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Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice,
na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie
Państwo obdarzyli oddając swój głos
na moją osobę w wyborach samorządowych.
W drugiej turze wyborów poparło
mnie ponad 62% głosujących mieszkańców Naszej Gminy, przy frekwencji która przewyższała średnią krajową i
wojewódzką. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań aby
nie zawieść głosujących na mnie, ale także tych którzy
mieli wątpliwości co do wyboru mojej osoby.
To dla mnie zaszczyt, że otrzymałem od Państwa mandat
uprawniający do zarządzania Gminą Gaszowice przez
najbliższe cztery lata. Jednocześnie zdaję sobie sprawę
z ogromnej odpowiedzialności, która spoczywa na moich
barkach. Wierzę, że mój stosunkowo młody wiek, ambicja, ale także ośmioletnie doświadczenie w pracy samorządowca będą mieszanką gwarantującą właściwy rozwój
Naszej Gminy.
Dołożę wszelkich starań aby mieszkańcy Gminy Gaszowice byli dumni z miejsca, w którym przyszło im żyć.
Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice

JUBILACI 2014
22 października 2014 roku w Domu Przyjęć "Ewa" w Piecach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego z udziałem par obchodzących Żelazne, Diamentowe, Platynowe i Złote Gody. Zebranych powitała Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Halina Bobrzyk, oraz Wójt Gminy Pan Andrzej Kowalczyk. W uroczystości
udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy
Pan Piotr Górecki, który w imieniu Rady Gminy złożył życzenia. Do życzeń dołączyli się
również proboszczowie parafii Czernica, Gaszowice i Szczerbice. Spotkanie odbyło się w
sympatycznej atmosferze. Były gratulacje,
kwiaty, życzenia. Po wręczeniu odznaczeń Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, upominków
oraz dyplomów wzniesiono toast, po którym
jubilaci udali się na uroczysty obiad. Część
artystyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum w Piecach prowadzona przez Panią Katarzynę Brachaczek.
Halina Bobrzyk

S TR . 2

G RUDZIEŃ 2014,

ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE DRÓG GMINY GASZOWICE
W SEZONIE ZIMOWYM

2014/2015

Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje,
że w dniu 30.10.2014 r. zostały zawarte umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie
2014/2015.
W sołectwie Szczerbice zadanie to wykonywać będzie
PHU Oktan II Marian Procek Szczerbice ul. Szkolna 8.
W sołectwie Piece p. Tomasz Nieszporek Gaszowice ul.
Rydułtowska 84.
Natomiast w sołectwach Czernica i Łuków Śląski Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej Żuchowicz Łuków Śl. ul. Dworska 24.
Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.

50 – lecie pożycia małżeńskiego 2014 r.
Abrachamczyk Stanisław i Krystyna
Adamczyk Oskar i Hildegarda
Bannert Stefan i Regina
Biczysko Józef i Elfryda
Bierza Wilhelm i Aniela
Brachman Alojzy i Jadwiga
Chowaniec Zygfryd i Małgorzata
Cieślik Ewald i Helga
Cyran Edward i Urszula
Figura Norbert i Urszula
Gruszczyk Zbigniew i Halina
Honisz Paweł i Irena
Kocur Karol i Urszula

Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach
są sołtysi, a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej
w Gaszowicach.
ZOK

Michałek Jan i Urszula

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice każdy
właściciel posesji nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej lub nie posiadającej przydomowej oczyszczalni ścieków musi korzystać z usług firm asenizacyjnych co najmniej raz na kwartał, jednocześnie nie dopuszczając do
jego przepełnienia.
Pozbywanie się nieczystości ciekłych poprzez wypompowanie ich do gruntu lub cieków jest wykroczeniem,
za które można otrzymać karę grzywny.
Dowodem potwierdzającym, że ścieki są wywożone,
a nie wylewane jest rachunek lub faktura za wywóz ścieków oraz umowa na wywóz ścieków z przewoźnikiem
posiadającym stosowne zezwolenie. Gmina przeprowadza w tym zakresie wyrywkowe kontrole, szczególnie
w rejonach gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

Kozik Stanisław i Danuta
Kozłowski Michał i Urszula
Koźlik Jerzy i Elfryda
Mańka Wilhelm i Inga

