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Wyniki wyborów parlamentarnych 2015
w Gminie Gaszowice
Liczba osób uprawionych do głosowania na terenie naszej gminy
wynosiła 7385. Frekwencja wyborcza była nieznacznie wyższa niż
średnia w kraju, i wyniosła 51,54 %. W wyborach do sejmu łącznie głosów ważnych oddano 3711. Na poszczególne komitety
wyborcze oddano następującą ilość głosów:
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1528;
- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 858;
- Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" - 405;
- Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru - 258;
- Komitet Wyborczy KORWiN - 164;
Na zdjęciu: Zajęcia sportowe na nowym boisku przy SP Gaszowice.

- Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - 162;

Zjednoczona

Lewica

- Komitet Wyborczy Partia Razem - 121;
- Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska - 119;
- Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 97;
- Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"
- 6.
Indywidualnie najlepsze wyniki wyborcze w Gminie Gaszowice
osiągnęli następujący kandydaci: Izabela Kloc - 567 głosów, Marek Krząkała - 419 głosów, Grzegorz Janik - 401 głosów, Krzysztof
Sitarski - 180 głosów, Maria Tatura - 141 głosów, Gabriela Lenartowicz - 138 głosów, Henryk Siedlaczek - 109 głosów.

Na zdjęciu: Dni Kariery w piecowskim gimnazjum.

Z okręgu nr 30, do którego należy Gmina Gaszowice, mandaty
poselskie otrzymali następujący kandydaci: Izabela Kloc, Grzegorz
Matusiak, Grzegorz Janik, Teresa Glenc, Czesław Sobierajski, Gabriela Lenartowicz, Marek Krząkała, Krzysztof Gadowski, Krzysztof Sitarski.
W wyborach do senatu, podobnie jak w całym 73 okręgu
wyborczym, najwięcej głosów
w naszej gminie (1732) otrzymał kandydat KW Prawo i
Sprawiedliwość — Wojciech
Piecha.
UG

Na zdjęciach: Wyremontowana kapliczka w Piecach.

Na zdjęciu: Drużyny lekkoatletów SP
Szczerbice i SP Czernica.
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Gaszowicach
W dniach 12-13 grudnia w godzinach popołudniowych
odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Chętne osoby
chcące podzielić się swoim rękodziełem, potrawami czy
innymi wyrobami własnymi prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gaszowice pod nr tel: 32-4327144 lub 324327163. Na Jarmarku znajdziemy wiele atrakcji m.in.
zakupimy ciasteczka świąteczne, stroiki, miody, oscypki,
tradycyjne regionalne potrawy, bombki i oświetlenie
choinkowe, żywe choinki, ciekawe prezenty, gorącą czekoladę oraz inne smakołyki dla dzieci i dorosłych. Przewidziane są występy dzieci i młodzieży naszej gminy.
Specjalne dla naszych pociech przygotowane będą animacje prowadzone przez stowarzyszenia Spichlerz i
Ogłoszenie - Sołtys Piec
Urwis. Zapraszamy wszystkich zapewniając, że każdy
Trzecią ratę podatku od nieruchomości można wpłacać u znajdzie coś dla siebie. Szczegółowe informacje zamieszsołtysa w Świetlicy w Piecach przy ul. Rydułtowskiej 21 czone zostaną w następnym wydaniu Informatora.
w dniach 12.11.2015 r. (czwartek) w godz. 9.00 - 11.00
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach
i 15.00 - 17.00, 13.11.2015 r. (piątek) od 15.00 - 17.00
wraz z filiami przygotowuje na JARMARK BOŻONAROoraz 16.11.2015 r. (poniedziałek) od 9.00 do 11.00.
DZENIOWY stoisko z bogatą ofertą kartek i ozdób świąZapraszamy na kolejną już edycję akcji PCHLI TARG, jak zawsze tecznych, a także ciekawych pomysłów na prezenty pod
mnóstwo tanich ubrań, zabawek, książek i wielu innych rzeczy, choinkę. Na miejscu będzie można nabyć wszystkie ręczktórym można nadać "drugie życie".
nie wykonane produkty, zobaczyć jak one powstają oraz
Tym razem będziemy dwa dni, żeby każdy chętny mógł znaleźć samemu spróbować ich wyrobu. Serdecznie zapraszamy
zarówno w sobotę jak i w niedzielę.
UG
czas na odwiedzenie Nas w hali OKIS w Gaszowicach.
Zapraszam 7-8 listopada od 10.00 do 17.00. Chętnych wystawców proszę o kontakt pod podany na plakacie nr telefonu.

