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W dniu 28 lutego br. nastąpiło symbo-

liczne oddanie do użytkowania pomiesz-
czeń przeznaczonych na potrzeby gmin-

nej sali konferencyjnej. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał Przewodniczą-

cy Rady Gminy - Marek Masarczyk wraz 
z Wójtem Gminy - Pawłem Bugdolem. 

Sala zlokalizowana jest na piętrze budyn-
ku ośrodka zdrowia, w Gaszowicach 

przy ul. Rydułtowskiej. Sala będzie wy-
korzystywana m.in. jako miejsce w któ-

rym odbywać się będą sesje Rady Gmi-
ny. Pierwsza sesja w nowej lokalizacji 

odbyła się niezwłocznie po jej uroczystym otwarciu.             UG 

OTWARCIE NOWEJ SAL I KONFERENCYJNEJ 

Na zdjęciu: Uroczyste otwarcie sali. Foto: J.Kawulok.  

W sobotę 28 kwietnia br. zapraszamy mieszkańców na  

PIKNIK SPORTOWY organizowany przez Grupę Biegową Lu-

xtorpeda z Czerwionki przy wsparciu Urzędu Gminy Gaszowi-

ce. 

Po raz trzeci w naszej gminie odbędzie się bieg na orientację 

„Na przijmo bez Gaszowice i okolice”. W tym roku znów zjadą 

się do nas zawodnicy z całej Polski. Tym bardziej, że prestiż 

imprezy wzrósł i jest ona częścią Pucharu Polski w maratonach 

na orientację. Zachęcamy również naszych mieszkańców do 

udziału w biegu na trasie pełnej (50km), ale również rodzinnej 

(około 10km). W tym roku jako nowość organizatorzy wpro-

wadzili trasę rowerową. 

Stowarzyszenie Luxtorpeda zgodnie ze swoją misją zachęcają 

wszystkich do wyjścia z domu i poruszania się. Dlatego też w 

tym roku po raz pierwszy organizowana jest impreza towarzy-

szącą w postaci PIKNIKU SPORTOWEGO. Podczas którego 

można będzie spróbować swoich sił w przeróżnych dyscypli-

nach. Swój udział potwierdzili już m.in. zawodnicy football’u 

amerykańskiego, klubu szermierki z Radlina. Będzie można po-

znać ciekawą grę jaką jest Speedball, którego treningi rozpocz-

ną się w naszej gminie już jesienią. Zachęcamy do wzięcia ze 

sobą kocy do siedzenia oraz strojów sportowych by aktywnie 

skorzystać z przygotowanej oferty. 

Całość imprezy organizowana jest przy hali sportowej, a szcze-

góły można znaleźć na stronie organizatora 

(www.gbluxtorpeda.org) oraz FB wydarzenia „Na przijmo”. 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „5x30 w po-

wiecie rybnickim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport dla wszystkich”. 

NA PRZI JMO BEZ GASZOWICE I OKOLICE  
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W Świetlicy w Piecach 13 marca 2018 r. odbył się Dzień 

Seniora. 
Obchody Dnia Seniora to szczególna uroczystość, święto 

ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bez-
interesowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze 

pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. 
Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwy-

czaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i 
obyczaje naszego regionu. Aby zwrócić uwagę jak ważne i 

potrzebne jest to święto, 13.03.2018r w Świetlicy, odbył się 
już po raz kolejny Dzień Seniora. Na spotkanie przybyli se-

niorzy Sołectwa Piece oraz zaproszeni goście Wójt Gminy 
Gaszowice Paweł Bugdol oraz Proboszcz  Leszek Swoboda.  

Organizowany w naszym sołectwie Dzień Seniora to już 

DZIEŃ SENIORA W PIECACH kawałek historii. Co roku widać, że spotkanie najstarszych 

mieszkańców jest potrzebne. Takie wydarzenia sprawiają, 
że ludzie nieco starsi czują się potrzebni, że cały  czas funk-

cjonują w tej naszej wspólnej rodzinie. 
Część artystyczną przygotowały nasze Świetliki, natomiast 

oprawę kulinarną Panie  z Koła Gospodyń. Każdy z obec-
nych otrzymał pamiątkowe zdjęcie wykonane przez Foto 

Mazurek. Do naszych drogich Seniorów, wciąż młodych 
duchem, którzy może mają srebrne włosy, ale na pewno 

złote serca skierowano najserdeczniejsze życzenia: wiele 
zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku 

wśród najbliższych, aby w kolejnych latach nigdy nie zabra-
kło zapału do wspierania młodych pokoleń, a każdy dzień 

niech dostarcza wiele radości, łask Bożych i uśmiechu na 
twarzy. 

