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EGZEMPLARZ BEZP ATNY
333.000,00 z";
- bud$et województwa 'l!skiego – 333.000,00 z";
BUDOWA KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK
2012 W GMINIE GASZOWICE”
14 pa dziernika br. oficjalnie
otwarto kompleks boisk
sportowych w Piecach, wybudowanych w ramach rz!dowego programu „Moje
Boisko – Orlik 2012”.
Proces inwestycyjny przebiega" bardzo sprawnie dzi#ki czemu jest to jeden z
pierwszych obiektów sportowych budowanych w ramach
tegorocznej edycji programu,
oddanych do u$ytkowania w
naszym województwie.
Projektowanie kompleksu
zosta"o wykonane przez pani! Justyn# Wa"ach.
W ostatnich dniach maja br.
og"oszono przetarg nieograniczony, do którego przyst!pi"o czterech oferentów.
W dniu 20 lipca br. podpisano umow# na wykonanie
inwestycji z przedsi#biorstwem
DOMIREX pana
Zbigniewa Chmury z Miko"owa.

- bud$et Gminy Gaszowice
– 357.390,16 z".
W uroczystym otwarciu
Orlika na terenie Gimnazjum w Piecach udzia"
wzi#li: Senator Antoni Motyczka, pose" Marek Krz!ka"a, pose" Ryszard Zawadzki, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Augustyn
Kubik, przedstawiciel Urz#du Marsza"kowskiego Województwa 'l!skiego Janusz Abramowicz, przedstawiciele s!siednich gmin
m.in. burmistrz Rydu"tów
pani Kornelia Newy, dyrektor zwi!zku Subregionu
zachodniego Adam Wawoczny, dyrektor 'l!skiego
Kuratorium O&wiaty – Delegatura w Rybniku Maria
Lipi%ska, radni gminy Gaszowice, radni powiatowi
oraz siatkarze Jastrz#bskiego W#gla: Grzegorz (omacz, Pawe" Rusek, Patryk
Czarnecki.

Mamy nadziej#, $e obiekt
b#dzie s"u$y" wszystkim
mieszka%com gminy - zarówno m"odzie$y, jak i osobom doros"ym. Cieszymy
si#, $e w ramach rz!dowego
Zadanie zosta"o zako%czone programu mogli&my poszew terminie umownym. Ofi- rzy) ofert# sportow!. Ju$
cjalnego odbioru zadania dzi& w zamy&le mamy budow# kolejnych boisk ze
dokonano 30 wrze&nia br.
sztuczn! nawierzchni!.
Inwestycj# finansowano z
GCI
nast#puj!cych róde":
-

bud$et

pa%stwa

–
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50 LAT KGW W PIECACH

ZBIÓRKA ZU"YTEGO SPRZ#TU

W tym roku Ko"o Gospody% Wiejskich z Piec &wi#tuje swoje 50-lecie.

ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Obchody rozpocz#"y si# w niedziel#, 4 pa dziernika w Kapliczce, gdzie odprawiona zosta"a uroczysta Msza 'wi#ta.
10 pa dziernika na sali przy piecowskiej &wietlicy odby"a
si# jubileuszowa impreza. W&ród zaproszonych Go&ci znale li si#: Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk wraz
z ma"$onk!, Sekretarz Gminy - Sabina Ma%czyk, przedstawicielka Doradztwa Rolniczego w Rybniku - Jadwiga Gajewska, Prezes Gminnego Zwi!zku Rolników Kó"ek i Organizacji Rolniczych Damian Krauze, przewodnicz!ca Gminnej Rady Kobiet - Helena Szewczyk, So"tys Wsi PieceGabriela O&liz"o, przewodnicz!ca KGW z Jejkowic - Krystyna Pustelnik, przewodnicz!ca KGW z Gaszowic - Maria
Faucz, przewodnicz!ca KGW z Szczerbic - Janina Strzelec,
przewodnicz!ca KGW z Czernicy – El$bieta Kawulok, przewodnicz!ca KGW z (ukowa 'l. - Izabela Nowak. Zaproszony zosta" równie$, ale nie móg" uczestniczy) w imprezie
Radny Powiatowy i sponsor piecowskiego KGW – Jacek
Czogalla.

