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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Szanowni Mieszkańcy,
Kończy się kolejny rok.
Jednym wydaje się czasem
straconym, inni zaliczą go
do udanego okresu swego
życia. Minęła przedświąteczna gorączka, skończyła
się bieganina za świątecznym prezentami. Czytając
kolejny numer naszego
Informatora Gminnego
mamy czas pomyśleć o
czasie minionym, a w spokojnej, rodzinnej i świątecznej atmosferze przemyśleć nasze dokonania.
Wspominamy miłe chwile,
nasze sukcesy, a także
przypomnimy sobie o
złych momentach roku
2009. Przy świątecznej
choince będziemy wspominać tych, którzy od nas
odeszli, ale także będziemy
snuli plany na kolejne lata.
Nasza Gmina rok 2009
może zaliczyć jako rok
udany, w którym udało się
zrealizować wiele wniosków mieszkańców, które
przyczyniły się do poprawy warunków życia w naszej gminie. Powstały kolejne nowe obiekty, odcin-

ki dróg i chodników. Poprawiło się oświetlenie
uliczne, zwiększyło się
bezpieczeństwo na terenie
naszej Gminy. Poprawiły
się warunki funkcjonowania oświaty. Nasi Mieszkańcy działający w różnych stowarzyszeniach
i organizacjach zrobili
kolejny krok ku budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To powinno nas
ws z ys t kic h c ies zyć .
Wspólne działania nas
Wszystkich sprawiają, że
nasza Gmina, nasza „ mała ojczyzna” jest coraz
bardziej przyjazna mieszkańcom, a goście zauważają, że Gmina Gaszowice pięknieje. Za kilka dni
Sylwester. Powitamy Nowy 2010 Rok. Wierzę w
Naszych Mieszkańców,
że postarają się po raz
kolejny dołożyć wszystkich starań, aby żyło się
nam razem lepiej, wygodniej i bezpieczniej.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
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Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Obowiązki właścicieli psów wynikają z wielu przepisów
prawa m.in. z kodeksu wykroczeń, ustawy o ochronie zwierząt czy uchwały rady gminy w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy.
Każdy właściciel zobowiązany jest do zachowania środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, co wiąże się z m.in.
odpowiednim zabezpieczeniem posesji na której znajduje się
nasz pupil.
Kolejnym ważnym obowiązkiem właścicieli psów jest ich
coroczne szczepienie przeciw wściekliźnie.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ –
DROGĄ DO LEPSZEGO ŻYCIA JEGO UCZESTNIKÓW.
Zakończyła się realizacja Projektu pt. „ Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice” na rok
2009 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy
udziale wkładu własnego Gminy.
Tegoroczny projekt objął swoim działaniem 11 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – mieszkańców naszej gminy. Kobiety
biorące udział w projekcie uzyskały certyfikat opiekunki osoby
starszej, obsługi kas fiskalnych, podstaw obsługi komputera z fakturowaniem. Mężczyźni uzyskali certyfikaty kierowców wózków
jezdniowych. Sześciu uczestników tegorocznego projektu ma możliwość otrzymać prawo jazdy kat. B pod warunkiem zdania egzaminu, czego im serdecznie życzymy.

Utrzymując zwierzę domowe, mamy obowiązek zapewnić
mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest
trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej nadal będzie organizocierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego wał szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy chętnych do podnoszenia swoich
ruchu.
W zależności od stopnia niedopełnionych obowiązków, właściciel psa jest narażony na sankcje karne od kary grzywny
począwszy a kończąc na karze aresztu.

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW
Właścicielom nieruchomości sąsiadujących z chodnikami,
przypominamy że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gaszowice, usuwanie
błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń
systematycznie w miarę potrzeb.
Uchylanie się od wykonania w/w obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny.

kwalifikacji zawodowych.