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
organizuje w dniach
01.04.2016 r. – 06.04.2016 r.
Wycieczkę do Londynu
W programie wycieczki zwiedzanie Londynu, Windsoru, Canterbury. Koszt: 1750,00 zł od osoby.
Zaliczka 500,00 zł do 31.12.2015. Pozostałą część w kwocie
1250,00 zł do 28.02.2016.
Zapisy w kawiarni ośrodka.
Tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387.
W cenie wycieczki: opieka pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem.
Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i biletów metro [140 funtów].
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
organizuje wycieczkę
Na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia
w dniu 6 grudnia 2015 [niedziela].
Wyjazd o godz. 8.00. Koszt wyjazdu 50,00 zł
Zapisy w kawiarni Ośrodka.
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Remont Kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Piechach
Pracę rozpoczęto 2 września 2015 roku od założenia
instalacji elektrycznej, która zadziała dzięki uprzejmości
sąsiadów. Następnie wycięto krzewy wokół kaplicy oraz
odkopano i zaizolowano fundamenty przed wilgocią.
Kilka dni trwało skuwanie zewnętrznych i wewnętrznych
odpadających tynków oraz ponowne nałożenie. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. W środku kaplicy
gruntowano i nanoszono gładzie, później została pomalowana. Podłogę wykonano nowoczesną metodą przez
firmę Lorken-tech. Zwieńczeniem prac było sprzątanie
i porządkowanie terenu wokół oraz ułożenie ponownie
kostki brukowej. Dzięki Proboszczowi został włożony
w nowe ramy obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany w 1960 r. przez przedszkolankę p. Albertynę Surma.
W wielkim skrócie tak wyglądał miesiąc prac garstki ludzi, którzy remontowali kaplicę. Teraz przyszedł czas by
podziękować tym, którzy finansowo i rzeczowo wsparli
całą inwestycję. Dziękuję następującym firmom:
- MEDREM, Pan Tadeusz Dmuchowski - za potrzebne
materiały budowlane,
- Lorken-tech, Henryk Bugdol - za wyczyszczenie dzwonu, wykonanie podłogi, farbę, oraz pracę koparki,
- Ogrodowe Inspiracje M.A. Piecha za ułożenie kostki
brukowej,
- Panu Alfredowi Mazurek za zakup potrzebnych materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej,
- Panu Piotrowi Masarczyk za wypożyczenie potrzebnego sprzętu budowlanego.
Wyjątkowe podziękowania należą się tym mieszkańcom
którzy swym poświeceniem i pracą niejednokrotnie do
zmroku pracowali świadomi, iż czasu jest mało.
Podziękowania należą się następującym panom: Henryk
Zawisz, Krzysztof Zawisz, Marian Oślizło, Eugeniusz Bywalec, Marcin Dobrowolski, Piotr Zientek , Stanisław
Śmieja, Robert Filipiak, Piotr Szymura, Witold Labus
i Paweł Bugdol.
Dziękujemy również państwu Kozielskim za dostęp do
energii, by można było pracować mieszarką oraz pozostałym potrzebnym sprzętem.
Dziękuję za wsparcie finansowe mieszkańców Piec i Gaszowic, bo dzięki Wam stolarka okienna i drzwiowa
w większości została zapłacona z waszych datków.
4 października 2015 w odnowionej Kapliczce odbyła się
Msza odpustowa, którą odprawił nasz Proboszcz, a następnie przez cały październik odprawiano nabożeństwo różańcowe.
Po raz kolejny na swej drodze spotkałam ludzi, którzy
zaoferowali swą pomoc i wsparcie.
Kaplica jest naszym wspólnym dobrem – dlatego powinniśmy dbać o nią, by służyła następnym pokoleniom.
Pozdrawiam Gabrysia Oślizło
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Pamiętaj o odblasku!
Zbliża się okres jesienno-zimowy, wcześnie robi się ciemno i częściej występują niekorzystne warunki drogowe.
Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny
strój jest praktycznie niewidoczny.
Dlatego aby uchronić swoje zdrowie i życie pamiętajmy:
- zawsze nośmy odblaski w widocznym miejscu na ubraniu,
- kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, zastanówmy
się nad zakupem kurtek i butów wyposażonych w elementy odblaskowe,
- zamieśćmy odblaski na najczęściej używanych akcesoriach np.: torby, plecaki, itp.,
- poruszajmy się chodnikiem,
- nigdy nie wchodźmy na jezdnię bezpośrednio przed
jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza po
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat – od 20 do 500 zł.
UG
„Warzywnie, owocowo czyli zdrowo i kolorowo”
15 października 2015 roku w Przedszkolu im. Przyjaciół
Kubusia Puchatka w Gaszowicach odbył się dzień promujący zdrowe odżywianie. Był on doskonałą okazją do
przypominania dzieciom o istocie spożywania owoców i
warzyw ze względu na ich wartości odżywcze i witaminy.
Dzieci przebrane za warzywa i owoce w formie zabaw,
konkursów oraz piosenek dowiedziały się, że są one nie
tylko zdrowe ale również smaczne. Dodatkowo przedszkolacy uczyli się przygotowywania zdrowych kanapek,
sałatek i szaszłyków owocowych. Wszystkie działania
promujące zdrowe odżywianie były przyjmowane przez
dzieci entuzjastycznie i z wielkim zaangażowaniem. Pragniemy gorąco podziękować rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu strojów, a przedszkolnej kuchni za
zdrowe i domowe jadłospisy.
Przedszkole Gaszowice
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Nowości w Szkole Podstawowej w Gaszowicach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ oraz XIII DZIEŃ ZWIĄZKOWCA

