wbiegając na metę tuż za drużyną Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radlinie.
Szczęśliwi i bardzo zadowoleni stanęli na podium odbierając od
pani burmistrz K. Newy puchar i dyplom dla szkoły oraz nagrody
rzeczowe dla siebie. Chłopcy wybrali karimaty, które na pewno
przydadzą się im tego lata. Bardzo dobrze zaprezentował się również drugi zespół chłopców, którzy swoim biegiem wywalczyli VI
miejsce. Jak widać naszym czernickim dzieciom na szczęście
sprzyja właściwa postawa ucznia bo swoim zapałem do biegania
pokazali, że wierzą w moc działania ruchu i zainwestowali we
własne zdrowie. W przyszłym roku także staniemy na starcie tej
wspaniałej imprezy.
Opiekun drużyn, Zenobia Mrozek
MŁODZIEŻ
Młodzież z grupy trampkarzy starszych po ostatniej relacji wrócili
już z obozu, który stał na bardzo wysokim poziomie przygotowawczym. To jednak nie wystarczyło żeby od razu zwyciężać w lidze.
W kolejnym meczu w ramach IV kolejki ulegliśmy wysoko u siebie z drużyną Naprzodu Borucin. Ale jak to często bywa praca od
razu nie przynosi efektów. Na efekty trzeba czekać i tak czekaliśmy do kolejki VI kiedy to pojechaliśmy do Krzyżkowic na rewanż
po porażce u siebie. Mecz ten stał na wysokim poziomie ze strony
naszych zawodników i po 2 bramkach odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w lidze. Pozostały jeszcze 3 spotkania, liczymy na wysoką
formę naszej młodzieży
Kolejne spotkania również rozegrała drużyna orlików. W meczu
z Krzyżkowicami odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo. Zdjęcia z
tego spotkania można zobaczyć w galerii na stronie GKS-u. W
kolejnym spotkaniu nasi najmłodsi zawodnicy grali u siebie z Pawłowem i 3 bramkach samobójczych ulegliśmy ostatecznie 5-2.
Kolejny mecz w wykonaniu naszych Orlików to niestety kolejna
porażka 7-2 z drużyną LKS Naprzód Syrynia. Niestety nie udało
się również wygrać z drużyną Krzyżanowic w meczu rewanżowym. Po niesamowicie zaciętym meczu, szczególnie w końcówce
ulegliśmy 4-3. Widać gołym okiem postępy naszych dzieci. Co
z pewnością się przełoży na wyniki w kolejnych sezonach.
Nadal zachęcamy rodziców dzieci z roczników 2005 i młodszych
do zainteresowania się ofertą treningową w naszym klubie. Obecnie dla tych dzieci prowadzimy szkolenie w dwóch grupach, starsza tj. 2005-2007 oraz młodsza 2008 i młodsi. Najmłodsi adepci w
bardzo skromnym składzie uczą się poprzez zabawę poprawnego
prowadzenia piłki i uderzeń a także prawidłowego ruchu. Trenujemy regularnie we wtorki i czwartki od godz. 16.00 na boisku Orlik
lub na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Piecach.
Rodziców bądź opiekunów zainteresowanych uczestnictwem
dziecka w szkoleniu w Klubie GKS Dąb Gaszowice zapraszamy
na treningi bądź o kontakt telefoniczny pod numerem 517 – 531 –
883 – Prezes Robert Demel.

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1–Uczestnicy konkursy
wiedzy ekologicznej z klas I-III, 2 - Uczestnicy konkursy wiedzy ekologicznej z klas IV-VI, 3 - Uczestnicy konkursy wiedzy ekologicznej z gimnazjów wraz z Starostą Rybnickim Damianem Mrowcem; prawa strona: 4 - Dzień Ekologiczny dla
przedszkolaków z terenu Gminy Gaszowice, 5 - „siłownia
zewnętrzna” w Łukowie Śląskim.
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