Kierownik OPS

ZAKOŃCZENIE AKCJI SPROWADZANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ PEAD
NA ROK 2009
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zakończył wydawanie
żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy na rok
2009. Sprowadzanie żywności w ramach unijnego programu PEAD
było możliwe dzięki współpracy naszego Ośrodka ze Stowarzyszeniem
„Sumina” z siedzibą w Suminie, która jako organizacja pozarządowa
prowadziła dystrybucję żywności z Banku Gospodarki Żywnościowej w
Rudzie Śląskiej, dla okolicznych gmin, m.in. dla Gaszowic. Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach kilkakrotnie w ciągu tego
roku dowieźli duże ilości podstawowych produktów spożywczych z
magazynu w Suminie do Gaszowic. Było to możliwe dzięki firmom
działającym na terenie naszej gminy, które nie szczędziły nam pomocy
w zakresie transportu, sprzętu i ludzi. W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować następujący firmom:
- Alina i Czesław Janygowie PHU-DOMIX w Szczerbicach,
- Henryk Bugdol LORKEN-TECH w Gaszowicach,

W SEZONIE ZIMOWYM ORLIK NIECZYNNY
W okresie zimowym tj. w miesiącach grudzień, styczeń
i luty, boiska sportowe przy gimnazjum w Piecach będą nieczynne. Planowane otwarcie nowego sezonu na boiskach
Orlika nastąpi w 1 marca 2010 roku.
„Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - Młodzi 2009” pragnie
serdecznie podziękować wszystkim sponsorom oraz osobom, które
pomogły Nam w realizacji Naszej pierwszej akcji – „Spotkanie z
Mikołajem” i walnie przyczyniły się do jej sukcesu. A byli to:
p. Adam Bluszcz
p. Jerzy Białek
Sklep Wielobranżowy „Elde”
Sklep Wielobranżowy – Józef Stebel”,
„Lakiernictwo Samochodowe - Henryk Głombica”
Firma „AGEK – Edward Kuźnik”
„Zakład Blacharski – Piotr Szymura”
Sklep Spożywczy – Piotr Janyga
„Lakiernictwo Samochodowe Czesław Bugdol”
Sklep „Lampert” – Czesław Lampert
Sklep „RAFAŁ” – Rafał Zdziebczok
Wójt i Radni Gminy Gaszowice
oraz harcerze prowadzeni przez Patrycję i Zenona Bielaczek.

- Jan Skupień DROG-BUD w Gaszowicach,
- Czesław Migacz Produkcja pustaków w Czernicy,
- Mariusz Tomiczek, PHU w Suminie,
- Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach .
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego Roku, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej składają
wszystkim mieszkańcom gminy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia… i zasobnych portfeli.
Kierownik OPS

