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P LANY N A N OWY R OK
Drodzy Mieszkańcy,
Tradycyjnie rozpoczęliśmy rok od spotkania noworocznego. Zaproszenie
władz przyjęli przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie
naszej Gminy. Byli obecni
goście z Kuratorium
Oświaty, Urzędu Pracy,
radni powiatu rybnickiego.
Po złożeniu życzeń w
części artystycznej zaprezentował się chór Bel
Canto, zespół Singers,
zespół Znak Pokoju oraz
tancerki zespołu Jutrzenka. W trakcie spotkania
podziękowania za współpracę i pomoc otrzymały
osoby i zespoły, które w
roku 2007 zrobiły cos
więcej niż inni (artykuł
patrz str.2)

2008. Są bardzo ambitne, ich realizacja pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
(drogi, chodniki), poprawić stan środowiska
poprzez uruchomienie
kanalizacji sanitarnej w
sołectwach Gaszowice,
Szczerbice, Piece, poprawić infrastrukturę
sportowo – rekreacyjną
poprzez oddanie do
użytku sali widowiskowo – sportowej przy SP
Czernica.
To główne założenia,
pozostałe drobniejsze,
ale także ważne zostaną
zaakceptowane właśnie
na zebraniach wiejskich.
Udział w zebraniach
wiejskich to nasz dowód, że chcemy razem,
wspólnie poprawić nasz
byt. Wierzę, że Państwa
udział we współdecydowaniu o losach naszej
Gminy jest konieczny i
pozwoli nam osiągnąć
wspólny sukces. Na
ostatnie dni karnawału
życzę Wszystkim miłego spędzenia czasu.

Spotkanie zakończyło się
skromnym poczęstunkiem, składaniem indywidualnych życzeń, usłyszałem wiele propozycji.
Mam nadzieję, że w trakcie wiosennych spotkań
wiejskich omówimy sobie
nasze dokonania roku
2007 jednocześnie zaak- Wójt Gminy Gaszowice
ceptujecie plany na rok
Andrzej Kowalczyk
Na zdjęciach od góry: 1 - Występ zespołu Znak Pokoju, działającego
przy OK Zameczek, 2 - Występ zespołu Singers, Gimnazjum Piece;
3 - Spotkanie noworoczne seniorów w Szczerbicach.
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UWAGA PASAŻEROWIE LINII 28 i 29
Od 1 lutego br. zostaną zawieszone niektóre kursy autobusów linii 28 i 29. Szczegółowe informacje można uzyskać na
przystankach autobusowych oraz na stronach internetowych
www.gaszowice.pl i www.ztz.rybnik.pl.

Linia 28 - zawieszone połączenia
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NAGRODY WÓJTA GMINY
Jednym z ważniejszych punktów koncertu noworocznego który
się odbył w dniu 3.01.2008r. na sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Piecach było wręczenie podziękowania za całokształt
działalności na rzecz rozwoju Gminy Gaszowice w roku 2007.
Wyróżnienia otrzymali:
Starosta Rybnicki – Damian Mrowiec

Odjazdy z przystanku Gaszowice Urząd w kierunku Ryduł- Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej – Stefania Szyp
tów.
Firma AKWEDUKT
Dni robocze: 9.24, 16.54, 22.45
Kazimierz Daniluk
Soboty: 11.15, 17.15
Czesław Migacz
Niedziele: 6.30, 11.15.
Urszula i Jacek Mazurek
Odjazdy z przystanku Gaszowice Urząd w kierunku Rybni- Dyrygent Chóru Bel Canto – Janusz Budak
ka.
Prezes Chóru Bel Canto – Daniela Merkel
Dni robocze: 9.59, 17.29, 23.14
Zespół „SINGERS”
Soboty: 11.49, 17.49
Zespół „ZNAK POKOJU”
Niedziele: 7.04, 11.49.
Zespół taneczny „JUTRZENKA”.
Linia 29 - zawieszone połączenia
Złożono również podziękowania rodzicom stypendystów za osiąOdjazdy z przystanku Gaszowice Urząd w kierunku Ryduł- gnięcia sportowe, muzyczne i naukowe. Stypendystami roku 2007
zostali:
tów.
Dni robocze: 11.37, 16.07

Eugenia Alickun

Soboty: 5.36, 22.46

Mateusz Piecowski

Niedziele: 17.41, 22.46

Piotr Wieczorek

Odjazdy z przystanku Gaszowice Urząd w kierunku Rybni- Jakub i Kamil Widawscy
ka.
Aleksander Grzenia
Dni robocze: 12.10, 16.40

Szymon Kłosek

Soboty: 6.10, 23.16

Amadeusz Szmajduch
S.M.

