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WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW
W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi
p od czas
czerwcowego
odb ioru
zmieszan ych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych przypominamy,
że do pojemnika z odpadami niesegregowanymi nie możemy
wrzucać popiołu, ziemi, traw, plastiku, puszek, papieru, szkła,
odpadów budowlanych np. styropianu, płytek ceramicznych,
dachówek czy gruzu, korzeni drzew, kamieni, a także odpadów niebezpiecznych. Do w/w pojemnika wrzucamy tylko te
odpady, których nie można posegregować np. odpady higieniczne, odpady pochodzące z kuchni m.in. obierki z warzyw,
skorupki z jajek czy papierki po maśle, stłuczone szkło, szkło
fajansowe.
Na zdjęciu: Najlepsi sportowcy szkolni Gminy Gaszowice 2014/2015.

Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo nie odbierać worków i pojemników, w których znajdują się niewłaściwie umieszczone/wysegregowane odpady. Zgodnie z zapisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakazane jest mieszanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Ponadto ustawa zabrania zbierania odpadów zmieszanych z odpadami, które należy zbierać selektywnie.
Odpady należy segregować następująco:
- plastik i metal wrzucamy do worków żółtych,
- szkło kolorowe do worków zielonych,
- szkło bezbarwne do worków białych,
- papier do worków niebieskich,
- trawę do worków koloru brązowego – inne nie będą odbierane,
- popiół do pojemnika oznaczonego literą „P”, a jeśli odpadów
powstaje więcej można wykorzystać dodatkowe pojemniki lub
czarne worki.
Kolejnymi frakcjami zbieranymi selektywnie na terenie naszej
gminy są odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne. Ich zbiórki realizowane z częstotliwością 1 raz na pół roku.
Niebezpieczne odpady komunalne m.in. leki, baterie, rozpuszczalniki można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.

Na zdjęciach: Uroczyste obchody 225-lecia SP Gaszowice.
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INFORMACJA O FUNDUSZACH UE W GASZOWICACH

KONKURS NA LOGO GMINY GASZOWICE

Urząd Gminy Gaszowice oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 30 czerwca
2015 r. Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy
w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 2, w godzinach 10.00-13.00.
Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich
będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Gaszowice.
Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, który będzie mógł
być wykorzystywany w tworzonych przez tutejszy Urząd Gminy
materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych. Logo powinno kojarzyć się z gminą, ma podkreślać jej charakter i specyfikę, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości, ale
przede wszystkim budzić pozytywne skojarzenia. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej
Gminy Gaszowice – www.gaszowice.pl oraz w pokoju nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice. Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą
wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych - osoby
fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę
pieniężną w wysokości 500 PLN brutto. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone w terminie do 30.09.2015 r. na stronie internetowej
Gminy Gaszowice – www.gaszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Gaszowice. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu, są:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44–200 Rybnik. Godziny pracy pon.
7.00-17.00, wt-pt. 7.30-15.30 Telefony do konsultantów: 32 431
50 25, 32 423 70 32, lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl/
www.rpo.slaskie.pl
UG
Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2014/2015

- Karina Stępień – kierownik referatu ochrony środowiska, rozwoju gminy, tel. 32/4327163, e-mail: srodowisko@gaszowice.pl;
- Przemysław Ruczyński – inspektor referatu ochrony środowiska,
rozwoju gminy, tel. 32/4327144, e-mail: rozwoj@gaszowice.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2014/2015 r. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie
realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego internetowej www.gaszowice.pl w zakładce aktualności.
UG
Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
prace organizacyjne i realizacja projektu trwały od stycznia 2014 r. do
ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH
marca 2015 r.
Projekt nosił tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej
Bezrobotnych w Gminie Gaszowice" i był realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie brało udział 16 osób w większości długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Uczestniczyły one w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wzięły udział w projekcie nabyły umiejętności
praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku
pracy. Zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi
wózków jezdniowych, ochrony, bukieciarstwa, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, wizażu i stylizacji paznokci oraz prawa jazdy kat B.
i C.
Kierownik OPS