Radzie Sołeckiej oraz Kołu Gospodyń Piece dziękuję za 
organizację imprezy.       Gabriela Oślizło 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 10. rocznicę śmierci Ireny 

Sendlerowej oddając hołd Tej, która z największym poświęce-

niem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka, ogłosił 

rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. 

Aby uczcić to niezwykłe wydarzenie, w Szkole Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach, w kolejnych miesią-

cach bieżącego roku szkolnego,  realizowany będzie  projekt: 

„Irena Sendlerowa – najważniejsze w życiu jest dobro”.  

Program przedsięwzięcia obejmuje następujące działania: 

- Zajęcia  w ramach lekcji  historii oraz lekcji wychowawczych;  

- Propagowanie wydawnictw książkowych; 

- Wspólne oglądanie filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”; 

- Okolicznościowe gazetki w klasach i na korytarzu szkolnym; 

- Wykonanie projektów plakatów i zakładek do książek; 

- Konkurs wiedzy; 

- Konkurs plastyczny i wystawa prac; 

- Spektakl teatralny oraz film (szkolna grupa teatralno-

filmowa); 

- Konkurs literacki; 

- Wycieczka po Rybniku „Śladami kultury żydowskiej” (klasy V 

i VI); 

- Dzień walki z przejawami rasizmu i ksenofobii; 

- Uroczyste zakończenie projektu. 

Kilka z naszych zamierzeń zrealizujemy we współpracy z 

uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Polskim Językiem 

Nauczania w Strzelczyskach na Ukrainie. 

Honorowy patronat nad szkolnym projektem objęli: 

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka 

Grzegorz Janik – Poseł na Sejm RP 

Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice 

Informacje o naszym projekcie znalazły się także na ogólnopol-

skiej stronie Rzecznika Praw Dziecka. 

Koordynator projektu – Norbert Niestolik 

ROK IRENY SENDLEROWE J 
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W dniach od 4 do 8 marca 45 uczniów szkół podstawowych 

ze Szczerbic i Gaszowic wspólnie uczestniczyło w imprezie 

wyjazdowej - programie EuroWeek – Szkoła Liderów. Obóz 

językowy odbywał się w malowniczej miejscowości Różanka na 

Ziemi Kłodzkiej. Dla szczerbickich uczniów była to pierwsza 

tego typu impreza, dla dzieci z Gaszowic - czwarta. Wyjazd 

zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: Alicja Borkow-

ska i Justyna Maćczak. Opiekę nad dziećmi sprawowały rów-

nież panie: Klaudia Wojaczek i Agata Toman. 

Podczas obozu młodzież rozwijała najbardziej cenione w chwili 

obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezenta-

cji oraz pracy w zespole. Wiele zadań wykonywanych było w 

grupach, w skład których wchodziły osoby z różnych szkół z 

całej Polski, co stwarzało wiele możliwości zawiązania nowych 

znajomości. Dla niektórych uczestników było to doskonałym 

treningiem przezwyciężania swojej nieśmiałości. Zajęcia były 

prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symu-

lacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Wszystkie zajęcia odbywały 

się oczywiście w języku angielskim. Prowadzone były przez 

wolontariuszy z Łotwy, Indii, Indonezji, Wietnamu i Urugwaju. 

Bogaty program obozu językowego EuroWeek pozwolił wyka-

zać się naszym uczniom w wielu dziedzinach. Oprócz wysokie-

go poziomu języka angielskiego, nasza młodzież zaprezentowa-

ła przed swoimi rówieśnikami oraz wolontariuszami swoje 

zdolności wokalne, taneczne, aktorskie oraz plastyczne. 

Wspólnie spędzony czas okazał się bezcenny i z pewnością 

niezapomniany. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd na obóz języko-

wy EuroWeek !!!                   

