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Szanowni Mieszkańcy,
21 marca powitamy oczekiwaną przez wielu wiosnę. Skończą się utrudnienia związane z zimą. Chcę
w tym miejscu podziękować tym mieszkańcom,
którzy w tym trudnym dla
wielu okresie wykazali
wiele swojej inicjatywy w
walce ze śniegiem i w
ostatnim okresie z nadmiarem wody. Dziękuję
wszystkim, którzy utrzymywali w czystości chodniki przy swoich posesjach. Jednocześnie namawiam pozostałych, aby
brali przykład ze swoich
sąsiadów. Także obecnie
cieszy gospodarskie podejście wielu naszych
mieszkańców przy podczyszczaniu rowów przydrożnych. Wielu patrzy po
gospodarsku i tradycyjnymi metodami stara się likwidować okresowe miejscowe podtopienia. Zniknął śnieg i naszym oczom
ukazał się w niektórych
rejonach bardzo nieciekawy widok. Pobocza dróg
gminnych i powiatowych
„udekorowane” są różnego rodzaju śmieciami.
Leżą porozwalane reklaNa zdjęciach od góry: 1 Mistrzowie powiatu w szczypiorniaka, drużyna SP Czernica z opiekunem; 2 - wicemistrzowie powiatu w koszykówkę, drużyna z Piec; 3 turniej wiedzy pożarniczej.

mówki pełne butelek,
leży stary sprzęt AGD.
Apelujemy po raz kolejny do wszystkich o dbałość o otoczenie, musimy
piętnować osoby zaśmiecające nasz wspólny teren. Urząd Gminy w najbliższym czasie rozpocznie prace związane z naprawą dróg po sezonie
zimowym. Rozpoczną się
także inwestycje i prace
modernizacyjne zaplanowane do wykonania w
roku 2009. Otrzymaliśmy
potwierdzenie dofinansowania budowy boisk w
ramach
programu
„ORLIK 2012”. Druga
połowa marca to czas
spotkań na zebraniach
sołeckich. Zapraszam
wszystkich do zgłaszania
swoich wniosków, uwag.
Chcemy wspólnie z
mieszkańcami budować
gminę bezpieczną i przyjazną dla wszystkich.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
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Starostwo Powiatowe w Rybniku ogłasza nabór stypendystów do projektu systemowego
„Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Poddziałania „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Do otrzymania stypendium uprawnieni są studenci:
1. Państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych;
2. Zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego (Program obejmuje obszary zmarginalizowane tj.
obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszarów poprzemysłowych i powojskowych wyznaczonych
w Lokalnym Programem Rewitalizacji.);
3. Pozostający w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód przypadający na członka rodziny w
2007 r. nie przekraczający kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł netto zgodnie z art.5 ust.17,ust.8a 9 oraz
ust.11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2003r. Nr228, poz.2255
z późn. zm.);
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne w dniu rozpoczęcia naboru na stronie www.starostwo.rybnik.pl
Przyjmowanie wniosków codziennie w godzinach urzędowania Starostwa w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA
JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ
DZIECKA (BECIKOWE) ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Osoby, które od dnia 1.11.2009r. będą ubiegać się o ustalenie
prawa do:

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH
Szczerbice - 17 marca (wtorek), godz.18.00 Remiza OSP, ul.Radoszowska
Czernica - 18 marca (środa), godz. 18.00 OK Zameczek, ul.Wolności
Piece - 19 marca (czwartek), godz. 18.00 Budynek Świetlicy, ul.Rydułtowska
Gaszowice - 24 marca (wtorek), godz. 18.00 OKiS Gaszowice, ul. Rydułtowska

1) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(becikowe), lub/oraz
2) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
Mają obowiązek dołączyć do w/w wniosku zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób,
które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. (zmiany wynikają z art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 20008r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z dnia
31.12.2008r. Nr 237, poz. 1654)).

Łuków Śląski - 25 marca (środa), godz. 17.00 Budynek Sportu, ul.Lipowa.

