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Szanowni mieszkańcy,

Myślę, że przyjrzenie się co
Kończy się maj. To jeden z robią nasze dzieci i młonajpiękniejszych miesięcy w dzież w godzinach wieczorroku. Przyroda naprawdę już
jest obudzona, pola się zielenią lub tworzą piękne żółte
dywany rzepakowe. Maj to
miesiąc wielu świąt. W parafii w Czernicy i Gaszowicach odbyły się tradycyjne
odpusty. Były święta maryjne a 26 maja będziemy obchodzić jedno z najważniejszych świąt dla każdego
człowieka – Dzień Matki.
Maturzyści z naszej gminy
kończą swoje zmagania szykując się jednocześnie do
wyboru dalszej drogi życio- no – nocnych jest naszym
wej. Maj – miesiąc budzącej wspólnym celem.
się przyrody obudził także Cieszę się z postawy nanaszych gminnych WAN- szych mieszkańców, którzy
DALI. Dają znać o sobie w w wielkim trudzie dbają o
różnych punktach gminy wygląd posesji i terenów
(znaki drogowe). Pokaz swo- przyległych. To właśnie Wy
jej głupoty i chamstwa dali tworzycie ważny element
w centrum Gminy na począt- wizytówki naszej gminy,
ku maja niszcząc betonowo którą bardzo licznie odwie– drewniany płot Przedszko- dzają różni goście. Widzila oraz ławki na skwerku my wielu rowerzystów,
obok parkingu. Chcę zasy- którzy przemieszczają się
gnalizować, że osoby doko- naszymi drogami, są goście
nujące tych zniszczeń zosta- z zagranicy lub innych częną wkrótce ujawnione, gdyż ści kraju. Ich opinie o wydochodzenie w tej sprawie glądzie naszej gminy to
prowadzi Policja. Zniszczeń ważny element promocji.
tych dokonuje miejscowa
młodzież, Wasze dzieci lub Na kolejne wiosenne dni
wnuki niszczą nasz wspólny życzę Wszystkim mieszdorobek. Dzięki działaniom kańcom wiele zdrowia i sił
miejscowych wandali co- aby mogli realizować swoje
rocznie ponosimy wszyscy bliskie i dalekie cele.
koszty ich „działalności”.
Andrzej Kowalczyk
Na zdjęciach uczestnicy/laureaci
konkursów ekologicznych.

Wójt Gminy Gaszowice
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POROZUMIENIE POMIĘDZY OSP I ZHP

Planowany letni wypoczynek dzieci i młodzieży

W ośrodku kultury „Zameczek” w Czernicy podczas akademii strażackiej w dniu 6 maja 2008 roku w obecności przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gaszowicach oraz Związku
Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Rybnickiej podpisano
uroczyście porozumienie, gdzie obie strony ustaliły podjęcie
współpracy mającej na celu inicjowanie, koordynowanie i
organizowanie działań kształcących, wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, wiedzę o zagrożeniu pożarami i klęskami żywiołowymi. Rozwijanie profilaktyki przeciwpożarowej, rozwijanie harcerskich i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz
przygotowanie młodzieży do podjęcia w życiu dorosłym służby w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Na podstawie informacji organizatorów letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaszowice, plan przedstawia
się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Gaszowicach:„Bajkolandia – bajki i
legendy” – odbywać się będą w dniach 23.06. - 02.07.2008r.
„Świat przyrody” - odbywać się będą w dniach 14.07. –
23.07.2008r.
2. Szkoła Podstawowa w Czernicy – odbywać się będą w dniach
23.06. - 27.06.2008r.
3. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach: „Letnia wyprawa to
humor i zabawa” – odbywać się będą w dniach 18.08. 22.08.2008r.