Niedziele: 18.15, 23.16.
INFORMACJA

Przekaż 1 % podatku

Przypominamy mieszkańcom
korzystającym z sieci kanalizacji sanitarnej, że kanalizacja
służy do przesyłu nieczystości
płynnych czyli ścieków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczerbicach wraz z
Radą Rodziców , informuje o
możliwości przekazania 1%
podatku dochodowego na
Kierownictwo oczyszczalni
potrzeby szkoły.
ścieków w Suminie informuje

ZEBRANIA WIEJSKIE
W lutym organizowane są zebrania w sołectwach, poniżej przedstawiamy harmonogram:
Czernica - 12.02.2008r. godz.18.00 - OK Zameczek
Piece - 13.02.2008r. godz.18.00 - Świetlica ul.Rydułtowska
Łuków Śląski - 14.02.2008r. godz.18.00 - Dom Sportu

nas o procederze wrzucania do
studni kanalizacyjnych stałych
odpadów komunalnych (np.
żużel piecowy, obierki, padłe
zwierzęta, ubrania itp.), co
powoduje poważne komplikacje w funkcjonowaniu sieci
oraz w pracy oczyszczalni.

Akcja jest częścią projektu Szczerbice - 18.02.2008r. godz.18.00 - Remiza OSP
„1% dla mojej szkoły”.

Osoby przyłapane przez Straż
Gminną lub wskazane przez
sąsiadów, wykorzystujące kanalizację niezgodnie z przeznaczeniem zostaną pociągnięte do
odpowiedzialności karnej. GCI

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu sportowego.

Gaszowice - 19.02.2008r. godz. 18.00 - OKiS Gaszowice

Środki mogą przekazywać
rodzice, dziadkowie, znajomi
oraz wszyscy inni sympatycy
szkoły.

WCZASY NAD MORZEM
Istnieje możliwość wyjazdu na 10 dniowy turnus
wakacyjny do Jastrzębiej Góry w terminach:
13.06-22.06.2008r. lub 20.08-29.08.2008r.

Szczegóły już wkrótce na pla- Koszt wyjazdu 830 zł/osoba, w tym przejazd i wyżywienie.
katach oraz ulotkach rozpro- Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia przyjmuje pani
wadzanych na terenie szkoły.
Maria Faucz pod nr tel. 43 06 178.
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OG ŁOSZEN I E O PRZETARGU

Z P RZEDSZKOLA

Wójt Gminy Gaszowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
ewidencyjny
nieruchomości

Pow.
m2

Położenie

3475/230
3476/230
3477/230
3478/230
3483/230
3484/230
3487/230
3488/230
3489/230

836
829
830
954
925
895
898
856
958

Czernica
Czernica
Czernica
Czernica
Czernica
Czernica
Czernica
Czernica
Czernica

Cena netto
nieruchomości
zł.

Wadium
zł.

26.752,00
26.528,00
26.560,00
30.528,00
29.600,00
28.640,00
28.736,00
27.392,00
30.656,00