ZSP Szczerbice i SP Gaszowice 

EUROWEEK 

OKiS Gaszowice organizuje  

w dniach 21– 24.04.2018r. 

wycieczkę do  

Pragi i Karlowych Warów 
 

Koszt: 850 zł od osoby. 

Zapisy do 31.03.2018r. 

Zapisy w Kawiarni Ośrodka.  

Tel. 32 4305485 lub 608013387 

Cena nie obejmuje wstępów. 

Począwszy od bieżącego roku szkolnego w Szkole Podstawo-

wej im. Tadeusza Kościuszki  w Gaszowicach realizowany jest 

projekt o nazwie „Galeria ludzi z pasją”. Jego celem jest przy-

bliżenie społeczności szkolnej postaci, które w sposób ciekawy 

i kreatywny realizują swoje 

marzenia. 

Pan Wojciech Sobik jest z 

zawodu geologiem. Pracuje 

na kopalni. Mieszka w Ga-

szowicach. Od najmłodszych 

lat pasjonuje się górami. 

Najpierw chodził po Beski-

dach, później po Tatrach i 

Alpach aż niezwykła pasja 

zaprowadziła go w najwyż-

sze góry świata czyli Himalaje. Przeżył wielką przygodę poko-

nując trasę wokół Annapurny jednego z ośmiotysięczników. 

Niebawem wybiera się na Mont Blanc – najwyższy szczyt Euro-

py. 

W czasie spotkania z uczniami naszej szkoły Pan Wojciech 

Sobik opowiedział o swoich górskich przeżyciach i przygodach. 

Zaprezentował zdjęcia zrobione w czasie wyprawy w Himalaje. 

W niezwykle ciekawy sposób zaprezentował sprzęt przydatny 

w trudnych górskich wędrówkach. 

Doktor  Jan Krajczok 

urodził się w Czernicy. 

Uczęszczał do naszej 

szkoły. Wraz z żoną 

Martyną wychowuje 

trójkę dzieci: Klarę, 

Agatę i Benedykta. Od 

1995 roku pracuje jako 

polonista w IV Liceum 

Ogólnokształcącym w 

Rybniku. Jest autorem 

kilku książek o tematyce związanej ze Śląskiem a dotyczących 

kultury i historii regionu. Napisał mi między innymi: 

„Opowieści o pięknej ziemi i niezwykłych ludziach”, 

„Opowieści czernickie Vali von Roth”. Współautor publikacji 

„Wspomnienia mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego, cz. I 

i II” 

W wolnych chwilach jeździ na rowerze, a także "sztyjc pamjyn-

ce ślónsko godka i jako się rzyko do Pónbóczka.”  W czasie 

spotkania z rodzicami i grupą uczniów szkoły nasz gość, w nie-

zwykle ciekawy sposób, opowiedział o przeszłości Górnego 

Śląska,  Gaszowic i najbliższej okolicy. 

Każda osoba, która znajdzie się w szkolnej „Galerii ludzi z pa-

sją” otrzymuje pamiątkową statuetkę z logo szkoły i informacją 

o zaszczytnym tytule.           SP Gaszowice 

„GALERIA  LUDZI  Z  PASJĄ” 
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I I I  KIERMASZ WIELKANOCNY 
24 marca 2018 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyła się kolejna edycja gminnego Kiermaszu 

Wielkanocnego. Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy Kiermaszu mieli możliwość dokonania świą-

tecznych i wiosennych zakupów. Była to również okazja do podziwiania występów artystycznych dzieci i mło-

dzieży uczęszczających do gminnych placówek edukacyjnych, a także zespołów działających na terenie Gminy 

Gaszowice.  Kiermasz cieszył się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za udział  

i zapraszamy za rok!  Szczególne podziękowania kierujemy w stronę występujących artystów, jak również dla 

osób które były odpowiedzialne za ich przygotowanie. Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną (foto: E. Fojcik). 

UG 

Na zdjęciu: Występ grupy tanecznej „Majery”, OKiS Gaszowice. Na zdjęciu: Występ zespołu „Znaczki” z Czernicy. 

Na zdjęciu: Występ grupy przedszkolnej z ZSP Szczerbice. Na zdjęciu: Występ grupy przedszkolnej z Przedszkola w Czernicy. 