Urz!d Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 26 do 28
pa$dziernika 2009r. (poniedzia"ek-&roda) zbiórk# zu$ytego
kompletnego sprz#tu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórk! obj#te b#d!: lodówki, zamra$arki, du$y i ma"y sprz#t
AGD, monitory i telewizory, sprz#t komputerowy i telekomunikacyjny, urz!dzenia elektryczne i elektroniczne.
Zu$yty, kompletny sprz#t zbierany b#dzie nieodp"atnie na
ty"ach budynku Urz#du Gminy Gaszowice (za by"! piekarni!) w godzinach od 8.00 – 14.00.
Udzia" w akcji b#dzie Pa%stwa wk"adem w ochron# naszego
&rodowiska.
UWAGA! Zu$yty sprz#t elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym i nie mo$na go umieszcza) w pojemnikach z innymi odpadami.
GCI

GODZINY OTWARCIA ORLIKA

Podczas uroczysto&ci przypomniana zosta"a historia KGW
Od 19 pa dziernika do 30 listopada br. wszyscy zaintez Piec. Ciep"e s"owa podzi#kowania skierowane zosta"y pod
resowani
mog! skorzysta) z nowowybudowanego komadresem przewodnicz!cej Pani Magdaleny Neuman, oraz jej
pleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowo&ci
poprzedniczki Pani Zofii Ch"odek.
Dla wszystkich Pa% oraz dla zaproszonych Go&ci, okoliczno&ciowe laurki i wyst#py w gwarze &l!skiej, przygotowa"y
Piecowskie 'wietliki. Fina"em wieczoru by"a zabawa taneczna przy dobrej muzyce, która trwa"a do pó nych godzin
nocnych.
Historia Piecowskiego Ko"a si#ga roku 1959. Jego za"o$ycielk! by"a Pani Anna Tytko. Pe"ni"a funkcj# przewodnicz!cej przez 20 lat. W roku 1979 wybrano nowy Zarz!d, któremu przewodniczy"a Pani Hildegarda Porembska. Wówczas
ko"o liczy"o 72 Cz"onkinie. Kolejny Zarz!d wybrano w roku
1995. Stanowisko przewodnicz!cej nadal piastowa"a Pani
Porembska. Pe"ni"a t# funkcj# "!cznie 22 lata.

Piece. Obiekt jest czynny w dniach poniedzia"ek – pi!tek w godzinach 8.00 - 20.00, a tak$e sobot# w godzinach 10.00 – 20.00, i w niedziel# w godzinach 14.00 –
20.00. Osobiste rezerwacje prowadzone s! przez nauczycieli wf-u pracuj!cych w Gimnazjum Piece. GCI

DOTACJA DO UTYLIZACJI AZBESTU

Mieszka%cy Gminy Gaszowice którzy usun#li w roku
2009 materia" azbestowy (np. eternit) ze swojej posesji,
maj! mo$liwo&) ubiegania si# o dotacj# do jego utylizacji. Przypominamy, $e zgodnie z uchwa"! Rady Gminy
Gaszowice, w dniu 30 listopada mija termin sk"adania
W 1999 roku piecowskie KGW obchodzi"o swoje 40-lecie. kompletnego wniosku o dotacj# do utylizacji materia"u
Uroczysto&ci odby"y si# w restauracji ,,Pod Trojokiem” w azbestowego.
GCI
Gaszowicach.

Po &mierci Pani Porembskiej, wybrano nowy Zarz!d, oraz
przewodnicz!c! Pani! Zofi# Ch"odek. Wówczas Ko"o mia"o
ju$ swoje ,,miejsce na ziemi”, w obecnej &wietlicy. W 2003
roku zorganizowa"o spotkanie op"atkowe, a w roku 2004
Niedziel# Palmow! - pokaz lokalnego dziedzictwa kulinarnego, oraz Gminne Do$ynki. Gdy przewodnicz!c! Piecowskiego Ko"a by"a Pani Zofia, uda"o si# zakupi) piec, zastaw# sto"ow!, sztu)ce oraz wiele innych, potrzebnych do
funkcjonowania Ko"a przedmiotów. W roku 2007 wybrano
obecny Zarz!d oraz przewodnicz!c!, Pani! Magdalen#
Neuman. Dzisiaj ko"o liczy 25 Cz"onki%. W tym roku ponownie organizowa"o Niedziel# Palmow! oraz Do$ynki.
Najwi#kszym sukcesem jest jednak to, $e piecowskie Ko"o
Gospody% Wiejskich istnieje! Spotkania odbywaj! si# w
ka$dy drugi poniedzia"ek miesi!ca, w klubie przy &wietlicy
w Piecach. Zapraszamy na nie wszystkie ch#tne Panie. KGW