POCHODZĄCYCH Z DROBNYCH REMONTÓW

Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 października br. odbędzie się
zbiórka odpadów budowlanych. Zbiórka będzie realizowana w kontenerach umieszczonych przy ZOK Gaszowice (Rydułtowska 7). Do odpadów budowlanych zbieranych
w ramach gminnego systemu
zaliczamy pozostałości po drobnych remontach, nie wymagających
zgłoszeń lub pozwoleń wynikających z ustawy prawo budowlane,
szacowanych na ok. 300 kg rocznie na nieruchomość. Jeśli ktoś posiada większą ilość tychże odpadów musi indywidualnie, na własny
koszt, zamówić kontener w dowolnej firmie zajmującej się wywożeniem odpadów.
DO ODPADÓW BUDOWLANYCH ZALICZAMY:
deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz
ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowogipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne, wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
DO ODPADÓW BUDOWLANYCH NIE ZALICZAMY:

PRACE NAD STRATEGIĄ LGD
Urząd Gminy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu społeczności lokalnej z Gminy Gaszowice z przedstawicielami
Stowarzyszenia LGD LYSKOR w dniu 27 lipca 2015 r. o godz. 16.00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Spotkanie ma na celu
wypracowanie strategii rozwoju gmin należących do Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 32 4327144.

odpady niebezpieczne, odpady zawierające odpady niebezpieczne,
papa, eternit, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania
po farbach i rozpuszczalnikach, olejach samochodowych.
Referat Ochrony Środowiska

OŚRODEK KULTURY „ZAMECZEK” w Czernicy
zaprasza w dniu 11 lipca 2015 r. na godz.17.00

na PIKNIK KULINARNY
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MISJA PRZYRODA

GASZOWICKA PODSTAWÓWKA Z WYRÓŻNIENIEM

W dniach 20-24 kwietnia 2015 roku grupa 36 uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Gaszowicach brała udział w projekcie „Misja
Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Inicjatywa
skierowana była do uczniów z obszarów wiejskich i korzystała
z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

W dniu 28 maja br. w Rybnickim Centrum Kultury odbył się lokalny finał programu estradowego pt. „Wygraj Szansę” organizowanego przez Agencję Telewizyjno Estradową TV MEDIA z Łodzi.

Podczas tygodniowego pobytu w sercu Babiogórskiego Parku
Narodowego uczniowie brali udział w szeregu zajęć mających na
celu pogłębienie zdobytej dotychczas wiedzy przyrodniczej. Jak
na prawdziwych poszukiwaczy skarbów natury przystało, wędrowali szlakiem bioróżnorodności, opisując i dokumentując wszystko, co udało im się odkryć. Pod czujnym okiem pracowników
Babiogórskiego Parku uczyli się odkrywać sekrety tamtejszej flory
i fauny. Stawali się badaczami ekosystemów (las, rzeka, łąka )
i roli człowieka w przyrodzie. Przemierzali górskie szlaki, poszukiwali nocą sów, odwiedzili farmę jeleni i danieli, palili ogniska, zaś
podczas specjalnych warsztatów rzemieślniczych mogli wcielić się
w rolę ludowych artystów, wykonując maskotki z siana. W Skansenie Ziemi Orawskiej poznawali historię mieszkańców tutejszych
terenów. Z kolei wyjazd do mieszczącego się w Zawoi Centrum
Wysokogórskiego „Korona Ziemi”, pozwolił zgłębić losy pionierów ekstremalnej wspinaczki.

