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„Zapomniane zwyczaje naszych przodków” powróciły
13-tego grudnia br. w piątek, w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łukowie Śląskim odbył się happening podsumowujący projekt „Zapomniane zwyczaje naszych przodków”. Na wydarzenie to zapraszało Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw
Społecznych U’RWIS oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego – realizatorzy projektu.
Pierwsza część wydarzenia poświęcona była prezentacji projektu. Członkowie U’RWIS-a zaprezentowali wszystko to, co działo się w jego ramach. Było to między innymi 11 warsztatów
regionalnych dla dzieci z terenu Gminy Gaszowice. Warsztaty
prowadzone były przez Panie z KGW z Łukowa Śląskiego,
osoby z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń oraz utalentowani
artystycznie mieszkańcy gminy. Tematyka warsztatów nawiązywała do dawnych regionalnych zwyczajów i tradycji
(wyskubek pierza, plecenie wianków świętojańskich, kiszenie
kapusty i ogórków, lepienie z gliny, plecenie koszów z wikliny,
robienie ozdób świątecznych itp.). Prócz warsztatów regionalnych dzieci brały udział w spotkaniach prowadzonych pod hasłem: zapomniane zwyczaje w nowoczesnej formie. Celem tych
spotkań było zilustrowanie tego wszystkiego czego nauczyli się
podczas warsztatów regionalnych. Ilustracje te zostały wykorzystane w powstałej w ramach projektu gry planszowej
„Duchy i racuch – śladami zapomnianych zwyczajów”. Sama
gra również nawiązuje do 11 lokalnych tradycji i zwyczajów,
które zostały przywołane w ramach projektu. Ale to nie koniec
efektów. Prócz gry, powstał również kalendarz na 2014 rok,
który za pomocą fotografii obrazuje wszystko to, co działo się
na poszczególnych warsztatach. Każdy uczestnik wydarzenia
otrzymał egzemplarz gry i kalendarza.

Na zdjęciach powyżej „U’rwisowy” Mikołaj w Piecach i Szczerbicach.

W drugiej części happeningu każdy uczestnik mógł spróbować
przysmaków, które uczestnicy projektu przygotowali podczas
warsztatów, w tym kiszonej kapusty, ogórków, smalcu czy powideł śliwkowych, a także spróbować swoich sił na przykład
przy darciu pierza, pleceniu koszy, czy lepieniu z gliny.
A wszystko to za sprawą 11 stoisk degustacyjno-poznawczych
przygotowanych przez organizatorów i uczestników projektu.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację
„Zapomnianych zwyczajów naszych przodków” w tym przede
wszystkim przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich z
Łukowa Śląskiego, za poświęcony czas i zaangażowanie oraz
jego uczestnikom - dzieciom, które niestrudzenie i zawsze z
uśmiechem na twarzy przychodziły na kolejne warsztaty i spotkania. Relację fotograficzną z happeningu oraz całego projektu
przygotowaną przez Edytę Mrozek można zobaczyć na stronie
www.u-rwis.com oraz na profilu Facebook Stowarzyszenia
U’RWIS.
Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza kalendarza
lub gry „Duch i racuchy – śladami zapomnianych zwyczajów”
prosimy o kontakt mailowy urwis09@gmail.com
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS
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Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w
Piecach, zaprasza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
która odbędzie się 11.01.2014r. od godziny 19.00 w domu
przyjęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach przy
ul.Rydułtowskiej. Koszt: 120 zł/od pary. W ramach biletu
oferujemy: obiad, kawę i ciastko, zimną płytę oraz oprawę
muzyczną (DJ). Zapisy i dodatkowe informacje: sekretariat
szkoły tel.32/4305519. Ilość miejsc ograniczona.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na:
Biesiadę Śląską w dniu 25 stycznia 2014r. (cena 30 zł
od osoby). Dodatkowe informacje i bilety do nabycia w
kawiarni ośrodka kultury.
Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Czernicy zaprasza wszystkich na Zabawę Karnawałową, która
odbędzie się 8 lutego 2014 roku w Ośrodku Kultury
„Zameczek” w Czernicy.
Bilety do nabycia w sekretariacie Szkoły w cenie 120 zł od
pary do 31 stycznia 2014. Początek zabawy o godzinie 19.00.
Zagra zespół Nowi. Serdecznie zapraszamy.
Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach serdecznie zaprasza na HAWAJSKI BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 18
stycznia 2014r. od godziny 19.00 w hali OKiS Gaszowice.
Koszt 90 zł od pary. W ramach biletu kawa i ciastko, ciepłe
danie oraz oprawa muzyczna. Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły, tel. 32/430 55 80.
Ośrodek Kultury „Zameczek” serdecznie zaprasza dzieci na
spektakl pt. „Pan Twardowski” w dniu 14 stycznia
2014r. o godz. 10.00.

