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Szanowni Mieszkacy,

Gminy. Okazuje się, że
wielu mieszkańców
interesuje się życiem
społecznym naszej
Gminy. Bardzo aktywne są nasze Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich.
Pokaz świątecznych
„wyrobów kulinarnych” to prawdziwy
kunszt pokazania pełnej tradycji Świąt
Wielkanocnych. Niech
te Święta Wielkanocne
będą okazją do wielu
rodzinnych spotkań.

Czytając
nasz
„Biuletyn” jesteśmy w
świątecznym nastroju.
Jednak jeszcze kilka dni
temu w naszych obejściach zauważało się
wielką krzątaninę. Gospodynie uwijały się
przy oknach, zaś panowie kończyli wiosenne
porządki wokół domów.
Każdy chce spędzać
święta w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Cieszę się z udziału mieszkańców w zebraniach Z wyrazami szacunku
wiejskich. Dziękuję za
propozycje zmian w Andrzej Kowalczyk
funkcjonowaniu naszej Wójt Gminy Gaszowice

Na zdjęciach od góry: 1 - Wójt Gminy Gaszowice podczas otwarcia pokazu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”;
2 - KGW Piece, gospodynie tegorocznego pokazu;
3 - dekoracja świąteczna wykonana przez KGW.
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POTRZEBNA DECYZJA
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez Wójta. Wymogu uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów m.in.: w lasach, owocowych, na plantacjach drzew i krzewów, oraz drzew których wiek nie przekracza 5 lat. Aby uzyskać zezwolenie
posiadacz nieruchomości musi złożyć wniosek w Urzędzie Gminy (wzór wniosku dostępny jest w Referacie
Ochrony Środowiska). Jeżeli posiadacz nieruchomości
nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną
zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. Do
wniosku załączamy również tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na której rosną drzewa lub krzewy. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub
krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Uwaga: za usuwanie drzew
lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także
zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się adminiRef. Ochrony Środ.
stracyjną karę pieniężną.
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
zaprasza na
WYSTAWĘ I KIERMASZ KWIATÓW I KRZEWÓW
w dniu 25.04.2009r. (sobota)
W GODZ. OD 9.00 – 18.00
Podczas wystawy będzie można podziwiać, a także zakupić
sadzonki oraz rośliny do ogrodu i na balkon
WSTĘP WOLNY

OKiS i Urząd Gminy Gaszowice
Zapraszają na
FESTYN STRAŻACKI
w dniu 4.05.2009r. (poniedziałek)
Miejsce - boisko obok OKiS-u.
18.00 – powitanie uczestników festynu;
18.10 – występ zespołu „BEST SINGERS”;
19.00 – występ „ŚLĄSKIE TRIO PIOTRA SZEFERA –
w programie śląski humor i piosenka;
20.30 – występ zespołu „BEST SINGERS”;
21.00 – zabawa taneczna;

NOWE KSIĄŻKI

23.00 – zakończenie festynu.

Wszystkich sympatyków dobrej książki informujemy, że Biblioteka w Gaszowicach wzbogaciła swoje zbiory o nowe pozycje.
Amatorów thrillera z pewnością zainteresuje najnowsze dzieło
Robina Cooka „Ciało obce” - połączenie thrillera medycznego i
sensacji odkrywającej złowrogi, wielowarstwowy spisek zakrojony na skalę światową. Uwagę czytelników na całym świecie
przyciąga również „Krew aniołów” Michaela Marshalla, określona przez S. Kinga „błyskotliwie napisanym, piekielnie przerażającym thrillerem”. Polecamy także „Romans z trupem w tle”
Ewy Stec, która to książka – napisana w stylu Chmielewskiej może być miłą odskocznią od szarości dnia codziennego.
Czytelniczkom polecamy również romanse Nory Roberts
„Miłość na deser” i „Karuzela szczęścia” zebrane w książce pt.
„Stolik dla dwojga”, „Uprowadzoną” G. Heyer oraz „Wyspę
pojednania” D. Benton Frank. Z kolei „Druga miłość” A. Shreve
to opowieść o straconych szansach i strachu przed powtórnym
zaangażowaniem, które zaczynają się wraz z refleksją, jak inna
decyzja odmieniłaby całe nasze życie.
Miłośniczki Orientu z pewnością zainteresują się powieściami o
zderzeniu się dwóch światów, dwóch odrębnych kultur – zachęcamy do przeczytania „Zakazanej żony” V. Wermuth i „Pawiego
krzyku” Giny B. Nahai.
Tradycyjnie już zapraszamy do poszerzenia swoich umiejętności
kulinarnych – tym razem do swojej kuchni zaprasza Ewa Wachowicz, znana również z małego ekranu. Książki „Ewa gotuje”
i „Słodki świat Ewy Wachowicz” pomogą w przyrządzeniu między innymi ulubionych deserów znanej i lubianej Miss Polonia.
Miłośnikom historii naszego regionu proponujemy pasjonującą
opowieść o losach pszczyńskiej - „Księżnej Daisy”.
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!!