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gaszowicach cieszą się z nowego boiska wielofunkcyjnego,
które powstało dzięki Urzędowi Gminy Gaszowice, a w szczególności Panu Wójtowi Pawłowi Bugdol. Zmiana ta była długo
wyczekiwana przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli
SP Gaszowice. Nowy obiekt, z którego korzystają uczniowie
sprzyja bezpieczeństwu oraz przekłada się na duże zaangażowanie uczniów na wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe.
Boisko wielofunkcyjne służy do rozwijania różnych pasji i zainteresowań sportowych, można na nim pograć w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną lub nożną oraz co rzadko na takich
obiektach można spotkać w tenisa ziemnego. Szkoła Podstawowa w Gaszowicach uczestniczy również w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląską Federacje Sportu.
Projekt, o którym mowa to „Multisport”, dzięki temu projektowi dwudziestka uczniów z naszej szkoły trzy razy w tygodniu
spotyka się na dodatkowych zajęciach sportowych, gdzie rozwija swoje umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. Warto zaznaczyć, że tylko 20 szkół z województwa śląskiego otrzymało możliwość uczestniczenia w w/w projekcie co sprawia,
że szkoła z Gaszowic została zauważona i wyróżniona. Uczniowie otrzymali również sprzęt sportowy do ćwiczeń o wartości
blisko 2500 złotych, całość projektu koordynuje i prowadzi
nauczyciel wychowania fizycznego Pan Łukasz Wojaczek. Nie
tylko boisko prezentuje się okazale, ale także ogrodzenie oraz
plac zabaw, który został odnowiony dzięki materiałom przekazanym przez firmę Lorken–Tech. Pan Henryk Bugdol wspomaga szkołę w czasie wakacyjnych remontów. Za pomoc i wsparcie gorąco wszyscy dziękujemy.
SP