1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00

Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 22%.
Nieruchomości gruntowe są niezabudowane i stanowią własność Gminy
Gaszowice, a położone są w miejscowości Czernica przy ul. Powstańców
obręb Czernica.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gaszowice działka nr 3489/230, 3488/230, 3487/230, 3484/230, 3483/230,
3478/230 i częściowo działka 3477/230 położone są w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – przeznaczenie pod zabudowę bez jednoznacznego podziału na działki o symbolu planu MN2, a pozostała część
działki 3477/230 i działki 3476/230, 3475/230 położone są w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – istniejąca i nowa zabudowa o określonej zasadzie dojazdu i podziału na działki o symbolu planu MN1.
Teren o niewielkim nachyleniu w kierunku północnym. Dojazd do nieruchomości od ul. Powstańców. Kształt nieruchomości funkcjonalny - dobry do
zabudowy w kształcie kwadratu i prostokąta. Sieć elektryczna i wodociągowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Powstańców, do której
istnieje możliwość podłączenia. Brak kanalizacji.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 luty 2008 r. o godz.10.00 w Urzędzie
Gminy Gaszowice /pok. nr 10/ według kolejności nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu o przetargu od 1-9. Osoby zainteresowane kupnem
winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej lub obligacjach państwowych do dnia 13 luty 2008r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice.
Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki
Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 02 lub telefonicznie tel. (0-32) 43271-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z
uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Całe ogłoszenie dostępne jest na: www.gaszowice.pl

W przedszkolu w Czernicy z
dniem 1 października przy akceptacji i za zgodą Wójta powstał III oddział - dzieci najmłodszych (od 2-4 r. ż.). Obecnie grupa “Krasnoludków liczy
15 dzieci i jest pociechą i dumą
naszej placówki. Jak było potrzebne jej powstanie świadczy
stuprocentowa frekwencja rodziców na zajęciach otwartych
oraz ciągłe odwiedziny różnych
gości. Miesiąc grudzień był
okresem realizowania imprez na
rzecz dzieci, a także dorosłych
pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Lyskach. Szczególnie przeżywały go dzieci w
oczekiwaniu na Św. Mikołaja.
Miały również możliwość pełnego udziału w przeżywaniu
różnorodnych tradycji bożonarodzeniowych. W listopadzie
wszystkie dzieci 5-6 letnie
uczestniczyły w wycieczce do
Technikum Górniczego (PCKU)
w Wodzisławiu Śl., w podziemiach którego znajduje się
sztolnia. Miały okazję zobaczyć
górnicze eksponaty należące do
Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego. Zwiedzanie
odbywało się z przewodnikiem,
który w ciekawej formie przybliżył dzieciom pracę w kopalni
i jej historię. Dużą frajdę sprawiło dzieciom ukazanie się w
podziemiach sztolni Skarbnika.
Po wyjściu na powierzchnię
(korytarze szkolne) dzieci spotkały się z teraźniejszością zwiedzały nowoczesną salę
komputerową, której twórcą i
opiekunem jest p.Michał Weczerek, ojciec naszego wychowanka.

W

C ZERNICY

serdeczne rozmowy. Bardzo
miłą niespodziankę naszym
dzieciom oraz personelowi
sprawił wójt Pan A.Kowalczyk
wraz z sekretarzem Urzędu
Gminy Gaszowice Panią
S.Mańczyk. Wójt zainteresował dzieci czytaniem bajek, a
pani sekretarz częstowała słodką niespodzianką. Goście zawitali do wszystkich trzech grup,
które otrzymały komplety bajek dla dzieci. Tradycją już
stały się odwiedziny naszego
Przedszkola u pensjonariuszek
Domu p.w. Św.Józefa w Lyskach. Tym razem grupa
“pszczółek” p. Anny Makarskiej oraz personelu przedszkola wyjechała na spotkanie w
okresie przedświątecznym.
Dzieci zaprezentowały przedstawienie
wokalnoinstrumentalne Pt. “Święta w
niebie”. W wyniku przeprowadzonej na terenie przedszkola
wśród rodziców akcji charytatywnej pod hasłem -”Podziel
się z potrzebującymi”, przekazaliśmy na ręce gospodarza
Domu dużą ilość darów. Natomiast dzieci wręczały osobiście
każdej z kobiet własnoręcznie
wykonane, makaronowe korale. Także jak co roku w naszym
przedszkolu w każdej grupie
odbywa się pieczenie o ozdabianie świątecznych ciasteczek,
które wzbogacają stoły wigilijne. Dzieciom pomocą służą
zawsze mamusie , tatusiowie ,
babcie i panie wychowawczynie. Pamiętają również o nas
szkolni koledzy z S.P. Czernica.