NOC FILMOWA
Z pi!tku na sobot# 16/17 pa dziernika 2009r. w &wietlicy
w Piecach odby"a si# Noc Filmowa - spotkanie integracyjne,
w którym wzi#li udzia" Wychowankowie 'wietlic z Czernicy, Gaszowic, Piec i Szczerbic oraz Harcerze z 27 DH Pogodne Serca z Gaszowic. Impreza rozpocz#"a si# o godzinie
19.00 a zako%czy"a wspólnym &niadaniem. Dla uczestników
przygotowano kanapki oraz s"odki pocz#stunek.
Sala przy piecowskiej &wietlicy zape"ni"a si# materacami,
karimatami, &piworami itp. a$ po same brzegi. Bogaty repertuar wybrany zosta" drog! g"osowania a najbardziej wytrwali
uczestnicy ogl!dali filmy do bladego &witu. Noc okaza"a si#
jednak zbyt krótka, aby zobaczy) wszystko to, co zamierzono. Zgodnie stwierdzono, $e imprez# trzeba koniecznie powtórzy), dlatego organizatorzy planuj! , $eby Noc Filmowa
sta"a si# piecowsk! tradycj!.
S.N
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E UROPEJSKA O DZNAKA J AKO%CI DLA
S ZKO Y P ODSTAWOWEJ W S ZCZERBICACH

23 wrze&nia w O&rodku Kultury „Zameczek” odby"o si#
pasowanie na przedszkolaka.
Pasowania dokona"y: Sekretarz Urz#du Gminy - Sabina
Ma%czyk oraz Kierownik
Referatu Ochrony 'rodowiska – Karina St#pie%.

darmowego j#zyka angielskiego i darmowego kó"ka
tanecznego. Wyremontowane pomieszczenie dawnej
sali gimnastycznej s"u$y
dzieciom jako sala do zaj#)
ruchowych, rytmicznych i
tanecznych.

W bie$!cym roku szkolnym
w naszej placówce zasz"y
liczne zmiany. Przede
wszystkim przyby"o nam
przedszkolaków i to g"ównie
najm"odszych. Obecnie mamy trzy grupy: sze&ciolatki,
pi#ciolatki i maluchy. Od
tego roku maluchy pozostaj!ce po godzinie 13.00 le$akuj!.

Zmieni"a si# kadra pedagogiczna. Zatrudniono trzy
nowe nauczycielki i pomoc
nauczyciela do grupy najm"odszej. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dzieci
pod kierunkiem swoich wychowawczy% przygotowa"y
dla ca"ego personelu pro- Szko"a Podstawowa im.
gram artystyczny i okolicz- Zygmunta Biernackiego w
Szczerbicach 6 pa dziernino&ciowe prezenciki.
ka 2009 r. otrzyma"a EuroKolejna nowo&) to Gazetka
pejsk! Odznak# Jako&ci za
Przedszkolaka, która dedyprojekt ‘Hobbies and intekowana jest naszym wychowankom i ich rodzicom. rests of European children’
realizowany w ramach proPrzedszkole
gramu eTwinning.

Dzieci oprócz podstawowej
oferty edukacyjnej dzieci z
grup starszych maj! mo$liwo&) skorzystania z odp"atnych zaj#) rytmicznych oraz

NADANIE SZTANDARU
14 pa dziernika gimnazjum obchodzi"o 10-lecie
istnienia. Z tej okazji szkole zosta" nadany sztandar. Uroczysto&) rozpocz#"a si# Msz! &w.
w ko&ciele parafialnym w Gaszowicach. Sztandar
wprowadzili przedstawiciele Rady Rodziców.
Ksi!dz proboszcz dokona" aktu po&wi#cenia.
Sk"ad pierwszego pocztu sztandarowego to:
Karolina Staniek, Kamil Bugdo" i Iwona Ole&.