WIZYTA W BRUNTALU
Dnia 1 grudnia br. przedstawiciele Urzędu Gminy pojechali z wizytą do zaprzyjaźnionego Miasta Bruntal. Spotkanie miało na celu
rozpoczęcie współpracy z tym przygranicznym miastem. Od kilku
lat chór BEL CANTO gości z występami na imprezach organizowanych przez szkołę muzyczną w Bruntalu. Władze Brutala pragną
aby nasze organizacje działające na terenie naszej gminy wymieniały doświadczenia z organizacjami działającymi na ich terenie. Planujemy, że będzie to współpraca szkół w których skupiają się dzieci
i młodzież, ale również osób dorosłych zrzeszonych w kołach działających w Gminie Gaszowice. Przedstawicieli organizacji które
mają chęć zawiązania współpracy z organizacjami Miasta Bruntal
prosimy o kontakt: 032 4327144, 4327140.
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Trudno uwierzyć, że od powstania Kadra kierownicza szkoły:
szkoły w Szczerbicach minęło już Stanisław Zaremba 1959 – 1969
50 lat.
Alfred Świenty 1969-1983
Historia szkoły sięga roku 1900,
kiedy to sołtys wsi domagał się jej Henryk Płatek 1983-1991
budowy. Takie starania czynili
Gabriela Krakowczyk 1991 – 1994
również jego następcy oraz miejscowa ludność, chcąc oddać swoje Ewa Anderska 1994 – 1999
W dniu 12 grudnia br. w grunty pod budowę szkoły.
Zbigniew Goworowski 1999 – nadal.
Katowicach odbyła się uro- Dopiero w roku 1954, po wielu
Grono pedagogiczne 2009 r.:
czysta akademia z okazji 25- staraniach i dzięki dobrowolnym
składkom
mieszkańców
wsi
poZbigniew Goworowski, Ewa
lecia PZ-skat. Podczas tej
wołano Komitet Budowy Szkoły Anderska, Halina Langer, Iwona
uroczystości, kierownik sek- w Szczerbicach.
Witkowska, Edyta Kapnik, Maria
cji skata klubu „Dąb GaszoMrozek, Bogdan Langer, Joanna
Ciężka
praca
i
upór
doprowadziły
wice” pan Stanisław Kudniu 15 grudnia 1959 Hein, Alicja Borkowska, Gabriela
charski, został uhonorowany uroczystego
r. uroczystego godzinie 10.00 do Krakowczyk, Justyna Gawrońska,
srebrną odznaką za długolet- uroczystego otwarcia Szkoły Pod- Agnieszka Chowaniec, Eugenia
Boczek, Sylwia Malczok, Katanią działalność w propago- stawowej w Szczerbicach.
rzyna Brachaczek, Marek Grawaniu tej dyscypliny. SerUczniowie Szkoły Podstawowej w nieczny.
decznie gratulujemy.
Szczerbicach zawsze odnosili
SP Szczerbice
wymierne sukcesy w różnych
RENIFERY I MIKOŁAJ W GMINIE GASZOWICE dziedzinach swojej działalności na
szczeblu wojewódzkim i krajoUśmiechnięte twarze miały dzieci, które pomimo deszczowej wym. Już w latach 1960-64 na Dyrektor i nauczyciele
pogody spotkały się 06.12.2009 r. ze Świętym Mikołajem. Święty uwagę zasługiwały pokazy akro- S z k o ł y
Podstawowej
odwiedził wszystkie sołectwa obdarowując dzieci słodyczami. batyczne oraz udział w mistrzo- w Szczerbicach składają
Zaprosili go członkowie „Ruchu Wspierania Inicjatyw Społecz- stwach gimnastycznych. Oprócz serdeczne podziękowania
nych - Młodzi 2009” wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Ga- rozwoju ruchowego uczniowie
szowicach. Spotkanie z Mikołajem to pierwsza akcja zorganizo- szkoły zaznaczali swój udział w pracownikom szkoły, rodziwana przez „Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - Młodzi różnorakich konkursach i olimpia- com oraz sponsorom za
2009”. Powstanie grupy to odpowiedź na niską aktywność spo- dach przedmiotowych i artystycz- pomoc w organizacji odłeczną w gminie i brak podejmowanych inicjatyw społecznych. nych.
chodów 50-lecia szkoły.

W dniu 13 grudnia 2009r. na
hali OKiS w Gaszowicach
odbył się Barbórkowy turniej
Grand Prix oddziału Rybnik,
o puchar Wójta Gminy Gaszowice. W zawodach wzięło
udział 111 zawodników.
Pierwsze trzy miejsca zajęli:
1.Mariusz Pawlas – Asy Żory, 2.Józef Pacula – Jubilat
Jastrzębie, 3.Henryk Czapla
– Jubilat Jastrzębie. Najlepszym zawodnikiem klubu
Dąb Gaszowice został pan
Marian Pielacz, który w
ogólnej klasyfikacji uplasował się na 15 miejscu. Sędzią
zawodów był Stanisław Kucharski.

Sponsorami zawodów byli:
Wójt i Urząd Gminy Gaszowice, Firma MCJ Systemy
Oświetleniowe, Firma Lorken Tech, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Lakiernictwo – H.Głombica.