DYŻURY URZĘDNIKÓW SKARBOWYCH
W

GASZOWICACH

W dniu 3 marca podczas pierwszego dyżuru pracowników „skarbówki” złożono 81 deklaracji PIT-37 oraz 4
deklaracje NIP-3. Informujemy, że w dniach 24 marca
oraz 21 kwietnia br. (wtorki) w tutejszym Urzędzie
Gminy będą miały miejsce kolejne dyżury pracowników Urzędu Skarbowego z Rybnika. Pracownicy
„skarbówki” będą przyjmować deklaracje PIT w pokoju 04 (parter, środkowe wejście budynku Urzędu Gminy) w godzinach od 9.00 do 13.00. Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji podatkowych w/w terminach.
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WALENTYNKOWA ZABAWA W ŁUKOWIE
W imieniu Rady Rodziców przy SP w Czernicy rodzice uczniów klasy pierwszej zorganizowali zabawę walentynkową. Rodzice wspólnie z nauczycielami wspaniale bawili się w Domu Sportu w Łukowie Śląskim.
Dzięki pracy rodziców oraz ofiarności sponsorów dochód z zabawy wyniósł 4258,81zł. Dziękujemy: rodzicom uczniów klasy pierwszej za włożony trud w przygotowanie bardzo udanej zabawy, rodzicom wszystkich uczniów szkoły, którzy wykupili „cegiełki” oraz
sponsorom: rodzinom Bluszcz, Choroba, Gańczarski,
Apel, Bierza, Kwiatoń, Stebel, Migacz, Watoła, Jeszka, Grinspek, Sopa, Paulus, Józefowski, Cyranek, Korbel, Kubek, Polok, Jacek, Lampert, Durczok, Żydek,
Masarczyk, Rataj, Rakus, Tomaszek oraz Grochowski.
Rada Rodziców przy SP w Czernicy

T URNIEJU W IEDZY P OŻARNICZEJ
Corocznie organizowany jest
na różnych etapach Turniej
Wiedzy Pożarniczej dla dzieci
i młodzieży. Turniej ten rozgrywany jest pod hasłem
"Młodzież Zapobiega Pożarom".
W dniu 27 lutego 2009 roku w
sali Remizy OSP w Szczerbicach przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
na których znaleźli się reprezentanci ze wszystkich szkół,
Jednostek OSP oraz drużyny
harcerskiej z terenu Gminy
Gaszowice podzielonych na
trzy grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - łącznie 25 uczestników. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w poprzedzających
te zmagania - eliminacjach
środowiskowych (we własnych instytucjach) - udział
wzięło blisko 350 uczniów w
wieku 10-16 lat. Turniej został
przeprowadzony zgodnie z
regulaminem i składał się z
dwóch części - testu złożonego
z 30 pytań oraz rozgrywki
finałowej do której trafiły trzy
najlepsze osoby po teście z
wszystkich grup wiekowych.
Finał to dwa pytania ustne dla
każdego.

(uczniów gimnazjum) pierwsze miejsce zdobył Marek
Faucz - obydwaj OSP Gaszowice, natomiast w grupie III
(uczniów szkół ponad gimnazjalnych) bezkonkurencyjny
okazał się Karol Cofalik z
OSP Szczerbice.
Najlepsi z każdej grupy wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy oraz
wystartują w eliminacjach na
szczeblu powiatowym w dniu
4 kwietnia w rybnickim starostwie. Uhonorowano także
Opiekunów którzyprzygotowali tych laureatów dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Organizatorem tego Turnieju
jest Oddział Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gaszowicach, a przeprowadza je i koordynuje
Komisja ds. Młodzieżowych
Drużyn Pożarnych.
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P OŻARNICZY K ONKURS P LASTYCZNY
W dniu 27 lutego 2009 roku lat)
rozstrzygnięto dwa Konkursy
- Barbara Hoszecka ze SzkoPlastyczne o tematyce pożarły Podstawowej im. im.
niczej.
Zygmunta Biernackiego w
Komisja Konkursowa wyło- Szczerbicach (III grupa niła najlepsze prace z pośród grupa starsza 13-16 lat)
101 złożonych do organizatora z terenu całej Gminy W grupie I i IV nie nadesłaGaszowice (przedszkola, no prac.
szkoły podstawowe, gimna- Autorzy najlepszych prac
zjum, świetlice profilaktycz- zostaną zaproszeni i uhonono-integracyjne).
rowani nagrodami podczas
W pierwszym Ogólnopol- Gminnej Akademii z okazji
skim Konkursie Plastycznym Dnia Strażaka, który zostapod hasłem "Zapobiegamy nie przeprowadzony (wraz z
pożarom" organizowanym festynem) późnym popołuprzez Zarząd Główny Związ- dniem 4 maja 2009 roku na
ku OSP, najlepsze prace pla- boisku przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach,
styczne namalowali:
a ich prace zostały przekaza- Jowita Sobala z Przedszko- ne na etap powiatowy tych
la Samorządowe w Czernicy Konkursów.
(I grupa - przedszkola)
Organizatorzy dziękują
- Elżbieta Stacha ze Szkoły wszystkim, którzy przyczyPodstawowej w Czernicy (II nili się swoim zaangażowagrupa - szkoła podstawowa niem do promocji i przeprowadzenia tych imprez.
klasy I-III)
- Kamil Czekała ze Szkoły Źródło:www.youngfireman.ovh.org
Podstawowej w Czernicy (III
1% podatku dla szkoły…
grupa - szkoła podstawowa
klasy IV-VI)
Rada Rodziców przy SP w
Czernicy informuje, że pod- Beata Kotula z Gimnazjum
pisano porozumienie ze
im. Ziemi Śląskiej w Piecach
Stowarzyszeniem Sumina
(IV grupa - gimnazjum).
na rzecz odnowy i rozwoju
W drugim konkursie - XI Górnego Śląska (nr KRS
edycji Ogólnopolskiego Kon- 000257288). Za pomocą
kursu Plastycznego dla dzieci tego Stowarzyszenia można
przekazać 1% swojego poi młodzieży pod hasłem
datku na rzecz SP w Czerni"Klęska - powódź czy hura- cy (w sekretariacie szkoły
gan - straż pożarna ci poma- można odebrać przygotoga" wyłoniono następujących wane instrukcje dokonania
autorów prac:
wpłaty oraz otrzymać do- Ewa Mańka ze Szkoły Pod- datkowe informacje).
stawowej w Czernicy (II
Z góry dziękujemy
grupa - grupa średnia 9-12

