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DZIEŃ SENIORA W PIECACH  

8 kwietnia br. w Piecach uroczyście obchodzono Dzień Se-

niora. Emeryci, renciści 75 plus oraz zaproszeni goście spo-

tkali się w świetlicy, by spędzić ze sobą parę miłych chwil. 

Wszystkich zebranych powitali: Sołtys Gabriela Oslizło, 

Wójt Andrzej Kowalczyk oraz Proboszcz ks. Leszek Swo-

boda. Złożyli seniorom najlepsze życzenia długich lat           

w zdrowiu, szczęściu i radości. Piecowskie Świetliki przy-

gotowały krótki program artystyczny, który jak zwykle wy-

wołał uśmiech na twarzach wszystkich. 

Na przyjęciu podano kawę z ciastem oraz ciepłą kolację. 

Stoły były pięknie udekorowane, a jedzonko  bardzo smacz-

ne. Nasi seniorzy byli bardzo zadowoleni dziękowali za to, 

że o nich pamiętamy i  przynajmniej raz w roku mogą spo-

tkać się w gronie swoich rówieśników. Każdy z gości otrzy-

mał wiosenną stokrotkę oraz czekoladę – prezent Rady So-

łeckiej. Natomiast ks.Proboszcz obdarował seniorów wiel-

kanocnym barankiem. 

Dziękuję serdecznie za pomoc i zaangażowanie w przygoto-

wanie tej imprezy Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń i Świe-

tlikom! Tylko gdy pracujemy wszyscy razem takie spotka-

nia mają sens i sprawiają, że częściej się uśmiechamy. 

Drodzy Seniorzy, wciąż młodzi duchem, jeszcze raz wszyst-

kiego najlepszego zdrowia, pomyślności, szczęścia w gronie 

życzliwych osób i wielu tak udanych spotkań.  G.O. 

SPOTKANIE SENIORÓW W GASZOWICACH 

W sołectwie Gaszowice 11 kwietnia br. odbyło się tradycyj-

ne Spotkanie Seniorów zorganizowane przez radnych, Radę 

Sołecką oraz Ośrodek Kultury i Sportu. Jak co roku, zacni 

Seniorzy nie zawiedli i chętnie przybyli, aby spotkać się         

i porozmawiać z dawno nie widzianymi znajomymi, pożar-

tować i wspólnie wypić kawkę. W tym roku swoimi piękny-

mi występami seniorów bawiła młodzież ze szkoły podsta-

wowej w Gaszowicach, gimnazjum w Piecach oraz chór Bel 

Canto. Niespodzianką był występ zespołu Singers z naj-

młodszym uczestnikiem Kubusiem. Występy bardzo się 

podobały, nagradzane były gromkimi oklaskami. Spotkanie 

Seniorów uświetnili swoją osobą zaproszeni goście – Wójt 

Andrzej Kowalczyk oraz ksiądz Proboszcz Leszek Swobo-

da. Całość uroczystości prowadziła pani Dyrektor Sylwia 

Mazurek. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły 

udział w spotkaniu, a także tym, którzy przyczynili się do 

przygotowania i uświetnienia tej uroczystości. Do zobacze-

nia w przyszłym roku.   Organizatorzy (H.R.-A.) 

ŻYCZENIA 

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto 

tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale 

też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może 

być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie 

siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przy-

świecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio 

od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł 

męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem 

wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześci-

janom, stał się opiekunem wykonawców zawodów 

wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, 

garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebez-

pieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają material-

nemu i duchowemu dobru człowieka. 

Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania druh-

nom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 

funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej            

w imieniu swoim, jak i całego społeczeństwa za dzia-

łalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu 

człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu po-

mocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. 

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo 

zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności          

w pracy zawodowej. 

 

Komendant Gminny  Prezes Oddziału Gminnego ZOSP 

RP w Gaszowicach  ZOSP RP w Gaszowicach                

dh Czesław Kasperzec  dh Jerzy Kawulok 

Na zdjęciu: Ekologiczne przedszkolaki 
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Urodzinowe atrakcje w zimowe szacie 

Goni, goni czas wszystko się zmienia, coś się kończy, coś za-

czyna taka jest kolej rzeczy. Istnieje jednak pewien wyjątek od 

reguły mianowicie półkolonie, które organizowane są przez 

Szkołę Podstawową w Szczerbicach. Tegoroczne należały do 

szczególnie wyjątkowych, a wszystko przez to, że akcja ta od-

bywała się już po raz 25. Nic dziwnego, iż hasło przewodnie 

brzmiało „ Jubileuszowe półkolonie zimowe”. Jak przystało na 

tak niezwykłą okazję nie zabrakło atrakcyjnych niespodzianek, 

udanej zabawy i odrobiny słodkości. 