Kup Działkę w Gaszowicach
Wójt Gminy Gaszowice ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych składających się z działki nr 1797/358;
1798/358; 1799/358 położonych w miejscowości Gaszowice przy
ul. Wiejskiej (boczna), zapisanych w księdze wieczystej
KW GL1Y/00113636/4.
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:
1. działka nr 1797/358 o pow. 0,0818 ha, cena wywoławcza
39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł;
2. działka nr 1798/358 o pow. 0,0816 ha, cena wywoławcza
39.300,00 zł wadium 4.000,00 zł;
3. działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha, cena wywoławcza
39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł.
W/w nieruchomości położone są w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Kształt działki w rzucie
poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie.
Przydatność do zabudowy dobra. Dojazd do nieruchomości drogą
gminną. W ciągu ul. Wiejskiej znajdują się podstawowe media
infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna. Natomiast w bliskim sąsiedztwie działek
znajduje się aktualnie sieć energetyczna.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014r. o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w
formie gotówkowej do dnia 22 stycznia 2014r. Pełne ogłoszenie o
przetargu na stronie www.gaszowice.pl. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.32/4327151.

NUMER

12 (96)

PODZIĘKOWANIE
9 listopada 2013 roku, wczesnym rankiem na naszą rodzinę spadła
ogromna tragedia. Spaleniu uległ nasz dom rodzinny, znajdujący się
w Łukowie Śl. przy ul. Leśnej 4. W jednej chwili 6 osób straciło dach
nad głową. Od samego początku mogliśmy liczyć na wsparcie ludzi
o wielkich sercach, wrażliwych na ludzką krzywdę.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w pierwszych godzinach podali pomocną dłoń oraz tym, którzy obecnie pomagają nam w
różny sposób przetrwać ten najtrudniejszy dla nas czas.
Dziękujemy przede wszystkim PARAFIANOM, którzy nie szczędzili
ofiar złożonych przed kościołem 16-17 listopada. Za zgodą ks. Proboszcza pieniądze zostały zdeponowane na koncie parafialnym
i zostaną wykorzystane przy odbudowie domu.
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Gaszowicach za zaproponowanie
nam do tymczasowego zamieszkania lokalu znajdującego się przy
OSP w Gaszowicach.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rybniku za zakup niezbędnego sprzętu AGD (nasz uległ zniszczeniu). Dziękujemy Radnym,
Sołtysowi, Sąsiadom, Radzie Parafialnej, Hodowcom gołębi pocztowych i wszystkim, którzy pomagają nam odnaleźć się w trudnej sytuacji i niejednokrotnie przebrnąć przez gąszcz przepisów i spraw,
z którymi przyszło nam się zmierzyć.
Dziękujemy ofiarodawcom i paniom z Koła Charytatywnego za zbieranie datków przed kościołami w Czernicy oraz w Gaszowicach i w
Szczerbicach.
Pełni wdzięczności Ewa Styczeń(zd. Mikółka) z rodziną, Jan Mikółka z synem.