Pracownicy Biblioteki

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STRAŻAKÓW I MIESZKAŃCÓW Z RODZINAMI
WSTĘP WOLNY

DARMOWE SZCZEPIENIA DLA URODZONYCH W 2002R
Wójt Gminy Gaszowice informuje rodziców dzieci rocznika
2002, że podjęto decyzję o zakupie szczepionki przeciw
meningokokom (choroba potocznie nazywana jest „sepsą”).
Na zakup szczepionek uruchomiona została część rezerwy
budżetowej. Bezpłatne szczepienia, dla zameldowanych na
terenie gminy dzieci, zostaną przeprowadzone w Ośrodku
Zdrowia w Gaszowicach w dniach od 1 do 15 czerwca br.
Więcej informacji na temat szczepień w kolejnym wydaniu
Informatora.

DYŻURY DZIELNICOWYCH KP GASZOWICE
Marek Nowak – dzielnicowy rej. II tel.4305598
Miejscowości – Gaszowice, Szczerbice, Piece
Poniedziałek 18.00 -20.00 KP Gaszowice
Czwartek 9.00 -11.00 KP Gaszowice
Andrzej Smolarski – dzielnicowy rej. III tel.4305598
Miejscowości – Łuków Śl., Czernica, Pstrążna, Dzimierz, Żytna
Środy 18.00 - 20.00 PPD Lyski
Czwartki 9.00 - 11.00 KP Gaszowice.
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Z AWODY S PORTOWO -P OŻARNICZE
Po raz czwarty Komisja ds.
MDP Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Gaszowicach przeprowadziła Halowe
Młodzieżowe Zawody Sporto-

wo-Pożarnicze. W dniu 22
marca 2009 roku w hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach udział
wzięło sześć drużyn, w tym
jedna drużyna całkowicie złożona z Druhen (dziewczyn),
jedna mieszana oraz jedna
zgłoszona przez zaprzyjaźnionych Druhów z 27 Drużyny
Harcerskiej "Pogodne Serca" z
Gaszowic.
Emocji nie brakowało. Rozpoczęła jedyna drużyna dziewczyn z MDP Czernica wygrywając sensacyjnie drugą konkurencję - sztafetę pożarniczą,
pozostawiając daleko w tyle
inne drużyny (chłopięce). Na
zakończenie po trzech konkrecjach drużyna z MDP Gaszowice zwyciężyła w całych
zawodach o zaledwie 3 punkty
(3 sekundy) przed strażakami
z MDP Szczerbice II.
Czwartej w Zawodach drużynie chłopców z MDP Czernica
zabrakło już jedynie 1 punktu
(1 sekundy) do znajdującego
się na trzecim miejscu
zastępu
M D P
Szczerbice
I.
Podobnie
r ywalizowały dziewczyny
z
MDP Czernica o piąte
miejsce,

które po rozegraniu ostatniej
konkurencji wyprzedzili o 4
punkty (4 sekundy) drużynę
gaszowickich harcerzy. Trzeba przyznać, że tym ostatnim
kibicowała
spora
grupa
mi ej s c o w yc h
harcerzy, której przewodziła
Druhna pwd.
Patrycja Bielaczek - Zastępca
Komendanta
Hufca Ziemi
Rybnickiej.
Zwycięski
zastęp składał
się z następujących Druhów:
Marcin Szymura (Dowódca),
Rafał Dunkel, Marek Faucz,
Sławomir Milert, Mateusz
Wójcik oraz rezerwowi - Mateusz Korbel i Patryk Turek.
Otrzymali oni okazały puchar
z rąk Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP w Gaszowicach Druha Jerzego Kawuloka oraz - jak w prawdziwych zawodach - złote medale. Ich Opiekun Druh Wojciech Kasperzec za przygotowanie drużyny do wygranej
otrzymał w nagrodę kosmetyki.
Uhonorowano także najmłodszego uczestnika tych Zawodów. Został nim dziesięcioletni Druh Wojciech Buczek z
27 Drużyny Harcerskiej
"Pogodne Serca" z Gaszowic.
Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Źródło:
www.youngfireman.ovh.org
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WSPÓLNE