O rga ni z ato rz y d z i ę kuj ą
wszystkim, którzy przyczynili
się swoim zaangażowaniem
Rada Rodziców przy SP Czernica
do promocji i przeprowadzenia tych imprez - szczególne
podziękowania dla dyrektoPLASTYCZNE WYRÓŻNIENIE
rów i nauczycieli i wychoPaulina Nitner, Nikola Szymańska i Jolanta Mandrysz z
wawców.

koła plastycznego działającego w Ośrodku Kultury

Więcej informacji a także
z d j ę c i a n a s t r o n i e : „Zameczek” w Czernicy pod kierunkiem p. Anny Mi-

W grupie I (uczniów szkół www.youngfireman.ovh.org guła, otrzymały wyróżnienie w konkursie plastycznym
podstawowych) zwyciężył
pt. „Pejzaż zimowy” zorganizowanym przez Ognisko
PM
Denis Lesiuk, w grupie II
Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach. Gratulacje!!!
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POWIATU W KOSZYKÓWCE

W czwartek 12.02.br. w Gimna- Dawid, Szymanowski Rafał
zjum w Lyskach odbyły się Swaczyna Dawid, Szczepanek
mistrzostwa powiatu w koszy- Szymon
kówce chłopców.
Natomiast w piątek 13.02.br. w
Wyniki meczów:
gimnazjum w Jankowicach rywalizowały dziewczęta.
Lyski – Jankowice 35 : 28
Klasyfikacja końcowa :
Jankowice – Piece 25 : 34
I m Gimn. Lyski
Jankowice – Jejkowice 36 : 27
II m Gimn. Piece
Lyski – Piece 19 : 18
III m Gimn. Jejkowice
Klasyfikacja końcowa :
IV m Gimn. Jankowice
I m Gimn. Lyski
Nasze gimnazjum reprezentoII m Gimn. Piece
wały: Kołek Martina, Cyranek
Barbara, Dróżdżel Dorota, LoIII m Gimn. Jankowice
kaj Sara, Oleś Elżbieta, Syrek
IV m Gimn. Jejkowice
Klaudia, Stryczek Agnieszka,
Nasze gimnazjum reprezento- Gasz ka Manuela Korb el
wali : Widawski Kamil, Weiser Agnieszka, Majer Martyna,
Arkadiusz, Mandera Dawid Majer Beata.
Kozielski Piotr, Homoła Szymon, Styczeń Dawid, Magiera
Mateusz, Kolarczyk Arkadiusz,
Kolonko Tomasz, Czeszkiewicz

A KTYWNY

Drużynę dziewcząt do zawodów
przygotowała mgr I.Wolnik, a
drużynę chłopców przygotował
mgr M.Gawliczek.