OPŁATA ŚMIECIOWA
Termin wnoszenia opłat za aktualny kwartał upływa 20 grudnia
2013r. Do tego czasu należy uiścić kwotę za miesiąc październik,
listopad i grudzień. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym
okresie pieniądze trafiły na konto Urzędu Gminy. Osoby, które nie
wnoszą opłat w terminie narażone są na poniesienie dodatkowych
kosztów.
Referat Ochrony Środowiska UG
ZAPŁATA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W związku z licznymi wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dokonywanymi przelewami przez osoby trzecie, Urząd
Gminy prosi o unikanie takich sytuacji, gdyż spowoduje to zwrot
wpłat i powstanie zaległości. Wskazuje się rozwiązanie poprzez dokonywanie wpłat w placówkach pocztowych, bankach na książeczkach przekazanych przez gminę lub wpisywanie w tytule przelewu
informacji, że opłata dokonywana jest ze środków przekazanych
przez (imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres
nieruchomości, na którą złożono deklarację).
Referat Księgowości UG

INFORMACJA BANKU BGŻ
Przypominamy, że trwa sezon ubezpieczania upraw rolnych. Jeśli
prowadzicie Państwo działalność rolniczą i chcecie zabezpieczyć
sytuację finansową gospodarstwa przed skutkami niekorzystnych
zjawisk pogodowych w okresie zimowym zapraszamy do Oddziału
Banku BGŻ w Rybniku przy ul. Sobieskiego 26. Bank zaproponuje
Państwo solidne ubezpieczenie upraw (zboża lub rzepak) przygotowane przez Concordia Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych czy ujemnych skutków przezimowania.
Proszę pamiętać – jeśli pobieracie Państwo dopłaty bezpośrednie,
ubezpieczenie minimum 50% powierzchni upraw jest obowiązkowe.
Do 50% składki może zostać dofinansowane z budżetu państwa.
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PROJEKT PROFILAKTYCZNY

ŚLĄSK – TU MIESZKAM

Listopad oznacza czas wzmożonych działań profilaktycznych w
naszej szkole. Po raz czwarty realizowany był Międzygimnazjalny
Projekt Profilaktyczny pod hasłem „Narkotyki? Ja dziękuję, ja chcę
żyć!”, w którym wzięły udział gimnazja powiatu rybnickiego. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu
Rybnickiego oraz Wójtowie Gmin Gaszowice, Jejkowice i Świerklany. W ramach projektu odbyły się:

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie koła dziennikarskiego
i fotograficznego Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach
uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ETNOLOG – ZALOGUJ SIĘ NA LUDOWO! Pracując metodą projektu, odkrywali lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje, a następnie
dokumentowali swoją pracę poprzez teksty, zdjęcia i filmy.
Efekty działań prezentowali w internecie na prowadzonym blogu
ETNOPIECE. http://blogiceo.nq.pl/etnopiece/

- Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień –
7.11.2013r. (gimnazjum w Jejkowicach);
- Rozgrywki profilaktyczne – 18.11.2013r. (gimnazjum w Jankowicach);
- Debata profilaktyczna – 28.11.2013r. (gimnazjum w Piecach).
Z radością informujemy, że w powiatowym konkursie wiedzy o
uzależnieniach nasi uczniowie po raz kolejny zdobyli wysokie miejsca!
I miejsce – Jolanta Mandrysz z IIIB
II miejsce - Rudolf Michna z IIIB
IV miejsce - Nikola Szymańska z IIIA.
Wszystkim gratulujemy!
W czasie rozgrywek w Jankowicach walka była zacięta. Uczestnicy
musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale też pomysłowością i wiedzą na temat radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych, dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych. Uczniowie
naszej szkoły zdobyli III miejsce.
Spotkaniem zamykającym projekt była tradycyjnie debata profilaktyczna, poświęcona tematyce uzależnień. Uczestnicy mieli okazję
porozmawiać o problemach młodego pokolenia, wzajemnie wymienić się poglądami dotyczącymi motywów sięgania po środki uzależniające, jak również zobaczyć filmy profilaktyczne, które poszerzały podejmowaną tematykę. Cennym doświadczeniem była wzajemna wymiana spostrzeżeń między uczniami a grupą dorosłych, którą
reprezentowali pedagodzy i psycholog z zaproszonych gimnazjów, a
także przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i Wójt
naszej gminy.
Katarzyna Skupień