„Kto jeśli nie my” mówią przekornie członkowie Ruchu.
„Jest nas jak na razie 10, sami młodzi ciałem i młodzi duchem” –
mówi Paweł Bugdol, członek grupy. „W przyszłości chcemy być
prężnie i dynamicznie działającą organizacją pozarządową” –
dodaje. Pierwszy krok ku temu już wykonali. Wraz z OKiS-em w
Gaszowicach zorganizowali spotkanie z Mikołajem. Kilkadziesiąt
dzieci przyszło w niedzielne, pochmurne popołudnie, by na własne oczy zobaczyć Świętego. Ale nie tylko jego. Mikołaj przyjechał powozem napędzanym dwoma reniferami. Towarzyszyła mu
para Aniołków i niegroźnych Diabełków oraz czerwony Elf. Cała
gromadka rozdawała dzieciom słodkości. Co odważniejsi mogli
wystąpić przed Mikołajem, np. zaśpiewać piosenkę czy , powiedzieć wierszyk. O to by przybyłym nie było zimno zadbali harcerze, którzy organizowali zabawy i nauczyli dzieci piosenki na
przywitanie Mikołaja.
Pierwsza akcja zorganizowana przez „Młodych” okazała się strzałem w dziesiątkę. Jak mówią sami członkowie – „To nasza pierwsza akcja, dopiero się montujemy i organizujemy. Wcześniej nie
było jeszcze takich imprez, chcieliśmy więc zapełnić niszę”.
Ja jako mieszkaniec Gminy czekam z niecierpliwością na kolejne
akcje „Ruchu…” oraz trzymam kciuki za ich powodzenie.
W skład Ruchu wchodzą: Barbara Watoła, Monika Pypeć, Paweł
Bugdol, Robert Demel, Grzegorz Kuszek, Jacek Modrzejewski,
Łukasz Szymura, Beata Bywalec, Karolina Stawinoga, Krzysztof
Wilczek. Osoby, które chciałyby dołączyć do „Ruchu Wspierania
Inicjatyw Społecznych - Młodzi 2009” i w przyszłości organizować podobne inicjatywy, prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerami telefonów: 506 454 300, 517 531 883, 880 658 894.

Przełomowym rokiem w rozwoju
szkoły okazał się rok 2000, kiedy
to została oddana do użytku nowa
sala gimnastyczna oraz został
poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Od
2007r. uczniowie wymieniają się
doświadczeniami z rówieśnikami
za szkół krajów Unii Europejskiej
w ramach programu eTwinning.
W ostatnich latach również zadbano o obejście szkoły. Staraniem
miejscowych radnych oraz wójta
gminy zbudowano zaplecze sportowo-rekreacyjne służące uczniom
naszej szkoły oraz mieszkańcom.
Szkoła ponadto zapewnia swoim
wychowankom bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, proponując zajęcia
świetlicowe, w ramach których
uczniowie mogą uzyskać pomoc
dydaktyczną i wychowawczą,
a także rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
Działalność szkoły w obecnym
zakresie nie byłaby możliwa bez
zaangażowania, poświęcenia i
troski za strony organu prowadzącego, dyrektora, nauczycieli, rodziców, sponsorów i społeczności
lokalnej.

Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Szczerbicach zaprasza na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