Porozumienie podpisali Prezes Zarządu Gminnego Związku 4.Gimnazjum w Piecach – odbywać się będą w dniach
OSP dh. Jerzy Kawulok oraz Komendant ZHP Hufca Ziemi 10.07-15.07.2008r.
OSP
Rybnickiej hm .Ilona Stasiak.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– planowany termin półkolonii – 07.07. – 11.07.2008r.
6. Samorząd mieszkańców wsi Czernica i Łuków Śl. I OK
„Zameczek”: „Czy widzisz zieleń wokół nas?...To nasza wieś.”
– półkolonie odbywać się będą w dniach 14.07 – 25.07.2008r.
W ramach działań podejmowa- wynikających z planu wydatkowania
zaakceptowanego
przez
nych pod hasłem programu
7. Samorząd mieszkańców wsi Szczerbice – półkolonie odbypomocy dzieciom „Bank Dzie- Komisję Stypendialną, np. dodat- wać się będą w dniach 07.07 – 18.07.2008r.

B ANK U ŚMIECHÓW - P ROGRAM S TYPENDIALNY

cięcych Uśmiechów”, Bank
Zachodni WBK pragnie wspierać młode talenty. Poprzez
Program Stypendialny Banku
Zachodniego WBK chcemy
stworzyć szansę rozwoju zdolności dzieciom z rodzin ubogich i/ lub bezrobotnych.
Nadrzędnym celem programu
jest pomoc finansowa z przeznaczeniem na rozwój uzdolnionych dzieci w wieku 10-16
lat oraz młodzieży w wieku 1618 lat (kończącej 18 lat w trakcie roku szkolnego 2008/2009),
pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem i/lub bezrobociem.
Kandydat ma możliwość uzyskania trzech form pomocy
materialnej:
- I forma - zabezpieczenie socjalne – wysokość uzależniona
od wieku stypendysty i sytuacji
socjalnej;
- II forma - pokrycie stałych
wydatków związanych z rozwojem talentu Stypendysty

kowe lekcje, treningi, obozy sportowe, naukowe itp. ;
8. Samorząd wsi Piece – półkolonie odbywać się będą w dniach
- III forma – jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na
zakup np. pomocy naukowych,
zestawu plastycznego, instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego itp. Stypendia przyznawane są
w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I - dzieci w wieku 10 16 lat. Kategoria II - młodzież
ponadgimnazjalna w wieku 16 –
18 lat (kończąca 18 lat w trakcie
roku szkolnego 2008/2009). Termin składania wniosków upływa
dnia 30 czerwca br. Dokumenty
należy przesłać listem poleconym
na adres:
FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK PROGRAM STYPENDIALNY "BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW"
Pl. Wł. Andersa 5
61-894 Poznań

14.07. – 25.07.2008r.
9. 27 DH „Pogodne Serca” z Gaszowic – obóz harcerski wraz ze
skautami angielskimi w dniach 01. - 16.08.2008r. w Wapienicy.
Będzie brać udział około 25 harcerzy w tym 19 harcerzy z naszej gminy. Ponadto trwają zapisy na NAL dla dzieci niebędących harcerzami w turnusach od 30.06 do 22.08.2008r.
10. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Górnego Śląska w
Jejkowicach – czeka na rozstrzygnięcie dwóch konkursów
(MEN i UM), jeśli wyniki będą pozytywne, kilkoro dzieci z
Gminy Gaszowice pojedzie w sierpniu na warsztaty muzyczne
pt. „Grać i Śpiewać każdy może” do Ustronia Morskiego i VelGZSziP
kiego Ujazdu w Czechach.

JUŻ PO EGZAMINIE!
W dniach 22 i 23 kwietnia 2008 roku odbył się w naszym
gimnazjum kolejny egzamin gimnazjalny. We wtorek 22.04
uczniowie pisali część humanistyczną a w środę 23.04 zmagali się z częścią matematyczno-przyrodniczą. W przyszłym

Pozostałe informacje znajdują się roku szkolnym dojdzie jeszcze jedna część – język obcy. Jest
na stronie internetowej:
to drugi po sprawdzianie w szkole podstawowej poważny
www.bdu.bzwbk.pl.
W.Ż

egzamin w życiu tych młodych ludzi. Jest on tym bardziej

WYCIECZKA
OKiS Gaszowice organizuje w dniu 12.07.2008r.
wycieczkę w Góry Świętokrzyskie, w programie:
wejście na Św.Krzyż oraz zwiedzanie okolic góry
świętej Katarzyny. Koszt wyjazdu 50 zł od osoby.
Zapisy w Kawiarni Ośrodka.
OKiS

ważny, gdyż jego wynik ma wpływ na przyjęcie do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Gimnazjalistom towarzyszył stres, jednak po otrzymaniu testów emocje opadły i
uczniowie koncentrowali się już tylko na tym, aby jak najlepiej wykonać wszystkie zadania. Życzymy jak najlepszych
wyników!