O&rodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
zaprasza na

MARATON MUZYCZNY
w dniu 10.11.2009 r.

na godzin# 19.00
Przygrywa) b#d! zespo"y:
System, Impuls, Nastrój iRemix.
Bilety wst#pu -15 z" od osoby
zapisy i kupno biletów w kawiarni OKiS
w godz. od 8.00 do 20.00

W
roku
szkolnym
2008/2009 grupa szóstoklasistów pod opiek! nauczyciela j#zyka angielskiego
nawi!za"a wspó"prac# z
podstawówkami z Bu"garii
oraz z Finlandii. W ka$dej
z tych szkó" uczniowie mieli okazj# doskonali) znajomo&) j#zyka angielskiego
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zaanga$owani w realizacj#
projektu uczniowie podejmowali ró$norodne dzia"ania, maj!ce na celu nie tylko przybli$enie kultury naszej wsi, regionu i kraju
europejskim partnerom,
lecz równie$ poznanie zainteresowa% swoich rówie&ników z Europy. Uczniowie
przygotowywali mi#dzy
innymi prezentacje multimedialne o ulubionych
sportach, ksi!$kach, muzyce, filmach czy grach komputerowych. Szóstoklasi&ci
równie$ korespondowali z

uczniami z Finlandii.
W rezultacie zauwa$yli, i$
dzieci z ma"ej wioski –
Szczerbice, wcale nie ró$ni! si# od dzieci z innych
krajów europejskich.
Europejska Odznaka Jako&ci przyznawana jest przez
Centralne Biuro Programu
eTwinning szko"om dzia"aj!cym w partnerstwach,
które zdoby"y Krajow!
Odznak# eTwinning i których projekty uznawane s!
za wybitne z europejskiego
punktu widzenia. Nasza
szko"a otrzyma"a Krajow!
Odznak# Jako&ci w maju
2009 r. To osi!gni#cie niew!tpliwie zach#ci"o szczerbickich uczniów do realizacji kolejnego projektu w
obecnym roku szkolnym.
Tym razem uda"o si# naszej szkole zaprosi) do
wspó"pracy a$ 11 szkó" z
10 krajów Europy. S! to
szko"y z Wielkiej Brytanii,
Bu"garii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Turcji,
W"och, Estonii, Rumunii i
Macedonii. Stworzenie
„Europejskiego Przewodnika” pozwoli poszerzy)
uczniom wiedz# na temat
europejskich pa%stw jak
równie$ b#dzie kolejn!
niezapomnian! przygod!.
mgr in . Alicja Borkowska
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WYCIECZKA
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Grono”
informuje, $e s! wolne miejsca na wyjazd, na baseny termalne do Szaflar i Bukowiny Tatrza%skiej,
w dniach 14 – 15 listopada 2009r. Szczegó"owe
informacje pod nr tel.32/ 430 56 59.
O%RODEK KULTURY „ ZAMECZEK”
W CZERNICY
SERDECZNIE ZAPRASZA NA
BIESIAD$ „NA GÓRALSK% NUT$…”
w dniu 21.11.2009 r.

W programie wyst&p kabaretu „U BACY”
góralskie jad"o i z zabawa z DJ SEBI…
Cena biletu 35,00 z"otych od osoby.
Do nabycia w biurze O rodka Kultury.

BUDOWA KANALIZACJI
Rozpocz#to budow# kanalizacji w centrum Gaszowic.
Wykonawc! jest przedsi#biorstwo JAF z Rybnika. Budowa kilkuset metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej
potrwa do 30 listopada br.
GCI
Program II Gminnego Turnieju
Kó Gospody! Wiejskich w Gaszowicach
„Gwara l!ska na weso"o”
Data turnieju: 12 grudzie# 2009 roku
Szko a Podstawowa w Czernicy,
Godzina rozpocz"cia: 15:00
Konkurencje:
!
Prezentacja swojej miejscowo#ci, gminy, lub
powiatu ( tylko w przy#piewkach);
!
„Szukam pracy – CV na weso o” – scenka
kabaretowa;
!
Obrz"dy ludowe – temat dowolny, scenka
kabaretowa;
!
Potrawa; deser - poszczególne ko a przygotuj$ po jednym deserze, komisja ocenia wykonanie i dekoracja oraz smak.