Dobry początek 45 uczestnikom zapewnił pobyt na basenie. 

Wiadomo wodne szaleństwa to przyjemność sama w sobie, tym 

bardziej gdy za oknem mroźno i śnieżnie. Urodzinowe półkolo-

nie nie mogły odbyć się bez tańców oraz pysznego tortu, dlate-

go następnym punktem programu była dyskoteka, wspomniany 

już tort oraz ognisko i pieczenie kiełbasek, a to wszystko na tle 

pięknej zimowej scenerii. Dalszy ciąg naszej przygody to pobyt 

w kinie. Tam uczniowie dowiedzieli się, gdzie położona jest 

tajemnicza Zambezia, a także poznali jej mieszkańców. Ostatni 

dzień jubileuszowej akcji zakończył się w Zabrzu, dokładnie w 

kopalni Guido. Zabytkowa kopalnia odkryła przed dziećmi 

wiele ciekawych zakamarków i zapomnianych dawno legend. 

Zwiedzanie okazało się fascynującą podróżą w przeszłość. Jed-

nak każda podróż ma swój początek, jak i koniec, tak więc         

z miłymi wspomnieniami wróciliśmy do domu. 

Tym sposobem zakończyły się jubileuszowe półkolonie zimo-

we. Wyjątkowe półkolonie to również szczególna okazja, aby 

podziękować wszystkim osobom, które zawsze chętnie nas 

wspierały i podawały pomocną dłoń. Należą do nich : Wójt 

Gminy - Andrzej Kowalczyk, Dyrektor SP Szczerbice - Zbi-

gniew Goworowski, Rada Rodziców, Sołtys i Rada Sołecka, 

Marian Procek. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga 

wiele pracy, poświęcenia oraz czasu, dlatego też słowa uznania 

i podziękowania kieruje się do kierownika całej akcji pani Ga-

brieli Krakowczyk, która już 25 raz umożliwiła uczniom wspa-

niałe spędzenie ferii. Oczywiście podziękowania płyną też w 

stronę wszystkich nauczycieli sprawujących opiekę, a są to: 

Ewa Anderska, Eugenia Boczek, Agnieszka Chowaniec, Berna-

deta Chowaniec, Justyna Gawrońska, Edyta Knapik, Małgorza-

ta Kolarczyk, Klaudia Langer, Aleksandra Walkowicz. 

Kto wie „ może znów za parę lat na kolejny jubileusz przyjdzie 

czas, jednak wtedy już dorośli Ty i ja wrócimy wspomnieniami 

w beztroski dziecięcy świat”.    A.Ch. 

Festiwal Muzyczny im. Henryka Mikołaja Górec-

kiego „U źródeł sławy” I Koncert Festiwalowy - 

„Tam gdzie mój dom rodzinny”, 

7 maja 2013r., godz. 19.00 

Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Czernicy  

PROGRAM: 

KWARTET SMYCZKOWY 

H.M. Górecki  „Już się zmierzcha” – muzyka na 

kwartet smyczkowy  (I Kwartet smyczkowy) op. 62, 

Joanna Szymala – Kwartet smyczkowy 

(prawykonanie), 

Ludwik van Beethoven – Kwartet smyczkowy F-

dur op. 135. 

CHÓR BEL CANTO 

H.M. Górecki „Zdrowaś bądź Maryja”, 

H. M. Górecki „Ach, jak smutne jest rozstanie”, 

S. Suligrosz „Modlitwa Eu-

charystyczna Jana Pawła II”. 

WSTĘP WOLNY 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI ! 

Przypominamy, że przyłączenie się do istniejącej sieci jest 

obowiązkowe. Właściciele nieruchomości, którzy nie doko-

nali przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej poddani 

będą regularnej kontroli Straży Gminnej. Ponadto właścicie-

le nieruchomości niepodłączonych do sieci co miesiąc będą 

zobowiązani do przedstawiania w Urzędzie Gminy rachun-

ków potwierdzających ilość wody pobranej oraz rachunków 

za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.  