Na zdjęciu: Występ grupy przedszkolnej z Przedszkola w Gaszowicach. Na zdjęciu: Występ zespołu „Szczyrbicko Czelodka” ze Szczerbic. 
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Na zdjęciu: Występ grupy szkolnej z SP Czernica. Na zdjęciu: Występ zespołu „Trojak” z Czernicy. 

Na zdjęciu: Występ grupy szkolnej z SP Gaszowice. Na zdjęciu: Stoisko KGW Czernica. 

Na zdjęciu: Stoisko KGW Szczerbice. Na zdjęciu: Stoisko KGW Gaszowice. 

Na zdjęciu: Stoisko KGW Piece. Na zdjęciu: Stoisko KGW Łuków Śląski. 
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X PRZEDSZKOLIADA W PIECACH 
W czwartek 15.03.2018r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach odbyła się X - Jubileuszowa Przedszkolia-
da, w której uczestniczyły przedszkola z Czernicy, Gaszo-

wic, Szczerbic oraz z Litultovic. Imprezę jak co roku zorga-
nizował Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, który 

obchodził również 10 – lecie swej działalności. Na sali gim-
nastycznej w Piecach zjawili się zaproszeni goście - Starosta 

Rybnicki p. Damian Mrowiec, Wójt p. Paweł Bugdol, zastęp-
ca wójta, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych p. Zbigniew Goworowski, przedstawiciel 
starostwa p. Grzegorz Potysz, przedstawiciele Urzędu Gmi-

ny, sponsorzy, dyrektorzy szkół oraz przedszkoli naszej 
gminy, Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu p. Jerzy Białek 

oraz Starosta Litultovic p. Jan Birgus. 
Dyrektor szkoły w Piecach a zarazem Prezes Gminnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider p. Mariusz Gawli-

czek wręczył gościom honorowym pamiątkowe statuetki z 
podziękowaniem za wieloletnią współpracę oraz upominki 

dla wszystkich, którzy wspierali działalność klubu. 
W jubileuszowej imprezie wystartowało 130 przedszkola-

ków, którzy rywalizowali w grach i zabawach dostosowa-
nych do poziomu ich sprawności fizycznej. Na zakończenie 

sportowych zmagań wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale a przedszkola puchary, dyplomy i nagrody 

ufundowane przez sponsorów. 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” dziękuje spon-

sorom X Przedzkoliady: Wójtowi Gminy - Pawłowi Bugdo-
lowi, Radnym Gminnym, p. Jackowi Czogalla, p. Henrykowi 

Bugdolowi, p. Marianowi Prockowi, państwu Alinie i Czesła-
wowi Janygom. Fotorelacja poniżej (foto: E. Fojcik).       I.W. 
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TURNIE J SKATA O PUCHAR MCJ 

W dniu 17 marca br. w hali Ośrodka Kultury i Sportu w 

Gaszowicach odbył się turniej skata sportowego, w ramach 

cyklu GPO o Puchar właściciela przedsiębiorstwa MCJ  

p. Jacka Czogalla.  

Tym razem w szranki stanęło 67 zawodników. Pierwszą 

serię, z wynikiem 1796 pkt, wygrał zawodnik LKS Lyski – 

Klaudiusz Wojaczek, natomiast najlepszy wyniki w drugiej 

serii tj. 1706 pkt, zanotował p. Ewald Paulus, zawodnik Sile-

sii Rybnik. Zawody z wynikiem 2969 pkt wygrał Klaudiusz 

Wojaczek, na drugim miejscu uplasował się Krystian Balcar 

(Połomia), gromadząc 2964 pkt, natomiast na najniższym 

stopniu podium znalazł się Ewald Paulus z wynikiem 2762 

pkt. Zawody jak zwykle zostały rozegrane w duchu fair play, 

zgodnie z regulaminem PZ SKAT. Nad przebiegiem rozgry-

wek czuwał sędzia – Eugeniusz Cyran.          Dąb 

Kolejny sportowy projekt udało się szczęśliwie doprowa-

dzić do końca. W ramach tego projektu odbyło się 11 wy-
jazdów na lodowisko do Pszowa, w terminie od listopada 

do marca. Mimo tego , że wyjazdy miały miejsce w soboty, 
wcześnie rano, to nie zabrakło entuzjastów jazdy na łyż-

wach wśród uczniów szkół podstawowych ze Szczerbic, 
Gaszowic i Pieców. 

