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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Szanowni Mieszkańcy,
Kończy się piękna polska
jesień. Tegoroczna była
wyjątkowa przyjazna.
Zbliża się koniec roku.
Nadchodzi czas podsumowań.
Nasz gmina wzbogaciła się
o kolejne odcinki kanalizacji, wybudowano dalsze
odcinki chodników przy
drogach powiatowych.
Wiele odcinków dróg
gminnych zostało zmodernizowanych. Cała sieć
oświetlenia ulicznego została wymieniona. Zabudowano nowe lampy, które
oszczędzają o 35% zużycie
energii. Wykonano wiele
robót modernizacyjnych i
r e m o n t o w yc h , k t ó r e
zwiększyły komfort mieszkaniowy Gminy. Dbając o
środowisko wymieniono
kolejne odcinki wodociągu
azbestowo-cementowego
w Czernicy, teraz czas, aby
mieszkańcy przyłączyli się
do nowej bezpiecznej sieci.
Odbyła się seria spotkań z
radami sołeckimi, na których ustalono wstępny harmonogram prac inwestycyjnych i remontowych na
rok 2010. W dalszym ciągu prace będą ukierunkowane na poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Będą modernizowane drogi. Zbudujemy
kolejne metry wodociągów, tam gdzie powstają
nowe budynki. Rozpoczną
się prace projektowe doty-

czące rozbudowy gimnazjum oraz budowy nowego przedszkola w Szczerbicach. Po raz kolejny
zostaną przeznaczone
środki na poprawę bazy
sportowej, m.in. rozpocznie się budowa szatni
sportowej dla LKS Zameczek Czernica. W dalszym ciągu poszukujemy
środków potrzebnych do
dalszej modernizacji naszych szkół. Także oferta
kulturalno – rekreacyjna
zostanie poszerzona.
Chcemy w czerwcu zorganizować turniej pomiędzy sołectwami. Kompleks sportowy ORLIK
będzie miejscem wielu
turniejów dla dzieci i dorosłych. Ośrodki Kultury
przygotowują ofertę dla
mieszkańców w zakresie
kultury i wypoczynku.
W projekcie budżetu zabezpieczymy środki dla
klubów i stowarzyszeń
działających na terenie
Gminy. Są pieniądze na
wypoczynek dzieci i młodzieży.
Wierzę, że przyszłoroczny budżet będzie budżetem na miarę naszych
możliwości, znajdą się
tam elementy pozwalające w dalszym ciągu rozwijać się naszej gminie.
Z pozdrowieniem
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
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Informacja dotycząca odśnieżania i posypywania dróg w Gminie Gaszowice

PODATKI 2010

Podobnie jak w ubiegłym roku, w sołectwach Szczerbice
i Piece zadanie będzie wykonywać firma PHU Oktan II,
a sołectwach Czernica i Łuków Śl. firma Transport i
Usługi Ciągnikiem Andrzej Żuchowicz. Utrzymanie dróg
w sołectwie Gaszowice należy do Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Podobnie jak w poprzednich
sezonach drogi na terenie Gminy Gaszowice będą utrzymywanie „na biało”, a miejsca niebezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania będą posypywane piaskiem lub
żużlem. W sytuacjach awaryjnych zostanie użyta sól
przemysłowa, a także wynajęty zostanie dodatkowy
sprzęt drogowy.

Stawki podatkowe 2010
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Na sesji Rady Gminy Gaszowice w dniu 19 listopada
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, br. uchwalono nowe stawki podatkowe na rok 2010.
że w dniu 30 października 2009 r. przeprowadzono po- Uchwały dotyczące podatków opublikowane są w Biustępowanie dotyczące odśnieżania i posypywania dróg letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:
www.gaszowice.bip.info.pl.
gminnych.

Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach
są sołtysi, a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej
w Gaszowicach tel. 4305463.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą zgłaszać uwagi dotyczące w/w usług u swoich sołtysów:
- Szczerbice - pan Mieczysław Szymik tel.4305884;
- Gaszowice - pan Czesław Kasperzec tel.4305246;
- Piece - pani Gabriela Oślizło tel.4305918;
- Czernica - pani Małgorzata Witek tel.4305867;
- Łuków Śląski - pan Adam Grzelec tel.4305085.

Podstawa opodatkowania
Podatek od nieruchomości
Budynki
Mieszkalne

0,65 zł/m2

Związane z działalnością
gospodarczą
Związane z obrotem materiałem siewnym
Związane z świadczeniami
zdrowotnymi
Pozostałe budynki

20,51 zł/m2

Służące odprowadzaniu i
oczyszczaniu ścieków komunalnych
Pozostałe budowle

uszu lub innej okazji. Telefon kontaktowy - 430 61 95.