Konkurs, o którym mowa był jednym z działań prowadzonych w
ramach ogólnopolskiego programu pod nazwą: „Trzeźwość na co
dzień”.
Uroczysty finał został poprzedzony lokalnymi eliminacjami, które
odbyły się 15 kwietnia. Każda z trzech podstawówek wytypowała
jednego utalentowanego przedstawiciela, który musiał zaprezentować piosenkę Majki Jeżowskiej pt. „Najpiękniejsza w klasie”
publiczności oraz szanownemu jury.
Szczerbicką szkołę reprezentowała Zuzanna Strokosz, gaszowicką
Bartosz Łyczek, a szkołę z Czernicy Sandra Tomeczek.
Jak zawsze w takich sytuacjach wybór nie był łatwy jednak, jak
powiedział Mateusz Piecowski – tym razem jury postawiło na
kontakt z publicznością i jak się okazało doskonale z tym wyzwaniem poradził sobie reprezentant gaszowickiej szkoły – Bartosz
Łyczek.
Nie inaczej było w trakcie uroczystej gali, podczas której Bartek
zdobył wyróżnienie. Pomimo że nie udało się zdobyć czołowej
lokaty, występ należy uznać za bardzo udany. Konkurs odbywał
się w obecności dziecięcej widowni reprezentującej poszczególne
gminy. Gratulujemy wykonawcom i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkie swe dokonania badacza, odkrywcy i reportera umieszczali w codziennych relacjach na facebooku, gdzie mogli je bezpośrednio śledzić wszyscy zainteresowani projektem. Zadaniem
SPORTOWCY SZKOLNI ROKU 2014/2015
podsumowującym „Misję Przyroda” było przygotowanie przez
uczniów ścieżki skarbów przyrody i kultury w swojej najbliższej 10 czerwca br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowiokolicy w formie questingu.
cach odbyło się uroczyste podsumowanie bieżącego roku szkolneUczestnicy mogą się również pochwalić własnym hymnem, do go w zakresie osiągnięć sportowych. Najlepsi sportowcy, reprektórego słowa napisał przewodniczący szkoły Szymon Chowaniec, zentujący poszczególne placówki edukacyjne, zostali nagrodzeni
zaś muzykę skomponował jeden z opiekunów grupy Andrzej Wo- przez Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola. Listy gratulacyjne
jaczek. Piosenkę wraz z towarzyszącym jej klipem można zoba- otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów. Poniżej przedczyć na stronie internetowej szkoły w Gaszowicach. SP Gaszowice stawiamy listę nagrodzonych osób:

DZIEŃ DZIECKA W CZERNICY

- SP Szczerbice: 1) Marta Konsek; 2) Marcelina Wystyrk;

- SP Gaszowice: 1) Mateusz Holesz; 2) Dawid Wawoczny;
Święto dzieci w czernickiej szkole obchodzone było w naukowej, ale
zabawowej atmosferze. Po spotkaniu z wychowawcami i różnych - SP Czernica: 1) Alicja Malcharczyk; 2) Patryk Łanoszka;
zabawach integracyjnych, na szkolnym placu odbyły się dwa niesamowite pokazy. Jednym z nich był pokaz robienia gigantycznych - Gimnazjum Piece: 1) Weronika Sulka; 2) Szymon Ziętek.
baniek mydlanych. Instruktor najpierw sam prezentował różne
Podziękowania
możliwości wykorzystania „mydlin”, a potem szkolił dzieci w tej
niecodziennej sztuce. Do wiaderka z magicznym płynem ustawiła Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
się długa kolejka, bo każdy chciał wyczarować kolorową, monstrual- składa serdeczne podziękowania naszym wiernym, lokalnym sponsorom, którzy wspomogli organizację Święta Szkoły. Na Was zawsze
ną banię.
możemy liczyć! Dziękuję rodzicom, którzy upiekli ciasta do Szkolnej
Drugą atrakcją była prezentacja multimedialna grupy Astrohunters, Kawiarenki a szczególnie tym mamom, które z uśmiechem tę kawiaktóra odkryła przed naszymi uczniami tajemnice kosmosu. Wielkim renkę prowadziły. Dziękuję uczniom, którzy podarowali szkole na
przeżyciem dla dzieciaków (a także dla pań nauczycielek) była ob- urodziny swoje zabawki na Kiermasz Rodzinny. Dziękuję Samorządoserwacja plam i wybuchów na Słońcu przez dwa profesjonalne tele- wi Szkolnemu, który ten kiermasz poprowadził. Dziękuję wszystkim
skopy. Pokaz prowadzony był metodą warsztatową, trwał ponad zaangażowanym!
SP GASZOWICE
dwie godziny, panowie przywieźli do nas 10-calowy teleskop systemu Newtona ze specjalnym filtrem przepuszczającym jedynie nie- nie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez zaangażowielki ułamek światła słonecznego oraz specjalny teleskop słonecz- wanych strażaków (i strażaczki – nasze byłe uczennice).
ny, pozwalający obserwować w paśmie wodoru h-alpha.
Ten dzień był gorący zarówno pod względem temperatury powieDla spragnionych atrakcji dzieci była jeszcze jedna niespodzianka, trza, jak i emocji naszych wychowanków. Nie mogło się więc obyć
była to prezentacja wozu strażackiego z OSP, do którego każdy bez słodkiego poczęstunku zakupionego przez Radę Rodziców
uczeń mógł wejść, obejrzeć wyposażenie od środka, posiedzieć i soczków, zasponsorowanych dla wszystkich uczniów szkoły przez
w szoferce i poczuć się jak prawdziwy strażak przymierzając stra- panią Irenę Mężyk, za co serdecznie jej dziękujemy. Mamy nadzieję,
żacki kask. Dodatkowo zainteresowane dzieci przechodziły szkole- że ten pełen atrakcji dzień zapadł czernickim dzieciom w pamięci
i uprzyjemnił im świąteczny czas.
A. Tkocz
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Dzień Dziecka w Piecach