Na wspólnym spotkaniu obserwowaliśmy przygotowanie
prze z p ani ą kat e che t kę
E.Boczek przedstawienie jasełkowe. Mieliśmy możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności muzyczno-wokalnych
o tematyce świątecznej. Zaproszonym gościom oraz uczniom
nasza Pani dyrektor .Halina
Mrozek złożyła świątecznoJak co roku i tym razem przed
noworoczne życzenia.
Mikołajem nasze przedszkole
A. Makarska
odwiedził Radny Powiatu Rybnickiego Pan Paweł Bugdol.
Obdarował słodyczami wszystkie dzieci, prowadząc z nimi

Składamy więc Panu serdeczne
podziękowania za wprowadzenie dzieci w świat techniki oraz
obdarowanie ich słodyczami.
Dziękujemy także Radzie Rodziców za znalezienie sposobu
na pokrycie kosztów podróży w
postaci sponsora - KWK
“Marcel” w Radlinie.
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N ASZA O RKIESTRA
Borowików” z Żor.
O godzinie 20.00
podczas
pokazu
sztucznych ogni „Światełka do nieba”
wszyscy uczestnicy
wieczorku połączyli
się z cała Polską .

Od rana, 13 stycznia, w ramach XVI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwestowało w naszej gminie 18 wolontariuszy z Gminy
Gaszowice i Rybnika. Siedziba sztabu mieściła się w
Ośrodku Kultury „Zameczek”
w Czernicy. Zbiórka odbywała
się pod kościołami w gminach: Gaszowice, Lyski, Jejkowice oraz podczas wieczorku kabaretowego, który odbył
się w Ośrodku. W czasie wieczorku zaprezentował
się
zespół taneczny „Jutrzenka”,
zespół gitarowy „Do jutra”
oraz kabarety: „Klinkiernia” z
B ęd zina i „Kar ygo d ne
Skrzywdzenie Brązowych

Udało nam się zebrać 8410,40 zł za
co
dziękujemy
wszystkim, którzy
wsparli tę akcję.
Należy dodać, że
zebrane środki zostaną przekazane na
rzecz dzieci z chorobami laryngologicznymi.
Serdeczne podziękowania
składamy również wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację XVI Finału:
wolontariuszom, harcerzom,
pracownikom OK. Zameczek, sponsorom; Firmie
UNIMARKET Urszula i
Jacek Mazurek, MAG-MAR,
Zakładowi Przetwórstwa
Mięsnego Gańczarski Stefan,
Sklepowi Spożywczemu
Czesław Lampert, Bar
„Oaza” p.Lidia Kostka , panu
Choroba, SOSNA Sp. jawna,
UNISTER, SYSTEM
i
wszystkim przyjaciołom
Sztab Czernica
„Zameczku”.
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2007 R OK W O SP C ZERNICA
Rok 2007 minął bezpowrotnie, ale z
nowymi oczekiwaniami w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czernicy. Już na
samym początku 2007r., podczas walnego zebrania sprawozdawczego z
funkcji prezesa zrezygnował dh.Jerzy
Kawulok. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie od 1977. Z tej też okazji walne
zebranie nadało mu za wybitne zasługi
d la och otni c zego p oża r ni ctwa
„Godność Członka Honorowego” a
wójt inż.Andrzej Kowalczyk wyróżnił
jego osobę specjalnym dyplomem i
nagrodą. Nowo wybranym prezesem
został Mirosław Soppa, posiadający
duże doświadczenie w pracy społecznej, szczególnie z młodzieżą bowiem
wywodzi się z grona harcerzy.
Zarząd OSP Czernica, realizując
uchwały walnego zebrania dążył do
zminimalizowania zagrożeń pożarowych na terenie sołectwa. Chociaż nie
odbyło się bez wyjazdów samochodem
gaśniczym. Wyjeżdżano przede
wszystkim do palących się traw i nieużytków które były z premedytacją
i bez kontroli osób dorosłych wypalane
wiosną . Ponadto aby w przyszłości
mieć zaplecze w postaci nowych członków, kontynuowano tradycyjne spotkania z młodzieżą w szkole podstawowej
i przedszkolu poprzez pogadanki, organizacje konkursów wiedzy pożarniczej
i konkursów plastycznych. Dużym
sukcesem było zajęcie czołowych
miejsc w pracach plastycznych na
szczeblu gminnym i powiatu. W powiecie pierwsze miejsce w grupie prac
ponad gimnazjalnych zakwalifikowano
pracę dh.Katarzyny Soppa, w województwie zajęła trzecie miejsce, natomiast w eliminacjach centralnych została wyróżniona. Wszyscy zwycięzcy,
podczas akademii z okazji zakończenia
roku szkolnego otrzymali nagrody i
dyplomy z rąk organizatorów tj. Mirosława Soppy i Jerzego Kawuloka.
Przez cały rok szkolny raz w tygodniu
w świetlicy OSP organizowano spotkania młodzieżowej drużyny dziewcząt i
chłopców. Na spotkaniach tych omawiano zasady bezpieczeństwa pożarowego jak również przeprowadzano
ćwiczenia na boisku sportowym. Organizowano turnieje w tenisie stołowym
oraz w piłce nożnej.