Podatek rolny

TWOJA KREW
MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza w porozumieniu z Wójtem
Gminy Gaszowice, organizuje na terenie Naszej
Gminy w dniu 7 grudnia br. (poniedziałek),
akcję honorowego oddawania krwi w ramach projektu „Kropla Życia”.
Nowy, wyspecjalizowany ambulans do poboru
krwi będzie czekał na ofiarność mieszkańców
gminy w Gaszowicach przy Ośrodku Kultury w
godzinach od 8.30 do 11.00, a następnie w Czernicy przy „Zameczku” w godzinach 11.30-13.30.
Otwórz swoje serce! Oddaj krew!

4,16 zł/m2
6,88 zł/m2
0,1 % ich
wartości
2 % od ich
wartości

Grunty

roku podczas uroczystości rodzinnych, ślubu, jubile-

tyków o możliwości rezerwacji występu chóru w 2010

9,57 zł/m2

Budowle

Związane z działalnością
gospodarczą
Pod zbiornikami retencyjnymi
Pozostałe grunty

Zarząd chóru BEL-CANTO informuje swoich sympa-

Jednostka
miary

0,77 zł/m2
4,04 zł/ha
0,39 zł/m2

Użytki rolne poza gospodarstwami rolnymi
Użytki rolne w gospodarstwie rolnym
Podatek leśny

170,50 zł/ha
fizyczny
85,25 zł/ha
przeliczeniowy
30,0388 zł/ha

Opłata od posiadania psa

25 zł od jednego psa

IMPREZY ORGANIZOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE PRZEZ
SZKOŁY:
- 12 grudnia br. kiermasz świąteczny i jasełka w SP Czernica
(14.00 –18.00);
- 15 grudnia br. 50 –lecie SP Szczerbice (15.00 - msza św., 16.00 akademia na sali gimnastycznej);
- 16 grudnia br. musical, kolędowanie oraz kiermasz świąteczny
w SP Gaszowice (od godziny 16.30).
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K ONCERT F INAŁOWY
Miłośnicy pieśni chóralnej
mieli 7 listopada 2009 r. niecodzienną okazję wzięcia
udziału w koncercie, który
dostarczył uczestnikom wielu
przeżyć artystycznych. Był to
Finał Konkursu 32 – giej edycji, który odbył się w Ośrodku
Kultury i Sportu w Gaszowicach. Organizatorem był Chór
„Bel-Canto” z Gaszowic. Na
wstępie zabrał głos prezes
PZCHiO w Rybniku druh Kazimierz Bednorz witając
wszystkich.
Chóry wystąpiły w wylosowanej kolejności: „CONCERTO”
Boguszowice, „SŁOWICZEK”
Popielów, „SKOWRONEK”
Gierałtowice, „CECYLIA”
Rydułtowy, „SERAF” Rybnik, „BEL-CANTO”
Chudów, „MICKIEWICZ” Niedobczyce i „BEL-CANTO”
Gaszowice.
Koncert stał się okazją do
wręczenia odznaczeń zasłużonym śpiewakom i sympatykom. Za zasługi w krzewieniu
kultury śpiewaczej Honorową
Srebrną Odznakę otrzymał
Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, Srebrne
Odznaki otrzymali także Daniela Wojaczek i Henryk
Sieroń. Za długoletnią i aktywną pracę w chórze wyróżniono dyplomem panią Janinę
Mikołaczyk.
W tegorocznym Konkursie
o Puchar Przechodni triumfo-

wał jak i w latach poprzednich chór „Bel-Canto” z Gaszowic. Drugie miejsce i Puchar Przechodni otrzymał
chór „Bel-Canto” z Chudowa,
zaś trzecia lokata przypadła
chórowi „Skowronek” z Gierałtowic. Konkursowe puchary wręczył prezesom chórów
druh Kazimierz Bednorz.
Wójt Andrzej Kowalczyk
pogratulował wszystkim chórom wspaniałych osiągnięć
wyrażając radość i zadowolenie z sukcesów chóru z Gaszowic, który jest wspaniałą
wizytówką Gminy. Podziękował także za wyróżnienie w
postaci otrzymanego odznaczenia.
Nie trzeba dodawać, że w
zespole „Bel-Canto” Gaszowice zapanowała radość z
kolejnego zwycięstwa. Prezes
chóru Daniela Merkel podziękowała chórzystom i dyrygentom, a szczególnie panu Januszowi Budakowi za przygotowanie chóru i osiągnięcie
kolejnego sukcesu. Skierowała także podziękowania do
Wójta Andrzeja Kowalczyka
za przychylność i wspieranie
chóru swoją obecnością na
naszych występach. Dyrygentów i prezesów zaproszono na
podsumowanie pracy Okręgu,
a wszystkich śpiewaków
i gości na słodki poczęstunek,
który stał się już w Gaszowicach tradycją.
Adelajda Porembska