która odbędzie się
6 lutego 2010r.
w sali gimnastycznej
SP Szczerbice
od godziny
19.00.
Bilety w cenie
80 zł od pary
do nabycia w sekretariacie szkoły.
W cenie konsumpcja
i dobra zabawa.
Muzykę zapewnia
DJ Sebastian.
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12 grudnia br. odbyło się w szkole w Czernicy niecodzienne
wydarzenie – kiermasz świąteczny połączony z jasełkowymi
występami uczniów.
W klimat świąt wprowadzały gości dzieci w programie artystycznym, poświęconym tematyce bożonarodzeniowej. Można
było obejrzeć wzruszające jasełka przeplatane wspaniale zaśpiewanymi kolędami w wykonaniu zespołu wokalnego „Znak pokoju”. Zespół wystąpił w dwóch składach – starszej grupy
dziewczyn oraz zaczynających dopiero „karierę” śpiewaków
młodszych kolegów i koleżanki. Oprawa muzyczna jeszcze
bardziej nastroiła oglądających świątecznie. Przedstawienie w
wykonaniu uczniów klasy IV (oraz jednego szóstoklasisty) poruszyło ważny problem – komercjalizację świąt. Bohaterowie
jasełek początkowo postrzegali święta jako okazję do otrzymania prezentów, dopiero droga do Betlejem i spotkanie z nowo
narodzonym Jezuskiem otwarło im oczy na prawdziwą istotę
Bożego Narodzenia. Maryja i Józef pojawili się na ziemi w XXI
wieku. Ludzie ich nie poznali i znów – jak kiedyś – odmówili
gościny. Dopiero dzieci pokazały światu, że tak naprawdę Jezus
rodzi się co roku – w naszych sercach.
Po jasełkach wystąpiło szkolne kółko instrumentalne, które
czysto i z wdziękiem odegrało na dzwonkach kilka kolęd.
Ostatnim punktem programu artystycznego były występy
dziewczynek z klas IV, V i VI, które zaprezentowały wymyślone przez siebie aranżacje taneczne do znanych piosenek świątecznych.
Po zakończonym programie można było zakupić atrakcyjne
ozdoby świąteczne i smakołyki, a wciąż śpiewał gościom znakomity zespół „Znak pokoju”. Nie było chyba osoby, która wyszłaby z kiermaszu niezadowolona lub z pustymi rękami.
Dodatkową atrakcją była prezentacja prac plastycznych grupy
„Konar” z Rydułtów. Można było podziwiać obrazy i inne
przedmioty artystyczne wykonane przez plastyków z grupy
„Konar” m.in. techniką decoupage`u. Nasi uczniowie, nie chcąc
być gorszymi, wystawili do sprzedaży swoje prace wykonane w
glinie. Wiele z nich znalazło nabywców. Być może za kilka lat
wzrośnie wartość tych przedmiotów, gdy któryś z autorów stanie się sławny!
Program artystyczny przygotowali z uczniami nauczyciele oraz
prowadzący „Znak pokoju” państwo Wita. Jednak równie wielkie słowa uznania i podziękowania należą się rodzicom uczniów
naszej szkoły za przygotowanie kiermaszu. Wykonanie ozdób
(które precyzją wykonania i oryginalnością nie odbiegały od
tych oferowanych w sklepach) wymagało wielu dni mozolnej
pracy. Poza ozdobami można było nabyć świąteczne pierniczki i
pyszne domowe ciasta również upieczone własnoręcznie przez
mamy uczniów i przez nie zasponsorowane. Wyjątkowym rarytasem na stoisku spożywczym był domowej roboty makaron –
pewnie niektórzy z kupujących po raz pierwszy w życiu mogli
poczuć jego smak. Kilka mam przez cały prawie dzień obsługiwało stoiska.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernicy, pani Dyrektor
Szkoły, nauczyciele oraz Rada Rodziców dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy oraz przyszli
na kiermasz i zakupili oferowane towary. Dzięki hojności gości
nasi uczniowie wzbogacą się o nowe pomoce szkolne.
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Grudzień jest miesiącem, który kojarzy się nie tylko ze świętami czy Mikołajem, ale również Barbórką. Chcąc przybliżyć dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę górnika, zaprosiliśmy do przedszkola w Czernicy dziadka jednego z maluchów - pana Jerzego Janczewskiego, który przybył w towarzystwie Mirosława Pakury oraz Leszka Lipka. Dwóch spośród zaproszonych gości zaprezentowało się dzieciom w
górniczych mundurach galowych. Największe jednak zainteresowanie wzbudził ratownik górniczy, który przy współudziale przedszkolaków wyjaśnił działanie aparatu tlenowego. W imieniu całego przedszkola składamy panom górnikom z „KWK Jankowie” oraz ze Związku Zawodowego
„Kadra” przy kopalni Chwałowice serdeczne podziękowania
za wizytę w naszej placówce.
Kolejnym gościem, równie ważnym był św. Mikołaj. Przyniósł ze sobą mnóstwo prezentów i innych niespodzianek.
Dzieci dziękują Poczcie Polskiej za zorganizowanie mikołajków i dodatkowe paczki. Dziękujemy Pani Joannie Iwanek,
która załatwiła darowiznę z PC Otmuchów filia Gorzyce
oraz Panu Pawłowi Bugdol za słodycze. Szczególne podziękowania należą się Firmie Classen - Pol S.A z Rybnika za
panele do jednej z sal.
Ośrodek Kultury Zameczek zaprosił dzieci na tradycyjne
przedstawienie mikołajkowe. Były to naprawdę wyjątkowe
mikołajki.
Małgorzata Gruszka, Izabela Szydłowska

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza
na

BIESIADĘ ŚLASKĄ
w dniu 06.02.2010r.
początek 19.00
cena 25,00 ZŁ od osoby

KGW ŁUKÓW ŚLĄSKI NAJLEPSZE W GMINIE

przygrywa zespół „B A R”

W II Gminnym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który
odbył się 12 grudnia br. w Czernicy, najlepiej zaprezentowały
się gospodynie z Łukowa Śląskiego. Drużyna ta będzie reprezentować gminę w zawodach powiatowych. Gratulujemy.