Serdecznie Zapraszamy

W ARSZTATY

MUZYCZNE

W dniach 18-20 wrze&nia
2009r. chór Bel Canto przebywa" w naszych przepi#knych
Tatrach.
Chór zamieszka" w Pensjonacie „Malacina” w Poroninie.
Pierwszy przystanek by" w
Wadowicach. Zwiedzanie
&wi!tyni Matki Bo$ej która
by"a ko&cio"em parafialnym
m"odych lat Ojca &w. Jana
Paw"a II.

C HÓRU

Mszy &w. w Sanktuarium
M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach (votum wdzi#czno&ci
za ocalenie Ojca &w. Jana
Paw"a II po zamachu na placu
&w. Piotra 13 maja 1981r.
Podczas nabo$e%stwa chór
wykonuje pie&ni: „Pod Tw!
obron#”, „Kyrie” oraz „Ave
Maria”. Po Mszy &w. koncert
– pie&ni: „O Salutaris”,
„Offertorium”, „Ave Maria”,
„Serdeczna Matko”. S"uchacze zgotowali chórowi owacj#. Wieczorem &piewacy
spotkali si# na weso"ej biesiadzie.

Tu chór wykona" nast#puj!ce
utwory: Serdeczna Matko,
Wszystkie Trony, Alleluja.
Nast#pny przystanek to Sanktuarium M.B. Ga dziny Pod- 20.IX niedziela. Poroninko&ció" p.w. &w. Magdaleny.
hala w Lud mierzu.
Eucharystia w intencji gospoMiejsce pobytu chóru, to Po- darzy chóru Bel Canto, którzy
r o n i n w p e n s j o n a c i e obchodz! Jubileusz 25-lecia
„Malacina”.
zwi!zku ma"$e%skiego. Chór
Po obiedzie zwiedzanie Ba- u&wietni" Eucharysti# &piechledówki z ko&cio"em MB wem nast#puj!cych pie&ni:
Cz#stochowskiej z typowo „O Bo$e z nieba”, „Ave Mag ó r a l s k i m w y s t r o j e m ria”, „Panis Angelikus”,
(wspania"e drewniane, rze - „Benediction” i wszystkie
bienia). Opiekunami tej &wi!- sta"e cz#&ci Mszy &w. Tu zetyni s! Ojcowie Paulini. Tu spó" witany by" wyj!tkowo
równie$ chór za&piewa" kilka mile przez ks. celebransa,
który przed, w czasie i po
pie&ni maryjnych.
nabo$e%stwie serdecznie dzi#Jeszcze zwiedzanie ko&cio"a kowa" &piewakom a zw"aszw Poroninie.
cza p. dyrygentowi. Dla JubiWieczorem weso"y &piew i latów &piew chóru by" ogromanegdoty przy ognisku, pie- n! niespodziank!.
czeniu kie"basek, krupnioków Po obiedzie gospodarze zai w#dzonego boczku.
prosili zespó" na pyszne ciast19.IX Szaflary – Termy Pod- ka i kaw#. Chór z"o$y" $yczehala%skie. Wi#kszo&) chórzy- nia zacnym Jubilatom &piestów pierwszy raz korzysta"o wem: „Ch#tnie $e&my tu
z tej formy k!pieli, co by"o przybyli” i „Sto lat”.
nies"ychan! atrakcj!.
Wszystko dobre szybko si#
Po po"udniu wyjazd: Zakopa- ko%czy, wi#c o 15.00 trzeba
ne-Olcze, ko&ció" p.w. M.B. wyjecha) z go&cinnego PoroNiepokalanej od Cudownego nina.
Medalika. Tam w auli chór Nale$y doda), $e podczas
)wiczy pie&ni: „Dzwonek wyst#pów chóru solistami
Marii”, „Panis Angelikus”, byli: Bo$ena Kalisz i Mateusz
„Pije Jesu”, „Ave Maria”, Piecowski, akompaniowa"a
Szuberta, „Ave Maria” Cacci- Barbara Budak. Ca"o&) &pieni.
wu prowadzi" dyrygent p.
Chórzy&ci zwiedzili jeszcze Janusz Budak. Chór dzi#kuje
Ko&ció" „Naj&w. Serca Jezu- równie$ za po&wi#cenie i orsa” na Jaszczurówce. Po po"u- ganizacj! ca"ego wyjazdu
dniu spacer po Krupówkach. druhnie Danieli Merkel.
O 19.00 chór uczestniczy" we
Adelajda Porembska
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Dru$yna juniorów LKS
„Zameczek” Czernica po
raz drugi zdoby"a mistrzostwo Ligi Juniorów M"odszych Podokr#gu Racibórz.
W lidze bra"o udzia" 6 dru$yn. Rozegranych zosta"o
20 spotka%. Juniorzy wygrali 16 meczy, 2 zremisowali i 2 przegrali strzelaj!c
66 bramek a trac!c 29. Po
zako%czeniu sezonu na boisku zawita" Pose" RP
Grzegorz Janik, który za
zdobyte mistrzostwo uhonorowa" dru$yn# z Czernicy pi"k! i upominkami.