Referat Ochrony Środowiska 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 

URZĘDU GMINY DO 15 MAJA BR., DEKLARACJI O 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPA-

DAMI KOMUNALNYMI !  

ŚMIECI PO NOWEMU, CO Z KOSZEM? 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pojemników na od-

pady zmieszane (kosz na śmieci) informujemy, że jeśli jesteście 

Państwo właścicielami sprawnych kubłów które były obsługiwane 

przez firmę odbierającą odpady - po 1 lipca br. nie trzeba wymie-

niać kosza. W przypadku osób, które dzierżawiły kubły, należy 

poczekać na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Jeśli 

wygra firma która dotychczas Państwa obsługiwała, również nic nie 

powinno się zmienić. W przeciwnym wypadku musicie Państwo 

albo odkupić od niej kosz, albo kupić nowy. Jeśli aktualna liczba 

koszy na posesji będzie niewystarczająca również należy dokupić 

nowy pojemnik. Przedsiębiorca, który wygra przetarg został zobowią-

zany do umożliwienia mieszkańcom zakupu lub dzierżawy kubłów.   

Nie ma żadnych specjalnych wymogów dotyczących kubłów. Wszyst-

kie typowe (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l) pojemniki dostępne w sprzeda-

ży są obsługiwane przez śmieciarki.  

Uwaga! Opłata „ŚMIECIOWA” dla nieruchomości zamieszkałych 

liczona jest od osoby, a nie od liczby pojemników, tzn. że w zakresie 

liczby koszy odbieranych z danej nieruchomości nie ma żadnych dol-

nych ani górnych ograniczeń.  Referat Ochrony Środowiska 
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EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLAKI 

Tradycyjnie, jak co roku 5-latki z gminy Gaszowice wzięły udział 

w Konkursie Ekologicznym, a była to już IX edycja. Tegoroczne 

zmagania maluchów odbyły się w Szkole Podstawowej w Szczer-

bicach, gdzie przygotowanie ich oddano w ręce pani Gabrieli 

Krakowczyk. Na początek uczniowie uraczyli małych gości 

przedstawieniem o tematyce ekologiczno – zdrowotnej. Następnie 

dzieci przystąpiły do wykonania wylosowanych zadań, pod okiem 

zaproszonych gości tj. pani Bogusławy Bierzy, pani Kariny Stę-

pień, pani Sabiny Mańczyk oraz pana Zbigniewa Goworowskiego. 

Ostatecznie okazało się, że wszystkie przedszkolaki poradziły 

sobie doskonale, tym samym otrzymując jednakowe nagrody           

i pamiątkowe dyplomy. Dzieciom, a także ich opiekunom dzięku-

jemy za udział oraz wspaniałą zabawę. Na koniec pozostaje tylko 

dodać do zobaczenia w następnym roku.   A.Ch. 

PORWALIŚMY „KUMAKA”!!! 

„Co to są Piece? Gdzie leżą Gaszowice? Skąd tak naprawdę do nas 

przyjechaliście?” - takimi słowami powitała nas dyrektor Młodzieżo-

wego Domu Kultury w Pabianicach – Grażyna Wójcik. Pojechali-

śmy tam, by wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

„KUMAK”. 

Pobudka o 5 rano, trzy godziny jazdy i…sześć godzin czekania na 

to, by wskoczyć na scenę na cztery i pół minuty i przekonać do sie-

bie jury. Na miejscu okazało się, że jesteśmy ostatnim zespołem na 

liście więc mieliśmy czas, by posłuchać innych uczestników. Do XI 

edycji konkursu zgłosiło się ponad 80 wykonawców. W I etapie po 

przesłuchaniu nadesłanych nagrań zakwalifikowano do koncertu 

finałowego 58 podmiotów wykonawczych. 

Po kilku godzinach oczekiwania w końcu nadeszło nasze „pięć mi-

nut” i to dosłownie. Po wykonaniu piosenki „Wieża Babel” z musi-

calu Metro słuchacze zgotowali nam niezwykłe owacje i gratulowali 

występu. Po godzinie obrad jury, o 18-tej ogłoszono wyniki. Napię-

cie rosło, gdy okazało się, że już we wszystkich kategoriach przy-

znano nagrody a my….NIC (choć po cichu liczyliśmy chociaż na 

wyróżnienie). W końcu przyszedł czas na GRAND PRIX festiwalu. 

