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Szanowni Mieszkańcy,
rozpoczął się kolejny rok.
Minął okres składania sobie
życzeń. Ze wszystkich stron
słyszeliśmy słowa życzące
nam dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich
marzeń. Początek nowego
roku to czas rozliczenia się z
naszych ubiegłorocznych
dokonań. W naszej gminie
zrealizowano wszystkie zamierzenia. Niestety cały czas
czekamy, aby miasto Rybnik
uruchomiło kanalizację sanitarną, która umożliwi naszym mieszkańcom przyłączenie się do sieci. Według
ostatnich informacji ma to
nastąpić w marcu. Prace,
które prowadziła gmina zostały zrealizowane. Powstały
kolejne metry chodników,
dróg, zbudowano boisko
ORLIK, zlikwidowano kolejne odcinki wodociągu
azbestowego, powstały odcinki kanalizacji do Oczyszczalni w Suminie. Zmodernizowano całą sieć oświetleniową na terenie Gminy.
Nowy rok a w nim nowe
wyzwania. 14 stycznia Rada
Gminy uchwaliła jednogłośnie budżet na rok 2010.
Zatwierdzono wstępnie realizację wszystkich wniosków

zgłoszonych przez radnych,
rady sołeckie. Budżet zawiera środki na funkcjonowanie naszej Gminy. Rozpoczniemy bardzo ważny
projekt ograniczania niskiej
emisji w budynkach prywatnych (ekologiczne piece, solary) oraz projekt bud o wy p r z yd o mo wy c h
oczyszczalni ściekó w.
W sposób ciągły będziemy
realizować zadania zwiększające bezpieczeństwo
naszych mieszkańców.
Wierzę, że podczas wiosennych zebrań wiejskich w
sołectwach zapoznamy
wszystkich zainteresowanych z dokładnymi planami
na rok 2010 oraz kolejne
lata. Tegoroczna zima nie
jest lekka. Chcę w tym
mi ej sc u p o d zię ko wa ć
wszystkim mieszkańcom,
którzy swoim zaangażowaniem, pracą sprawiają, że
życie w naszej gminie funkcjonuje normalnie. Za
wszelkie niedogodności
związane z zimą mieszkańców przepraszam.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk
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PLA IMPREZ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Gimnazjum Piece
30.01.2010, Zabawa karnawałowa, OSP Łuków Śląski.
SP w Czernicy
13.02.2010, Zabawa organizowana przez Radę Rodziców w
sali OSP w Łukowie Śląskim.
19.06.2010, Festyn Szkolny organizowany na terenie
„Zameczka” przy współpracy Rady Rodziców z Ośrodkiem
Kultury „Zameczek”.
SP w Gaszowicach
23.01.2010, Zabawa karnawałowa.
SP w Szczerbicach
06.02.2010, Zabawa Karnawałowa.
29.05.2010, Festyn szkolny.
Przedszkole Czernica
06.02.2010, Zabawa taneczna.
maj/czerwiec 2010, Piknik rodzinny.
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PLA IMPREZ ORGA IZOWA YCH W ROKU 2010
A TERE IE GMI Y GASZOWICE
Styczeń
29.01 – Koncert noworoczny w wykonaniu zespołów z terenu naszej gminy,
OKiS Gaszowice.
Luty
6.02 - Biesiada Śląska, OKiS Gaszowice;
16.02 - Śledź, Ośrodek Kultury Zameczek;
20.02 – Turniej Skata o Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego, OKiS G-ce.
Marzec
05.03 - Turniej siatkówki dziewcząt, boisko Orlik;
07.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet, Ośrodek Kultury Zameczek;
16.03 - Przedszkoliada, hala SP Czernica;
20.03 – Turniej Skata o Puchar Firmy MCJ, OKiS Gaszowice;
28.03 – Kiermasz potraw wielkanocnych.
Kwiecień
17.04 – Turniej skata o Puchar firmy Lorken-Tech, OKiS Gaszowice;
24-25.04 – Wystawa „EKO Gaszowice 2010” - prezentacja pieców ekologicznych, baterii słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków, połączona z wystawą kwiatów i krzewów; OKiS Gaszowice.

Przedszkole Gaszowice

Maj

13.02.2010, Zabawa karnawałowa, OKiS Gaszowice.

04.05 – Dzień Strażaka - akademia;

29.05.2010, Festyn rodzinny, przedszkolny plac zabaw.

08.05 – Turniej (Orlik) OSP - piłka nożna – seniorów i juniorów o Puchar
Wójta Gminy Gaszowice i Komendanta Gminnego OSP;

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza na
WIECZÓR KOLĘDOWO – OWOROCZY
który odbędzie się w dniu

26.05 - Dzień Matki, OKIS Gaszowice;
27.05 - Dzień Samorządu – piknik, Ośrodek Kultury Zameczek;
31.05 – 2.06 – Turnieje - piłka nożna, siatkówka w ramach Dnia Dziecka,
na boiskach Orlik.