GUKS "LIDER" składa serdeczne podziękowania dyrekto-
rom szkół podstawowych za współpracę w ramach tego 

projektu: Edycie Knapik oraz Norbertowi Niestolikowi. 
Ponadto dziękujemy opiekunom uczniów: Justynie Gawroń-

skiej, Alicji Borkowskiej, Agnieszce Chowaniec, Aleksandrze 
Walkowicz, Małgorzacie Witosz, Klaudii Wojaczek (ZSP 

Szczerbice), Dorocie Bienek, Stanisławie Janydze, Sylwii 
Mierze, Łukaszowi Wojaczek (SP Gaszowice) oraz Iwonie 

Wolnik, Hannie Goworowskiej i Mariuszowi Gawliczek (SP 
Piece). 
Projekt był finansowany przez Urząd Gminy Gaszowice. 

Osobą, która z ramienia gminy czuwała nad sprawną realiza-
cją tego projektu była pani Beata Jordan. Jej również składa-

my serdeczne podziękowania.  
Teraz już tylko pozostały miłe wspomnienia i oczekiwanie 

na kolejny sezon zimowy.        GUKS "LIDER" 

"JEŻDŻĘ NA ŁYŻWACH" - PODSUMOWANIE 

SPORT W SP GASZOWICE 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach w ostatnim czasie może 

pochwalić się wieloma sukcesami w dziedzinie sportu. Nasi 

uczniowie w rozgrywkach sportowych zajęli wysokie miejsca, 

a były to m.in.: 

I miejsce – w Gminnych i II miejsce w Powiatowych zawodach 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Rybnickiego; 

I miejsce – w Gminnych zawodach w Grach i Zabawach Ru-

chowych; 

I miejsce w Powiatowych i II miejsce w Rejonowych zawodach 

w Koszykówce; 

III miejsce klas IV, oraz IV klas piątych i szóstych w Rybnickiej 

Akademii Siatkówki. 

Na ten bardzo dobry wynik złożyło się wiele małych sukce-

sów okupionych ciężką pracą na zajęciach sportowych i mile 

spędzonym czasem na lekcjach wychowania fizycznego. 

Gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych, na 

jak najwyższym szczeblu rozgrywek sportowych. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, nauczyciele wychowania fizycznego 

Ł.W. 

W styczniu i w lutym odbyły się w Szkole Podstawowej im 

Ziemi Śląskiej w Piecach dwie imprezy w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. Najpierw 23.01.br. odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu gdzie oprócz szkoły w Piecach wystartowały 

Jejkowice, Jankowice i Lyski. Dziewczęta w składzie: Marta 

Gawliczek, Zuzanna Strokosz, Sonia Święty, Marcelina Wy-

styrk zostały mistrzyniami powiatu a chłopcy w składzie: Rafał 

Ogon, Dawid Wawoczny, Łukasz Grzenik zastali wicemistrza-

mi powiatu. Drużyna dziewcząt 6 kwietnia będzie walczyć  w 

półfinale wojewódzkim w Szonowicach o awans na Finał Woje-

wódzkich Igrzysk w tej dyscyplinie sportu. 

Natomiast 28.02.2018r. w szkole w Piecach odbył się finał po-

wiatowej ligi tenisa stołowego dziewcząt i chłopców o Puchar 

Starosty Rybnickiego z udziałem w/w szkół. Przeprowadzono 4 

turnieje na których zawodnicy otrzymali napoje i poczęstunek 

w postaci kołaczyków, a na turnieju finałowym wręczono me-

dale, puchary, dyplomy. W kategorii dziewcząt i chłopców 

minimalnie  zwyciężyli uczniowie z Lysek, nasi uczniowi zajęli 

drugie miejsce. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Lider" dziękuje Starostwu 

Powiatowemu za umożliwienie przeprowadzenia kolejnej edy-

cji powiatowej ligi tenisa stołowego.           I.W. 