Doczekaliśmy się! Wśród uczestników reprezentujących domy kul-

tury z Łodzi, Torunia, Kielc, Wielunia, Kluczborka, Pabianic i wielu 

innych miast, najwyższą nagrodę, czyli statuetkę „KUMAKA” oraz 

nagrodę rzeczową jury przyznało nam, zespołowi, który ciągle mu-

siał się „tłumaczyć”, gdzie leżą Piece i Gaszowice. 

Dziękujemy PANI DYREKTOR POWIATOWEGO OGNISKA 

PRACY POZASZKOLNEJ - JOANNIE RZYMANEK, która wspie-

ra naszą działalność i umożliwiła nam wyjazd. 

A my, dumni z siebie i z tego skąd pochodzimy „w Polskę idziemy”, 

tym razem do Wyszkowa.               SINGERS 

Zapraszamy na naszą stronę: www.singers-voc.eu 

GRUNT TO ZDROWIE 

Zdrowie to jeden z najcenniejszych darów, wie o tym każdy z nas, czy 

mały, czy duży. Właściwe odżywianie, uprawianie sportu, odpowied-

nie spędzanie wolnego czasu, szczególnie na spacerach bądź rowero-

wych wojażach sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, zwłaszcza 

gdy za oknem wiosenne słońce. Idąc tym tropem nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Szczerbicach : Agnieszka Chowaniec i Justyna 

Gawrońska zorganizowały 21 marca dla uczniów dzień promujący 

zdrowie ale nie tylko, a wszystko odbyło się pod hasłem „Wiosennie, 

zdrowo, kulturalnie i sportowo”. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się 

przedstawieniem profilaktycznym, przygotowanym oraz zaprezento-

wanym przez dzieci pod kierunkiem wyżej wymienionych nauczycie-

li. Przesłanie było jednoznaczne należy dbać o higienę, właściwie się 

odżywiać i stosować do zaleceń lekarzy. Następnym punktem progra-

mu była degustacja zdrowych smakołyków przygotowanych przez 

uczniów. Klasy I-III uraczyły nas różnymi, pysznymi sałatkami, zaś 

klasy IV-VI niezwykłymi, fantazyjnymi kanapkami oczywiście wy-

łącznie z produktów bogatych w witaminy. Pragniemy tutaj podzięko-

wać wszystkim nauczycielom oraz wychowawcom za włączenie się 

do naszej akcji, okazane poparcie i pomoc. Ostatnim akcentem tak 

miłego, smakowitego dnia było rozwiązanie konkursu plastycznego 

związanego z tematyką zdrowia. Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-

kowe, a prace małych artystów można podziwiać na gazetce. 

Pamiętajmy zatem, iż zdrowie mamy tylko jedno i warto o nie dbać, 

tym bardziej teraz, kiedy cała przyroda budzi się do życia, dlatego my 

także starajmy się utożsamiać z hasłem: „Wiosennie, zdrowo, kultu-

ralnie i sportowo”.           A.Ch. i J.G. 

GOŚĆ SPECJALNY W GIMNAZJUM W PIECACH 

We wrześniu uczniowie klasy IIIC i IIID zwiedzali stolicę Polski – War-

szawę. W programie wycieczki było również zwiedzanie gmachu Sejmu. 

Przewodnikiem był poseł Henryk Siedlaczek, który oprowadzał mło-

dzież prawie po wszystkich salach sejmowych i korytarzach prowadzą-

cych do biur poselskich. Uczniowie mieli także okazję być na krótkiej 

wizycie w hotelu poselskim. 

Wspólne spotkanie zakończyło się zdjęciem wykonanym na schodach 

sejmowych i zaproszeniem pana Posła na rewizytę w gimnazjum. Pan 

Henryk Siedlaczek przyjął zaproszenie i 14 marca przyjechał na spotka-

nie z młodzieżą gimnazjalną. Pana Posła przywitał i przedstawił dyrektor 

gimnazjum Andrzej Mrozek. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

klas III oraz uczniowie z kółka historycznego. Ponadto w spotkaniu 

wzięła udział Redaktor Naczelna miesięcznika „Nasze Miasto”. 