W środę, 13 października br. w Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol wręczył nagrody, listy
pochwalne, podziękowania za długoletnią pracę nauczycielom
oraz pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych. Nagrody Wójta Gminy otrzymali: Iwona Henek
(Przedszkole Czernica), Joanna Hein (ZS-P Szczerbice), Stanisława Janyga (SP Gaszowice), Ewa Kwiatoń (Przedszkole Gaszowice), Zenobia Mrozek (SP Czernica), Andrzej Urban
(Gimnazjum Piece), Łukasz Wojaczek (SP Gaszowice).

TYDZIEŃ KARIERY ‘2015 W GIMNAZJUM W PIECACH

Mini Park w Piecach

W dniach 19-23 października br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w różnych inicjatywach, związanych z wyborem zawodu i ścieżki kariery zawodowej. Działania te zorganizowane zostały w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie wzięli udział w zajęciach tematycznych z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielem wiedzy
o społeczeństwie. Gościliśmy również w naszej szkole doradców zawodowych z terenu powiatu. W powiatowym konkursie fotograficznym pt. ZAWÓD-PASJA-KARIERA, zdobyli najwyższe miejsca i wyróżnienia: Patrycja Lesiuk, Adrianna Milert, Daria Kasprzak, Natalia Iwańska, Anna Leisner i Adrianna
Mularczyk – uczennice klas III.

Przy świetlicy środowiskowej w Piecach powstał mini park.
Dzieci ze świetlicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach, członkowie Rady, mieszkańcy sołectwa Piece oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Gaszowicach dokonali nasadzeń 153 sztuk drzew i
krzewów. Do tej pory teren nie był zagospodarowany, porośnięty chwastami. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mieszkańcy sołectwa Piece zyskali atrakcyjne miejsce
do spotkań i wypoczynku na świeżym powietrzu, a dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Gaszowicach i młodzież gimnazjalna
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z edukacji ekologicznej w ramach tzw. zielonych lekcji.

W czwartek, 22.10.15 r. trzecioklasiści wyjechali do Czerwionki–Leszczyn na konferencję poświęconą aktualnej sytuacji na
rynku pracy. W piątek, 23.10 br. w szkole zorganizowany został DZIEŃ OTWARTY DLA ZAWODÓW - spotkanie z przedstawicielami różnych branż, mieszkającymi na terenie naszej gminy. Zaproszenie przyjęli: Justyna Pluta, właścicielka Salonu
Fryzur Atelier w Gaszowicach i w Rybniku, Mirela Czogała,
dyrektor banku PKO Bank Polski S.A. w Katowicach, Sebastian
Appel, właściciel Zakładu Lakiernictwa Pojazdowego
w Łukowie Śląskim, Jacek Czogalla, właściciel firmy MCJ – Systemy oświetleniowe, zaś z ramienia UG w Gaszowicach – kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Zbi-

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w dokonaniu
nasadzeń dla wszystkich osób zaangażowanych. Specjalne
podziękowania dla pani sołtys Piec - Gabrieli Oślizło, która
skutecznie zorganizowała pomoc lokalnej społeczności. UG

W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Gminnej
Komisji Oświaty, Jerzy Kawulok oraz kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Zbigniew Goworowski.
W sobotę, 17 października br. w RCK Feniks w Rydułtowach
obchodzono XIII Dzień Związkowca. Tę wojewódzką uroczystość zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd
Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim. Wśród zaproszonych gości był Prezes ZNP,
Sławomir Broniarz. Na uroczystości tej odznaczono pracowników oświaty naszej gminy: Edyta Knapik (dyrektor ZS-P Szczerbice) otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, a Barbara Wojtek (Przedszkole Gaszowice) oraz Danuta Dworaczek
(Gimnazjum Piece) – Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Dwa dni wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał Bogdan Langer (ZS
-P Szczerbice). W obchodach Dnia Związkowca uczestniczył
także Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol.
 ZNP Gaszowice

gniew Goworowski. Na spotkaniu uczniowie mieli okazję poznać specyfikę pracy w konkretnym zawodzie oraz znaleźć
odpowiedź na wiele pytań związanych z podjęciem dalszej
drogi kształcenia, gdyż wybór szkoły ponadgimnazjalnej czeka
ich już niebawem. Dziękujemy wszystkim za wspólne działania! W imieniu Szkolnego zespołu ds. doradztwa zawodowego
– Katarzyna Skupień, pedagog szkolny
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Podsumowanie Rajdu Rowerowego