DRUŻYNA PIERŚCIENIA

We wtorek, 2 czerwca piecowska Rada Sołecka z Panią Sołtys Gabrielą Oślizło na czele, z okazji Dnia Dziecka zorganizowała na miejscowym placu zabaw piknik z grillowaniem. Pogoda zamówiona była już
dawno i choć z rana nad Piecami przeszła mała burza, to po południu
słońce nie zawiodło. Punktualnie o 14.30 w Świetlicy ProfilaktycznoIntegracyjnej stawiły się uczęszczające do niej Świetliki. Starsi pomogli w organizacji. Maluchy z niecierpliwością czekały w sali. Po przejściu na plac zabaw, do wspólnej zabawy zaproszone zostały pozostałe dzieci. Świętowanie rozpoczęło się od zabaw z kolorową chustą
animacyjną na boisku do siatkówki. W przerwie, Pani Jadzia z Panią
Anią czekały z przepysznym ciastem upieczonym przez Panie z piecowskiego Koła Gospodyń. Potem rozegrany został mecz siatkówki
plażowej i… kolejna niespodzianka dla ochłody - zimne lody! Następnie przyszła pora na gry i zabawy na placu zabaw. W między czasie
pan Leszek grillował przepyszne kiełbaski, których zapach rozniósł
się chyba po całej okolicy! Dzieciaki z wielkim apetytem je spałaszowały, by za chwilę ze zdwojoną siłą brykać na placu zabaw. Co niektórzy postanowili zrelaksować się i poleniuchować a, że pogoda
dopisała do końca, pięknie opalili się na naszej piecowskiej plaży.
Czas w miłym towarzystwie minął niestety bardzo szybko! Dzieci
zmęczone, lecz z uśmiechem na twarzy wróciły do domów…

W październiku na jednej z gazetek w naszej szkole przeczytaliśmy
dziwne ogłoszenie.