29 STYCZ IA 2010 ROKU o godz. 17:00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach

Czerwiec
12-13.06 - Piknik sportowy Łuków Śląskim – turniej sołectw;

Wystąpią:

19.06 – Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Gaszowice, OKiS Gaszowice;

Uczniowie SP Gaszowice

25.06 – Koncert zespołów rockowych - Piecowisko, boisko Dąb Gaszowice;

Zespół „Znak Pokoju”

26.06 - Gminne zawody strażackie.

Aleksandra Widawska
Zespół „SI GERS”
Chór „Bel Canto”.

WYSTAWA EKO GASZOWICE 2010
W związku z planowanym wdrożeniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gaszowice
informujemy, że w dniach 24 i 25 kwietnia 2010 r. zostaną
zorganizowane TARGI EKOLOGICZNE związane z wymianą kotłów i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli
FIRM INSTALACYJNYCH oraz PRODUCENTÓW
i DYSTRYBUTORÓW kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem węgla posiadających certyfikaty energetyczno – emisyjne, kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do wzięcia udziału w wystawie.
Wszelkich informacji na w/w temat udziela Referat Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gminy pod nr tel. 032 43 27 144.

SPOTKA
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OWOROCZ E

2010

W dniu 05.01.2010r. w hali widowiskowo-sportowej w Czernicy odbyło się spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami
społeczności lokalnych (rad sołeckich, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rodziców wraz ze stypendystami) oraz władz
lokalnych ze Starostą Powiatu Rybnickiego na czele. Osoby
wyróżnione otrzymały listy gratulacyjne oraz podziękowania
za wszelką udzielaną pomoc na rzecz mieszkańców naszej
Gminy. Uroczystość uświetniły występy wyróżnionych stypendystów oraz zespół FRANK PRUS DUO.
Poniżej lista osób które otrzymały listy gratulacyjne i podziękowania: senator Antoni Motyczka, Stefania Szyp, Daniela
Merkel i Janusz Budak, Małgorzata i Mirosław Wita, Urszula i Jacek Mazurek, Sylwia Mazurek, Bogdan Langer, Katarzyna Brachaczek, Damian Krauze, Aleksandra Widawska,
Eugeniusz i Irena Piecowscy, Mirela i Franciszek Wieczorek,
Maria i Bogusław Porwoł, Dariusz i Barbara Widawscy,
Grzegorz i Krystyna Franosz, Antoni i Ewa Rybarz, Andrzej
i Justyna Urban, Jerzy i Daria Góreccy.
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Do 30 stycznia można oglądać wystawę w „Galerii Browar” w centrum handlowym
Focus Mall w Rybniku (I
piętro), która jest częścią
projektu „Widokówka z Gaszowic”. Przypomnijmy, że
wystawa jest efektem warsztatów fotograficznych i ceramicznych, które odbyły się w
miesiącach październiku i
listopadzie. W warsztatach
wzięła udział młodzież z
Gaszowic. Ich celem było
sfotografowanie najbardziej
charakterystycznych zakątków Gaszowic. Najlepsze
prace wybrano i na ich podstawie wydrukowano pocztówki. Na wystawie w Focus
Mall można zobaczyć nie
tylko widokówki, zdjęcia
Gaszowic, ale także fotografie ceramiki, którą gaszowiczanie wykonali na warsztatach ceramiki. Zanim wystawa trafiła do Focus Mall,
11 stycznia o godz.18:00 w
Ośrodku
Kultury
„Zameczek” odbył się wernisaż „Widokówka z Gaszowic”, na który licznie przybyła młodzież uczestnicząca
w warsztatach, w tym autorzy prac wyeksponowanych

Ośrodek Kultury i Sportu
w Gaszowicach zaprasza
na

BIESIADĘ ŚLASKĄ
w dniu 06.02.2010r.
początek 19.00
cena 25,00 zł od osoby
przygrywa zespół „B A R”

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

MA
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W IDOKÓWKI

na wystawie. Przybył także
Andrzej Kowalczyk, wójt
gminy Gaszowice. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Podróżników "Mahakam" z
Rybnika. Zarówno warsztaty
jak i druk widokówek zostały dofinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VI" PolskoAmerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
Lokalnej Organizacji Grantowej w Rybniku. Powstały
zdjęcia najbardziej widokowych miejsc Gaszowic.
Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku bez wkładu i
zaangażowania mieszkańców Gminy Gaszowice,
lokalnej społeczności oraz
instytucji takich jak: Urząd
Gminy w Gaszowicach,
Ośrodka
Kultury
„Zameczek” w 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. konar