OKRES DLA

Chór „Bel Canto” uczcił
okres Bożego Narodzenia
śpiewem przepięknych kolęd w innych parafiach.
4 stycznia wziął udział
w Koncercie Kolęd w kościele p. w. św. Józefa w
Rybniku. Wystąpiły tam
również chóry: chór duszpasterstwa akademickiego
„Dar”, „ Seraf” z Rybnika,
„ Juliusza Rogera” z Rud i
nasz chór „ Bel Canto”, 11
stycznia udział w koncercie
Kolęd u Matki Bożej
Uśmiechniętej w Pszowie,
śpiewały też zespoły: gospodarze „ Cecylia”, Cecylianum z Krzyszkowic,
„Bel Canto” z Gaszowic i
regionalny
zespół
„Pszowiki”.
Bardzo ważnym występem
był udział w Konkursie
Kolęd w Kościele p.w. św.
Herberta w Wodzisławiu
Śl. Jury koncertowe oceniło
wszystkie zespoły jako bar-

C HÓRZYSTÓW

dzo dobre, obdarowując
pięknymi pucharami. 1 lutego chór „ Bel-Canto”
przebywał w kaplicy w
Rybniku – Orzepowicach,
gdzie dla chorych dał Koncert kolęd i brał udział w
Mszy św. uświetniając
swym śpiewem liturgię.
Słuchacze i ksiądz celebrujący Eucharystię zgotowali
chórowi wspaniałą owację.
Jeszcze 10 lutego zespól
wystąpił z pieśnią kolędową w sali OKiS-u Gaszowice dla zaproszonych przez
Rady Sołeckie Gaszowic i
Piec Seniorów naszej gminy.
Każdy występ jest dla chóru „Bel Canto” wielkim, ale
i miłym przeżyciem. Cieszy
miłe przyjęcie słuchaczy i
zachęca do uczestnictwa w
próbach chóru pod kierownictwem p. Janusza Budaka.
AP
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WÓJT GMINY GASZOWICE
OGŁASZA KONKURS NA
STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Czernicy, ul. Wolności 41, 44-282 Czernica
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 8, 44-293 Gaszowice
Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach, ul.
Szkolna 6, 44-293 Gaszowice
1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora
może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, spełniający wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz.
826 ze zm.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela
lub stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego;
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w
przypadku osoby będącej nauczycielem;
- dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z
zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
- ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora (wpisać nazwę danej szkoły)”, w terminie do 8 kwietnia 2009 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaszowicach (44-293), ul. Rydułtowska
2, w godz. 8.00-15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gaszowice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach, w budynku Urzędu Gminy
(pn. wt. czw. pt.) w godz. 8.00- 13.00 lub telefonicznie (032 432 71 60).
Wójt Gminy Gaszowice
inż. Andrzej Kowalczyka
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://gaszowice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=924&idmp=16&r=r
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G MINNE Z AWODY
19 lutego 2009 na parkiecie
nowej sali Szkoły Podstawowej w Czernicy zostały rozegrane gminne zawody w mini
piłkę ręczną. Wzięły w nich
udział bardzo dobrze przygotowane reprezentacje dziewcząt i chłopców z każdej ze
szkół.
Turniej rozpoczęli chłopcy z
SP w Czernicy i SP Szczerbice. Mecz zakończył się wynikiem 14: 12. Kolejne wyniki
meczów w tej grupie przedstawiają się następująco: SP
Gaszowice z SP Szczerbice
15:20 oraz SP Czernica z SP
Gaszowice 18:18. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła SP
Czernica przed SP Szczerbice
i SP Gaszowice. Sędzią głównym był pan Piotr Frątczak.
Gospodarze turnieju wystąpili
w składzie: Grabiec Dawid,
Walasik Kamil, Miłek Piotr,
Choroba Daniel, Newe Łukasz, Czekała Denis, Warło
Przemek, Łasica Kamil, Wojaczek Robert, Czekała Kamil, Stebel Przemek, Klon
Dawid,Olszyna Radek, To-

W
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P IŁKĘ R ĘCZNĄ

masz Tytko, Krakowczyk W lutym 2009r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał
Łukasz. Uczniów przygoto- udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
wała pani Zenobia Mrozek . 02.02 - narada z kierownikami referatów oraz placówek gminnych na temat
W grupie dziewcząt poszczególne mecze rozegrane
zostały w następującej kolejności: SP Czernica z SP
Szczerbice 4:14, SP Gaszowice z SP Szczerbice 10:22,
SP Czernica z SP Gaszowice
18:13. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyły dziewczęta z
SP Szczerbice, II miejsce
zajęły koleżanki z SP Czernica, a III miejsce zajęły
uczennice SP Gaszowice.
Gminę Gaszowice będzie na
zawodach powiatowych reprezentowała SP w Szczerbicach z opiekunem panem
Bogdanem Langerem.
Najlepszym szkołom wręczono puchary ufundowane
przez dyrektora SP w Czernicy, dyplomy oraz medale.
Podczas zawodów wszyscy
biorący udział w rozgrywkach zostali również poczęstowani kołaczykami i herbatą.
ZM