RADA SOŁECKA - PIECE

Podziękowania
W imieniu Kręgu Starszyzny Harcerskiej dziękujemy za zaproszenie na uroczyste obchody Święta Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.
Wyrażamy podziękowanie i podziw za tak wnikliwe i szczegółowe przedstawienie i przeanalizowanie historii 225–letniej działalności naszej szkoły. Obchody tej uroczystości przeszły wszelkie nasze oczekiwania pod każdym
względem. Wszystko było szczegółowo dopracowane pod względem merytorycznym, artystycznym i organizacyjnym.
W pierwszej części msza św. celebrowana przez ks. Biskupa Marka Szkudło i
naszego ks. Proboszcza Leszka Swobodę miała piękną oprawę muzyczną
szkolnego chóru.
W drugiej części uroczystości odbywającej się w hali OKiS zaskoczyła nas
piękna dekoracja utożsamiającą się z historycznym przesłaniem, zaś sama
akademia przeszła wszelkie oczekiwania.
Pani dyrektor Sylwia Mazurek stanęła na wysokości zadania witając zebranych i występując w roli prowadzącej całą uroczystość. Młodzież szkolna
spisała się na medal, zarówno w kościele podczas mszy św. jak i w czasie
akademii. Na szczególne wyróżnienie zasługują: chór szkolny z solistami i
skrzypaczkami pod dyrekcją pani Kariny Marcol, zespół taneczny pod kierunkiem pani Ewy Bizoń autorki pięknej dekoracji oraz „Cztery pokolenia” tej
szkoły na scenie.
Po przedstawieniu zostaliśmy zaproszeni na pyszny poczęstunek, a następnie
udaliśmy się do budynku szkolnego zwiedzić „Szkolną Izbę Tradycji” i wiele
tematycznych wystaw znajdujących się w poszczególnych salach lekcyjnych i
na korytarzach. Wystawy były przygotowane bardzo profesjonalnie. Każda
była związana z inną tematyką. Żeby dokładnie zapoznać się z danymi eksponatami i kronikami, trzeba było mieć dużo czasu. Każdy z nas znalazł coś dla
siebie i mógł powspominać nawet lata swojego dzieciństwa.
Po południu harcerze z 27 drużyny „Pogodne serca” czekali już w namiotach
na boisku szkolnym gdzie urządzili gry i zabawy dla dzieci, częstowali wszystkich jabłkami oraz pyszną harcerską grochówkę, którą przywieźli członkowie
Starszyzny Harcerskiej ze Stanicy Harcerskiej w Wapienicy.
Byliśmy też na koncercie zespołu „Singers” i na debiutanckim występie harcerskiego zespołu muzycznego „Kicham”. Co wytrwalsi z nas brali udział w
ognisku harcerskim i byli na atrakcji wieczoru pokazie tańca z ogniem.
Dziękujemy pani dyrektor Sylwii Mazurek, Gronu Pedagogicznemu, całemu
personelowi szkolnemu, młodzieży szkolnej i tym rodzicom którzy przyczynili
się do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości. Wiemy, że kosztowało to
każdego z Was wiele pracy, wysiłku i poświęconego czasu. Wierzcie nam! Ten

„Jeśli lubisz ciekawe opowieści, przyrodę i wielkie przygody – narysuj
liść, wytnij go, podpisz się i wrzuć do wiklinowego koszyka”. Już na
następnej przerwie biegaliśmy w poszukiwaniu koszyka. Liści w nim
nie brakowało. Szybko okazało się, że to było najłatwiejsze z zadań.
Stworzyliśmy Drużynę Pierścienia. Spotykaliśmy się po lekcjach,
a czasami i na przerwach. Dostaliśmy do zapamiętania cztery pierwsze elfickie litery, z którymi świetnie sobie poradziliśmy. Podobnie
było z następnymi, które nas lawinowo zasypywały. Czas naglił, bo na
horyzoncie pojawił się Wielki Test Literowy. Warto było poświęcić
trochę pracy i energii, gdyż za dobrze zdany test otrzymaliśmy nowe
imiona. Wszystkie rodem z Władcy Pierścieni.
Uczyliśmy się śpiewu naszego hymnu „Elendilich” i jesienią chodziliśmy do lasu. Obserwowaliśmy przyrodę. Z dumą nosiliśmy nasz proporzec. Zima upłynęła nam na czytaniu fragmentów książki, grach
planszowych o Hobbicie, na poznawaniu się nawzajem, na pielęgnowaniu przyjaźni.
Nagrodą i wyróżnieniem był tytuł Powiernika Pierścienia. Szczęściarz
ten otrzymywał srebrny pierścień z elfickim napisem i musiał go
strzec jak oka w głowie, nosząc dzielnie na szyi.
Gdy pierwszy zapach wiosny rozbudził w nas pragnienie wędrówki
wyruszyliśmy do lasu. Musieliśmy się wykazać odwagą i cierpliwością, żeby podołać kolejnym zadaniom.
W majowy piątek wyruszyliśmy do szczerbickiego lasu, bo tam czekały na nas kolejne zadania. Podjęliśmy się trudu posprzątania lasu
i posegregowania śmieci.
Wychodząc, ze szkoły nikt z nas nie spodziewał się, że w lesie czeka
na nas tyle śmieci. Byliśmy tym oburzeni i jak najszybciej chcieliśmy
zmienić ten widok. Nie żałowaliśmy wysiłku i nasz trud został nagrodzony.
DP