SZKOLNE CZYTANIE FREDRY
Kontynuując Narodowe Czytanie Fredry, 6 listopada br. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w
Piecach odbyło się Szkolne
Czytanie Fredry. Pierwszoklasiści zaprezentowali takie
utwory jak: „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, „Cygan i
baba”, „Bajkę o osiołku”,
fragmenty „Zemsty”. Uczniowie nie tylko czytali teksty,
gra aktorska była wyrazista,
odzwierciedlała treść i humor
pisarza. Kamil Lampa potrafił znakomicie wcielić się w rolę Papkina, czym rozweselił całą widownię. Sara Chrószcz odtwarzała postać
Klary z komedii „Zemsta” oraz małpki z utworu „Małpa w kąpieli” i
zagrała to profesjonalnie. Aleksandra Ochojska odczytała tekst o
figlarnej małpce, a Patrycja Blomkowska „Bajkę o osiołku” i utwór
„Paweł i Gaweł". W postaci tytułowe „Pawła i Gawła” wcielili się
Jakub Grzenia i Tomasz Urbisz. Szkolne Czytanie Fredry zorganizowała nauczycielka języka polskiego, pani Beata Małek. Mnie najbardziej podobał się zaprezentowany fragment testamentu Papkina czytany przez Kamila Lampkę. Uważam, że wszyscy, którzy brali udział
w tym przedstawieniu, zagrali jak profesjonaliści. Może ktoś z nich
zostanie w przyszłości aktorem?
uczennica Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, Karolina Cichy

20 maja br. projekt w formie wystawy fotograficznej „Śląsk – tu
mieszkam” został zaprezentowany społeczności lokalnej gminy
w ramach spotkań rodziców, a następnego dnia wystawę zwiedzili gimnazjaliści wraz z nauczycielami. W czasie wakacji fotografie można było oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gaszowicach, w kolejnych dwóch miesiącach wystawa gościła
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy, a do końca grudnia ekspozycja będzie znajdować się w Bibliotece Publicznej
Miasta Rydułtowy im. H. M. Góreckiego. Prezentujemy zdjęcia
bardziej i mniej znanych miejsc w Gminie Gaszowice - budynki,
krajobrazy. Prace w formie reportażu utrwalają dożynki gminne.
Pozostałe zdjęcia ukazują kuchnię śląską – serce rodzinnego
domu. Fotografie wykonano w izbie tradycji SP w Czernicy,
podczas lekcji regionalnej w Muzeum w Rybniku oraz warsztatów z etnografem z Pracowni Etnograficznej im. W. Dynowskiego w Warszawie.
Program ETNOLOG – ZALOGUJ SIĘ NA LUDOWO! realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura
ludowa”. Partnerem programu było Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. W. Dynowskiego w Warszawie.
Dziękuję za współpracę w realizacji projektu p. Helenie Białek,
p. Ewie Kowol, p. Iwonie Kwiatoń, p. Barbarze Laszczyńskiej.
opiekun projektu, Beata Małek
Informacje organizacji pozarządowych
PODSUMOWANIE SEZONU CHÓRALNEGO
Dzień św. Cecylii kończy całoroczną pracę chóru „Bel Canto”. W tę
uroczystość po Mszy Św. członkowie chóru z gronem przyjaciół
spotkali się w kawiarni OKiS na miłej biesiadzie. Wspomnieniom
i osiągnięciom poświęcono wiele uwagi. Do tych największych należą obchody 20-lecia chóru i organizacja konkursu o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego im.R.Tronta. Te dwie uroczystości
zgromadziły wiele osób. Oprócz świetnej zabawy, były również
występy na bardzo wysokim poziomie.
W tym miejscu chcę szczególnie podziękować firmie nagłaśniającej
UNISTER, za wspaniały odbiór konferansjerki i wykonywanych
utworów. Ten miniony rok był dla chóru „Bel Canto” pracowity
i owocny, a to w dużej mierze dzięki Wam – sympatykom i miłośnikom muzyki chóralnej.
Cześć pieśni – Chórzystka
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje w dniach
03.04.2014 r. – 06.04.2014 r. [czwartek, piątek, sobota, niedziela]
wycieczkę do Gdańska
W programie wycieczki: zwiedzanie Malborka, Gdańska, Gdyni,
Sopotu, Torunia oraz rejs statkiem na Hel. Koszt: 698 zł/osoba. Zapisy do 15.01.2014r. Zaliczka 300 zł. Zapisy w kawiarni ośrodka kultury (tel. 32 4305485 lub 608013387). W cenie wycieczki opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem. Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów. Zapraszamy wszystkich chętnych.
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ - ZACZYNAMY ODLICZANIE!

