
W sobotę, 21 sierpnia, mieszkańcy naszej gminy oraz ich goście bawili się 

podczas święta plonów. Obchody tego bardzo ważnego dla naszej społecz-

ności wydarzenia rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele Opatrz-

ności Bożej w Gaszowicach. Po eucharystii wszyscy zebrani przemaszero-

wali w korowodzie na teren Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie miało miejsce 

oficjalne otwarcie uroczystości, na czele z przekazaniem chlebów, które 

zostały upieczone z tegorocznych plonów. Po części oficjalnej przyszedł 

czas na zabawę, a na scenie można było zobaczyć zespoły takie jak Baciary, 

Szczyrbicko Czelodka, Singers i Grafit. Wieczorem wszyscy chętni wzięli 

zaś udział w zabawie z DJ-em. Podczas święta plonów odbył się również 

konkurs Kół Gospodyń Wiejskich w ramach wydarzenia "Maszkiety i Kon-

krety - przegląd śląskiej kultury regionalnej". Przeprowadzono też zbiórkę 

na rzecz zwierząt będących pod opieką fundacji "Jestem głosem tych co nie 

mówią". Na gaszowickim święcie plonów obecni byli też rachmistrzowie 

spisowi, zachęcający do wzięcia udziału w narodowym spisie powszechnym 

wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Podczas imprezy nie zabra-

kło też zawodów sportowych, dmuchańców, konkursów z nagrodami i 

wielu innych atrakcji. - W zeszłym roku, ze względu na sytuację związaną z 

pandemią, niestety nie udało się zorganizować dożynek. Cieszymy się, że w 

tym roku święto plonów się odbyło. Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego bardzo ważnego dla 

nas wydarzenia, między innymi paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, księdzu 

proboszczowi, chórowi, który pięknie śpiewał na mszy czy stowarzyszeniu 

GRONO, hodowcom gołębi oraz pani Marioli Dudek z kwiaciarni Marga-

retka. Dziękuję oczywiście również wszystkim rolnikom z terenu naszej 

gminy, których ciężka praca powoduje, że na naszych stołach nigdy nie brakuje chleba - podsumował wójt Paweł Bugdol.  JP 
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WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CHÓRU BEL CANTO  

Drodzy sympatycy chóralnego śpiewu. Czas pandemii nie ominął rów-

nież środowiska naszego chóru ,,Bel Canto''. 

Przez pierwsze półrocze zawiesił swoją działalność. Nie było prób, kon-

certów czy innych występów. Jedynym miejscem naszego ,,spotkania'' 

był whatsapp, gdzie prawie wszyscy chórzyści z p.dyrygentem się ze 

sobą komunikują. Składamy sobie życzenia świąteczne, urodzinowe 

(ręka na pulsie trzyma nasza mama, czyli prezes Daniela Merkel) infor-

mując z samego rana, komu przesłać ciepłe życzenia. Przesyłamy sobie 

zdjęcia, pocieszamy w chorobie i przez cały czas tworzymy naszą chó-

ralną rodzinę. 

Nastał wreszcie ten dzień - 18 maja, kiedy to zjawiliśmy się na pierwszej 

próbie. Nie było czasu na pogaduszki. Od razu wzięliśmy się do solidnej 

pracy. Pani prezes oznajmiła : najbliższe występy! 

-2.06. ślub kościół Gaszowice, 

-6.06. odpust parafialny, 

-13.06. 25-lecie kapłaństwa księdza proboszcza Adama, 

-19.06. msza św. jubileuszowa kościół w Jejkowicach. 

Dla nas możliwość śpiewania to radość. Takim uroczystym i radosnym 

dniem był Jubileusz ks. proboszcza połączony z Dniem Fatimskim gdzie 

mogliśmy wielbić Boga za dar kapłaństwa i oddać Go Fatimskiej Pani. Po 

mszy św. miłe zaproszenie na poczęstunek. Zaplanowaliśmy też piel-

grzymkę na Jasną Górę, która odbyła się w lipcu, z udziałem księdza 

proboszcza Adama Luchowskiego. 