Mika Zygfryd i Małgorzata
Niewrzoł Hubert i Jadwiga
Obiegała Kazimierz i Elżbieta
Pawełek Józef i Ingrid
Sobik Wincenty i Krystyna
Śmieja Józef i Bronisława
Wymysło Krzysztof i Kornelia
55 - lecie pożycia małżeńskiego 2014 r.
Stebel Erwin i Róża
Marszolik Adolf i Krystyna
Turek Rajmund i Maria
Wieczorek Antoni i Elfryda
Doleżych Józef i Maria
Zientek Jerzy i Halina
Roezner Gerard i Róża
Musioł Ewald i Maria
Dudek Eryk i Jadwiga
Mencel Jan i Edeltrauda
60 – lecie pożycia małżeńskiego 2014 roku
Łatka Stanisław i Jadwiga
Ciupek Wilhelm i Elżbieta
Majer Henryk i Stefania

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
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ZESTAWIENIE PAR MAŁŻEŃSKICH OBCHODZĄCYCH JUBILEUSZ

Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie
Gminy Gaszowice będą utrzymywane „na biało”, a miejsca niebezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania
będą posypywane materiałem uszorstniającym. W sytuacjach awaryjnych zostanie użyta sól przemysłowa, a także wynajęty zostanie dodatkowy sprzęt drogowy.

OPRÓŻNIAJ SZAMBO REGULARNIE

NUMER

65 - lecie pożycia małżeńskiego 2014 roku
Grzenia Bolesław i Maria

G RUDZIEŃ 2014,

NUMER

12 (108)