MISTRZAMI

Sk"ad dru$yny:
Newe Andrzej, Szymanowski Rafa", Szczepanek Szymon, Mika Damian, Kolarczyk Marek, Wn#ta Pawe",
Kozielski Przemys"aw, Kozielski Piotr, Weczerek
Miros"aw, Szymura (ukasz, Rydzy%ski (ukasz,
Laskowski Mi"osz, Mandera Dawid, Ko lik Rafa",
Wardenga Sebastian, Wawoczny Daniel, ,yme"ka
Daniel, Pytlik Andrzej, Laskowski S"awomir, Granieczny Mateusz.
P.B.

M ISTRZOSTWA W L EKKIEJ A TLETYCE
2 pa dziernika uczniowie Szko"y
Podstawowej w Gaszowicach
wzi#li udzia" w V Mistrzostwach
Miasta Rydu"towy w Lekkiej
Atletyce. Zawody zosta"y zorganizowane przez Uczniowski
Klub Sportowy „5 Plus” z Rydu"tów. Ka$dy z uczestników
móg" startowa) w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach.
Zawodnicy mieli do wyboru:
bieg na 60 metrów, skok w dal,
bieg na 300 metrów oraz bieg na
800 metrów dziewcz!t lub 1000
metrów ch"opców. Zawodnicy z
SP Gaszowice startuj!cy w grupie uczniów klas IV i m"odszych
zdobyli wiele czo"owych lokat, a
najlepsz! zawodniczk! zosta"a
wybrana uczennica SP Gaszowice: Weronika Sulka. Poni$ej
przedstawiamy wyniki uczniów z
SP Gaszowice.
Wyniki dziewczyn
i m"odszych:

klas

miejsce – Pawlas Klaudia.

- w skoku w dal: I miejsce
Sulka Weronika, III miejsce
Ole& Zuzanna, IV miejsce
Kluczniok Dorota, IX miejsce
Bluszcz Klaudia.

–
–
–
–

Z K ALENDARZA W ÓJTA
We wrze&niu 2009r. w"odarze Gminy Gaszowice brali udzia"
w nast#puj!cych spotkaniach i uroczysto&ciach:
01.09 - inauguracja roku szkolnego 2009/2010;
02.09 - spotkanie robocze ze so"tysami;
03.09 - spotkanie robocze w sprawie do$ynek gminnych;
06.09 - do$ynki gminne w Piecach. W tym samym dniu go&cili&my
przedstawicieli miasta Bruntal z Czech, z którymi przeprowadzili&my wst#pne rozmowy dotycz!ce wspó"pracy pomi#dzy gminami;
07.09 - spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Funduszu
Ochrony 'rodowiska w sprawie wniosków do programu niskiej
emisji i przydomowych oczyszczalni &cieków;
08.09 - spotkanie w Starostwie Powiatowym sprawie wspólnej budowy pomnika papie$a Jana Paw"a II dla mniejszo&ci polonijnej w
miejscowo&ci Kaczika w Bukowinie Rumu%skiej;
10.09 - narada z dyrektorami szkó" i przedszkoli;
10.09 - spotkanie z Prezesem i Komendantem Gminnym OSP w
sprawie przysz"orocznego bud$etu;
12.09 - udzia" w Powiatowych Zawodach Ochotniczych Stra$y Po$arnych w Jankowicach;
13.09 - zako%czenie sezonu lotowego Polskiego Zwi!zku Hodowców Go"#bi Pocztowych w Gaszowicach;