Podczas dwugodzinnego spotkania pan poseł Henryk Siedlaczek z praw-

dziwym zaangażowaniem przedstawił młodzieży struktury gminne            

i powiatowe. Na podstawie fragmentów własnych wystąpień w Sejmie, 

które uczniowie zobaczyli i wysłuchali, omówił i przybliżył procedury, 

które do tych wystąpień prowadzą. 

Ponadto pod koniec spotkania uczniowie, zachęceni przez pana Posła, 

mieli okazję zadać pytania. Dowiedzieli się m.in. jak wyglądała droga od 

nauczyciela do posła, jakie hobby ma pan Poseł oraz mieli okazję wysłu-

chać co w czasie wolnym robił pan Siedlaczek jako nastolatek. Spotka-

nie odbyło się w miłej atmosferze, przeplatane anegdotami z życia pana 

Posła. Pan Siedlaczek doskonale potrafi zaabsorbować młodego słucha-

cza tym co ma do powiedzenia. Na spotkaniu nie było mowy o nudzie,      

a czas przeznaczony na to spotkanie minął bardzo szybko. 

Każdy uczestnik spotkania otrzymał od pana Henryka Siedlaczka ksią-

żeczkę „Ekonomia jest prosta”. Gimnazjaliści podziękowali panu Posło-

wi za wizytę, za spotkanie i wszystkie słowa do nich skierowane. Spo-

tkanie zakończyło się wpisem do kroniki szkolnej, dokumentującej spo-

tkanie posła Henryka Siedlaczka z młodzieżą gimnazjalną.  GimP 

PRZETARG 

Wójt Gminy Gaszowice ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości nieza-

budowanych składających się z działki nr 1797/358;  1798/358;  1799/358 
położonych w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna), zapi-

sanych w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4. 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 

1. działka nr 1797/358 o pow. 0,0818 ha cena wywoławcza 43.354,00 zł 

wadium 4.000,00 zł 

2. działka nr 1798/358 o pow. 0,0816 ha cena wywoławcza 43.248,00 zł 

wadium 4.000,00 zł  

3. działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 43.301,00 zł 

wadium 4.000,00 zł 

Nieruchomości położone są w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługo-

wej o symbolu planu D-MN/U. Kształt działki w rzucie poziomym prosto-
kątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skło-

nie i południowo-zachodniej wystawie.  Przydatność do zabudowy dobra. 

Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Sprzedaż nieruchomości podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 10.00. Osoby zain-

teresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej 

do dnia 15 maja 2013 r. 

Pełne ogłoszenie o przetargu na stronie www.gaszowice.pl. Zainteresowa-

nych prosimy o kontakt tel.32/4327151.   UG 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

W sali ochotniczej straży pożarnej w Szczerbicach przeprowadzono 

gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej        

w którym uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwszym etapem były testy pi-

semne, drugim zaś odpowiedzi ustne. Większość uczestników odpo-

wiedziała prawidłowo na zadane pytania. Nie obyło się jednak bez 

przeprowadzenia dogrywek, aby wyłonić zwycięzców. 

W grupie szkół podstawowych: 1 miejsce - Natalia Musiolik, 2 miej-

sce - Dariusz Chruszcz, 3 miejsce - Kamil Wieczorek. 

Szkoły gimnazjalne: 1 miejsce - Daniel Grenadier, 2 miejsce - Sła-

womir Milert, 3 miejsce - Malina Kostka. 

Szkoły ponadgimnazjalne: 1 miejsce - Kamil Chruszcz, 2 miejsce -

Denis Lesiuk, 3 miejsce - Adrian Musiolik. 

Organizatorem turnieju był zarząd oddziału gminnego ZOSP RP       

w Gaszowicach. Jednakże całą organizacją: przygotowaniem zesta-

wu pytań, przygotowaniem testów oraz dbaniem o prawidłowe prze-

prowadzenie turnieju zajmowała się gminna komisja ds. mdp, pod 

przewodnictwem sekcyjnego - Wojciecha Kasperca z PSP w Rybni-

ku. 

Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentowali gminę Gaszowice 

na powiatowym turnieju, który przeprowadzony został w Starostwie 

Powiatowym w Rybniku 23 marca br.         OSP 

ETNOLOG – UCZYMY SIĘ I BAWIMY NA LUDOWO! 