„S POTKANIE S ENIORÓW ”

10 lutego 2009r. W Ośrodku
Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyło się wspólne
„Spotkanie Seniorów” z Gaszowic i Piec.
Gośćmi byli Wójt Gminy
Gaszowice p Andrzej Kowalczyk oraz ks. Proboszcz Marek Paszek. W miłej atmosferze przy kawie i ciastku
(które upiekły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Piecach – dziękujemy) była okazja do wspomnień i obejrzenia bardzo urozmaiconego
programu artystycznego.
Młodzież z naszej szkoły
powitała seniorów ciekawymi występami przygotowanymi przez p. Karinę Marcol
i p. Stanisławę Janyga. Niespodzianką dla wszystkich
był występ pań z KGW z
Gaszowic, które przedstawiły
dwie scenki z życia na wsi. O
sołectwie Piece w ciekawy
sposób opowiadała p. sołtys
Gabriela Oślizło a p. Aniela
Zdrzałek w naszej śląskiej
gwarze przedstawiła Gaszowice. Jej monolog nagrodzony został gromkimi oklaskami. Seniorom podobał się też
występ chóru, który odśpiewał kilka pięknych kolęd.
Solistami byli p. Bożena Kalisz i Mateusz Piecowski. Na
zakończenie programu miłym akcentem dla wszystkich
było wspólne śpiewanie przy
akompaniamencie muzyków
p. Antoniego Kremzer
(akordeon) i Eugeniusza Piecowskiego (keyboard). Bardzo wszystkim serdecznie
dziękujemy za zaangażowa-

nie w przygotowanie programu artystycznego.
Wójt Gminy p. Andrzej Kowalczyk przekazał Seniorom
życzenia zdrowia, przedstawił nazwiska najstarszych
Seniorów w Gaszowicach i
Piecach, a obecnym na spotkaniu najstarszym Seniorom p. Bercie Dudzik i z
Gaszowic p. Władysławowi
Kucharskiemu wręczył opracowanie książkowe o Gminie Gaszowice pod tytułem
„Opowieści o pięknej ziemi
i niezwykłych ludziach”
autorstwa Jana Krajczoka.
Wyróżniona została też p.
Janina Mikołajczyk – najstarsza i bardzo aktywna
członkini Chóru. Wszyscy
seniorzy otrzymali słodkie
upominki.
Dziękujemy sponsorom:
Wójtowi Gminy p. Andrzejowi Kowalczykowi, p. Jackowi Czogalla – firma MCJ,
państwu Urszuli i Jackowi
Mazurek – sklep Unimarket,
p. Jerzemu Białek i personelowi OKiS w Gaszowicach.
Podziękowania kierujemy
także pod adresem p. Sylwii
Mazurek – dyrektor SP Gaszowice, która pięknie prowadziła nasze spotkanie.
Najserdeczniej dziękujemy
wspaniałym Seniorom, którzy mimo panującej grypy i
zimowej aury nie zawiedli i
tak licznie przybyli na spotkanie. Zapraszamy serdecznie za rok.
Organizatorzy

NIE WYPALAJ TRAW!!!
Urząd Gminy Gaszowice wraz z Państwową Strażą
Pożarną apeluje o nie wypalanie traw. Wypalanie traw
i ściernisk stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia i jest zabronione przez ustawę o ochronie przyrody. Ten kto wypala trawy lub inną roślinność
popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub
grzywny! Pamiętaj, że podpalając łąkę pozbawiasz się
również możliwości otrzymania dopłat unijnych.
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C ZEKAJĄC NA WIOSNĘ
Wieczorem 20 marca
2009r. w Szkole Podstawowej w Gaszowicach
zorganizowano wieczór
filmowy pod hasłem
„Czekamy na wiosnę”.
Uczniowie klas V i VI
uczęszczający na zajęcia
koła ekologicznego i
klubu zwierzyniec w oparciu o obejrzane filmy

wzięli udział w konkursie
plastycznym o chronionych w Polsce zwierzętach, zjedli wspólnie kolację oraz odbyli filmową
podróż po najpiękniejszych miejscach na Ziemi.
Uczestnicy imprezy w ten
nietypowy sposób uczcili
nadejście kalendarzowej
wiosny.