Soppa.
W 2007 roku na terenie boiska sportowego sołectwa Czernica zorganizowano gminne zawody sportowopożarnicze. Ponad to, grupa czernickich dziewcząt reprezentowała gminę
na zawodach powiatowych w Lyskach zajmując IV miejsce. Młodzież
zrzeszona w MDP brała udział w
wycieczkach rowerowych, krajoznawczych i zabawach w terenie.
Wszyscy członkowie MDP brali
udział w gminnych zlotach drużyn
młodzieżowych.. 6 grudnia do świetlicy zawitał św.Mikołaj wręczając
wszystkim obecnym członkom MDP
paczki z słodyczami. Na zakończenie
roku młodzież wyjechała na strzelnicę LOK Rybnik aby spróbować
swych możliwości w nowej dla siebie
dyscyplinie sportowej strzelania z
kbks-u. Starsi strażacy natomiast
brali udział w wspomnianych akcjach gaśniczych, w ćwiczeniach ,w
szkoleniu bhp, w zawodach sportowo-pożarniczych gdzie zdobyli III
miejsce na zawodach gminnych.
Brali udział w zabezpieczeniu imprez
sołeckich i gminnych.
Członkowie OSP w raz z małżonkami spotkali się na uroczystym spotkaniu wigilijnym łamiąc się opłatkiem,
śpiewali kolędy i składali sobie życzenia.

Całoroczna działalność finansowana
była nie tylko z kasy OSP ale również poprzez sponsorów. Serdeczne
podziękowania kierujemy do Pana
Senatora RP Antoniego Motyczki za
pomoc w ufundowaniu mundurków
młodzieżowych. Dziękujemy również właścicielom sklepów: Panu
Stefanowi Ganczarski, Państwu
Lampert, Państwu Jacek, Państwu
Materzok, Pani Mężyk, Pani Bluszcz
za otrzymane napoje i słodycze dla
dzieci. Dziękujemy również Pani
Ryszewskiej i Pani Lazar za pomoc
w utrzymywaniu należytej czystości
w pomieszczeniach remizy. Podziękowania kierujemy do radnego sołectwa Czernica Pana Piotra Góreckiego
za ufundowanie kina domowego na
wyposażenie świetlicy. Dziękujemy
również dh.Jerzemu Kawulok za
Obie drużyny jako jedyne w gminie sponsorowanie nagród dla dzieci i
posiadają specjalne regulaminowe kalendarzy strażackich.
umundurowanie. Każda z drużyn po- Obecnie w jednostce trwają przygosiada specjalny proporzec. Proporce te towania do walnego zebrania sprabyły prezentowane po raz pierwszy wozdawczego które odbędzie się 16
podczas mszy św. z okazji Dnia Straża- lutego godz..17.00 oraz z dużym
ka. Wszyscy członkowie MDP ukoń- wyprzedzeniem przygotowania do
czyli z dobrym wynikiem przeszkole- przyszłorocznego jubileuszu 100nie w zakresie podstawowym, a umie- lecia działalności jednostki.
jętności posługiwania się sprzętem
pożarniczym nabrali podczas ćwiczeń OSP Czernica
oraz udziału w obozach strażackich w
2006 i 2007 roku organizowanych w
Istebnej przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaszowicach przy
dużym zaangażowaniu dh.Jerzego
Kawuloka, Pawła Mrozka i Mirosława
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S POTKANIE S ENIORÓW