We wtorek, 22 stycznia br. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej       

w Piecach odbyły się warsztaty w ramach programu 

„ETNOLOG – zaloguj się na ludowo!” Zajęcia przeprowadziła 

pani Katarzyna Samoraj, ekspert z Pracowni Etnograficznej im. 

W. Dynowskiego z Warszawy.  

Mieliśmy okazję poznać jak wygląda praca etnologa. Ciekawe 

ćwiczenia i przydatne informacje sprawiły, że zajęcia były inte-

resujące. Pozwoliły każdemu z nas odkryć nieznaną część kultu-

ry i śląskich tradycji. Na koniec warsztatów uczniowie podzielili 

się swoimi spostrzeżeniami. 

 – Podczas warsztatów rozmawialiśmy o pracy etnologa. Dzięki 

tym zajęciom dowiedziałam się, kim jest etnolog, na czym pole-

ga jego praca i jak ją wykonuje. Poznałam również nazwy posił-

ków, które dawniej gościły na śląskich stołach, a które nie są dziś 

powszechnie znane – powiedziała Klaudia.    

- Wszyscy bawiliśmy się doskonale, wykonując ćwiczenia. Naj-

bardziej zabawne były próby nawiązania dialogu etnologów        

z tubylcami. Podzieliliśmy się wtedy na dwie grupy. Część z nas 

została mieszkańcami wioski, którzy zamiast językiem mówio-

nym posługiwali się gestami. A to niestety wprowadzało w błąd 

przybyszów. Etnolodzy próbowali się porozumieć z tubylcami, 

jednak mylące gesty sprawiły, że wszystkie informacje otrzyma-

ne od mieszkańców były nieprawdziwe – mówi Agata i dodaje. - 

Dzięki temu ćwiczeniu wszyscy się świetnie bawili. Na zajęciach 

nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy 

- W czasie warsztatów dowiedziałam się jak trudna jest praca 

etnologów, a także jaka jest historia kuchni śląskiej, która jest 

różnorodna i bogata. Dowiedziałam się również jaki był podział 

obowiązków między kobietami a mężczyznami - dodaje Karoli-

na. 

- Chociaż mieszkam na Śląsku i posługuję się gwarą śląską, to 

mam problemy z wyjaśnieniem wielu nazw. Pani etnolog dała 

nam kartki z nazwami śląskich potraw. Okazało się, że znałem 

zaledwie dwie. Jednak gdy kończyliśmy ćwiczenia, moja wiedza 

o śląskich potrawach się poszerzyła - stwierdza Michał. 

Wszystkich zaciekawiła tematyka warsztatów. Szczególnie polu-

biono zabawę z odgadywaniem nazw potraw. Po zakończonych 

zajęciach pani Beata Małek, która jest opiekunem zespołu reali-

zującego projekt w szkole, zadała pytanie: Czy chcielibyście 

uczestniczyć w podobnych warsztatach?  Wszyscy pełni entuzja-

zmu stwierdziliśmy, że chętnie zaprosimy znów kogoś na spotka-

nie.  

- Podobało mi się przyporządkowanie nazw potraw śląskich do 

ich definicji i malowanie krajobrazu śląskiego. Chciałabym 

uczestniczyć w podobnych warsztatach – dodaje Ewa.  

- Myślę, że dobrze by było zorganizować podobne warsztaty, 

ponieważ podczas takich lekcji można połączyć przyjemne z 

pożytecznym – kończy podsumowanie Laura. 

Pani etnolog zachęciła nas do poznania regionu. Poprzez zabawę 

skłoniła do zainteresowania się pracą etnologa.  

Niespodzianką była wizyta redaktora gazety lokalnej „Nasze 

Miasto”, pani Moniki Bobrzyk, która przeprowadziła wywiady 

na temat realizowanego przez uczniów projektu.  

Zachęcamy do odwiedzenia bloga:  blogiceo.nq.pl/etnopiece, 

gdzie prezentujemy efekty naszych etnologicznych badań. uczen-

nica gimnazjum, 

Agata Niewelt 

OGÓLNOPOLSKI SUKCES  

MATEUSZA PIECOWSKIEGO 

W dniach 20-21 marca 2013 roku w Lublinie odbyła się 14 

edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i 

Zespołów Wokalnych „DEBIUTY 2013”. Po wstępnej we-

ryfikacji nadesłanych nagrań demo, jury zakwalifikowało 

do II etapu 1 zespół wokalny, 11 solistek oraz 7 solistów, w 

tym Mateusza Piecowskiego – wokalistę zespołu SINGERS. 