Szkolne projekty edukacyjne
Dnia 6 maja br. uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach zaprezentowali swoje prace wykonane w ramach szkolnego projektu edukacyjnego. Od września 2014 r. gromadzili materiały
do projektów: „Budowle i wynalazki minionych epok” oraz „Jestem
tym, co jem”. Budowle i wynalazki zaprezentowali w formie przestrzennych makiet oraz prezentacji multimedialnych.
W drugim projekcie nasi uczniowie zaprezentowali informacje na
temat prawidłowego odżywiania, wykonali prezentacje, plansze,
prowadzili bloga. Liczyli kalorie i BMI, poznając zasady zdrowego
odżywiania. Pracując w grupach nad projektem podczas prezentacji
wymieniali się informacjami na ten temat. Nie obyło się bez degustacji zdrowych przekąsek. Projekty szkolne mają na celu poszerzyć
wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki. Efekty ich pracy mogli oglądać obecni na sali rodzice. Opiekunami projektów była pani Mirosława Wojaczek i Anna Babiak.
Gimnazjum
Wasz wysiłek i poświęcony czas nie poszedł na marne! Obecni wśród nas –
byli dyrektorzy naszej szkoły, nauczyciele, którzy wychowali kolejne pokolenia swoich wychowanków potrafią docenić przygotowanie takiej uroczystości.
Dziękujemy Wam wszystkim i jesteśmy pełni uznania dla Waszej pracy! Szkoda, że nie wszyscy rodzice przyszli podziwiać występy swoich pociech i zgłębić
historię naszej szkoły „staruszki”, która o dziwo, ma się znakomicie i nadal
tętni życiem i szczyci się swoimi pięknymi osiągnięciami. Chylimy czoło przed
Dyrekcją naszej szkoły, Gronem Pedagogicznym, którzy nadal kontynuują
naszą niegdyś włożoną pracę w tej szkole i nie zapominają o tradycji i przeszłości naszej szkoły. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć! Tak trzymać!
Krąg Starszyzny Harcerskiej

C ZERWIEC 2015,

NUMER

6 (114)