Gimnazjum
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M ŁODZI E KOLODZY
W dniach od 21.04 do 28.04 br.
w szkołach i przedszkolach
odbyły się międzygminne konkursy ekologiczne. Laureaci
konkursów otrzymali książki
oraz nagrody rzeczowe, zaś
uczestnicy nagrody pocieszenia
i poczęstunek.

konkurs plastyczny:
I miejsce – Dagmara Polok, SP
Czernica
II miejsce – Patrycja Staniek,
SP Czernica
III miejsce – Marta Wojaczek,
SP Jejkowice

Poniżej przedstawiamy laureatów w poszczególnych katego- Gimnazjum, test wiedzy:
riach.
I miejsce – Marta Wojaczek,
Gimnazjum Jejkowice
Klasy I – III, test wiedzy:

Ż YŁ P OŚRÓD N AS :
F RANCISZEK K ULIK
W dniu 9 maja pożegnaliśmy
Franciszka Kulika, którego śmierć
jest dla nas wszystkich ogromnym
ciosem. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem,
którego życie i działalność tak
wiele wniosły w naszą lokalną
codzienność. Z głębokim żalem
żegnamy wielkiego duchem działacza społecznego, który zostawił
trwały ślad w sercach wielu pokoleń naszych mieszkańców.

I miejsce – Justyna Konsek, SP II miejsce – Anita Franosz,
Gimnazjum Piece
Szczerbice

Franciszek Kulik urodził się 5
stycznia 1942r. w Rydułtowach w
II miejsce – Jan Stępień, SP III miejsce – Marcin Bierza, rodzinie Adolfa i Elżbiety z domu
Wiertelorz. W roku 1949 rozpoGimnazjum Piece
Szczerbice
czął naukę w Szkole Podstawowej
III miejsce – Adrian Folmert, SP Uczestniczące w konkursach w Rydułtowach. W latach 1956placówki oświatowe otrzymały 59 uczęszczał do Zasadniczej
Czernica
nowy sprzęt sportowy.
Szkoły Zawodowej. W roku 1959
konkurs plastyczny:
Dzieci z przedszkoli brały rozpoczął pracę w Kopalni RydułI miejsce – SP Gaszowice
udział w dużej imprezie przed- towy. Był wierny pracy górniczej
szkolnej, którą przygotowały aż do roku 1990, kiedy odszedł na
II miejsce – SP Czernica
opiekunki grup. Organizatorem górniczą emeryturę. W latach
tegorocznych zmagań przed- 1998 do 2006 był przedstawicieIII miejsce – SP Jejkowice
szkolaków było Przedszkole w lem sołectwa Czernica w Radzie
Klasy IV – VI, test wiedzy:
Czernicy. W nagrodę wszyscy Gminy Gaszowice, zaś w latach
1998-2002 pełnił funkcję zastępcy
I miejsce – Kamil Bugdol, SP uczestnicy otrzymali soczki i
Wójta Gminy Gaszowice. W labatoniki,
zaś
placówki
zostały
Gaszowice
doposażone w zabawki oraz tach 2002 - 2006 kierował pracaII miejsce – Agata Woźnica, SP książki. Zdjęcia „młodych eko- mi Komisji Rewizyjnej Rady
Gaszowice
logów” znajdują się na pierw- Gminy Gaszowice. Będąc mieszkańcem Czernicy był członkiem
GCI
III miejsce – Tomasz Tytko, SP szej stronie.
Rady Sołeckiej oraz członkiem
Czernica
OSP w Czernicy. Jako radny inicjował i prowadził wiele działań
służących polepszeniu warunków
KSIĄŻKO WRÓĆ
życia mieszkańców. Nowa szkoła,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach oraz Filia w zmodernizowane przedszkole,
Czernicy zaprasza do wzięcia udziału w majowej akcji: wyremontowany „Zameczek”,
„KSIĄŻKO WRÓĆ” - oferta specjalna dla czytelników dłuż- wiele metrów nowych dróg i
chodników, to w dużej części
ników.
zasługa Franciszka.