Pierwszego dnia festiwalu odbyły się warsztaty wokalne 

prowadzone przez znaną polską wokalistkę i kompozytorkę 

- Grażynę Łobaszewską. Dzieliła się ona z młodymi wokali-

stami wiedzą, doświadczeniem scenicznym i szeroko poję-

tym profesjonalizmem. Koncert finałowy odbył się 21 mar-

ca na deskach Teatru Starego w Lublinie. Prezentacje kon-

kursowe były na bardzo wysokim poziomie. Młodzi ludzie   

z niezwykłymi głosami wykazywali się nie tylko doskonałą 

techniką wykonawczą ale przede wszystkim ogromną wraż-

liwością. Każdy wykonawca zaśpiewał 2 utwory. Mateusz 

wykonał: "O niebo lepiej" z rep. Mieczysława Szcześniaka 

oraz "Cry me a river" z rep. Michaela Buble i wyśpiewał III 

miejsce. Jest to 

niewątpliwie kolej-

ny wielki,  sukces 

Mateusza, tym bar-

dziej, że podczas 

warsztatów został 

zapamiętany przez 

Grażynę Łobaszew-

ską jako „człowiek, 

który wie o czym 

śpiewa”. 

Dziękujemy Pani 

Dyrektor POPP Joannie Rzymanek oraz Radzie Powiatu 

Rybnickiego za umożliwienie wyjazdu Mateusza na festi-

wal.                 Katarzyna Brachaczek 
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MISTRZOSTWA GMINY AWANSEM DO  

MISTRZOSTW POWIATU! 

05.04.2013r. na hali sportowej w Gaszowicach zostały roze-

grane Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej dziewcząt i chłop-

ców. Organizator mgr Łukasz Wojaczek powitał młodych 

szczypiornistów, ich opiekunów oraz sędziego życząc wygra-

nej najlepszej drużynie. W bardzo sympatycznej atmosferze 

można było podziwiać umiejętności piłkarskie wszystkich 

zawodników i zawodniczek. Każda drużyna reprezentowała 

wysoki poziom gry dostarczając sobie i kibicującym wiele 

sportowych emocji. Po prawie cztero godzinnych zmaganiach 

najlepszymi okazali się być uczniowie z SP Czernica. Zarów-

no dziewczęta, jak i chłopcy wywalczyli wymarzone I miej-

sce i tym samym zostali reprezentacjami naszej gminy na 

zawody powiatowe. II miejsce wywalczyły reprezentacje z SP 

Szczerbice, a III miejsce reprezentacje SP Gaszowice. 

Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Aldona Rożek, Sandra 

Choroba, Urszula Cojg, Natalia Hoszek, Klaudia Szoen, Do-

minika Szoen, Weronika Bęcała, Dżesika Bombik, Wiktoria 

Załęga, Patrycja Łata, Żaneta Preiniger, Monika Michalik, 

Paulina Nitner. 

Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Mateusz Lara, Robert 

Zdrzałek, Kamil Figura, Mateusz Mikółka, Mikołaj Gryt, 

Aleksander Folmert, Kamil Długosz, Sławomir Zawisz, Ma-

rek Weczerek, Konrad Warmiński, Wojciech Holona, Marek 

Gaszka, Kacper Kłosek, Mateusz Kaszta. 

Drużyny przygotowała mgr Zenobia Mrozek 

Już 09.04.13r. na pięknej sportowej hali w Świerklanach Dol-

nych te ekipy wzięły udział w kolejnym etapie zmagań szczy-

piornistów. Tutaj spotkały się z reprezentacjami gmin Lyski i 

Świerklany. Tym razem najlepsi okazali się gospodarze i to 

oni będą reprezentowali nasz powiat na zawodach rejono-

wych. Obie drużyny z Czernicy zostały vice mistrzami . 

Klasyfikacja ogólna dziewcząt: 

I miejsce Świerklany Dolne 

II miejsce SP Czernica 

III miejsce SP Zwonowice 

Klasyfikacja ogólna chłopców: 

I miejsce SP Świerklany Górne 

II miejsce SP Czernica 

III miejsce SP Adamowice 

Wszystkim uczestnikom należą się podziękowania i gratula-

cje za wspaniałą postawę, zaprezentowanie wysokich umie-

jętności gry w piłkę ręczną, grę w duchu „fair play” oraz god-

ne reprezentowanie swojego środowiska w zawodach na każ-

dym szczeblu.      Z.M. 