W naszym przedszkolu przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
ruszają pełną parą już na początku grudnia. Bardzo ważnym elementem jest ubieranie przedszkolnej choinki! Każda grupa dekoruje
swoje drzewko na swój sposób. Starsze dzieci mogą wykonywać
trudniejsze ozdoby, wymagające większej sprawności manualnej.
Młodsze dzieci, gdy otrzymają różnokolorowe paski pocięte na kawałki, bez trudu radzą sobie ze sklejeniem łańcucha. Dzieci z grupy
„Pszczółek” zaprosiły swoje mamy i z ich pomocą wykonały ozdoby
choinkowe. Wspólnie ubrali choinkę w sali, a także wykonali śliczne
misie, które są ozdobą dużej żywej choinki stojącej na korytarzu.
Kolejnym sygnałem zbliżających się świąt były odwiedziny św.
Mikołaja. To ważne wydarzenie dla wszystkich przedszkolaków.
Pani Katechetka angażując przedszkolaki w krótkie przedstawienie
pokazała skąd się wziął zwyczaj obdarowywania się prezentami 6
grudnia. Ale to dopiero półmetek naszych przygotowań. Teraz czas
na świąteczne ciasteczka. Starsze grupy sprawiły, że przedszkole nie
tylko wygląda świątecznie, ale i tak pachnie. Największą radość
sprawia dzieciom dekorowanie i oczywiście sama degustacja wypieków. Jeszcze przed nami kolędowanie dzieci z grup młodszych,
podczas którego odwiedzą nas dzieci z kółka muzycznego. Może
taki koncert sprawi, że ich grono się powiększy. Ukoronowaniem
świątecznych uroczystości są Jasełka w wykonaniu starszych grup.
To duże wydarzenie, do którego dzieci przygotowują się przez cały
grudzień. Będzie to okazja do wspólnego kolędowania i złożenia
sobie świątecznych życzeń. Przedszkole Czernica, Małgorzata Gruszka
BARBÓRKOWY SPEKTAKL
Tradycje górnicze mają na Śląsku długą tradycję. Ciężka, wyczerpująca praca, trudne warunki, nieustanne ryzyko towarzyszą górnikom
na co dzień. Tegoroczne obchody barbórkowe specjalnym programem artystycznym uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Gaszowicach.
Zebrani na hali OKiSu przedstawiciele górniczego stanu podziwiali
występy młodych artystów, którzy na początku zaprezentowali wiązankę śląskich szlagierów w iście rewiowej oprawie. Następnie swoim kunsztem popisywali się członkowie koła tanecznego. Taniec w
ich wykonaniu wzbudził prawdziwy zachwyt widowni. Punktem
kulminacyjnym uroczystości była autorska inscenizacja baśni o Kopciuszku w wydaniu gwarowym. Dowcipne dialogi, komediowa konwencja, sceny teatralne przeplatane popularnymi piosenkami ze
specjalnie zmienionymi tekstami – to wszystko przełożyło się na
pełną humoru, ciepłą opowieść o uniwersalnych treściach.
Na osobną uwagę zasługiwały drobiazgowe elementy dekoracji,
przepiękne kostiumy z epoki oraz umiejętności uczniów, którzy
zaprezentowawszy pełnię swoich możliwości, podarowali swoim
ojcom, dziadkom i krewnym najpiękniejszy barbórkowy upominek.
Koordynatorem widowiska, reżyserem, autorem scenariusza była
pani Danuta Witkowska. Układ taneczny przygotowała pani Ewa
Bizoń, natomiast za część muzyczną odpowiadała pani Karina Marcol.
SP Gaszowice
ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Od 1 grudnia 2013 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaszowicach, filia w Czernicy, można oglądać dwie ekspozycje:
- naukową - ”Kobiety w nauce” przyjechały do nas z Warszawy.
Organizatorem jest PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach.
- oraz fotograficzną - „Gruba” czyli kopalnia w fotografii, przygotowana przez miejscowego pasjonaty – fotografa, amatora Jerzego
Kawuloka.
Zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki w Czernicy i zapoznania się
z życiorysami sławnych, polskich kobiet oraz do poznania miejsca
pracy górników w przeddzień ich święta górniczego.
E.Kowol