Mistrzostwa szkół podstawowych w biegach przełajowych

W dniu 10 października 2015 r. odbył się IV rajd rowerowy pn.
„Rowerem po obszarze Lyskor-u”. W tym roku z racji powiększenia się Lokalnej Grupy Działania LYSKOR o nowe gminy,
trasa rajdu przebiegała przez Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice oraz Gminę Lyski.

1 października 2015 r. na terenie boiska sportowego przy ZSP
Szczerbice odbyła się Gminna Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego 2015/2016 dla szkół z terenu gminy.

Dzień zapowiadał się bardzo ładnie, było zimno ale na szczęście nie padał deszcz. Pod Ośrodkiem Kultury „Zameczek”
w Czernicy zgromadziła się spora grupa amatorów turystyki
rowerowej. Po spełnieniu niezbędnych formalności, wyruszyliśmy w kierunku zabytkowego szybu kopalnianego „Cecylia”.
Na miejscu czekał na nas p. Adam, który szczegółowo opowiedział całą historię szybu. Miejsce te w chwili obecnej jest
w rękach prywatnego właściciela, który zaadoptował posiadłość na potrzeby warsztatu stolarskiego. Dzięki uprzejmości
właściciela mogliśmy podziwiać zabytkowe budynki z bliska.
Po wysłuchaniu ciekawej historii szybu „Cecylia” wyruszyliśmy
w dalszą podróż w kierunku Jejkowic. Przy kościele w Szczerbicach trochę odpoczęliśmy i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Pedałując dalej dotarliśmy do Jejkowic, a następnie podążaliśmy ścieżką żółtą w kierunku Suminy. Po krótkim odpoczynku
na leśnym parkingu ruszyliśmy dalej. Przy kościele pw. św.
Małgorzaty w Lyskach czekał na nas ks. Proboszcz, który zaprosił rowerzystów do środka. Ks. Jan pokazał zdjęcia opowiadając
historię kościoła i jego charakterystyczne elementy. Po wysłuchaniu ciekawostek nt. tutejszej parafii wyruszyliśmy w dalszą
trasę. Na mecie czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbasek
oraz słodki poczęstunek. Po posileniu się wysłuchaliśmy historii
pałacu – dworu, pochodzącego prawdopodobnie z XIX wieku,
w którym dziś organizowana jest działalność kulturalna dla
mieszkańców. Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za
aktywne uczestnictwo.
Serdeczne podziękowania składamy także Straży Miejskiej
z Rydułtów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach i Dzimierzy za pomoc przy zabezpieczeniu imprezy. Podziękowania
kierujemy także firmie AMB Stefania Pawełek za bezpłatną
obsługę serwisową rajdu, ks. Janowi Włosek za przedstawienie
historii kościoła w Lyskach oraz p. Adamowi i p. Ani za ciekawe
opowieści nt. tutejszych zabytków. Rajd współfinansowany był
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Lyskor
PODWÓJNY SPORTOWY SUKCES UCZNIÓW NASZEJ GMINY
1 października 2015 r. po zaciętej rywalizacji sportowej na boisku
przy ZSP w Szczerbicach zwycięzcy Gminnych Sztafetowych Biegów
Przełajowych - 6 x 800 m dziewcząt i 6 x 1000 m chłopców uzyskali
awans na kolejny wyższy etap czyli zawody rejonowe, które odbyły
się 26.10 br. w Tworkowie.
Drużyny bardzo sumiennie przygotowywały się pod czujnym okiem
swoich nauczycieli do pokazania się z jak najlepszej strony. Jesienna, sprzyjająca biegaczom aura sprawiła, że wszyscy uczestnicy w
radosnych nastrojach przystąpili do rywalizacji. W grupie dziewcząt
startowało osiem szkół naszego rejonu rybnicko-raciborskiego. Byli
to mistrzowie gmin: Lyski, Czerwionka, Świerklany, Krzyżanowice,
Rudnik, Racibórz. Po zaciętej pełnej emocji rywalizacji dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej w Czernicy wybiegały medalowe III miejsce