S TR . 3

ŚLADEM ŚLĄSKICH PISARZY

SZKOŁA WIELU POKOLEŃ

We wtorek, 21.10.2014 roku grupa gimnazjalistów realizująca
projekt „SKARBY UKRYTE W ZIEMI” udała się wraz z klasą IIc
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach na wycieczkę do Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Odwiedziliśmy również Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” oraz Muzeum
Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Przechodząc szkolnym korytarzem często mimochodem zdarza
mi się spoglądać na zawieszone tam klasowe zdjęcia. Uśmiechnięte, czy też zamyślone twarze dyrektorów, uczniów i nauczycieli, potwierdzają prawdę na temat wielopokoleniowej tradycji
tego miejsca. Ich obecność uświadamia nam także, jak nieubłagany bywa czas. Jego upływ nie zaciera jednak szkolnych wspomnień, które trwają na przekór poszarzałym fotografiom.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
dlatego tym bardziej chcieliśmy poznać miejsca związane z pisarzami naszego regionu.
Najpierw byliśmy w Skoczowie. W muzeum widzieliśmy gabinet
Gustawa Morcinka wyposażony w biurko i maszynę do pisania
oraz bibliotekę. Przewodnik opowiadał o życiu i twórczości pisarza, który jako młody chłopak pracował w kopalni. Przyjaciele
Morcinka zebrali pieniądze, aby mógł rozpocząć edukację. Wiele
informacji na ten temat dowiedzieliśmy się już wcześniej, podczas
lekcji języka polskiego. W muzeum poznaliśmy dzieje Skoczowa i
historię rzemiosła. Okazuje się, że w regionie cieszyńskoskoczowskim najlepiej się rozwijały, np.: garbarstwo, kapelusznictwo, piernikarstwo, garncarstwo, ale także lutnictwo, rusznikarstwo, złotnictwo.
Następnie wyruszyliśmy do Górek Wielkich. Tu zobaczyliśmy
odrestaurowany dwór Kossaków. Budynek wyposażono w multimedia. Można posłuchać nagrań z wypowiedziami członków
rodziny Zofii Kossak-Szatkowskiej. Są tu również zdjęcia archiwalne. Zaraz obok znajduje się tzw. domek ogrodnika, w którym
osiedliła się pisarka z mężem po powrocie do Polski w 1957 r. Nie
mieszkała w swoim rodzinnym dworze, ponieważ spłonął w pożarze. W domku ogrodnika – muzeum znajdują się jej rękopisy,
książki, meble oraz obrazy malowane przez Juliusza i Wojciecha
Kossaków. Wycieczka „Śladem śląskich pisarzy” bardzo nam się
podobała.
Patrycja Lesiuk, Adrianna Milert
WYCIECZKA DO WNĘTRZA ZIEMI
Na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido
w Zabrzu pojechaliśmy 2 października 2014 r. Uczestniczyli w niej
uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach
i grupa zaangażowana w projekt edukacyjny „SKARBY UKRYTE
W ZIEMI”. Jest to część Ogólnopolskiego Programu KULTHURRA! prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie. Wycieczkę zorganizowała pani Mirosława Wojaczek,
a opiekę nad nami sprawowały: pani Katarzyna Brachaczek, pani
Alicja Górecka i pani Beata Małek.
Gdy dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy podzieleni na trzy grupy.
Aby przekonać się, jak wygląda praca pod ziemią, poznać historię
górnictwa i jego współczesne oblicze, wystarczyło włożyć kask,
pobrać górniczą lampę, a potem ruszyć na spotkanie podziemnej
przygody. Naszym przewodnikiem był pan Krzysztof. Powiedział,
żeby każdego górnika pozdrowić tradycyjnym: ,,Szczęść Boże''.
Opowiadał o historii kopalni Guido. To jedyna w swoim rodzaju
kopalnia, do której można zjechać i przekonać się na własne oczy,
jak wygląda praca górników pod ziemią. Wydobycie węgla zakończono tu w 1928 roku, a w późniejszym czasie działała jeszcze
kopalnia doświadczalna M-300. W 2007 r. podziemia Guido zostały udostępnione dla turystów.
W czasie zwiedzania kopalni zostaliśmy przeszkoleni na temat
zasad udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się o tym, że
kiedyś w kopaniach ciężko pracowały konie. Wysłuchaliśmy opowieści o najsłynniejszym koniu – Łysku z pokładu Idy. Poznaliśmy
legendę o Skarbniku. Zobaczyliśmy ołtarz św. Barbary - patronki
górników. Oglądaliśmy wystawy i strój górniczy. Z poziomu 170
m zjechaliśmy na 320 m pod ziemią i udaliśmy się do nowoczesnej
części kopalni. Tu zobaczyliśmy, jak pracują kombajny i inne maszyny. Przewodnik zaprosił nas na jazdę podwieszaną kolejką. Po
zwiedzeniu całej kopalni wyjechaliśmy na powierzchnię.
Daria Kasprzak, Natalia Iwańska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach to
swoista księga, w której zapisały się całe pokolenia ludzi zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. To właśnie absolwenci
naszej szkoły, pod kierunkiem wspaniałych pedagogów, angażowali się w działalność służącą dobru wspólnemu. Ta praca trwa
także dziś, będąc naturalną kontynuacją misji szkoły.
Na przestrzeni lat forma i zakres działalności szkoły koncentrował się na aktywizacji uczniów.
Jednym z przykładów takich działań, było powołanie do życia
przy szkole w Gaszowicach Samorządu Uczniowskiego. Początki
tej formy aktywności uczniów datuje się na lata 70-te, choć jak
podają szkolne kroniki, już wcześniej istniały podobne struktury
pracy młodzieży. Nie miały jednak one tak wielkiego znaczenia
i były raczej inicjatywą o charakterze klasowym. Opiekunką
pierwszego Samorządu Uczniowskiego, jako samodzielnego organu była pani Eugienia Blazel, później rolę tę przejęli opiekunowie: Henryk Fabisz, Teresa Dworaczek, Anna Macoch czy wreszcie pani Danuta Paszylka.
Praca Samorządu Uczniowskiego, nie różniła się zbytnio od tej,
jaką pełni on dziś, jednak inicjatywy, które podejmował na przestrzeni lat warto przypomnieć.
To właśnie Samorząd Uczniowski zainicjował obchodzenie Święta Szkoły, którego data przypada na rocznicę bitwy pod Racławicami. Powołał też do życia Sekcję Kroniki Szkolnej, a nade
wszystko od początku swojego istnienia wspierał działania kulturalne i akcje społeczne szkoły. Można do nich zaliczyć organizację szkolnych imprez, konkursów poetyckich wyborów na Najmilszego Ucznia, czy Mistrza Humoru. Wiele z tych działań jest
kontynuowanych także dzisiaj, przy ogromnym wkładzie pracy
uczniów i nauczycieli.
Wspomniana już niegdyś, w poprzednich artykułach, działalność
harcerska przy szkole w Gaszowicach, to także przykład pracy na
rzecz dobra lokalnej społeczności. Drużyna harcerska mająca
swoją siedzibę w naszej placówce była częstym organizatorem
wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizowane przez nią obozy
harcerskie odbywały się w Istebnej, Radkowie i w Rudach, dając
dzieciom szansę poznawania piękna przyrody oraz ucząc je umiejętności pracy zespołowej. Idea harcerskiego życia, znalazła kontynuację w organizowanych także dziś obozach w Wapienicy,
gdzie nasi uczniowie mają możliwość przeżywania aktywnego
wypoczynku.
W przededniu jubileuszu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaką
rolę odgrywa nasza placówka w obszarze społecznym. Spoglądając na zdjęcia absolwentów, można odnieść wrażenie, że ważną.
To z niej wychodzą w świat ludzie, którzy są ambasadorami wartości rodzinnych i patriotycznych. To właśnie tutaj zawiązują się
pierwsze przyjaźnie, które często trwają wiele lat.
Jest ona nauczycielką życia, a nade wszystko przestrzenią,
w której pozostawiamy swój ślad nie tylko ten utrwalony na kliszy fotograficznej klasowego zdjęcia. Warto o tym pamiętać, bo
przecież to w niej szlifujemy charakter i rozwijamy umiejętności
przydatne w relacjach z innymi ludźmi.
Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice
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DRUGI DZIENNIKARSKI SUKCES MARTY