NUMER

12 (96)

MIKOŁAJ NA PIĄTKĘ
2 renifery (bardzo wiernie ucharakteryzowane konie!), Elf, 4
Aniołki i 3 Diabły – to drużyna Świętego Mikołaja, która już po
raz piąty (!!!) spotkała się z dziećmi z Gminy Gaszowice, rozdając
im słodkości.
Święty nie zapomniał i po raz kolejny odwiedził wszystkie sołectwa obdarowując dzieci słodyczami. Zaprosili go członkowie Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS
oraz Urząd Gminy Gaszowice.
Mikołaj wraz ze swoim orszakiem spotykał się w każdym sołectwie z dziećmi o umówionych godzinach. Święty rozmawiał z
dziećmi, słuchał piosenek i wierszyków oraz co najważniejsze
rozdawał paczki ze słodyczami. Każde dziecko, które przyszło na
spotkanie otrzymało mały podarunek. Aniołki częstowały piernikami i ciasteczkami, upieczonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich,
zaś przyjazne diabły pytały dzieci (i upewniały się u Rodziców!)
czy na pewno były grzeczne.
Po odwiedzeniu wszystkich sołectw, orszak Świętego Mikołaja
odwiedził najmłodszych w Szpitalu w Rydułtowach. Święty spotkał się z pacjentami Oddziału dziecięcego, życząc im szybkiego
powrotu do zdrowia i rozdając paczki ze słodkościami, które chociaż w niewielkim stopniu umilą im pobyt w szpitalu. Mikołaj
odwiedził każdą salę i każdego pacjenta.
Projekt „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem” został współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Gaszowice.
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych –
U’RWIS serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom oraz osobom,
które pomogły Nam w realizacji akcji – „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem” i walnie przyczyniły się do jej sukcesu.
A byli to: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "CRIS", Firma
"LORKEN-TECH" Henryk Bugdol, Firma "CYRANEX" Mirosław Cyran, Firma Rduch Edward, Firma "AGEK" Edward Kuźnik, Lakiernictwo Samochodowe - Henryk Głombica, P.H.U.P.
"DOMIX" Janyga, Firma TWIST Sp. z o.o., Sklep Wielobranżowy
„Lewiatan” z Łukowa Śl., Sklep Wielobranżowy Józef Stebel,
Sklep Spożywczy - Czesław Lampert, Radni gminni i powiatowi,
Sołtysi, Pan Zenon Mielimonka oraz pozostali darczyńcy, którzy
zechcieli pozostać anonimowi.
U’rwis
ŚWIĘTO DYNI
24 listopada 2013r. Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy z Gaszowic, Piec, Szczerbic, Łukowa Śląskiego i Czernicy wraz z KGW
Jejkowice uczestniczyły w I Międzygminnym Festiwalu Dyni w
Jejkowicach. Panie przygotowały przeróżne potrawy z dyni: zupy,
dżemy, sałatki, ciasta, ciasteczka, placuszki, budyń, bigos, kompoty
itp. Wszyscy byli zaskoczeniu różnorodnością potraw i ich smakiem. Została odczytana historia dyni i przedstawione jej walory.
Uroczystość uświetniły dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum
w Jejkowicach. Przedstawiły inscenizacje i piosenki po śląsku. Organizatorem był Urząd Gminy Jejkowice i Szkoła podstawowa w
Jejkowicach. Gośćmi byli m.in. europosłanka Małgorzata Hanzlik,
przedstawiciele starostwa, wójtowie gmin. Przewodniczące KGW
otrzymały książki i pestki dyni, aby na drugi rok wyhodować dynie
i uczestniczyć w II Festiwalu Dyni. Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
Spokojnych, bezpiecznych i pełnych radości Świąt
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku życzy
Zarząd Gminny OSP

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury w Czernicy na kolejne spotkanie z cyklu KOBIET AKTYWNYCH
24 STYCZNIA 2014 O GODZINIE 17.00
tym razem spotkanie z wizażystką temat: „Stylizacja twarzy”.
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PATRIOTYZM JEST DLA ODWAŻNYCH

GKS DĄB GASZOWICE – Barbórkowe Granie

12 XI 2013r. o godz. 17.00 w hali Ośrodka Kultury i Sportu
w Gaszowicach miała miejsce prapremiera spektaklu teatralnego
zatytułowanego „Kiedy my żyjemy...” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Polskiego z Gaszowic.