SPEŁNIONE MARZENIE
W dniu 16.03.2009r. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna w Szczerbicach wspólnie ze świetlicą szkolną zorganizowały spotkanie ze
znanym śląskim himalaistą panem Marianem Hudkiem,
który jako dwudziesty Polak
zdobył Mt.Everest. W prelekcji wzięli udział wycho-

wankowie, którym jest bliska
tematyka wspinaczkowa.
Dzieci z zapartym tchem i
ciekawością patrzyły na
przygotowaną przez gościa
prezentację uwieczniającą
jego wyprawę, a zarazem

realizację największego marzenia, czyli zdobycie szczytu
Mt.
Everest.
Dopełnieniem zdumiewających widoków, m.in. Nepalu,
Chin były fascynujące opowieści prowadzącego zarówno o kulturze, codziennym
życiu, jak i tradycjach kulinarnych rodowych mieszkańców. Podopieczni
mieli możliwość zaspokojenia swojej
ciekawości zadając
nurtujące ich pytania.
Ponadto każdy ze
słuchaczy mógł poczuć się jak prawdziwy himalaista, zakładając sprzęt i potrzebny podczas wyprawy ekwipunek. Spotkanie
można uznać za owocne i
bardzo udane. Mamy nadzieją, że gość „zaraził” dzieci
swoją piękną, aczkolwiek
wymagającą poświęceń pasją.
A.Ch., J.G.
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NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
W Niedzielę Palmową Gminny Związek Rolników Kółek i
Organizacji Rolniczych wraz z Radą Kobiet oraz Kołem
Gospodyń Wiejskich w Gaszowicach zorganizował pod
patronatem Wójta Gminy, Pana Andrzeja Kowalczyka pokaz potraw wielkanocnych pod hasłem „Nasze kulinarne
dziedzictwo”. Na pokaz przybyli zaproszeni goście wraz z
osobami towarzyszącymi: senator - Pan Antoni Motyczka,
Starosta Powiatu - Pan Damian Mrowiec, sekretarz Powiatu
- Pani Janina Grossek, Wójt Gminy Jejkowice - Pan Jan
Jochem, Prezes Gminnego Związku Rolników - Pan Damian
Krauze, Prezes Banku Spółdzielczego w Rybniku - Pani
Gertruda Banaszkiewicz, Prezes Gminnej Spółdzielni - Pan
Erwin Krywalski i wiele jeszcze znakomitych gości oraz
mieszkańcy naszej Gminy. Wszyscy bacznie przyglądali się
suto zastawionym stołom, ślicznie udekorowanym przez
nasze gospodynie ubrane w piękne, barwne stroje. A zobaczyć można było różne pyszności, wyrośnięte baby i babeczki wielkanocne, zające, baranki, mazurki, serniki, wyroby wędliniarskie, sałatki jarzynowe i śledziowe, żurek,
paschę i wiele jeszcze innych wyrobów wymyślonych przez
gospodynie. Oczywiście na honorowym miejscu królowały
jajka - kroszonki malowane, naklejane, skrobane, nakładane
woskiem i różne potrawy z jajek. Wszystko można było
podziwiać i degustować, trudno to opisać - trzeba zobaczyć.
Szczególne podziękowania dla członkiń Kół Gospodyń
Wiejskich Piece za pięknie udekorowaną salę, za przygotowanie od strony technicznej całej wystawy i obdarowywanie
wszystkich zwiedzających pisankami malowanymi własnoręcznie.
Organizatorzy tej wystawy serdecznie dziękują wszystkim
członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich naszej Gminy, a także gościnnie występującym członkiniom Kół Gospodyń
Wiejskich Jejkowice za zaangażowanie i wysiłek włożony
w przygotowanie pokazu.
Wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich i ich Rodzinom: Wesołych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych
Życzą organizatorzy.

Trzy Punkty…. Odniesienia
2 marca bieżącego roku w Galerii „W Piecu” znajdującej się
na terenia starej cegielni Janyga w Gaszowicach przy ul.
Kolejowej 3 miał miejsce wernisaż wystawy prac dyplomowych trójki absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Raciborzu.
TRZY PUNKTY…ODNIESIENIA to trzy artystyczne wizje
rzeczy znajomych, trzy różne tematy, trzy różne techniki
twórcze, trzech różnych autorów. Beata Rzaczek zaprezentowała rysunek, Agnieszka Jęczmionka – grafikę, a Marek
Matuła film. Wszyscy oni w swych pracach opisują świat,
ludzi i ich przemyślenia posługując się odmiennymi środkami wyrazu, patrząc na świat z trzech jakże różnych miejsc.
Na wernisaż przybyli Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk z żoną, Ks. Proboszcz Marek Paszek, p. Sylwia
Mazurek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach
oraz liczne grono zainteresowanych. Wystawę można było
oglądać w Galerii „W Piecu” do dnia 30 marca 2009.
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P RZEDSZKOLIADA
„Przedszkoliada” to impreza
sportowo - rekreacyjna dla
sześciolatków z przedszkoli
Gminy Gaszowice która odbyła się w dniu 12.03.2009 r.