Na przełomie lipca i sierpnia, jak co roku odpoczywaliśmy na warszta-

tach muzycznych w Bukowinie Tatrzańskiej. Był szałas i biesiada, ale 

najlepiej wspominamy 2,5 godzinny spływ pontonami po Dunajcu z Czorsztyna do Krościenka. Przy pięknej słonecznej pogo-

dzie i wspaniałych humorach podziwialiśmy piękno Pienin. Był też czas na próby, ćwiczyliśmy ,,Pieśń Żniwną'', którą zaśpiewal i-

śmy przy okazji gminnych dożynek. I tak z nadzieją spoglądamy w drugie półrocze. 

Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi wszystkich chętnych, aby chór się rozwijał i dalej cieszył swoim śpiewem bo: 

„… Piosenka jest dobra na wszystko żebyś w sytuacji trudnej 

mógł lub mogła szepnąć z wdziękiem życie czasem nie jest cudne, 

ale przecież mam piosenkę…” (z kabaretu starszych panów),  

Cześć Pieśni! Chórzystka 

"Zioła i Mikstury - czerp z matki natury" - to 

projekt, który przez ostatnie miesiące realizo-

wany był przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Szczerbicach. Pod koniec sierpnia zorganizo-

wano imprezę plenerową, podczas której pod-

sumowano projektowe działania. - Chcieliśmy 

pokazać bogactwo naszej ziemi, z której może 

korzystać każdy. Z ziół można przygotować 

różne kremy, maści, napary czy herbaty. Od 

natury naprawdę można się dużo nauczyć. W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty na miejscu i dwa wyjazdowe: w Ustro-

niu i Pszczynie. Podczas dzisiejszej imprezy, każda pani, która brała udział w projekcie, otrzymała drobny upominek. Wszystkim 

przybyłym gościom zaprezentowaliśmy własnej roboty nalewki, miody, mydełka i wiele innych rzeczy. Ogólnie jesteśmy bardzo 

zadowolone. Było dużo pracy, ale efekty projektu bardzo nas cieszą - powiedziała Janina Strzelec, przewodnicząca Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Szczerbicach. Projekt został dofinansowany z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".                                  JP 

PROJEKT KGW PODSUMOWANY 
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Ekspertki bajek- bibliotekarki z GBP w Gaszowicach oraz filii w Czernicy, wzięły udział 

w konkursie grantowym "Działaj lokalnie 2021" i przygotowały wniosek o dotację . 

Program "Działaj lokalnie" powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko- Amery-

kańskiej Fundacji Wolności. Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w 

Polsce. Ośrodki Działaj Lokalnie – w którym jest również CRIS – to organizacje, które 

prowadzą lokalne konkursy grantowe i rozdzielają przekazane środki. W piątek 11 

czerwca, Lokalna Komisja Grantowa dokonała wyboru 17 zwycięskich projektów. 

Wśród nich znalazł się "Po naukę i przygodę" z 5 000 kwotą dotacji na realizację. 

W pierwszym miesiącu było omawianie planu działania, układanie scenariusza spotkań 

oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. W dalszej 

kolejności umawianie terminów, rezerwacja biletów oraz rekrutacja odbiorców spo-

śród najmłodszych czytelników naszej Gminy. 

Od 2 do 5 sierpnia biblioteki zostały zamknięte! Bibliotekarki przeniosły się na teren 

Ośrodka Kultury Zameczek. Dzień podróżniczy, piracki oraz detektywistyczny przy-

niósł uczestnikom wiele miłych wrażeń. Była radość z obcowania z książką, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, prace plastyczne, zabawy sportowe oraz 

spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Podsumowaniem sierpniowych spotkań był wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach 

na zwiedzanie przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka" oraz stałej ekspozycji muzealnej. Choć pogoda w dzień wyjazdu spłatała nam figla, 

to zintegrowana grupa doskonale bawiła się i nie dostrzegała deszczowej aury na zewnątrz. 
Podsumowaniem i miłym zakończeniem naszego projektu "Po naukę i przygodę" będzie spotkanie zaplanowane na 9 września w godzinach od 

16 do 19 na terenie parku Ośrodka Kultury Zameczek . 