Zachęcamy czytelników do skorzystania z wyjątkowej okazji
oddania dawno wypożyczonych książek. Skorzystaj z szansy Od roku 1996 był prezesem Koła
Emerytów w Czernicy. Całe życie
zwrotu książek bez kary za przetrzymanie.
zawodowe związał z górnictwem,

Zapraszamy był aktywnym działaczem związ-

kowym. Organizował tradycyjne
„Czernickie” biesiady górnicze,
oraz imprezy dla emerytów. Za
swą działalność został uhonorowany dyplomami, odznakami,
odznaczeniami – najważniejsze z
nich to: Srebrny Krzyż Zasługi,
zasłużony pracownik KWK Rydułtowy, zasłużony dla górnictwa,
zasłużony działacz Związku Zawodowego Górników.
Zmarł 6 maja 2008r. Odejście
Franciszka to ból dla nas wszystkich, a dla rodziny szczególnie.
Był człowiekiem podającym
przyjacielską dłoń, ofiarującym
pomoc z uśmiechem i radością.
Człowiek wielkiej życzliwości i
serdeczności, tak najkrócej można
scharakteryzować Franciszka.
Niesienie pomocy rodzinie, bliższym i dalszym znajomym było
jego misją do tego stopnia, że
brakowało mu czasu, aby zadbać
o samego siebie.
Jeżeli dziś mówi się o kimś, że
jest lub był wielki, to Ty Drogi
Przyjacielu Franciszku byłeś takim w świetle własnych dokonań
i takim zachowamy Cię w naszej
pamięci.
Andrzej Kowalczyk

FESTYNY

OGŁOSZENIE

31.05 - Festyn przy Przedszkolu w Gaszowicach, połączony
z Świętem Matki i Dniem Dziecka w godz. od 1500 – 1900 .
Festyn prowadzą „wesołe świnki.

Informujemy rodziców, że „Dzień otwarty „ dla nowo przyjętych dzieci będzie 25 czerwca 2008r. w godz. od 9.00 do
Przedszkole Gaszowice
12.00.

7.06 – od 13.00 Gminne Zawody Strażackie w Szczerbicach.
7.06 - od 16.00 do 24.00, Festyn szkolny przy SP Szczerbice.
13.06 – „Bezpieczne Wakacje 2008” od godz. 10.00 impreza
dla uczniów kl.I-IV oraz 6-cio latków w SP Szczerbice.
20.06 – „Piecowisko” na terenie boiska Dębu Gaszowice w
Piecach.

PIECOWISKO 2008
20 czerwca od godziny 17.00 na terenie boiska sportowego w Piecach, rozpocznie II Edycja Przeglądu Muzycznego Młodych Talentów. O godzinie 21.00 wystąpi gwiazda wieczoru zespół „KAT”. Organizatorzy:
Rock-Art, Starosta Rybnicki, Wójt Gminy Gaszowice.
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OBOWIĄZKOWE KOSZENIE

1.Roboty budowlane :
-Kontynuowane są roboty wykończeniowe w nowej sali gimnastycznej przy SP Czernica obejmujące m.in. płytkowanie ,
tynkowanie elewacji , ukształtowanie terenu wokół nowej
sali.
- Zakończono I etap przebudowy budynku OSP Gaszowice
wraz ze zmianą konstrukcji dachu.

Przypominamy, iż każdy właściciel, bądź zarządca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w czystości i porządku poprzez realizację
obowiązków określonych w ustawie, jak również poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp. Jednocześnie zabrania się wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych itp. Kto narusza zakaz podlega karze aresztu lub
grzywny.