W cenie biletu kawa, ciastko
i chlyb z fetym
Bilety do nabycia w kawiarni Ośrodka Kultury.

G RUDZIEŃ 2009,

NUMER

12 (48)

P OWIATOWE Z AWODY
9 grudnia br. w SP Lyski odbył
się turniej piłki koszykowej
chłopców, w którym wzięły
udział reprezentacje gmin: Lyski, Gaszowice oraz Jankowice.
Naszą gminę reprezentowała
drużyna z SP w Czernicy, która
wcześniej zwyciężyła w turnieju
o mistrzostwo naszej gminy.
Zespół w składzie: Choroba
Daniel, Czekała Denis, Olszyna
Radek, Krakowczyk Łukasz,
Klon Dawid, Klon Daniel, Czekała Kamil, Grabowski Seweryn, Tytko Tomasz, Kowalski
Paweł, Newe Łukasz, Wieczorek Łukasz wywalczył II miejsce przegrywając minimalnie z
reprezentacją SP Lyski.

W KOSZYKÓWCE

SP Lyski : SP Jankowice 38 :13
SP Czernica : SP Jankowice 44 : 7

To kolejny piękny występ wytęp chłopców z SP w Czernicy,
za który uczniom podziękowała
podczas apelu szkolnego nauczycielka w-f mgr Zenobia
Mrozek oraz dyrektor szkoły
SP Czernica
mgr Iwona Witek.

Dyrekcja, Nauczyciele
oraz Uczniowie SP
w Czernicy serdecznie
dziękują:
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W listopadzie i grudniu 2009r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
20.11 - 100-lecia działalności Vattenfal;
24.11 - Nadzwyczajny Zjazd Gminny OSP w Łukowie Śl.;
26.11 - konferencja nt. bezpieczeństwa w Sosnowcu;
26.11 - sesja rady powiatu, na której poruszono temat przyszłorocznego budżetu i związanych z nim inwestycji (drogi, chodniki) na
terenie Gminy Gaszowice;
26.11 - Dzień Seniora w OKiS Gaszowice;
27.11 - Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Żorach;
29.11 - koncert finałowy Dni Cecyliańskich w Rybniku;

- panu Piotrowi Góreckie- 1.12 - wizytą partnerska w Bruntalu, Republika Czeska;
mu za przekazanie części 2.12 - spotkanie robocze z sołtysami;
Turniej został rozegrany syste- diety radnego na zakup
3.12 - uroczystości barbórkowe w Rydułtowach;
mem „każdy z każdym”. Oto jak nagród.
8.12 - Walne Zgromadzenie PWiK Rybnik;
przedstawiają się wyniki po- panu Jackowi Czogalle
szczególnych meczy:
9.12 - wyjazd do Katowic celem podpisana umowy z PFRON na
za ufundowanie dresów realizację programu „Uczeń na wsi” oraz podpisania w WFOŚiGW
SP Czernica : SP Lyski 24:25
sportowych.
aneksu do umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w centrum Gaszowic;
GMINA GASZOWICE MA WIDOKÓWKI!