MISTRZOWIE POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ!
25 luty 2009r. to dzień w
którym spełniło się marzenie naszych reprezentantów
szkoły w ulubionym szypiorniaku. Nasi chłopcy
zostali mistrzami powiatu
rybnickiego w piłce ręcznej.

Z K ALENDARZA W ÓJTA

uczestniczyć mistrzowskie
drużyny gminy Gaszowice,
Lyski, Jejkowice oraz
Ś wie rk l a n y. N ie s te t y
uczniowie z Jejkowic nie
dojechali więc przegrali
walkowerem. Turniej rozegrano systemem „każdy z
Drużyna wystąpiła w skłakażdym”.
dzie: Grabiec Dawid, Walasik Kamil, Miłek Piotr, Cho- Pierwszy mecz zagrali
roba Daniel, Newe Łukasz, chłopcy z SP Jankowice i
Czekała Denis, Warło Prze- SP Czernica. W ostateczmek, Łasica Kamil, Woja- nym rozrachunku wygrała
czek Robert, Czekała Kamil, Czernica 17:3. Następnie
Stebel Przemek, Klon Da- zmierzyły się z sobą SP
wid, Olszyna Radek, To- Lyski i SP Jankowice. Wymasz Tytko, Krakowczyk nik 4:3 na korzyść Lysek.
Łukasz.
W ostatnim meczu SP Lyski przegrała z SP Czernica
Turniej odbył się w prze5:12. Klasyfikacja po całym
pięknej sali gimnastycznej
turnieju przedstawia się
SP Jankowice. Miały w nim

oszczędności budżetowych;
03.02 - wyjazd do gminy Krzyżanowice w celu dokonania oględzin ministoku narciarskiego;
05.02 - spotkanie z projektantami w celu opracowania innych wariantów
budowy kanalizacji w sołectwie Gaszowice (centrum);
10.02 - comiesięczne spotkanie sołtysów;
10.02 - spotkanie z kierownictwem RIO w Katowicach;
10.02 - spotkanie zorganizowane przez Rady Sołeckie Gaszowic i Piec dla
seniorów +75;
11.02 - spotkanie z projektantami elewacji budynku Urzędu Gminy;
11.02 - spotkanie z Radą Sołecką Szczerbic – omówienie roku 2008 i planów
na 2009;
12.02 - spotkanie z Radą Sołecką Czernicy – omówienie roku 2008 i planów
na 2009;
16.02 - spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych,
Zdrowia i Młodzieży Rady Gminy Gaszowice;
17.02 - spotkanie z Rada Sołecką Gaszowic – omówienie roku 2008 i planów
na 2009;
18.02 - spotkanie z członkiem zarządu Powiatu Rybnickiego – p. Wincentym
Klytą w sprawie Programu Niskiej Emisji;
19.02 - spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Kultury Zameczek dla seniorów +75 sołectwa Czernica;
20.02 - spotkanie w wodociągach rybnickich na temat inwestycji wodociągowych w Gminie;
21.02 - spotkanie harcerzy z okazji „Dnia Myśli Braterskiej”;
23.02 - zgromadzenie ogólne Subregionu Zachodniego;
23.02 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice;
24.02 - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska
i Finansów Rady Gminy Gaszowice
24.02 - spotkanie z Radą Sołecką Łukowa Śląskiego w sprawie omówienia
roku 2008 i planów na 2009;
26.02 - spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli.

następująco:
I miejsce - SP Czernica; II miejsce – SP Lyski;
III
miejsce – SP Jankowice.
Piękne puchary i dyplomy
zostały wręczone przez panią dyrektor SP Jankowice.
Uczniów do zawodów przygotowała pani Zenobia
Mrozek.
Piłkarzom należą się gratulacje, które będą motywacją
do dalszego trenowania na
Mistrzostwa Rejonu. Te
odbędą się już wiosną ok.20
kwietnia br. Trzymajmy
więc za nich kciuki. ZM

Z przykrością informujemy, że w dniu
7 marca br. odeszła
z tego świata, dwa
tygodnie przed swoimi 102-mi urodzinami, najstarsza mieszkanka Gminy Gaszowice Pani

MARTA ROSKOSZ.
Pogrążonej w żałobie
Rodzinie i Znajomym
składamy wyrazy najszczerszych kondolencji.