- W ramach usuwania szkód górniczych przebudowano kominy oraz wzmocniono sklepienia piwnic w starej części budynNad prawidłowością stosowania się do przepisów od
ku Gimnazjum w Piecach .
- Prowadzony jest kapitalny remont mieszkania w budynku
komunalnym w Czernicy przy ul.Sobieskiego.

tego roku czuwa STRAŻ GMINNA. Referat Ochrony Środowiska

INFORMACJA
- Zakończono roboty związane z wzmocnieniem stropu w
zachodniej części budynku SP Gaszowice.
Przypominamy właścicielom gruntów przez które prze- Rozpoczęto remont w budynku OSP Łuków polegający na biegają rowy odwadniające, że zgodnie z Prawem Wodprzebudowie wejścia z tyłu obiektu oraz modernizacji scho- nym to właściciele zobowiązani są do bieżącego utrzydów wewnętrznych wraz z wymianą balustrady.
mania i czyszczenia w/w rowów.
GCI
2.Roboty drogowe:
- Wykonano odcinek chodnika przy ul.Wiejskiej wzdłuż
ogrodzenia budynku UG Gaszowice.
- Na przełomie maja i czerwca br. planuje się rozpoczęcie
modernizacji odcinków ul.Polnej w Szczerbicach , Wiejskiej
(bocznej ) w Gaszowicach oraz Wąwozowej w Czernicy.
- Na bieżąco odbywają się remonty cząstkowe dróg gminnych masą asfaltową wykonywane przez ZOK Gaszowice.
3.Pozostałe prace:
- Zainstalowano monitoring na terenie SP Szczerbice .
W dalszej kolejności planuje się rozbudowę monitoringu w
centrum Gaszowic.
- W najbliższym czasie rozpoczną się prace w ramach programu „Odnowa wsi Szczerbice” a w szczególności montaż
„ścieżki zdrowia” , lamp oświetlających plac zabaw oraz doRef. Gosp. Publicznej
datkowych elementów placu zabaw.

LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZHP Hufiec Ziemi Rybnickiej informuje, że organizuje w Wapienicy (Bielsko-Biała) letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w
ramach Nieobozowej Akcji Letniej w terminach:
13.07.-26.07.2008 – kolonia NAL w kempingach ( do lat 11),

OKIS GASZOWICE ZAPRASZA
w dniu 26.05.2008 r.
NA DZIEŃ MATKI
uroczystość rozpocznie się mszą świętą w Kościele
p.w. Opatrzności Bożej w Gaszowicach
o godzinie 9.00.
Następnie zapraszamy wszystkie mamy do Ośrodka
Kultury w Gaszowicach na kawę i występy które
uświetni Chór BEL CANTO i uczniowie gimnazjum z
Piec
WSTĘP WOLNY

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za okazane współczucie i uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej oraz odprowadzenie na
miejsce wiecznego spoczynku mojego kochanego Męża, Ojca, Dziadka
śp. FRANCISZKA KULIK
Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Twardochowi,
ks. Ryszardowi Lapczykowi i ks. Marianowi Tatura,

30.06.-13.07.2008 – NAL (od 12 lat)
13.07.-26.07.2008 – NAL (od 12 lat)

Rodzinie,

13.07.-19.07.2008 – NAL (od 12 lat)

Wójtowi Gminy Gaszowice - Andrzejowi Kowalczykowi
wraz z pracownikami Urzędu, Radzie Gminy Gaszowice,

16.08.-22.08.2008 – NAL (od 12 lat)
Koszt 14-dniowego pobytu wynosi 560 zł, koszt 7-dniowego pobytu 260 zł. W programie m.in.: wycieczka w góry, sanki, wyjazd na
basen, wyjazd do Bielska-Białej oraz wiele innych atrakcji.
Szczegóły można uzyskać w lokalu Komendy Hufca w Rybniku
przy ul. Kościuszki 17 bądź pod nr telefonu 32 42 21 984 w go-

dzinach: wtorek 14-18, środa, czwartek 12-17.