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA ROK SZKOLNY 2014/2015
W ZSP SZCZERBICE
10.06.2015 r. grupa ponad 20 wyróżniających się uczniów - sportowców wraz z opiekunem - panem Bogdanem Langerem zorganizowała
spotkanie mające na celu podsumowanie i omówienie sportowej
działalności ZSP w mijającym roku szkolnym. Najlepsi w sporcie oraz
zaproszeni goście w osobach: dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
pani Edyta Knapik, zastępca dyr. pan Zbigniew Goworowski, członek
Rady Rodziców – pani Jolanta Czyż, sołtys Szczerbic – pan Mieczysław
Szymik, wieloletnia była przewodnicząca Rady Rodziców pani Karina
Stępień oraz rodzice aktywnie działający na rzecz sportu szkolnego
spotkali się w tym dniu na wspólnym ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek. Luźna, sympatyczna atmosfera, rozmowy na temat
występów uczniów w zawodach sportowych przeplatały się grami i
zabawami na świeżym powietrzu. Wszyscy uczestnicy biesiady byli w
doskonałych humorach i dobrze się bawili. Niektórzy z zaproszonych
gości dostali okolicznościowe podziękowania z rąk pana Bogdana
Langera, a wyróżnieni uczniowie nagrody książkowe. ZSP Szczerbice
wyraża wdzięczność Radzie Rodziców, Radnym ze Szczerbic: panu M.
Szymikowi, panu A. Cieślokowi, panu M. Masarczykowi oraz pani E.
Biernackiej, a także panu M. Prockowi, jak również pozostałym zaangażowanym rodzicom za zagospodarowanie imprezy oraz drobne
upominki dla każdego młodego sportowca. ZSP Szczerbice
KOLEJNY TRIUMF SPORTOWCÓW ZSP SZCZERBICE
Uczniowie ZSP Szczerbice zdominowali uczestników rozgrywanego w
Rybniku 24.05.2015 r. Biegu Wiosny w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska Biega”! Kolejny raz ambitni młodzi sportowcy zwyciężyli w
klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zdobywając Puchar Prezydenta Miasta Rybnika również w klasyfikacji indywidualnej klas IVVI uczniowie ZSP Szczerbice okazali się najlepsi. Wśród dziewcząt I
miejsce dla Marceliny Wystyrk, na drugim stopniu podium - Marta
Konsek, chłopcy nie chcieli być gorsi - I miejsce Jakub Pochcioł (kl V),
miejsce III dla Dawida Papieroka (kl IV).
Najlepsi na mecie otrzymali z rąk organizatorów puchary, dyplomy a
tak że bony towarowe o wartości 50-40 zł. Każdy, kto ukończył bieg
na dystansie określonym dla danej kategorii wiekowej (tutaj 1000 m)
został na mecie nagrodzony pamiątkowym medalem oraz słodkim
upominkiem.
Wyniki drużynowe:
1. ZSP Szczerbice, 2. ZSP Nr 7 Rybnik, 3. SP Nr 21 Wodzisław Śląski.
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ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO W ZSP SZCZERBICE
1.06.2015 r. w ZSP Szczerbice zorganizowano Święto Sportu Szkolnego połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Wszystkie oddziały przedszkolne oraz uczniowie szkoły podstawowej
przyszli w ten dzień ubrani na sportowo, aby wziąć czynny udział w
masowej imprezie. Dzieci zamanifestowały w ten sposób postawę
prozdrowotną i aktywnie włączyły się w rywalizację sportową, świetnie się przy tym bawiąc. Piękna pogoda, dobrze przygotowane boiska, nagłośnienie, liczni kibice, zaangażowanie wszystkich nauczycieli
i wychowawców ZSP Szczerbice podczas przeprowadzania konkurencji, sprzyjało rywalizacji w duchu „fair play”.
Każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego w tym dniu dla siebie. Oto
konkurencje tego dnia: biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców na
dystansie 280 m (po jednym uczestniku z klas I-VI stanowił skład
jednej sztafety), gry i zabawy ruchowe, konkursy dla 3, 4 latków,
wyścigi „na wesoło” dla oddziałów „0”, wyścigi rzędów dla klas
pierwszych, tor przeszkód na czas dla uczniów klasy drugiej, turniej
ringo dla dziewcząt, konkurs rzutów karnych, mecz piłki nożnej
chłopców: kl. VI - „Reszta Szkoły”, kometka dla chętnych, tenis stołowy na powietrzu, zabawy z piłkami dla zainteresowanych.
Dla wszystkich wychowanków Rada Rodziców ufundowała w tym
dniu słodki upominek. Czynny udział w tym radosnym dniu wzięło w
sumie 238 dzieci z całego ZSP.
Wszystkim uczestnikom organizatorom Święta Sportu Szkolnego
osobiście podziękował i pogratulował na zakończenie – Wójt Gminy
Gaszowice, pan Paweł Bugdol. Aktywna obecność pani dyrektor Edyty Knapik, zastępcy dyrektora pana Zbigniewa Goworowskiego oraz
przewodniczącej Rady Rodziców pani Hanny Bryłka zaowocowała
sprawnym przebiegiem imprezy oraz zintegrowaniem całej społeczności ZSP. Koordynatorem Święta Sportu Szkolnego był nauczyciel
wychowania fizycznego-Bogdan Langer.
ZSP Szczerbice