Ośrodek Kultury i Sportu
w Gaszowicach
zaprasza na
BAL SYLWESTROWY
w dniu 31.12.2009 r. ,
początek godz.19.00
cena 280,00 zł od pary
przygrywa zespół SYSTEM
W cenie biletu pełna konsumpcja
Bilety do nabycia w kawiarni Ośrodka Kultury.
Tel.32/ 530 54 85
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J UBILACI : 50- LECIE , 55- LECIE , 60- LECIE
Tradycyjnie, jak co roku spotkaliśmy się w naszej gminie na Uroczystości Złotych Godów.
Jest to wyjątkowe święto. Te
wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia, istoty
związku małżeńskiego, to wzór i
piękny przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.
Spotkanie odbyło się 5 listopada
2009 roku w Domu Przyjęć
„FINEZJA” w Szczerbicach.
Z dostojnymi jubilatami spotkał
się Wójt Gminy Gaszowice inż.
Andrzej Kowalczyk, i z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Bobrzyk. W uroczystości
uczestniczyli również proboszczowie Parafii Czernica, Gaszowice
i Szczerbice.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia.

Dudek Eryk
Szczerbice;

i

Jadwiga

-

Marszolik Adolf i Krystyna
Czernica;

-

Mazurek Alojzy i Adelajda
Szczerbice;

-

Mencel Jan i Edeltrauda
Czernica;

-

Nowak Karol i Marta
Czernica;

-

Pytlik Paweł i Magdalena
Gaszowice;

-

Roezner Gerard i Róża
Czernica;

-

Stebel Erwin i Róża -Czernica;
Turek Rajmund i Maria
Gaszowice;

-

Wieczorek Antoni i Elfryda
Czernica;

-

Zientek Jerzy i Halina
Czernica.

-

Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, które
wręczał Wójt Gminy, oraz pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wykaz osób obchodzących 55 –
lecie pożycia małżeńskiego
w 2009 roku
Bugla Edmund i Gertruda
Piece;

-

Po uroczystym wręczeniu medali
jubilaci zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Łatka Stanisław i Jadwiga
Gaszowice;

-

Majer Henryk i Stefania
Spotkanie umilał program arty- Szczerbice;
styczny przygotowany przez Zespół z Gimnazjum w Piecach Marcalik Teodor i Anna
prowadzony przez Panią Katarzy- Gaszowice;
nę Brachaczek.
Mazurek Jan i Krystyna
Odznaczone zostały następujące Szczerbice;
pary:
Święty Henryk i Krystyna
Wykaz osób obchodzących Łuków Śląski.
w 2009 roku 50 – lecie pożycia
Wykaz osób obchodzących 60 –
małżeńskiego:
lecie pożycia małżeńskiego
Błażyczek Gabriel i Hildegarda- w 2009 roku
Łuków Śląski;
Grzenia Bolesław i Maria
Gaszowice;
Bugdoł Józef i Dorota - Piece;
Danelkiewicz Bogumił i Stefania Gaszowice;

Lukoszek Karol i Łucja
Czernica;

Doleżych Józef
Gaszowice;

Pawelec Robert i Hildegarda Czernica.
USC

i

Maria

-

-

„JESIEŃ W LESIE, PARKU I OGRODZIE”
To temat wystawy jaka odbyła się od 25 października do 5 listopada
br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Na wystawie można było obejrzeć fotografie wykonane przez pana Jerzego
Kawuloka z Czernicy oraz podziwiać rękodzieło pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic. Wystawę odwiedziło prawie 400 mieszkańców gminy i okolic. Ośrodek Kultury dziękuje panu Kawulokowi
i gospodyniom z KGW Gaszowice za zaangażowanie przy organizacji
wystawy i zaprasza do dalszej współpracy.
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L ISTOPAD 2009,
KSIĄŻKA NA TELEFON

Biblioteka Gminna w Czernicy oferuje osobom mającym problemy w poruszaniu się, możliwość wypożyczenia i dowiezienia książki „na telefon”.
Książki można zamawiać pod nr tel. 430 53 32 w godzinach pracy biblioteki tj. Poniedziałek 10-18, Wtorek
8-16, Środa 8-16, Piątek 8-16.