ZHP

Pocztom sztandarowym, Dyrekcji i pracownikom Ośrodka
Kultury „Zameczek”, Członkom Klubu Emeryta w Czernicy,
Delegacjom, Sąsiadom, kolegom, koleżankom oraz wszystkim którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej,
serdeczne Bóg zapłać składa pogrążona w smutku i żalu
żona z rodziną
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P RZEŁAJOWE G RAND P RIX
W kwietnia w Rydułtowach na
Machnikowcu odbyły się trzy
edycje biegów przełajowych.
Organizatorem tych zawodów
był jak zawsze UKS PIĄTKA
PLUS w Rydułtowach. Wzięły
w nich udział reprezentacje
okolicznych szkół miejskich tj.
Rydułtowy, Czerwionka, Wodzisław ŚL oraz Turza.
Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej w Czernicy również
wzięli udział w tych zawodach
i odnieśli duże sukcesy. Mimo
nie zawsze sprzyjających warunków zarówno dziewczynki
jak i chłopcy , których ulubioną konkurencją jest bieganie
pięknie zaprezentowali sportową walkę o najwyższe miejsca.
Zawody zostały rozgrywane
indywidualnie i drużynowo.
Zespół dziewcząt i chłopców
grupy młodszej składał sie z
następujących osób: Adrianna
Cojg, Anna Granieczny, Anna
Lukoszek, Joanna Łata, Ewa
Mańka, Nicola Szymańska,Weronika Brzezinka , Łukasz Krakowczyk, Radek Olszyna, Denis Czekała, Łukasz
Newe, Tomasz Tytko. Grupa ta
wywalczyła I miejsce zespołowo zdobywając piękny puchar.
II miejsce zajęła SP nr 1 w

Rydułtowach, III miejsce za- W kwietniu i maju 2008r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
jęła ZSS w Radlinie.
Natomiast grupę starszą reprezentowali: Magdalena
Kupczyk, Daria Król, Patrycja
Staniek, Aneta Witkowska,
Barbara Hadam, Dawid Grabiec, Piotr Miłek, Kamil Walasik, Kubica Krzysztof , Wojaczek Robert wywalczyła II
miejsce zespołowo również
otrzymując piękny puchar. I
miejsce zajęła SP nr 1 w Rydułtowach, III miejsce zajęła
ZSS w Radlinie.

28.04 - spotkanie robocze z sołtysami;

W klasyfikacji indywidualnej
wśród dziewcząt najlepszą
zawodniczką w naszym zespole została Adrianna Cojg,
która zajęła III miejsce .

9.05 - konwent wójtów i burmistrzów w Rudach nt. pozyskiwania środków europejskich;

W piątek 30 maja, Świetlica
wraz z Radą Sołecką, organizuje dla dzieciaków Dzień Dziecka. Impreza ta dobywać się
będzie właśnie na placu zabaw,
gdzie maluchom zaoferujemy
miłą zabawę wraz z słodkim
poczęstunkiem. Zapraszamy

3.05 - uroczystości 60-lecia działalności koła łowieckiego „Borki”;
5.05 - uroczysta akademia z okazji święta strażackiego w Rybniku;
5.05 - msza św. oraz spotkanie strażaków OSP Gaszowice;
6.05 - gminna akademia z okazji Dnia Strażaka w Czernicy;
7.05 - spotkanie robocze z sołtysami;
8.05 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
8.05 - uroczyste zakończenie zadania inwestycyjnego „Strefa rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach”;
8.05 - spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych z Gaszowic na temat
otwarcia oddziału „0” w SP w Gaszowicach;

12.05 - zakończenie budowy kanalizacji w Chwałowicach;
14.05 - konferencja „Innowacyjny rozwój wodociągów: 100 lat historii,
40 lat firmy” PWiK Rybnik;

Wśród chłopców I miejsce 15.05 - spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli nt. organizowanych
zajął Łukasz Newe, II miejsce imprez pn. „Bezpieczne wakacje” i młodzieży pn. „Piecowisko”;
Denis Czekała. Uczniowie
21.05 - zakończenie budowy kanalizacji w Jejkowicach.
otrzymali sportowe statuetki
oraz nagrody rzeczowe ufunZWYCIĘSKI BIEG
dowane przez Urząd Miasta.
Dnia 24.03.2008 r. w Rydułtowach przy pięknej pogodzie
odbył się 16 tradycyjny sztafetowy bieg uliczny. Memoriał
im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka. Sztafeta wiodła
ulicami centrum miasta przy zastawionym ruchu ulicznym.
Trasa była urozmaicona różną długością odcinków od 500 m
SP Czernica
do 800 m, a także różniła się stopniem trudności.