S TR . 6

Przekaż 1 % podatku

ZAPROSZENIE

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

Dnia 5 kwietnia br. o
godz. 14.00 w budynku
Świetlicy
przy
ul.Rydułtowskiej w Piecach odbędzie się pokaz
potraw wielkanocnych
pod nazwą „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Zapraszamy serdecznie
wszystkich do zobaczenia świątecznie przystrojonych stołów wielkanocnych a także do spróbowania wspaniałych potraw przygotowanych
przez nasze koła gospodyń wiejskich. Podczas
pokazu będzie możliwość
zakupu tradycyjnych wyrobów.

Środki mogą przekazywać
rodzice, dziadkowie, znajomi oraz wszyscy inni
sympatycy szkoły.
W odpowiednich rubrykach zeznań PIT należy
wpisać nazwę: Stowarzyszenie Sumina na rzecz
odnowy i rozwoju Górnego Śląska (nr KRS 000257288) oraz przeznaczenie
środków - SP Szczerbice.
Aby pieniądze dotarły do
nas koniecznie należy złożyć w sekretariacie szkoły
oświadczenie o przekazanych środkach.

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
CZERNICY
ZAPRASZA NA
KIERMASZ

WIELKANOCNY
KTÓRY ODBĘDZIE
SIĘ
5 kwietnia 2009
OD 8.00 DO 18.00
W BUDYNKU
SP W CZERNICY
OFERUJEMY
OZDOBY ORAZ
WYPIEKI ŚWIĄTECZNE

GS GASZOWICE
Gminna Spółdzielnia Gaszowice funkcjonuje na terenie
Naszej Gminy od wielu lat.
Zawsze możemy liczyć na
zaangażowanie „GS-u” przy
organizacji lokalnych uroczystości. Podstawowa działalność Spółdzielni opiera się
obecnie na:

- prowadzeniu Stacji kontroli
pojazdów w Jejkowicach,
gdzie możemy wykonać
przeglądy rejestracyjne samochodów, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep (zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w sobotę
od 8 do 13).
- prowadzeniu restauracji
„Pod Trojokiem”, gdzie możemy zamówić imprezy okolicznościowe. Restauracja
posiada bogatą ofertę cateringową.
- wynajmowaniu powierzchni handlowych oraz usługi
piekarnicze.

SYLWETKI RADNYCH POWIATOWYCH - J ACEK C ZOGALLA
Mam 44 lata, prowadzę
własną firmę MCJ, a z
wykształcenia jestem technikiem budowlanym. Po
ukończeniu czwartego
roku na Akademii Górniczo-Hutniczej kierunku
Techniczne Metody
Ochrony Zabytków, z powodu braku perspektyw
życia w socjalistycznej
Polsce wyjechałem do
Niemiec. Dzięki zmianom
ustrojowym jakie nastąpiły w naszym kraju wróciłem i od początku zająłem
się prowadzeniem prywatnej firmy. Obecnie firma
która prowadzę zajmuje
się produkcją Biokominków, oraz oświetlenia do
mebli. Nasze wyroby

OŚRODEK KULTURY
„ZAMECZEK” W CZERNICY

Pracuje w Komisji Budżeto- zaprasza bardzo serdecznie wszystkie Panie na
wej oraz Rewizyjnej. Do
spraw samorządowych staram się podchodzić zdroworozsądkowo i dlatego często
rozsądne myślenie zderza się
z mało logicznym prawem.

Aerobik

sprzedajemy nie tylko w
Polsce, a znaczną część
produkcji jest wysyłana
na eksport do krajów Unii
Europejskiej, Skandynawii, na Ukrainę i Australii .
Radnym powiatowym
jestem drugą kadencję.

Staram się pomagać organizacją działającym na terenie
naszej Gminy. Dietę którą
dostaję jako radny, a jest to
niemało bo 1000,00 zł miesięcznie, przekazuję dla
Szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, Chóru Bel Canto,
Straży Pożarnej, Uczniowskego Klubu Sportowego,
Klubu „Dąb” Gaszowice, na
coroczny Festyn Misyjny i
inne.
Jacek Czogalla

Pierwsze zajęcia
2 kwietnia 2009r.
o godz. 20.00
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!!
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