30 listopada br. po raz 38 na boisku sportowym w Piecach odbyło
się spotkanie towarzyskie pomiędzy zawodnikami Klubu, którzy
na przestrzeni lat reprezentowali nasze barwy a zawodnikami aktualnie występującymi w naszych drużynach. Zawodnicy tzw.
Oldboy byli prowadzeni przez Krystiana Bednorza, który jako
jedyny brał udział we wszystkich dotychczasowych spotkaniach.
W barwach Jego drużyny wystąpili: Wiesław Bugdol, Paweł Bugdol, Rafał Ochojski, Dominik Pluta, Tomasz Sobeczko I, Tomasz
Sobeczko II, Mateusz Łyżwiński, Mateusz Musioł, Michał Stajer,
Adam Bednorz, Piotr Kozielski, Przemysław Kozielski.
Aktualnych reprezentantów GKS Dąb Gaszowice prowadził kapitan I zespołu Zbigniew Zdrzałek, nasi zawodnicy wystąpili w składzie: Bogusław Porwoł, Krzysztof Mielimąka, Mateusz Orzeł,
Krzysztof Gwóźdź, Przemysław Sznajder, Zbigniew Bienia, Daniel Pikus, Stefan Jezusek, Artur Sapek, Zbigniew Zdrzałek, Tomasz Salwiczek (kierownik drużyny), Szymon Krentusz.
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Oldboy Gaszowcie 6-3
GKS Dąb Gaszowice. Bramki zdobyli: Paweł Bugdol, Krystian
Bednorz (k), Rafał Ochojski, Dominik Pluta, Tomasz Sobeczko II,
Wiesław Bugdol - Artur Sapek, Krzysztof Mielimonka, Daniel
Pikus.
Relacja z meczu dostępna jest na portalu nowiny.pl, pod adresem:
h ttp ://spo r t.no win y. p l/9 5479 -38 -me c z -b a r bor ko wy- wpiecach.html
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć wszystkim kibicom, sponsorom, zawodnikom, trenerom
i działaczom GKS Dąb Gaszowice najserdeczniejsze życzenia,
spokojnych, radosnych, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów i sportowych emocji Nowego Roku 2014.
Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd GKS Dąb Gaszowice

GMINNY TURNIEJ GIER I ZABAW
28.11.2013r. gospodarzem gminnego turnieju gier i zabaw była
Szkoła Podstawowa w Czernicy. Pani dyrektor Iwona Witek powitała wszystkich uczestników życząc im dużo sportowych
emocji, a także wspaniałej zabawy.
W zawodach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w
Gaszowicach wraz ze swoim opiekunem panem Łukaszem Wojaczkiem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczerbicach z
panem Bogdanem Langer. A także uczniowie SP Czernica z paniami: Katarzyną Mandrysz, Bożeną Papierok i Grażyną Musiolik.
Wszyscy zawodnicy pragnęli zostać zwycięzcami i w swoim
dążeniu do sukcesu pokazali, że mają bardzo silną wolę. Świetnie
przygotowani do każdej z zabaw rywalizowali najlepiej jak umieli. O zwycięstwie zadecydowała głównie szybkość. Turniej każdej z klas składał się z 5-ciu konkurencji. Trzeba było wykazać
się np. precyzją podczas „sadzenia ziemniaków”, skakaniem na
skakance czy zwinnością w przechodzeniu przez szarfę. Niebagatelnym zadaniem okazały się być biegi z piłką lekarską czy z
pałeczką sztafetową. Mali sportowcy wykazali się już walecznością i odwagą. Niepokonani w tych zawodach okazali się kol. z
SP Gaszowice i to oni wywalczyli awans do dalszego powiatowego etapu. Drugie miejsce zajęła SP Szczerbice, a trzecie miejsce
SP Czernica. Jako organizator bardzo dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia tej sportowej imprezy. Uczennicom kl. VI za pomoc i rzetelność w sędziowaniu, kibicom za
piękne transparenty i wspaniały doping oraz Radzie Rodziców za
ufundowanie pamiątkowych pucharów.
Z. Mrozek