Z K ALENDARZA W ÓJTA
W styczniu 2008r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
3.01- koncert noworoczny w Gimnazjum w Piecach;
5.01 - zakończenie sezonu lotowego PZHGP;
9.01 - spotkanie w Szczerbicach organizowanym przez Radę sołecką i radnych sołectwa z seniorami powyżej 75 roku życia;
10.01 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
11.01 - spotkanie w Czernicy z przedstawicielami Miasta Rydułtowy na
temat ograniczenia niskiej emisji;
11.01 - spotkanie noworoczne w Ratuszu Miasta Rybnika organizowane
przez Izbę Przemysłowo-Handlową;
13.01 - koncert kolęd w kościele w Gaszowicach organizowanym przez chór
Bel Canto;
13.01 - XVI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czernicy;

Bardzo nam miło podzielić
się z Państwem wspomnieniami dotyczącymi spotkania z najstarszymi mieszkańcami wsi Szczerbice,
które odbyło się 9.01.2008r.
w Szkole Podstawowej tejże
wsi. Z całego serca dziękujemy jeszcze raz gościom
seniorom, którzy uświetnili
tę uroczystość swym przybyciem. Dziękujemy gościom zaproszonym, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością wójtowi Gminy Gaszowice p. Andrzejowi Kowalczykowi, Pani sekretarz
Sabinie Mańczyk oraz ks.
proboszczowi naszej parafii
Stefanowi Doleżychowi.
Uroczystość umilił występ
uczniów Szkoły Podstawowej w Szczerbicach przedstawiając „Jasełka z małym
księciem”, które w szczególności spodobały się naszym szanownym seniorom.
W świątecznej atmosferze,
przy śpiewie kolęd ksiądz
proboszcz udzielił wszystkim Duszpasterskiego Błogosławieństwa. Po części
oficjalnej, wszystkich gości
zaproszono na poczęstunek,
a każdy z seniorów otrzymał
miłą niespodziankę od rady
sołeckiej i radnych Szczerbic. Nasi wspaniali seniorzy
opowiedzieli nam kilka cie-

kawostek z historii Szczerbic między innymi o budowie szkoły podstawowej,
straży pożarnej i naszego
kościoła parafialnego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania składamy serdeczne
podziękowania, w szczególności radzie sołeckiej:
Panom: A. Cieślokowi, P.
Kowalskiemu, J. Herokowi, J. Zieleźnemu, radnym
Gminy Gaszowice Pani
Ewie Biernackiej i Pani
Renacie Bienek oraz Panom Markowi Masarczykowi i Mieczysławowi
Szymikowi. Dziękujemy
również nauczycielkom
S.P. Szczerbice, pani Gabrieli Krakowczyk i Justynie Gawrońskiej za piękne
przygotowanie jasełek i
wsparcie przy organizowaniu tego spotkania.
Wszystkim sponsorom za
okazanie serca bardzo dziękujemy.
Naszym kochanym seniorom życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa
Bożego w roku 2008 i serdecznie zapraszamy na
kolejne spotkanie w przyszłym roku.
Organizatorzy

14.01- posiedzenie komisji monitorującej pracę oczyszczalni w Suminie;
14.01 - otwarcie biura poselskiego Marka Krząkały w Rybniku;
19.01 - spotkanie z seniorami z Łukowa Śląskiego;
21.01 - narada robocza z sołtysami;
21.01 - odbyło się spotkanie Rady Sportu.

TURNIEJ TENISA
Dzięki uprzejmości Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Szczerbicach w tamtejszej hali
sportowej w dniu 16 stycznia
br. odbył się Turniej tenisa
stołowego dla Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Gaszowice. Udział wzięły prawie
wszystkie Jednostki OSP wystawiając 15 druhów,
którzy zostali podzieleni na
dwie grupy. W kategorii
uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum bezkonkurencyjnym okazał się Patryk Turek z
MDP Gaszowice wygrywając
wszystkie mecze. Pokonał on
najmłodszego uczestnika Turnieju Dawida Grabiec z MDP
Czernica. Trzecie miejsce zdobył Mateusz Korbel z MDP
Gaszowice. Bardzo wyrównane były pojedynki w grupie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do wyłonienia zwycięscy tej kategorii trzeba było
przeprowadzić dodatkowe
mecze, gdyż trzech zawodników z MDP Szczerbice miało
te same wyniki. Bezpośrednie
pojedynki wygrał Robert Biernacki, drugim był Adam Raszczyk, a trzecie miejsce zdobył
Paweł Pochcioł. Najlepsi za-