Z K ALENDARZA W ÓJTA

- Przewodniczący GKRPA w W marcu 2009r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał
Gaszowicach p. Adam Wa- udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
woczny;
1.03 - zebranie sprawozdawcze OSP Szczerbice;

- Przedstawiciel Rady Powiatu w Rybniku p. Zbigniew
Inicjatorzy imprezy - nauczy- Goworowski;
ciele wychowania fizycznego
z r z e s z e n i w G m i n n y m - Przedstawiciel Rady PowiaUczniowskim Klubie Sporto- tu w Rybniku p. Jacek Czowym „Lider” tj. Iwona Wolnik galla;
- główny organizator imprezy; - Pan Marian Procek;
Mariusz Gawliczek - sędzia;
Cezary Stachura - sędzia; Łu- - Dyrektor OKiS p. Jerzy Biakasz Wojaczek - sędzia; Bog- łek;
dan Langer - sędzia
- Pan Ryszard Pierchała;
Imprezę wspomagali: Dorota
- Pan Rafał Zdziebczok.
Bienek - sekretarz zawodów
oraz Młodzieżowi Organizato- Klasyfikacja końcowa pierwrzy Sportu, uczniowie SP Ga- szej „Przedszkoliady ”:
szowice - komisja techniczna.
I
miejsce klasa „0” ze
W imprezie udział wzięli: Szczerbic;
Przedszkole z Czernicy - op.
II miejsce klasa „0” przy SP
A.Makarska, E.Tulec;
Gaszowice;
Przedszkole ze Szczerbic - op.
III miejsce Przedszkole z
H.Tanger;
Czernicy oraz Gminne PrzedPrzedszkole przy SP. Gaszowi- szkole z Gaszowic.
ce - op. G.Łatka;
Przedszkolaki oraz ich opieGminne Przedszkole w Gaszo- kunowie wraz z dyrektorami
wicach - op. B.Wojtek.
poszczególnych placówek
otrzymali medale, puchary,
Patronat nad imprezą sprawopamiątkowe dyplomy i nagrował Wójt Gminy p. Andrzej
dy w postaci piłek, zabawek i
Kowalczyk - gość honorowy
gier dydaktycznych.
imprezy. Ponadto obecni byli
również: przedstawiciel Gmin- Nie zapomniano również o
nej Komisji Oświaty Kultury i symbolicznym poczęstunku Sportu pani M. Knapik, Dyrek- soczkach oraz batonikach.
torzy Przedszkoli - pani
I.Tyliba, A.Makarska, Dyrek- Gminny Uczniowki Klub
torzy Szkół Podstawowych, Sportowy „ Lider ” wyraża
Dyrektor Gimnazjum, przed- serdeczne podziękowania
stawiciele GCI w Gaszowicach wszystkim, którzy swoim
o r az głó wn i sp o n so r z y zaangażowaniem pomogli
przy organizacji Gminnej
„Przedszkoliady”:
Przedszkoliady.
IW

SREBRO W POWIATOWEJ MINI PIŁCE
KOSZYKOWEJ
Dnia 11.03.09r.w Lyskach
odbyły się zawody powiatowe w mini piłce
koszykowej chłopców.
Reprezentacja SP w Czernicy wzięła w nich udział
po raz pierwszy. Występ
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ten okazał się być bardzo
udany. Konkurencję
stanowili uczniowie z SP
Lyski, SP Jejkowice oraz
SP Świerklany Górne.
Mecze rozegrano systemem pucharowym. Kolej-