SPALAJĄC ŚMIECI NIEODWRACALNIE NISZCZYSZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH BLISKICH

- W czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne;
- Wytwarzamy szkodliwe związki, podczas spalania śmieci w piecach węglowych, a także w stosach przed domem;
- Chorobotwórcze substancje przedostają się do otoczenia
– znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach, przedmiotach i pozostają tam długi czas;
- Następnie wraz z pożywieniem (np. warzywami, owocami i zbożami na których się osadziły) i wraz z wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu. Większość z nas o tym nie wie, gdyż substancje te
są niewidoczne i niewyczuwalne węchem.
Możemy temu zapobiec segregując śmieci i pozbywając
się ich w sposób zgodny z prawem.
Każdy z nas musi rygorystycznie przestrzegać obowiązującego w Polsce ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przygotowanych.

BEZPIECZNA GMINA
Urząd Gminy Gaszowice dokonał zakupu opasek odblaskowych, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo
pieszych poruszających się wzdłuż dróg na terenie Naszej Gminy. W najbliższym czasie wszystkie dzieci
z Naszych przedszkoli oraz szkół podstawowych otrzymają opaski odblaskowe z diodami. Opaski zostaną
również rozdysponowane wśród osób starszych oraz
młodzieży.
Ośrodek Kultury „Zameczek w Czernicy
zaprasza dzieci na przedstawienie

„SZNURKOWE SKRZATY“
07.12.2009 r. o godz. 10.00
Po spektaklu niespodzianka….

Przedstawienie to gwarancja interaktywnej zabawy, bo każdy widz od lat trzech do stu trzech na moment staje się
sznurkowym skrzatem, pomaga w budowaniu sznurkowego
mostu i śpiewa skrzacie piosenki. To barwne lalkowe widowisko z aktorami w maskach, które może być zagrane wszędzie. Aktorzy postarają się „odsupłać“ tajemnice sznurkowej
krainy, gdzie mieszkają rozśpiewane skrzaty.

Zapraszamy!!!
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BAJEK CZYTANIE

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej
okazji uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach wyruszyli do gminnych przedszkoli, by zaprezentować przygotowany
przez nich program. Młodzież przebrana za postacie z bajek zadawała przedszkolakom wiele zagadek i czytała baśnie. Dzieci wykazały się dużą znajomością treści i postaci bajkowych. Maluchy
ochoczo brały udział we wszystkich zabawach, a na koniec otrzymały słodkie niespodzianki. Składamy serdeczne podziękowanie
państwu Lampert z Czernicy oraz państwu Mazurek z Gaszowic za
ufundowanie słodyczy dla przedszkolaków.
Opiekun Koła Bibliotecznego

UHONOROWANI ZA WKŁAD W ROZWÓJ EDUKACJI
Dnia 24.10.2009. r. w Katowicach Szopienicach obchodzono
VII Dzień Związkowca organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach. Honorowymi gośćmi tej uroczystości była Pani Wiceminister Edukacji Krystyna Szumilas oraz Prezes ZNP Sławomir Broniarz i wiele zacnych gości, przedstawiciele rządu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze samorządowe, nauczyciele i emeryci. W czasie tej uroczystości zostały
wręczone oznaczenia państwowe oraz resortowe i specjalne
wyróżnienia. Udział w uroczystości brali również przedstawiciele naszej Gminy.
Prestiżowe wyróżnienie – „Przyjaciel Związku Nauczycielstwa Polskiego” wręczył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Kazimierz Piekarz Wójtowi Gminy Gaszowice Panu Andrzej
Kowalczykowi, za ogrom pracy włożony w rozwój oświaty
w Gminie Gaszowice. Złotą Oznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego prezes ZNP Sławomir Broniarz wręczył Romanie Kuźnik nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Gaszowicach za całokształt pracy w oświacie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania Pani Gabrieli Krakowczyk nauczycielowi
Szkoły Podstawowej w Szczerbicach „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, który został wręczony przez obecną na
uroczystości Panią Wiceminister Edukacji Krystynę Szumilas.