Będzie teatr Krak-Art z Krakowa, kreatywna animacja z Ciocią Klocią, dmuchany zamek piracki i wiele innych, ciekawych niespodzianek dla 

dzieci. 

Myślimy, że dorośli czytelnicy wybaczą nam niedogodności spowodowane przygotowaniami oraz zamknięciem bibliotek na czas realizacji 

projektu. 

Po czasie izolacji spowodowanej pandemią, praca z dziećmi w czasie wakacji letnich, zaowocowała licznymi przyjaźniami, pozwoliła rozwinąć 

nowe zainteresowania, umiejętności oraz nauczyła sztuki organizowania czasu wolnego. Zyskują też statystyki czytelnicze, gdyż dzieci chętniej 

odwiedzają bibliotekę, by dalej poznawać losy poznanych bohaterów. 

Korzystając z okazji, dziękuję gościom: Panu "podróżnikowi" Henrykowi Powieśnikowi oraz Panu "detektywowi" Jackowi Mandryszowi za 

poświęcony czas oraz ciekawe zajęcia tematyczne. Dziękuję również obsłudze Ośrodka Kultury Zameczek za zaangażowanie i pomoc oraz 

partycypację w realizacji projektu. Agnieszce Pytlik za koordynację i wsparcie w działaniu. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK! Prócz nowości wydawniczych w wersji papierowej mamy przyjemność zaoferować Wam KSIĄŻKI ONLINE 

na platformie IBUK Libra. Warunkiem jest bycie użytkownikiem biblioteki. Dysponujemy darmowymi kodami dostępu, które czekają na 

wszystkich zainteresowanych! 

Książki online, to zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 

           

E. Kowol, A. Korbel, J. Niemczyńska 

PO NAUKĘ I PRZYGODĘ 

Za nami początek roku szkolnego 2021/2022. 1 września naukę w szkołach podstawowych w naszej 

gminie rozpoczęło 861 uczniów, w tym 119 pierwszoklasistów. W przedszkolach pojawiło się 375 

dzieci, wśród których 130 to nowo przyjęci. - Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom, aby ten nowy 

rok szkolny mógł być po prostu normalny. Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje planów po raz 

kolejny i nie trzeba będzie przerywać nauki stacjonarnej. Wierzę, że będzie to rok pełen pozytywnych 

przeżyć oraz sukcesów edukacyjnych i wychowawczych - powiedział Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszo-

wice. 

Przerwa wakacyjna była okazją do przeprowadzenia licznych prac remontowych i modernizacyjnych  

w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy. W Szkole Podstawowej w Czernicy 

udało się zaadoptować salę lekcyjną na pracownię chemiczno-fizyczną wyposażoną w nowoczesny 

sprzęt do nauki przedmiotów ścisłych. W pozostałych salach wymieniono oświetlenie i pomalowano 

ściany, zaś na łączniku hali sportowej wykonano naprawy dekarskie. W Szkole Podstawowej w Gaszo-

wicach odbyły się prace wykończeniowe w gabinecie dyrektorów, sekretariacie, gabinecie logopedycz-

nym oraz w salach do zajęć rewalidacyjnych. Dokończono również prace w nowej klasopracowni do 

fizyki i chemii. Na zewnątrz zainstalowano kolejny przyrząd do ćwiczeń w "siłowni pod chmurką". Pojawiły się też domki dla ptaków i owa-

dów. W Szkole Podstawowej w Piecach zaadaptowano salę na potrzeby nowego oddziału edukacji wczesnoszkolnej, wymieniono drzwi do sal 

lekcyjnych, pomalowano ściany w klasach i ubikacjach. Odmalowano również urządzenia na placu zabaw. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Szczerbicach powstała "Zielona Pracownia" - Koniczynka, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach. Udało się również odmalować poszczególne sale, wymienić podłogi i umeblowanie, a także kompleksowo wyremontować 

gabinet pedagoga. Na budynku przedszkola naprawiono dach, a wewnątrz pomalowano pomieszczenia. Przedszkole w Czernicy to remont 
sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń kuchennych i sal zabaw, a także wymiana starego ogrodzenia, remont posadzki balkonu i schodów 

ewakuacyjnych oraz wymiana piaskownicy na placu zabaw. W przedszkolu w Gaszowicach pomalowano wnętrza, założono klimatyzację w  

2 salach, wymieniono oświetlenie, a także umyto i odnowiono elewację zewnętrzną.       JP 

WITAJ SZKOŁO! 
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Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od 1 lipca 2021 roku właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia de-

klaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW. Obo-

wiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych np. przedsiębiorców. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 

Gaszowice (wniosek dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-

budynkow-fag). 