TENIS STOŁOWY W PIECACH 
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Linia autobusowa 33 na ul. Sumińskiej 
Z dniem 4 kwietnia br. uruchomiona zostanie dodatkowa linia 

autobusowa nr 33 relacji Rybnik Chwałowice Pętla – Lyski 

Rondo przez Szczerbice i Gaszowice - ul.Sumińska. W ramach 

w/w linii realizowane będą dwa kursy w dni robocze o godz. 

8.24 z Lysek oraz o godz.13.29 z Lysek.  

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie 

śląskim pochodzi z gospodarstw domowych. Uchwała anty-

smogowa dla naszego województwa ma doprowadzić do 

znacznego obniżenia tych statystyk. Aby odniosła sukces, 

potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas. 

TWOJE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE. ZOBACZ, CO MOŻESZ 

ZROBIĆ, ŻEBY ZATRZYMAĆ SMOG W ŚLĄSKIM. 

WYMIEŃ SWÓJ PIEC NA URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY. 

W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca po-

winieneś to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy 

kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 

września 2017 r.): 

 kotły powyżej 10 lat od daty produkcji –  

do końca 2021 r. 

 kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji –  

do końca 2023 r. 

 kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji –  

do końca 2025 r. 

 kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r. 

UŻYWAJ TYLKO OPAŁU DOBREJ JAKOŚCI.  

Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powo-

duje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery. 

Zamiast nich wybierz: 

 ekogroszek 

 pellet 

 węgiel kamienny gruboziarnisty 

 suche drewno – dąb, grab, jesion, buk 

ZAMIEŃ PIEC WĘGLOWY NA BARDZIEJ EKOLOGICZ-

NE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA: 

  ogrzewanie gazowe 

  ogrzewanie elektryczne 

  odnawialne źródła energii. 

Artykuł pobrany ze strony internetowej: powietrze.slaskie.pl 

ZATRZYMAĆ SMOG 

1 marca 2018 roku minął rok funkcjonowania strefy kardio 

wraz z zajęciami fitness w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszo-

wicach. 

Podczas tego okresu strefę kardio odwiedziło ponad 100 klien-

tów. Wiele z nich ćwiczy systematycznie do dziś, ciesząc się 

uzyskanymi efektami, które jeszcze bardziej mobilizują ich do 

dalszej pracy. 

Dzięki funduszom uzyskanym z karnetów i wejściówek na stre-

fę kardio doposażono ją w nowy sprzęt. Zakupiliśmy piłki lekar-

skie, ławeczki do ćwiczeń mięśni brzucha, ergometry wioślarski 

oraz narciarski odzwierciedlający bieg narciarski. 

Współpraca z naszą gminą zaowocowała realizację projektu 

„Zdrowe odżywianie to nasze zadanie”. W ramach tego pro-

jektu odbywały się darmowe zajęcia sportowe i teoretyczne z 

trenerem. Oprócz tego organizowano spotkania z dietetykiem 

oraz mistrzem carvingu. 

Największą popularnością cieszą się zajęcia fitness oraz niedaw-

no wprowadzone zajęcia „Zdrowy kręgosłup.” Podczas całego 

roku w zajęciach fitness wzięło udział łącznie 216 klientów! 

Nie zapomnieliśmy też o naszych najmłodszych mieszkańcach i 

dla nich również wprowadziliśmy zajęcia taneczne prowadzone 

przez instruktora. 

Dziękujemy za ten rok i mamy nadzieję, że w tym roku będzie 

nas jeszcze więcej! 

Aktualny grafik zajęć 

Poniedziałek: 18.30 - „Spalanie + brzuch”,  

  19.30 - „Zdrowy kręgosłup” 

Wtorek:  19.00 - „Spalanie + brzuch” 

Czwartek:  17.30 - Zajęcia taneczne dla dzieci  

                   19.00 - „Spalanie + brzuch” 

Sobota:  9.00 - „Trening funkcjonalny” 

 

Strefa kardio czynna: 

Poniedziałek:  15- 22 

Wtorek:  16- 21 

Środa:   15- 18 

Czwartek:  16- 22 

Piątek:   15-21 

Sobota:   8- 11 

Serdecznie zapraszamy!! 

ROK STREFY KARDIO W OKIS GASZOWICE  