Dnia 6 grudnia br. w sali OSP na dzieci z terenu gminy czekała niespodzianka. Mimo napiętego grafiku Św. Mikołaj znalazł czas dla
szczerbiczan. Oprócz Św. Mikołaja z aniołkiem wśród gości znalazł
się również diabełek. Mimo jego obecności, chętnych na spotkanie z
Mikołajem było bardzo dużo. Oczekiwanie na gościa umilała świąteczna muzyka oraz poczęstunki. Dodatkowo każdy chętny miał
okazję zrobić sobie zdjęcie ze Św. Mikołajem.

Marta Wojaczek, uczennica klasy IIIc Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, zdobyła pierwsze miejsce za reportaż pt. Węgierski
kołacz i pizza po góralsku w XII REGIONALNYM KONKURSIE
DZIENNIKARSKIM ŚWIAT WEDŁUG CIEBIE, organizowanym
przez Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Na konkurs napłynęły 33 prace. W swojej pracy konkursowej Marta pisała m. in.
o kiczu i komercji, które królują w stolicy Tatr. Nie poszła jednak w
kierunku jednostronnej powierzchowności. Młoda dziennikarka
Strażacy OSP Szczerbice serdecznie dziękują wolontariuszom oraz pozostała obiektywna. Wykazała, że Zakopane ma również niebapaniom z KGW Szczerbice za pomoc w przygotowaniu meetingu. nalne oferty - wystawy wartościowych dzieł malarskich, koncerty
Mają również nadzieję, że Św. Mikołaj odwiedzi OSP za rok.
muzyki klasycznej…
Lucyna Piecha

Reportaż Marty został doceniony przez jury, w skład którego weszli: Wacław Troszka – redaktor naczelny Gazety Rybnickiej, Aleksandra Liniany–Zejer – dyrektor Domu Kultury w Rybniku–
Pan Jerzy Kawulok, mieszkaniec Czernicy i Radny Gminy Gaszowi- Niewiadomiu oraz Anna i Krzysztof Kobusowie, podróżnicy i fotoce, zajął II-gie miejsce w konkursie fotograficznym pn. "Wieś woje- graficy.
wództwa śląskiego okiem obiektywu", w kategorii – tradycja. KonJuż w zeszłorocznej edycji konkursu Marta zdobyła wyróżnienie.
kurs zorganizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Może mamy wśród gimnazjalistów przyszłą dziennikarkę? Czas
Celem konkursu było promowanie walorów kulturowych i przyrod- pokaże…Gratulujemy Marcie i życzymy jej dalszych sukcesów!
niczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważoDanuta Dworaczek
nemu rozwojowi obszarów wiejskich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
SKOCZ DO SKOCZOWA
NAGRODZONA FOTOGRAFIA