Na wysłanie/dostarczenie deklaracji właściciel lub zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istnieją-

cych. Natomiast dla budynków nowopowstałych taką deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źró-

dła ciepła lub spalania paliw. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację również 

należy złożyć w terminie 14 dni. 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.  

Aby ułatwić mieszkańcom Gminy Gaszowice możliwość wykonania w.w obowiązku, druk deklaracji zamieszczamy na stronach 

5 i 6 niniejszego wydania Informatora, wystarczy wyciąć i wypełnić formularz, a następnie dostarczyć go do referatu ochrony 

środowiska (parter, pokój 03) Urzędu Gminy Gaszowice.                UG 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISY JNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)  

W Ochotniczych Strażach Pożarnych w Czernicy i Szczerbicach odbyły się 

walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których m.in. przedstawio-

no sprawozdanie z dotychczasowej działalności jednostek, omówiono plan 

działalności na bieżący rok, a także dokonano wyboru nowych zarządów. Ze-

brania były również okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Wybranych dru-

hów uhonorowano złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla 

pożarnictwa czy odznakami "Strażak Wzorowy". - Nowym zarządom życzymy 

dużo satysfakcji z wykonywanej społecznie pracy na rzecz mieszkańców. Mam 

nadzieję, że współpraca pomiędzy gminą Gaszowice, a Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi nadal będzie taka zgodna jak do tej pory. Zaś wszystkim odznaczo-

nym serdecznie gratuluję - powiedział wójt Paweł Bugdol.           JP 

WYBORY ZARZĄDÓW W OSP  

Wakacje to czas najbardziej wyczekiwany szczególnie wśród dzieci. Po dłu-

giej przerwie spowodowanej pandemią i związanymi z nią wszelkimi zakaza-

mi czy ograniczeniami,  to właśnie w czasie wakacji w gaszowickim OKiS-ie 

w końcu udało się zorganizować zajęcia sportowe dla dzieci! 

Okres pandemii w dużym stopniu przyczynił się do mniejszej aktywności 

fizycznej i przede wszystkim do ograniczenia kontaktów. Szczególnie od-

czuły to dzieci, dlatego nie dziwi fakt, że nasze zajęcia cieszyły się ogrom-

nym zainteresowaniem. Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy i 

nie tylko,  bardzo licznie brali udział w spotkaniach, które odbywały się 

przez cały okres wakacyjny, codziennie od godziny 9:00 do 12:00. Zajęcia 

te prowadzone były przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Jakuba 

Mańkę oraz przez trenera najmłodszej grupy piłkarzy Dębu Gaszowice, 

pana Szymona Zientka. Dzieci bawiły się  podczas zabaw integracyjnych, brały udział w licznych grach i zabawach ruchowych. 

Z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozgrywkach sportowych różnych dyscyplin: unihokeju, piłce nożnej, piłce ręcznej, 

koszykówce. Dodatkową atrakcją były wspólne spacery krajoznawcze po terenach naszej gminy, podczas których dzieci podzi-

wiały piękne widoki i poznały lokalną faunę i florę. 

Podczas wakacyjnych spotkań uwidocznił się głód rywalizacji sportowej i chęć wspólnego spędzania czasu. Takie zajęcia przy-

czyniają się  nie tylko do integracji  rówieśników, ale przede wszystkim korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie. 

NA KOLEJNE SPOTKANIA ZAPRASZAMY PODCZAS FERII ZIMOWYCH!              OKiS 

WAKACJE NA SPORTOWO W OKIS GASZOWICE 

13 sierpnia w piątek sołtys Łukowa i Rada Sołecka przy współpracy 

Stowarzyszenia Przyjaciół Łukowa Śląskiego zorganizowali  II Noc Baj-

kową dla dzieci. Pierwsza była w 2019 roku . 18 osobowa grupa dzieci 

spędziła noc na Sali przy OSP Łuków Śl. pod opieką sołtyski, radnej sołeckiej oraz dwóch członkiń SPŁŚ. 