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Finał Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Rybnickiego
Dziewcząt i Chłopców, odbył sie w Gimnazjum w Piecach w dniu
22.05.2015 r. Startowały gimnazja z Jankowic, Lysek, Jejkowic, Pieców.
W kategorii dziewcząt zwyciężyły uczennice z Gimnazjum w Piecach w
składzie: Bannert Martyna, Sulka Weronika, Stępień Magda, Procek
Paulina. Indywidualnie najlepszą zawodniczką została Martyna Bannert, która oprócz złotego medalu otrzymała pamiątkową statuetkę z
rąk przedstawiciela Starostwa Pana Grzegorza Potysza. Dziewczęta z
naszej szkoły otrzymały również nagrody rzeczowe - sportowe torby.
Organizatorem Powiatowej Ligi Tenisa był Gminny Uczniowski Klub
Sportowy "Lider" a koordynatorem całej imprezy Iwona Wolnik. IW

Oto skład „złotej” drużyny, która obroniła puchar za zajęcie I miejsca
sprzed roku, a III raz z rzędu: Marcelina Wystyrk - kap., Jakub Pochcioł, Marta Konsek, Dawid Papierok, Marta Feliniak, Mateusz Papierok, Zuzanna Strokosz, Marta Gawliczek, Kacper Pochcioł, Dominika
Wśniewska, Sandra Giera, Wiktoria Raszczyk. Opiekun Zespołu: naKolejność sztafet dziewcząt:
uczyciel wychowania fizycznego Bogdan Langer.
1. SP 1 Rydułtowy, 2. ZSP Szczerbice, 3. ZS Rydułtowy (Orłowiec).
Dyrekcja ZSP Szczerbice dziękuje rodzicom, startującym uczniom za
nieodpłatny transport dzieci na zawody sportowe oraz wspaniały Startowało 9 sztafet.
doping dla drużyny!
ZSP Szczerbice
Kolejność sztafet chłopców:

SUKCES MŁODYCH BIEGACZY ZSP SZCZERBICE W RYDUŁTOWACH
30.04.2015 r. ulicami Rydułtów poprowadzono XXIII Memoriał J. Margicioka i L. Hałaczka. Sztafety szkół podstawowych dziewcząt i chłopców liczyły po 5 uczestników a dystans do przebiegnięcia wynosił ok.
2800 m. Doskonale spisali się reprezentanci ZSP Szczerbice. Dziewczyny zajęły II miejsce a chłopcy III.
Drużyny chłopców i dziewcząt zdobyły dla szkoły puchary, dyplomy, a
dla siebie nagrody rzeczowe. Licznie zgromadzeni kibice na trasie,
rodzice, koledzy gromkimi brawami i okrzykami radości nagrodzili
wychowawców za trud, wysiłek oraz wspaniały występ.

1. ZS Rydułtowy, 2. SP 1 Rydułtowy, 3. ZSP Szczerbice.
Startowało 12 sztafet.
Szkołę reprezentowały: Marta Konsek, Sandra Giera, Zuzanna Strokosz, Marta Gawliczek, Marcelina Wystyrk.
Skład chłopców: Dawid Papierok, Mateusz Szweda, Kacper Pochcioł,
Mateusz Papierok, Jakub Pochcioł. Uczniów przygotował nauczyciel
wychowania fizycznego Bogdan Langer.
P.S. ZSP Szczerbice dziękuje rodzicom za transport dzieci na zawody
oraz doping.
ZSP Szczerbice
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