Trzynastego października br. trzynastu gimnazjalistów wzięło
udział w internetowym konkursie „SKOCZ DO SKOCZOWA”,
którego celem było poszukiwanie informacji na temat Gustawa
Morcinka.
Konkurs został zorganizowany w ramach szkolnego projektu edukacyjnego „SKARBY UKRYTE W ZIEMI”, który jest częścią
Ogólnopolskiego Programu KULTHURRA! realizowanego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole to program
edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela
przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce,
moja historia”.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Natalia Iwańska, która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców – wyjazd do Skoczowa 21 października.
PODZIĘKOWANIE
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM,
KTÓRZY WSPARLI NASZ KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, RODZICOM GIMNAZJALISTÓW
— ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU GO ORAZ
WSZYSTKIM, KTÓRZY NAS ODWIEDZILI
Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach i opiekunowie:
Danuta Dworaczek, Sylwia Malczok, Katarzyna Skupień

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki zakupione ze
środków sklepiku szkolnego, które przygotowała pani Iwona Wolnik.
Dziękuję Radzie Rodziców i pani Iwonie Wolnik za nagrody.
Koordynator projektu: Beata Małek

mało taki mały podarunek. W sumie rozdano ponad 320 paczek!

2 renifery, Mikołaj, Elf, Aniołki, Diabły i ponad 320 rozdanych
paczek ze słodkościami. To bilans akcji – „Spotkanie Dzieci z Mikołajem” – zorganizowanej po raz szósty (!!!) przez Stowarzyszenie
Ruch Wspierania Inicjatyw Młodzieży – U’RWIS.

Aniołki częstowały ciasteczkami i cukierkami, zaś przyjazne diabły pytały dzieci (i upewniały się u Rodziców!) czy na pewno były
grzeczne. „Widać, że akcja przypadła do gustu dzieciom i ich rodzicom, bo w porównaniu do zeszłego roku zdecydowanie więcej
dzieci przybyło na spotkanie z Mikołajem” – mówią członkowie
Stowarzyszenia U’RWIS. „Liczba dzieci zaskoczyła nawet Nas,
ale daje Nam to niesamowitą satysfakcję i chęć organizowania
kolejnych spotkań ze Świętym w kolejnych latach” – dodają.

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.

Projekt „Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem” został współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Gaszowice. Słodycze udało
się również zebrać dzięki hojności lokalnych przedsiębiorców oraz
radnych gminnych.

Mikołaj wraz ze swoim orszakiem spotykał się w każdym sołectwie
z dziećmi o umówionych godzinach. O to by się nie spóźnił zadbały
2 „renifery” (bardzo wiernie ucharakteryzowane konie!), do których
zaprzęgnięto pięknie przystrojony wóz. Święty rozmawiał z dziećmi,
słuchał piosenek i wierszyków oraz co najważniejsze rozdawał paczki ze słodyczami. Każde dziecko, które przyszło na spotkanie otrzy-

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 wspólnie przyczyniły się do jej sukcesu.

MIKOŁAJ ZNOWU ODWIEDZIŁ DZIECI W GASZOWICACH
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GOŚĆ SPECJALNY W GIMNAZJUM W PIECACH
Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum w Piecach mieli okazję spotkać się z osobą znaną i odnoszącą sukcesy. Tym razem gościem
specjalnym był Mariusz Prudel, polski siatkarz plażowy, mieszkający obecnie w Jejkowicach.
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towca, młodzi ludzie mieli okazję poznać naprawdę bardzo miłego
człowieka, mającego do powiedzenia wiele mądrych rzeczy. Być
może spotkanie to zaowocuje w przyszłości dokonaniem właściwych życiowych wyborów przez gimnazjalistów.
Organizator spotkania Hanna Goworowska

Na spotkanie z młodzieżą pan M. Prudel przywiózł wiele swoich
cennych pamiątek z zawodów sportowych. Uczniowie mieli zatem
okazję zobaczyć z bliska i trzymać w rękach medale zdobyte w kolejnych zawodach sportowych: brązowe, srebrne i złote. Zobaczyli
jak wygląda list powołujący M. Prudla na Igrzyska Olimpijskie w
Londynie w roku 2012. Mogli przyjrzeć się oficjalnemu strojowi
sportowca reprezentującego Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.
Ponadto dowiedzieli się jakie wymogi co do strojów i sprzętu sportowego stawiane są sportowcom uczestniczącym w danej imprezie
sportowej. Nasz Gość opowiedział jak "od kuchni" wygląda wioska
olimpijska, jak organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo przybyłych
sportowców i jak restrykcyjnie należy przestrzegać wszystkich zakazów i nakazów narzuconych przez organizatorów imprez sportowych.