BAL SYLWESTROWY
Rada programowa Ośrodka
Kultury „ZAMECZEK”
w Czernicy organizuje
Bal Sylwestrowy.
Koszt 270 zł od pary dla pracowników i emerytów KWK „RydułtowyAnna” - 200 zł.
W cenie: kawa, ciasto, ciepła kolacja, zimna płyta,
barszcz z krokietem, napoje, szampan, pokaz ogni
sztucznych.
Do tańce przygrywa zespół BLUE MUSIC.
Początek imprezy godzina 19.00.
Zapisy prowadzi Jerzy Kawulok.
Tel. (32) 430 54 06.
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I JESIENNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ NA
BOISKU „ORLIK 2012”
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W listopadzie 2009r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” działający w
gminie Gaszowice zorganizował
dla uczniów szkół podstawowych turniej piłkarski, którego
głównym celem było „Aktywne
spędzanie czasu wolnego przez
dzieci i młodzież”.

Newe ze Szkoły Podstawowej w
Czernicy – strzelec 11 bramek.
Nagrodę w postaci Pucharu wręczył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczerbicach Zbigniew
Goworowski. Piłki dla wszystkich drużyn ufundował i wręczył
sponsor Jacek Czogalla.

Zawody rozegrane zostały
4 listopada o godzinie 11.00 na
nawierzchni trawiastej boiska
„Orlik 2012” przy Gimnazjum w
Piecach. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonał gospodarz
obiektu – Dyrektor Gimnazjum
w Piecach Andrzej Mrozek, Kierownik Gminnego Centrum Informacji Karina Stępień oraz
przedstawiciele GUKS Iwona
Wolnik i Mariusz Gawliczek.

Rywalizacja przebiegała w duchu „Fair Play”. Sędzią zawo- 5.11 - spotkanie z radą sołecką z Piec;
dów był nauczyciel SP Gaszowi5.11 - impreza z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego;
ce Łukasz Wojaczek.

W turnieju udział wzięły zaproszone drużyny ze szkół podstawowych gminy Gaszowice i
Jejkowice. Zawody rozegrano
systemem gry „każdy z każdym”, a czas jednego spotkania
wynosił 2 x 10 minut.
W gronie czterech zespołów
bezkonkurencyjny okazał się
„team” ze Szkoły Podstawowej
w Czernicy, gromadząc w swoim
dorobku 9 punktów i strzelając
rywalom 18 bramek samym tracąc tylko 1. Drugie miejsce przypadło organizatorom
turnieju
Szkole Podstawowej w Gaszowicach – 4 punkty, trzecie drużynie
Szkoły Podstawowej w Jejkowicach – 4 punkty, a czwarte miejsce Szkole Podstawowej ze
Szczerbic.

3.11 - spotkania z radami sołeckimi: Szczerbic i Łukowa Śl.;
3.11 - spotkanie z okazji święta Hubertusa w Adamowicach;
4.11 - uczestnictwo w targach Hydro-Silesia w Sosnowcu;

Kolejny turniej zostanie zorgani- 6.11— spotkanie z radami sołeckimi Gaszowic i Czernicy;
zowany wiosną 2010 roku.

6.11 - spotkanie Gminnej Rady Sportu;

Wyniki spotkań:
JEJKOWICE - SZCZERBICE 2-1
GASZOWICE - CZERNICA 0-2

9.11 - spotkanie w sprawie przejęcie kanalizacji przez PWiK
Rybnik oraz funkcjonowania pogotowia ratunkowego;
9.11 - wernisaż prac malarskich i fotograficznych w cegielni;

SZCZERBICE - CZERNICA 0-6
GASZOWICE - JEJKOWICE 1-1
JEJKOWICE - CZERNICA 1-10
GASZOWICE - SZCZERBICE 3-1

Składy drużyn:

10.11 - objazd inwestycji gminnych z sołtysami;
10.11 - rozdanie nagród na koniec sezonu lotowego hodowcom – rejon.
15.11 - Koncert Jesienny w Czernicy z okazji Święta Niepodległości i Międzynarodowego Dnia Seniora;

SP Gaszowice: Syc Patryk - Br.,
Cedziwoda Michał, Dudek Dawid, 16.11 - posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.
Syc Przemysław, Jarząbek Przemysław, Tytko Bartłomiej – Br.,
TRZECI ZWYCIĘSTWO Z RZĘDU
Myszak Sebastian, Szymura Sebastian, Brzeziok Marcin, Krakow- W samo południe 11 listopada br. z rybnickiego rynku wystartował
czyk Adam. Opiekun Łukasz Wo- XV Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika.
jaczek.
SP Jejkowice: Szymiczek Patryk Br., Kapłanek Kamil, Gardyan
Robert, Mazelanik Robert, Mazelanik Łukasz, Markiefka Łukasz,
Tecier Artur, Hensel Artur, Tlołka
Robert. Opiekun Tomasz Zielonka.