9.12 - spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i członW styczniu mieszkańcy gminy Gaszowice będą mogli zobaczyć kiem Zarządu Powiatu na temat przyszłorocznych remontów i inweefekty projektu „Widokówka z Gaszowic”. 11 stycznia o godz. stycji drogowych na terenie naszej gminy.
18:00 na wernisażu w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy 10.12 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli.
będą zaprezentowane fotografie oraz rękodzieła z ceramiki, których
autorami są młodzi mieszkańcy Gaszowic. Oprócz tego na wernisaZWYCIĘZCY Z SP CZERNICA
żu po raz pierwszy będzie można otrzymać widokówki na awersie,
których znajdują się najbardziej znane zakątki Gminy Gaszowice. 8 grudnia w SP nr 1 w Rydułtowach odbył się coroczny
Najciekawsze prace wykonano na terenie Czernicy. Na widokówturniej mikołajkowo-barbórkowy w piłce halowej. W zawokach będzie można zobaczyć m.in. Ośrodek Kultury „Zameczek” i
Kościół w Czernicy. Na wernisażu zaprezentowane będą także zdję- dach wzięło udział 5 szkół. Po pasjonującej grze, zwycięcia, które wprawdzie nie zostały wykorzystane na awers widokó- stwo w grupie kl.V-VI wywalczyli chłopcy z SP w Czerniwek, ale powstały podczas warsztatów. Po wernisażu w „Zameczku” cy, II miejsce zajęła SP nr 2 w Rydułtowach, III miejsce SP
wystawa zostanie przeniesiona do galerii w centrum handlowym nr 3 w Rydułtowach.
Focus w Rybniku. W ramach „Widokówki z Gaszowic” zorganizowano także warsztaty ceramiczne. Rękodzieła z gliny również będą W skład reprezentacji weszli: Newe Łukasz, Choroba Daczęścią ekspozycji na wernisażu 11 stycznia. Zarówno warsztaty jak niel, Czekała Denis, Czekała Kamil, Krakowczyk Łukasz,
i wydruk widokówek były możliwe do realizacji dzięki projektowi Olszyna Radek, Klon Dawid.
„Widokówka z Gaszowic” dofinansowanego ze środków programu
W grupie młodszej wystąpili: Adam Wita, Tlon Marcin,
"Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Folmert Adrian, Kubica Tomasz, Nowak Dawid, Lukoszek
Lokalnej Organizacji Grantowej w Rybniku powstaną zdjęcia naj- Krzysztof. Nasi młodsi reprezentanci uplasowali się na II
bardziej widokowych miejsc Gaszowic. Projekt realizuje Stowarzy- miejscu. I miejsce w tej grupie wiekowej wywalczyli koleszenie Podróżników "Mahakam" z Rybnika. Przedsięwzięcie nie dzy z SP nr 2 w Rydułtowach, zaś III miejsce SP nr 1 w
doszłoby do skutku bez wkładu i zaangażowania mieszkańców Gmi- Rydułtowach. To już kolejny tegoroczny sukces zespołu
ny Gaszowice, lokalnej społeczności oraz instytucji takich jak: którego opiekunem jest pani Zenobia Mrozek. Serdecznie
Urząd Gminy w Gaszowicach, Ośrodka Kultury „Zameczek” w gratulujemy.
SP Czernica
Czernicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach, Gimnazjum
im. Ziemi Śląskiej w Piecu, Szkoły Podstawowej w Czernicy oraz
Grupy Artystycznej „Konar”, która jest partnerem w projekcie.
Na zdjęciach z ostatniej strony, od góry z lewej: 1 - Mikołaj w Czernicy;

Życzę mieszkańcom Gminy Gaszowice radości i ciepła
rodzinnego podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia
i optymizmu w 2010 roku.

2 - Mikołaj w Gaszowicach; 3 - Mikołaj w Łukowie Śląskim, 4 - kiermasz
w SP Czernica Prawa strona od góry: 5 - Mikołaj w Piecach; 6 - Mikołaj
w Szczerbicach; 7 - Najlepszy gracz w skata z Dąb Gaszowice, Marian
Pielacz; 8 - Najlepsze koło gospodyń w gminie, KGW Łuków Śl.
Na pierwszej stronie, od góry: 1 - 50-lecie SP Szczerbice, występ

2 - 50 - lecie SP Szczerbice, gratulacje Wójta Gminy na ręce
Zbigniew Goworowski – Przewodniczący komisji współpracy uczniów;
Dyrektora Szkoły; 3 - Delegacja z Gaszowic w Bruntalu.
europejskiej i promocji Rady Powiatu Rybnickiego
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