1.03 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS „Dąb” Gaszowice;
2.03 - wernisaż wystawy grupy „ Konar” – Galeria „W Piecu”;
3.03 - spotkanie w Starostwie Powiatowym na temat ograniczenia
niskiej emisji;
5.03 - seminarium PR Regionów w Chorzowie;
7.03 - zebranie sprawozdawcze OSP Czernica;
9.03 - wizyta studyjna w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie;
10.03 - comiesięczne spotkanie sołtysów;
10.03 - udział w uroczystościach pogrzebowych najstarszej mieszkanki Gminy Pani Roskosz w Łukowie Śląskim;
12.03 - udział w I Gminnej Przedszkoliadzie w OKiS;
15.03 - zebranie sprawozdawcze OSP w Łukowie Śląski;
16.03 - konferencja zorganizowana przez WFOŚiGW na temat gospodarki odpadami;
17.03 - objazd placówek oświatowych zorganizowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów;
17.03 - spotkanie z Gminną Radą Kobiet i zarządami KGW z okazji
Dnia Kobiet;
17.03 - zebranie wiejskie sołectwa Szczerbice;
18.03 - kolejne spotkanie w sprawie niskiej emisji w Starostwie
Powiatowym;
18.03 - zebranie wiejskie w sołectwie Czernica;
19.03 - zebranie wiejskie sołectwa Piece;
20.03 - konwent Burmistrzów i Wójtów w Wiśle;
22.03 - zebraniu sprawozdawczym OSP Gaszowice
23.03 - posiedzenie komisji górniczej zespołu porozumiewawczego
ds. koordynacji eksploatacji.

ność meczy przedstawia atmosferze. Piękne pusię następująco:
chary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla
Lyski - Jejkowice 25:21;
trzech najlepszych zaŚwierklany - Czernica 12:38; wodników drużyny wręJejkowice- Świerklany 18:29; czyła pani dyrektor mgr
Maria Michalska. W
Czernica - Lyski 16:24.
skład reprezentacji weKlasyfikacja końcowa:
szli: Dawid Grabiec,
Przemysław Warło, PrzeI miejsce- Lyski,
mysław Stebel, Robert
II miejsce- Czernica,
Wojaczek, Piotr Miłek,
Kamil Walasik, Daniel
III miejsce- Świerklany,
Choroba, Denis czekała,
IV miejsce - Jejkowice.
Kamil Czekała, Tomasz
Zawody przebiegały w Tytko. Drużynę przygotosympatycznej sportowej wała mgr Zenobia Mrozek.
ZM
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Na zdjęciach z lewej strony od góry:
1 - Wójt Gminy z
najstarszym uczestnikiem spotkania
dla
seniorów;
2 - Zwycięzcy
Przedszkoliady z SP
Szczerbice; prawa
strona od góry:
3
- najstarsza
uczestniczka spotkania spotkania z
książką; 4 - uczestnicy Przedszkoliady
podczas rozgrzewki.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernicy zaprasza na

wystawę malarstwa i twórczości

Maksymiliana Hojki.
Ten 75 letni artysta uprawia twórczość pejzażową, gdzie źródłem zapisu emocji jest natura. Realizm malarstwa Maksymiliana Hojki opiera się
na przekonaniu, że dzieło sztuki musi
być zrozumiałe i powszechnie czytelne. Jego obrazy nasycone są realistyczną tematyką Śląska.
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z twórczym dorobkiem artysty. Gwarantuję
wielu miłych doznań.
Obrazy Maksymiliana Hojki oglądać
będzie można do końca mają w godzinach pracy biblioteki.
Ewa Kowol

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach zaprasza Mieszkańców na spotkanie
z Panem Markiem Szołtyskiem – znanym
autorem książek o tradycjach, zwyczajach i
historii Śląska. Autor ten napisał wiele ciekawych i tryskających śląskim humorem
pozycji książkowych, między innymi
„Żywot Ślązoka poczciwego”, „Biblia
Ślązoka” czy najnowsze „Rozmówki śląskie”. Pan Marek znany jest również widzom z telewizji – możemy spotkać się z
nim w programie „Trójki” oraz w TV Silesia, gdzie prowadzi program „S2 Śląsk”.
Teraz mamy możliwość spotkać się z Nim
osobiście, ponieważ dnia 30 kwietnia
o godz. 17.00 będzie on gościem naszej
Biblioteki!

Informujemy mieszkańców
gminy Gaszowice, że
wszystkie awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do Referatu Inwestycji
- Urzędu Gminy Gaszowice
pokój nr 15 lub pod numer
telefonu 43 27 155.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni OKiS-u
i będzie bezpłatne.

Poniedziałek 10 - 18; Wtorek,
Środa i Piątek 8 - 16.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców!
W Bibliotece są również do nabycia książki autorstwa Marka Szołtyska w cenie 30
zł. Polecamy!!

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK
Gaszowice
Poniedziałek i Środa: 9 - 17;
Wtorek i Piątek: 8 - 16;
Czwartek: 8 -12.
Czernica
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