TURNIEJ O PUCHAR MCJ 

W dniu 10 marca br. w hali OKiS-u odbył się turniej skata 

sportowego o Puchar Prezesa firmy MCJ pana Jacka Czo-

gally, zaliczany do Gran Prix Okręgu Śląsk Południe.           

W turnieju uczestniczyło 63 skaterów. Pierwszą sesję z naj-

lepszym wynikiem 1612 pkt wygrał Stefan Rojek. Drugą 

serię, z wynikiem 1733 pkt, wygrał Eugeniusz Zdechlikie-

wicz. Nad sprawną organizacją turnieju czuwał prezes – 

Alojzy Huwer. 

Po zsumowaniu punktów obu rund uzyskano następujące 

wyniki: 

1. Eugeniusz Zdechlikiewicz – 2954 pkt 

2. Eugeniusz Cyran – 2672 pkt 

3. Piotr Szczasny – 2619 pkt 

Najlepszym zawodnikiem Dębu Gaszowice z wynikiem 

2618 pkt został Stefan Rojek. 

RYDUŁTOWSKI CROSS 

20 kwietnia br, w sobotę, na terenie rekreacyjnym 

„Machnikowiec” przy Rydułtowskim Centrum Kultury odbył 

się Cross Rydułtowski o Puchar Burmistrza Miasta oraz           

o Puchar Prezesa UKS „Piątka Plus” Rydułtowy. 

Bieganie staje się coraz bardziej popularne oraz jest uznawane 

za jedną z form rekreacji fizycznej mającej wiele walorów 

zdrowotnych. Z tych względów organizatorzy przedstawili 

bogatą ofertę dla różnych kategorii wiekowych oraz płci. Dy-

stanse, na których zmagali się biegacze również były zróżni-

cowane: od 200m do 6000m. 

Wielki sukces odnieśli uczniowie reprezentujący SP Szczerbi-

ce oraz szczerbickie przedszkole. We wszystkich kategoriach 

wiekowych uczniowie ze Szczerbic stawali na podium! Pierw-

sza trójka otrzymała pamiątkowe medale, dyplomy oraz na-

grody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizato-

rów ciepły posiłek, słodką przekąskę oraz napoje. 

Poniżej wyniki szczerbickich biegaczy: 

Przedszkolaki, 200m: I miejsce - ALICJA DZIUBA, 

Dzieci (rocznik 2004/2005), 400m: I miejsce - DAWID PA-

PIEROK, kl. II, 

Dziewczyny (2002/2003), 600m: III m - MARCELINA WY-
STYRK, kl. VI, IV m - MARTA KONSEK, kl. IV, V m - 

ZUZANNA STROKOSZ, kl. IV, 

Chłopcy (2002/2003), 1000m: IV m - ALAN KUBIAK, kl. 

IV, 

Dziewczyny (2001/2000), 600m: I m - MAGDALENA STĘ-

PIEŃ, kl. VI. Na tym dystansie startowała również Marcelina 

Groborz z kl. V. 

Po biegach w całej drużynie panowała bardzo radosna atmos-
fera, wszyscy byli bardzo zadowoleni ze swojego startu,          

a podczas biegów nawzajem się dopingowali i motywowali. 

Nie mniejszą radość i zadowolenie z postawy wychowanków 

okazywał opiekun zespołu – nauczyciel wychowania fizycz-

nego pan Bogdan Langer, który złożył wszystkim gratulacje 

oraz zachęcał do dalszego biegania oraz treningów. 

Dyrektor SP Szczerbice wraz z opiekunem zespołu wyrażają 

podziękowania dla Państwa Stępień, pana Dziuby oraz Pań-

stwa Wystyrk za nieodpłatny transport uczniów na te oraz 

poprzednie zawody.    SP Szczerbice 

PIŁKARZE NA BOISKACH 

Z opóźnieniem rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie dla  

klubów z terenu naszej Gminy. Kibiców piłki nożnej 

zapraszamy do wspierania swoich drużyn na boiskach w 

Piecach, Szczerbicach, Łukowie Śląskim i Czernicy. 
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