FINAŁ LIGI SIATKÓWKI

Pan Prudel również opowiedział jak wygląda jego dzień w czasie
sezonu sportowego, jak i poza sezonem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak ważna jest dieta sportowca i jak się zmienia w zależności od intensywności treningów. Z ogromną chęcią
Gość odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Pytania te
dotyczyły różnych sytuacji, w jakich znajdował się pan Mariusz.
Pytano na przykład o to co było przyczyną wyboru takiej właśnie
drogi sportowej, jakie ciekawe zakątki świata zobaczył podczas
swoich podróży zagranicznych, jak wygląda jego trening podczas
zgrupowań, jakie jest jego hobby, jakie cechy charakteru pomagają
w realizacji planów życiowych. Tak naprawdę, to pytaniom nie było
końca. Uczniowie z niezwykłą ciekawością chłonęli każde słowo
wypowiedziane przez pana Prudla.

W poniedziałek 08.12.2014 r. w gimnazjum w Piecach odbył się Finał Powiatowej Ligi Siatkówki Chłopców. W zawodach uczestniczyły gimnazja z Jankowic, Lysek, Jejkowic oraz gospodarz imprezy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach. Starostwo Powiatowe w Rybniku ufundowało
medale, puchary oraz koszulki dla zwycięskiej drużyny. Na
turnieju finałowym obecny był Wójt Gminy Gaszowice pan
Paweł Bugdol, który wręczył sportowe trofea wszystkim
drużynom. Organizatorem Powiatowej Ligi był Gminny
Uczniowski Klub Sportowy Lider, a koordynatorem całego
przedsięwzięcia Pan Cezary Stachura nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowym gimnazjum.

Po części oficjalnej przyszła kolej na drugą część spotkania, już
bardziej praktyczną, sportową.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce Gimnazjum Jejkowic, II
miejsce Gimnazjum Jankowice, III miejsce Gimnazjum
Piece, IV miejsce Gimnazjum Lyski.
IW

Pan Prudel poprowadził lekcję na sali gimnastycznej, przekazując
młodym adeptom siatkówki kilka wskazówek: jak prawidłowo przyjąć piłkę, ustawić się do serwisu lub jak dokładnie podać. Zwrócił
uwagę jak ważna jest postawa ciała. Ćwiczenia zaproponowane
przez Gościa uczniowie wykonywali sumiennie, dokładnie i z
ogromną frajdą. Tę lekcję wychowania fizycznego zapamiętają na
długo.
Na koniec pan Prudel zaprezentował swoje umiejętności, na wyraźne
życzenie uczestników spotkania. To z pewnością miła rzecz, zobaczyć Mistrza na żywo i z tak bliska.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał zdjęcie z autografem. Ponadto
nasz Gość chętnie pozował do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Oprócz wielu informacji o codziennym życiu utytułowanego spor-

Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, zaprasza na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
która odbędzie się 17.01.2015 r. od godziny 19.00
w domu przyjęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach przy
ul. Rydułtowskiej. Koszt: 120 zł/para.
W cenie: obiad, kawa i ciastko, zimna płyta oraz oprawa muzyczna (DJ Arek). Zapisy i dodatkowe informacje: sekretariat szkoły tel. 32/4305519. Ilość miejsc
ograniczona.

Na zdjęciach od góry, po lewej stronie: 1, 2, 3 - Urwisowe Mikołajki; prawa strona: 4, 5 - Urwisowe Mikołajki;
6 - finaliści powiatowej ligi koszykówki w piecowskim
gimnazjum.
UWAGA! W DNIU 24 GRUDNIA 2014 R. TJ. W WIGILIĘ URZĄD GMINY GASZOWICE BĘDZIE NIECZYNNY.
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