Reprezentację do zawodów
przygotowała pani mgr Zenobia Mrozek ucząca w-f w SP
Czernica.

S ŁONECZNY P LAC Z ABAW
Wielką atrakcją dla dzieci stał
się oddany do użytku w kwietniu – plac zabaw przy
ul.Rydułtowskiej w Piecach.
Jest to miejsce spotkań rodziców i dziadków, przyprowadzających swoje pociechy.
Bardzo się cieszę że Nasze
małe sołectwo może pochwalić
się takim nabytkiem. Dzieciaki
ze świetlicy bardzo chętnie
spędzają tam swój czas pod
czujnym okiem pani Soni.

Z K ALENDARZA W ÓJTA

dzieciaki do zabawy na naszym Palcu Zabaw – jednak
proszę rodziców o uświadomienie ich, jak w bezpieczny i
należyty sposób należy korzystać z urządzeń na nim zainstalowanych. I jeszcze apel do
młodzieży. Zachowujcie się
należycie, nie niszczcie i nie
zaśmiecajcie miejsca gdzie
sami możecie spędzać przyjemnie wolny czas. Pokażcie
maluchom że naprawdę jesteście już dorośli. Osobiście
jestem bardzo zadowolona z
faktu że w końcu doczekaliśmy się miejsca gdzie wszyscy mieszkańcy Piec mogą
odrobinę odetchnąć od trudów dnia codziennego.

Trudna trasa nie była jednak żadną przeszkodą do bardzo
umotywowanych i bardzo dobrze dysponowanych w tym
dniu uczennic ze Szczerbic.
W śród startujących zespołów ze szkół podstawowych z Rydułtów i okolicznych miejscowości oraz Czeskiej Orlovej,
bezkonkurencyjna okazała się sztafeta dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Szczerbicach. Pięć dziewcząt na mecie mogło triumfalnie unieść w geście zwycięstwa puchar za zdobycie I miejsca oraz cieszyć się nagrodami rzeczowymi, które
wręczyła pani burmistrz Rydułtów - Kornelia Newy. Uszczęśliwione dziewczyny chętnie odbierały gratulacje od pozostałych zespołów, jak również udzieliły kilku wywiadów dla
lokalnego radia i telewizji.
Zwycięski zespół na poszczególnych zmianach tworzyły:
Monika Szczygieł, Andżelika Pojda, Karolina Wojaczek,
Edyta Gołofit oraz biegnąca na ostatniej zmianie – Magdalena Kowalska.

Dziewczyny z SP Szczerbice niedawno zostały także mistrzyniami powiatu rybnickiego w piłce ręcznej- zawody odbyły
się w Jankowicach. Należy tu jednak zauważyć, że nie byłoby
tych zwycięstw gdyby nie przygotowanie dziewcząt przez
opiekuna drużyny pana Bogdana Langer. Dziękujemy dziewGabriela Oślizło – Sołtys Piec czynom i ich opiekunowi za godne reprezentowanie naszej
szkoły.
SP Szczerbice

S TR . 6

Na zdjęciach
od góry z lewej
strony: 1 przełajowi
medaliści z SP
Czernica; 2 harcerze
i
strażacy podpisują umowę o
współpracy; z
prawej 3 zwycięska
sztafeta
SP
Szczerbice; 4 plac
zabaw
Piece.