Dzieci przyniosły swoje materace, śpiwory i podusie. Na kolację były smaczne hot dogi (pikantne). Zoba-

czyliśmy trzy bajki. Na śniadanie  panie przygotowały świeże bułeczki do wyboru z nutellą , serem, szynką. 

Poranne godziny dzieci spędziły bawiąc się na placu zabaw. Każde dziecko otrzymało słodki upominek, 

zadowolone wróciły do domu.  Na pewno taką noc powtórzymy za rok.      Barbara Watoła 

NOC Z BAJKĄ W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 
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"ZIELONA PRACOWNIA" W SZCZERBICACH 

To był wielki dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Zyg-

munta Biernackiego w Szczerbicach. 7 września odbyło się uroczyste 

otwarcie "Koniczynki" - czyli nowoczesnej, wielofunkcyjnej sali lekcyj-

nej. Ta wyjątkowa klasa powstała dzięki konkursowi "Zielona Pracow-

nia", który już po raz kolejny zorganizował Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tego-

rocznej edycji konkursu szczerbicka podstawówka została jednym z 

laureatów i otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki temu 

placówka zyskała wyjątkową pracownię wyposażoną w niezbędne po-

moce dydaktyczne, co z pewnością wpłynie zarówno na poziom na-

uczania, jak i komfort w zdobywaniu wiedzy. W uroczystości, podczas której miało miejsce symboliczne przecięcie 

wstęgi, udział wzięli uczniowie i pracownicy szkoły, a także wójt gminy Gaszowice Paweł Bugdol, wiceprezes 

WFOŚiGW w Katowicach oraz Izabela Rajca, asystentka Izabeli Kloc, posłanki do Parlamentu Europejskiego.   JP 

Na boisku Dębu 

Gaszowice w Pie-

cach odbył się chary-

tatywny turniej piłki 

nożnej dla drużyn z 

rocznika 2011. W 

szczytnym celu - 

jakim była pomoc 

dla chorej Oliwki, 

zagrało 7 zespołów: 

KS Szczerbice, Polo-

nia Niewiadom, RKP 

ROW Rybnik, Na-

przód Rydułtowy, Czarni Gorzyce, Niepokorni Orzesze i Dąb Gaszowice. 

Po kilku godzinach zaciętej rywalizacji, pierwsze miejsce zajęli młodzi piłka-

rze Naprzodu, na drugiej pozycji uplasowali się gospodarze z Gaszowic, a na 

najniższym szczeblu podium stanęli reprezentanci ROW-u Rybnik. Turniej 

poprzedzony był meczem drużyny oldboyów z reprezentacją sędziów. Dzię-

ki licznym sponsorom, którzy wsparli imprezę, udało się wspomóc finanso-

wo leczenie Oliwki. Wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania!  JP 

TURNIE J CHARYTATYWNY DLA OLIWKI  

Stowarzyszenie „Olimp” zorganizo-

wało dla pozostających na wakacjach 

w domu uczniów zajęcia o charakte-

rze sportowym. Zabawom towarzy-

szył dobry humor, a atrakcyjne kon-

kurencje sportowe sprawiły, iż po-

czątek wakacji był dla dzieci bardzo 

udany. „ Berki”, „Dwa ognie”, 

„Murarz” to tylko niektóre gry i za-

bawy wyzwalające na twarzach dzieci 

radość i zadowolenie. Po sportowej 

rywalizacji uczestnicy zostali poczę-

stowani zdrowymi owocami, a w na-

grodę za sportową postawę otrzymali pamiątkowe upominki. W organizacji pomogli wolontariusze: Alicja Malchar-

czyk i Wojciech Olszyna, za co im serdecznie dziękujemy.           Przedstawiciel  Stowarzyszenia „Olimp” - Zenobia Mrozek 

WAKACJE NA SPORTOWO ZE STOWARZYSZENIEM „OLIMP” 
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Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamiesz-

kałych od dnia 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami mija 20 września br. 
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ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I KONDYCJĘ F IZYCZNĄ W OKIS GASZOWICE!  