- w biegu na 800 metrów: 23.09 - pasowanie na przedszkolaka w Czernicy;
IV miejsce – Pawlas Klaudia,
23.09 - spotkanie zainicjowane przez Zwi!zek Subregionu ZachodV miejsce – Bluszcz Klaudia.
niego z przedstawicielami Miasta Mohelnice w Czechach dot.
Wyniki ch"opców klas IV wspó"pracy partnerskiej pomi#dzy gminami;
i m"odszych:
23.09 - uroczystej uruchomienie iluminacji Starostwa Powiatowego
- w biegu na dystansie 60 me- w Rybniku.
trów: VII miejsce – Mazurek
Mateusz
INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO
- w skoku w dal: II miejsce –
Mazurek Mateusz, IV miejsce –
Myszak Marek, VII miejsce –
Zientek Szymon.
- w biegu na dystansie 300 metrów: IV miejsce – Hajdukowski
Marcin, VIII miejsce – Grzenia
Marek.

- w biegu na dystansie 1000
metrów: II miejsce – Zientek
Szymon, III miejsce – Mika SzyIV mon, VI miejsce – Grzenia Marek.

- w biegu na dystansie 60 metrów: I miejsce – Sulka Weronika, III miejsce – Chowaniec
Anna, V miejsce – Kluczniok
Dorota.
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W sztafecie mieszanej dziewczyn i ch"opców na dystansie
4x100 metrów III miejsce zdobyli: Chowaniec Anna, Sulka Weronika, Mazurek Mateusz, Myszak Marek. W punktacji dru$ynowej dziewcz!t i ch"opców klas
IV i m"odsi reprezentanci Szko"y
Podstawowej w Gaszowicach
zaj#li II miejsce zdobywaj!c
okaza"y puchar dla szko"y.

- w biegu na 300 metrów: II
Uczniów do zawodów przygotomiejsce – Chowaniec Anna, VI
wa" nauczyciel WF (ukasz Womiejsce – Ole& Zuzanna, VII
jaczek.

Nowy rok sportowy 2009 – 2010 w Szkole Podstawowej w
Gaszowicach oficjalnie zainaugurowali uczniowie klas starszych szóstego pa dziernika punktualnie o godzinie 12.
Grupa m"odsza – klasy od I do III zainaugurowa"a rok sportowy 7 pa dziernika równie$ o godzinie 12. W zawodach
udzia" wzi#"o 149 uczniów i uczennic z klas I do VI, rywalizuj!cych na ró$nych dystansach o tytu" Mistrza i Mistrzyni
Szko"y oraz klasy w poszczególnych kategoriach wiekowych. We wszystkich kategoriach osobno startowa"y dziewczyny jak i ch"opcy. Klasy od I do III startowa"y w swoich
grupach wiekowych na dystansie odpowiednim do rozwoju
fizycznego (100-200 metrów). Klasy starsze od IV do VI
rywalizowa"y w kategorii otwartej na dystansie 500 metrów.
Zwyci#zcami zostali:
- w klasach 1: Grzenik Wiktoria oraz Bober (ukasz.
- w klasach 2: Kula Nikola oraz Deszczka Dominik.
- w klasach 3: Chowaniec Anna oraz Kufka Dawid.
W grupach najstarszych zwyci#zcami zostali: Turek Klaudia
oraz Dudek Dawid zdobywaj!c tytu" Mistrzyni i Mistrza
Szko"y roku szkolnego 2009-2010.
Wszyscy medali&ci poszczególnych kategorii wiekowych
zostali nagrodzeni dyplomami oraz s"odkimi upominkami.
PRZYGOTOWA(: WOJACZEK (UKASZ
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Na zdj&ciach od góry z lewej strony: 1 - uczniowie z
Burgas w Bu"garii; 2 - Dyrektor Gimnazjum w Piecach
z nowonadanym sztandarem; 3 - poczet sztandarowy; 4
- obchody 50-lecia KGW Piece; Prawa strona od góry: 5 - pasowanie na przedszkolaka w Czernicy; 6 lekkoatleci z SP Gaszowice; 7 - wyst#p „'wietlików”
podczas obchodów 50-lecia KGW Piece; 8 - chór Bel
Canto podczas wyjazdowych warsztatów.
Na pierwszej stronie zdj&cia z otwarcia Orlika na
Piecach, od góry: 1 - symboliczne przeci#cie wst#gi;
2 - wyst!pienie parlamentarzystów; 3 - Przewodnicz!cy
Rady Gminy Marek Masarczyk, przekazuje pi"ki zakupione przez radnych.
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