S YLWETKI R ADNYCH - P IOTR G ÓRECKI
Urodziłem się 29 maja 1970 w Rydułtowach. Mieszkam od urodzenia
z małą przerwą w Czernicy. Edukację w Szkole Podstawowej rozpocząłem w Czernicy, a kończyłem w
Gaszowicach, gdyż byłem ostatnim
rocznikiem który do siódmej i ósmej
klasy dojeżdżał do Gaszowic. Następnie ukończyłem Technikum
Mechaniczne w Raciborzu.
W roku 1995 r. po pięciu latach
studiów uzyskałem tytuł mgr inż. na
Wydziale MechanicznoTechnologicznym Politechniki Śląskiej i podjąłem pracę w OPA-ROW
sp. z o.o. Praca w tej firmie daje mi
dużo satysfakcji i możliwości rozwoju - zostałem między innymi
Rzeczoznawcą ds. Maszyn Wyciągowych. Firma ta związana jest z
górnictwem, więc znam choć w
części specyfikę tej branży. Zawsze
staram się bronić, w różnego rodzaju
rozmowach, interesu górników gdyż
uważam, że czarne złoto jest naszym
strategicznym bogactwem i należy
dążyć do unowocześniania tej branży, a nie bezmyślnego zamykania
kopalń. W dobie światowego kryzysu energetycznego nasze zasoby
węgla powinny zapewnić nam spokojną przyszłość energetyczną.

Jako radnemu szczególnie zależy
mi na naszych dzieciach, a w
szczególności na zagospodarowaniu im czasu wolnego oraz rozwoju
ich umiejętności. Aby chociaż w
niewielkim stopniu to realizować
podjąłem decyzję o przekazywaniu
części swojej diety radnego na te
cele. Po 1,5 roku kadencji radnego
widzę że ma to sens.

mam dwójkę dzieci syna Kamila
10 lat i córkę Kingę 1,5 roku. Są
to nasze skarby. Żona pracuje w
Gimnazjum w Piecach jako bibliotekarka.
W wolnych chwilach lubię organizować rodzinne przejażdżki rowerowe. Ważne są również dla mnie
coroczne dwutygodniowe wyjazdy
wakacyjne do ciekawych rejonów
Polski i Europy. Na co dzień interesuję się sportem, hoduję rybki
akwariowe, lubię obejrzeć dobry
film, zagrać w scrabble.

Przed ostatnimi wyborami samorządowymi w 2006 r. dałem się
namówić do kandydowania i ku
mojemu zdziwieniu zostałem
wybrany radnym. W Radzie Gminy zostałem członkiem Komisji
Rewizyjnej. W tajniki pracy radnego wprowadzili mnie starsi
stażem radni, za co im serdecznie
dziękuję. Jako członek Komisji
Rewizyjnej staram się kontrolować wydatki Gminy i ich celowość. Mam świadomość, że budżet naszej Gminy jest ograniczony i nie wszystko, co nie podoba
się mieszkańcom oraz mnie również, można załatwić od zaraz. W
tym roku największe inwestycje
W roku 1996 poślubiłem Alicję, ostatnich lat w naszej Gminie -

rozrywkowe organizowane w naszej miejscowości nie mają sensu.

kanalizacja oraz budowa sali
gimnastycznej w Czernicy zakończą się, niestety obarczone to
będzie spłatą kredytów w kolejnych latach. Jako mieszkaniec
Czernicy cieszę się szczególnie z
budowy sali, gdyż nasze dzieci po
latach ciasnoty i braku możliwości pełnego rozwoju fizycznego,
będą miały bazę do pokazania
wszystkich swoich zdolności.
Mam nadzieję że charakter tej
sali (widowiskowo-sportowa)
umożliwi stworzenie warunków
do pobudzenia społeczności
Czernicy do większego zaangażowania w życie kulturalne naszej
miejscowości. Ludzie ruszcie się
z domów, bo bez Waszego udziału żadne działania kulturalno

Na sercu leży mi także poprawa
bezpieczeństwa na drogach, ich
stanu oraz porządku na poboczach.
Jako mieszkaniec Czernicy będę
starał się, aby został odbudowany
w skali np. 1:4 spichlerz na terenie Ośrodka Kultury, jednak w tym
przypadku chciałbym poznać opinię jak największej liczby mieszkańców. W tej sprawie jak również
w każdej innej można się ze mną
skontaktować na adres:
gorecki1@o2.pl .
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