SP Szczerbice: Pawliczek Bartek Dla pierwszych trzech drużyn Br., Wieczorek Piotr, Pojda Jakub,
Grenadier Daniel, Gembalczyk
GUKS „LIDER” ufundował
Łukasz, Dróżdzel Adam, Konsek
medale, które na zakończenie Jakub – Br., Magiera Jakub, Blomturnieju wręczyli zaproszeni kowski Patryk, Wojtek Jakub.
goście: Wójt Gminy Gaszowice Opiekun Sebastian Paulus.

Andrzej Kowalczyk, przedstawicielki Komisji Oświaty Maria
Knapik i Halina Rybarz, Dyrektor Gimnazjum w Piecach Andrzej Mrozek. GUKS nagrodził
również najlepszego zawodnika
turnieju, którym został Łukasz

2.11 - odwiedziny na grobach zmarłych radnych i pracowników z gminy Gaszowice;

SP Czernica: Choroba Daniel –
Br., Czekała Kamil, Olszyna Radosław, Newe Łukasz, Morgała Radosław, Tytko Tomasz, Klon Dawid, Czekała Denis, Krakowczyk
Łukasz, Klon Daniel. Opiekun
Ł.W.
Zenobia Mrozek.

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE GMINY:
- 5 i 6 grudnia br. wystawa gołębi, OKiS Gaszowice;
- 12 grudnia br. II Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
uwaga zmiana miejsca: OK „Zameczek”, godzina 15.00;
- 13 grudnia br. Okręgowy Turniej Skata o Puchar Wójta
Gminy Gaszowice, OKiS Gaszowice, godzina 9.00.

Reprezentacja SP Szczerbice w składzie: Jakub Magiera, Edyta
Gołofit, Beata Grolik, Patryk Blomkowski, Bartosz Pawliczek,
Karol Chluba, Marek Wystyrk oraz Justyna Konsek, zasłużyła na
najwyższe słowa uznania i oklaski. Puchar Prezydenta Miasta Rybnika dla najlepszej szkoły podstawowej w tym biegu został wręczony zwycięskiej drużynie ze Szczerbic.
Trzeci raz z rzędu, a czwarty w historii startów szkoły reprezentacja ze Szczerbic zajęła I miejsce. Cieszy przede wszystkim indywidualny sukces ucznia klasy VI Mateusza Magiery, który na metę
dotarł jako pierwszy. Wśród dziewcząt podwójne podium – dla
Edyty Gołofit, która zajęła II miejsce oraz dla Beaty Grolik, która
uplasowała się na III miejscu.
To był niesłychanie udany start. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami, najlepsi
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięzca puchar za
zwycięstwo indywidualne.
Opiekun zespołu, nauczyciel wychowania fizycznego Bogdan
Langer oraz dyrektor szkoły Zbigniew Goworowski, nie ukrywając
zadowolenia oraz ogromnej satysfakcji z osiągnięcia wychowanków złożyli wszystkim gorące gratulacje z wywalczonego wyniku
i wyrazy uznania za godne reprezentowanie szkoły w dniu Święta
Niepodległości. Dyrektor szkoły oraz opiekun składają tą drogą
gorące podziękowania za pomoc podczas zawodów oraz przywóz
i odwóz dzieci.
Ponadto w kategorii szkół podstawowych drużynowo II miejsce
zdobyła SP Czernica (opiekun Z.Mrozek). W kategorii szkół gimnazjalnych II miejsce zajęło Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Pieoprac. GCI, SP Szczerbice
cach (opiekun C.Stachura) – gratulujemy.

Na zdjęciach od góry z lewej strony: 1 - Gimnazjaliści w przedszkolach; 2 - Turniej piłkarski na boisku
Orlik; 3 - Koncert Jesienny w Czernicy, Prawa strona od góry: 4 - lekkoatleci z SP Szczerbice;
5 - reprezentacja lekkoatletyczna z Gimnazjum Piece; 6 - Chór Bel-Canto podczas finału konkursu o
puchar przechodni.
Na pierwszej stronie, od góry: 1 - Jubilaci obchodzący 55 i 60 lecie pożycia małżeńskiego; 2 - Jubilaci obchodzący 50 lecie pożycia małżeńskiego;
3 - Wójt Gminy Gaszowice z wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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