Autorem scenariusza sztuki był Pan Andrzej Wojaczek – nauczyciel języka polskiego.
To wyjątkowe dla naszej lokalnej społeczności wydarzenie kulturalne było częścią obchodów 95 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Równocześnie stało się okazją do zaprezentowania
wyjątkowego talentu aktorskiego i wokalnego uczniów Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.
W późny listopadowy wieczór, rodzice i nauczyciele mieli okazję
podziwiać grę młodych aktorów, wśród których znalazł się też sam
reżyser, wcielając się w rolę nauczyciela dawnej i współczesnej
szkoły. Motywem przewodnim dzieła scenicznego był obraz Polski
walczącej, w której rodacy potrafią zjednoczyć się w chwilach
zagrożenia w imię obrony takich wartości jak Bóg, honor i ojczyzna. Co ciekawe, treść sztuki służyła skonfrontowaniu obrazu dawnego i współczesnego Polaka, dla którego słowo wolność jest dziś
czymś zupełnie innym.
Na uwagę zasługuje także multimedialna strona spektaklu autorstwa Pana Rafała Wojaczka.
Zdjęcia oraz filmy wplecione w dialogi bohaterów, nawiązywały
do bolesnych wydarzeń historycznych, takich jak II wojna światowa czy Katyń. Co więcej, stanowiły element dopełniający całości
dzieła scenicznego. Nie sposób pominąć również scenografię stwarzającą odpowiedni klimat dla zarysowanej tematyki. Jej autorkami
były Panie: Ewa Bizoń i Monika Wojaczek.
Uczniowie zaangażowani w spektakl, nie tylko perfekcyjnie odgrywali swoje role, ale też zaprezentowali się od strony wokalnej,
śpiewając utwór „Ojczyzna”, będący swoistym hymnem dla współczesnego pokolenia ludzi poszukujących sensu swojej narodowości. Ten piękny utwór przygotowany pod kierunkiem Pani Kariny
Marcol, poruszył serca publiczności do głębi.
Sztuka została bardzo pozytywnie odebrana przez publiczność,
o czym świadczyły gromkie brawa i owacje na stojąco. Podobnie
przyjęli ją uczniowie z Gaszowic i harcerze, dla których została
zaprezentowana 15 XI br.
Wierzymy, że Młodzieżowy Teatr Polski z Gaszowic, prowadzony
przez Pana Andrzeja Wojaczka, zaskoczy nas jeszcze niejeden raz
i da możliwość przeżywania równie pięknych chwil.
Wszak prawdziwa sztuka nie jest tylko domeną wielkich scen, ale
często rodzi się na deskach małych teatrów, o czym naocznie mogliśmy się przekonać.
Piotr Skupień

KOLEJNY SUKCES W GIMNAZJUM
Uczennica klasy IIc, Marta Wojaczek, otrzymała wyróżnienie za
reportaż pt. „Cztery tygodnie” w XII REGIONALNYM KONKURSIE DZIENNIKARSKIM ŚWIAT WEDŁUG CIEBIE, organizowanym przez Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu.
Na konkurs napłynęło 77 prac (w tym 35 ze szkół podstawowych i
42 z gimnazjów) z Rybnika, Jejkowic, Piec, Rydułtów, Jastrzębia
Zdroju, Raciborza, Żor, Wodzisławia Śl., Nowej Rudy, Piekar Śl.,
Świebodzic, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Dębna, Turzy Śl.,
Orzesza, Lublińca, Czerwionki-Leszczyn, Zebrzydowic, Świerklan, Wrocławia. Prace oceniało jury w składzie: Marta Fox –
dziennikarka, pisarka, autorka książek dla młodzieży, Wacław
Troszka – redaktor naczelny Gazety Rybnickiej, Aleksandra Liniany – Zejer – dyrektor Domu Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.
Wręczenie nagród odbyło się 22 listopada br. podczas spotkania
autorskiego z Martą Fox. Gratulujemy Marcie i życzymy jej dalszych sukcesów!
D.D.

Na zdjęciach od góry,
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