Po trudnym czasie wróciliśmy na właściwe tory. Wreszcie mamy możliwość organizowania zajęć sportowych dla mieszkańców 

naszej gminy! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia grupowe. Oferujemy zajęcia fitness: „Spalanie + brzuch”, „Atak na po-

śladki”, „Trening funkcjonalny”, które mają na celu przede wszystkim spalanie tkanki tłuszczowej i wzmocnienie mięśni całego 

ciała, usprawnianie układu ruchowego oraz nerwowego. Staraliśmy się tak opracować ofertę, aby każdy znalazł coś dla siebie! 

Ćwiczenia wykonywane w ramach zajęć nie są trudne i skomplikowane, tylko oparte na prostej choreografii. Każda osoba, któ-

ra pierwszy raz w nich uczestniczy, bez żadnych trudności sobie radzi. 

W ofercie mamy również zajęcia dla osób, które mają zamiar się zrelaksować i zadbać o swoje zdrowie i kondycję psychiczną. 

To zajęcia:  „ Zdrowy kręgosłup + stretching” oraz zajęcia z Jogi. „Zdrowy kręgosłup+Stretching” oraz „Joga” to zajęcia  proz-

drowotne dla każdego bez względu na wiek, czy poziom aktywności fizycznej. Obejmują one ćwiczenia rozluźniające, stabilizują-

ce, wzmacniające, równoważne i rozciągające. Są to zajęcia o niskiej intensywności, polegające na wykonywaniu niegwałtownych 

ćwiczeń ruchowych. Mają one  pozytywny wpływ m.in. na wzmocnienie ciała, zwiększenie zakresu ruchu, gibkości, prawidłową 

postawę, poprawę sylwetki, rozluźnienie ciała i co najważniejsze, lepsze samopoczucie!  

Zajęcia z „Jogi” to połączenie ćwiczeń rozciągających, pilatesowych praz rozluźniających. Co tydzień staramy się proponować 

coś nowego- wykorzystanie podstawowego sprzętu: piłek, stepów, pasków/ręczników. Regularnie w nich uczestnicząc można 

zauważyć wiele pozytywnych zmian: poprawę koordynacji i równowagi, poprawę funkcjonowania układu oddechowego oraz 

krążenia, zwiększenie elastyczności mięśni i ruchomości stawów, ujędrnienie sylwetki, redukcję bólu, wzmocnienie ciała po-

przez zapobieganie kontuzjom i wiele innych… „Joga+Rozciąganie” nie tylko dba o zdrowie fizyczne, ale także o kondycję psy-

chiczną. Po zajęciach poczujesz się zrelaksowana/ny. Zajęcia obniżają poziom stresu, pozytywnie wpływają na sen i poprawiają 

zdolność koncentracji podczas dnia. 

Aktualny grafik zajęć: 

Poniedziałek: 

18:30-  „Joga+rozciąganie” 

19:30-  „Spalanie+brzuch” 

Wtorek: 

18:00-  Samoobrona SANDA SILESIAN- zajęcia dla dzieci 

19:00-  Samoobrona SANDA SILESIAN- zajęcia dla dorosłych 

Środa: 

19:00- „Atak na pośladki” 

20:00- „Zdrowy kręgosłup+rozciąganie” 

Czwartek: 

19:00- „Spalanie+brzuch” 

Piątek: 

17:30-  SAMOOBRONA SANDA SILESIAN- zajęcia dla dzieci 

18:30-  SAMOOBRONA SANDA SILESIAN- zajęcia dla dorosłych 

Sobota: 

09:00- Trening funkcjonalny 

Oczywiście zachęcamy do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku 

od godziny 15:00 

 

Szczegółowe informacje i zapisy: 789-313-595 

Serdecznie zapraszamy!!      OKiS 

WYCIECZKA Z OKIS GASZOWICE 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje  

w dniach 26.09.2021 do 03.10.2021  

Wycieczkę do Rumunii 

Koszt wycieczki 1550 zł  oraz 55 euro 

 

Zapisy i wpłata do 15.09.2021 r. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 