wodnicy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Także
wyróżniono najmłodszego
zawodnika oraz Druha Sebastiana Syrka przedstawiciela
OSP Szczerbice za największą ilość uczestników, której
w tym Turnieju był opiekunem. Organizatorem tego
Turnieju była Komisja ds.
MDP przy Oddziale Gminnym Związku OSP RP w
Gaszowicach, w której planie
rocznym jest wiele imprez
nie tylko dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Dostępnymi dla
wszystkich w najbliższym
czasie będą m.in. Turniej
Wiedzy Pożarniczej oraz
Konkurs Plastyczny, a także
zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego. W dniu 22
stycznia br. odbyły się III
Halowe Zawody SportowoPożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Gminy Gaszowice. Szczegółowe informacje w następnym numerze informatora
gminnego.
Ze strażackim pozdrowieniem
Druh Paweł Mrozek
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Zdjęcia ze spotkania noworocznego w Piecach.
Prawa strona od
góry:
1- Chór Bel
Canto podczas
występu;
2 - Wręczenie
nagrody Wójta laureatka Katarzyna Brachaczek, opiekunka
zespołu Singers z
Gimnazjum w
Piecach;
3 - Wręczenie
nagrody dla
rodziców stypendysty, studenta
Uniwersytetu
Śląskiego Aleksandra
Grzeni
Lewa strona od
góry:
4 - Uczestnicy
spotkania noworocznego;
5 - występ zespołu tanecznego
Jutrzenka, działającego przy
Ośrodku Kultury
Zameczek w
Czernicy.

S YLWETKI R ADNYCH - M AREK M ASARCZYK
Przez ostatnie 5 miesięcy
prezentowaliśmy poszczególne sołectwa Gminy Gaszowice, a już od tego numeru
swoje sylwetki zaprezentują
Nam nasi Gminni Radni.
Cykl rozpoczynamy od Przewodniczącego Rady Gminy
Gaszowice – Marka Masarczyka.
Urodził się w Rybniku w
1962 roku. Przez prawie cały
okres swego dotychczasowego życia związany ze Szczerbicami. Z wykształcenia ekonomista, pracuje obecnie jako
główny księgowy w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji Kompanii Węglowej
S.A. w Rybniku. Poprzednio
pracował w KWK Rymer,
KWK Chwałowice, Zakładzie Elektrociepłownie RSW

S.A. Od 1989
roku a więc od
pierwszych
wolnych wyborów samorządowych jest radnym sołectwa
Szczerbice. W
poprzednich
kadencjach pełnił w radzie funkcje Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy, Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, członka Zarządu Gminy Gaszowice, a w tej kadencji listopada 2006 roku jest Przewodniczącym Rady Gminy
Gaszowice. W swojej miejscowości był jednym z inicjatorów budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej, boisk piłkarskich
na terenie Szczerbic. Był

współzałożycielem Klubu
Sportowego „Szczerbice”.
Żona pracuje jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum imienia Ziemi Śląskiej w Piecach. Obie
dorosłe córki studiują.
Młodsza Aleksandra prawo
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, a
starsza Elżbieta ekonomię
na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W wolnych chwilach gra w
tenisa, pływa, jeździ na rowerze. Pasjonuje go piłka
nożna i od niedawna koszykówka. Pisze relacje z
meczów w Rybniku dla
koszykarskich portali internetowych. Jest fanem muzyki rockowej. Interesuje się
również historią szczególnie
Śląska i Ziemi Rybnickiej.
W 1998 roku napisał i wydał książkę o historii i teraźniejszości Szczerbic. Napisał wiele artykułów dla prasy lokalnej z zakresu historii
Śląska i Ziemi Rybnickiej.
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