W pierwszych zawodach w tym roku szkolnym wystartowali
reprezentanci szkół podstawowych z terenu naszej gminy aby
rywalizować w drużynowych sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 6 x 800m a chłopcy 6 x 1000m. Organizatorem rywalizacji był ZSP Szczerbice a koordynatorem oraz sędzią głównym nauczyciel wychowania fizycznego ze Szczerbic – Bogdan
Langer.
Wyniki chłopców:
I miejsce - ZSP Szczerbice (Papierok D.; Papierok M.; Pochcioł
K.; Grzenik R.; Grzenik Ł.; Pochcioł J.), II miejsce - SP Czernica,
III miejsce - SP Gaszowice.
Wyniki dziewcząt:
I miejsce - SP Czernica, II miejsce - ZSP Szczerbice.
Zwycięzcy rywalizacji awansowali na zawody szczebla rejonowego do Tworkowa. Gratulujemy!
ZSP

W góry!
W piątek, 25 września br. czterdziestu gimnazjalistów wyruszyło na GÓRSKĄ JESIEŃ, rajd organizowany cyklicznie w naszej szkole przez panów A. Urbana i M. Gawliczka.
Szlakiem czerwonym dotarliśmy z Kubalonki do schroniska na
Stożku. Na mecie rajdu każdy z uczestników otrzymał pamiątkową odznakę, los fantowy oraz poczęstunek. Atrakcją imprezy były konkursy: strzelecki – tu: I miejsce Dominika Magiery i III miejsce Jakuba Szczegielniaka. Z kolei Krzysztof Wojaczek okazał się bardzo dobry w rzucaniu strzałkami do tarczy – zajął w tym konkursie II miejsce.
W GÓRSKIEJ JESIENI, organizowanej co roku przez PTTK,
uczestniczyło w tym roku ponad 300 uczniów z 8 szkół. Pogoda dopisała. Odliczamy już czas do GÓRSKIEJ WIOSNY – w
końcu do maja niedaleko…
Gimnazjum
przegrywając z koleżankami z SP nr 15 w Raciborzu (Szkoła Sportowa) - I miejsce oraz SP nr 8 w Raciborzu (Szkoła Sportowa) II miejsce. W skład drużyny weszły: Worek Martyna, Gryt Karolina,
Szweda Roksana, Siwczyk Wiktoria, Paprotny Paulina, Malcharczyk Alicja, Worek Julia (nauczyciel: Zenobia Mrozek).
Jeszcze lepiej spisała się reprezentacja chłopców ZSP w Szczerbicach. W kategorii chłopców startowało 7 zespołów, a uczniowie
pana Bogdana Langier otarli się o zwycięstwo przegrywając dopiero na końcówce z SP nr 15 w Raciborzu. Tutaj SP nr 8 w Raciborzu
zajęła III miejsce. Chłopcy poprawili wynik z ubiegłego roku (III
miejsce) potwierdzając swoją lepszą formę. W skład drużyny weszli: Papierok Dawid, Papierok Mateusz, Pochcioł Kacper, Grzenik
Łukasz, Grzenik Rafał, Pochcioł Jakub oraz Mura Sebastian.
Jak widać nasza gmina ma bardzo dużo zdolnych utalentowanych
uczniów, dla których sport jest jedną z dróg do życiowych sukcesów. Za ten wybiegany w Tworkowie dziękujemy obydwu reprezentacjom i życzymy dalszych.
ZM
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