ZMIA Y W ŚWIADCZE IACH RODZI

YCH

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gaszowicach informuje, że
zmieniły się zasady ustalania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

czoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
Od 01.01.2010r. prawo do
albo osobą legitymującą się
świadczenia pielęgnacyjnego
orzeczeniem o znacznym
ustalane jest niezależnie od
stopniu niepełnosprawności.
dochodów rodziny i na czas
określony do ostatniego dnia Prawo do świadczenia nie
miesiąca w którym upływa przysługuje, jeżeli:
termin ważności orzeczenia o
1) osoba sprawująca opiekę
niepełnosprawności lub orzema ustalone prawo do emeryczenia o znacznym stopniu
tury, renty, renty socjalnej,
niepełnosprawności.
zasiłku stałego, zasiłku
Świadczenie pielęgnacyjne z przedemerytalnego lub świadtytułu rezygnacji z zatrudnie- czenia przedemerytalnego,
nia lub innej pracy zarobkowej
2) osoba wymagająca opieki:
przysługuje:
- pozostaje w związku mał- matce, ojcu albo innym osobom, na których ciąży obowią- żeńskim,
zek alimentacyjny,
- opiekunowi
dziecka,

faktycznemu

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograni-

Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w kursach zawodowych) do projektu systemowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w 2010 r. będzie realizował projekt
systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i prace organizacyjne związane z projektem trwają już
od stycznia 2010r.
Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w
Gminie Gaszowice", będzie realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej". Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w
terminie do 29.01.2010r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w
godz. 7.30 – 15.00. Projekt adresowany jest do klientów ośrodka objętych różnymi
formami pomocy przez ośrodek.
W projekcie weźmie udział 11 osób w większości długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktyczne umożliwiające sprawniejsze poruszanie się na rynku
pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne
w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.
Kierownik OPS

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową
opiekę w tym specjalnym
ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej
niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury na to dziecko,
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu
korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub
inne dziecko w rodzinie,
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych z opieką, chyba
że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Kierownik OPS
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16 grudnia 2009 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, uroczystą premierą „Opowieści
wigilijnej” – autorskiego musicalu opartego na motywach opowiadania Karola Dickensa, swoją działalność zainaugurował
Młodzieżowy Teatr Polski z Gaszowic.
Marzeniem Andrzeja Wojaczka, twórcy formacji, na co dzień
nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej w Gaszowicach, było powołanie do życia teatru, zrzeszającego utalentowaną młodzież, która dzięki uczestnictwu w zajęciach, mogłaby
rozwijać swoje pasje i pielęgnować zainteresowania. To marzenie pomogła urzeczywistnić Sylwia Mazurek, dyrektor szkoły w
Gaszowicach, która od początku z wielką serdecznością traktowała młodych wykonawców.
Teatr tworzą byli oraz obecni członkowie Szkolnego Koła Teatralnego, którego Andrzej Wojaczek od czterech lat jest opiekunem. Pasja, zaangażowanie oraz niewątpliwy talent młodych
artystów, przyczyniły się do osiągnięcia wielkiego sukcesu,
jakim okazała się grudniowa premiera. Tego dnia na scenie
stanęło szesnastu aktorów, którzy brawurowo odegrali swoje
role, porywając licznie zgromadzoną publiczność w świątecznomagiczną podróż pełną wielkich emocji.
Prace nad musicalem ruszyły jesienią 2009 roku. Wojaczek –
reżyser i współscenarzysta spektaklu, odpowiedzialny również
za ścieżkę dźwiękową, skomponował, napisał słowa oraz wykonał większość zaprezentowanych utworów. Wspaniałe kostiumy
zaprojektowała i uszyła Ewa Bizoń, opiekun świetlicy szkolnej.
Za budowę sceny, oświetlenie, nagłośnienie i oprawę techniczną
odpowiedzialny był Rafał „engineer” Wojaczek. Blisko godzinne widowisko zrobiło na widzach ogromne wrażenie. Publiczność zgotowała artystom długą owację na stojąco. Obecna na
sali dyrektor Teatru Polskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Polskiego Studium Teatralnego w Żytomierzu na
Ukrainie pani Jolanta Urszula Płatek, w imieniu reżysera Mikołaja Warfołomiejewa, zaproponowała aktorom wystawienie
musicalu na deskach Filharmonii Żytomierskiej oraz Instytutu
Polskiego w Kijowie. Trzeba zaznaczyć, iż dla części aktorów
Młodzieżowego Teatru nie będzie to pierwsza wizyta na
Wschodzie; w listopadzie 2008 roku uczestniczyli oni bowiem
w uroczystej premierze „Balladyny”, otwierającej debiutancki
sezon działalności odrodzonego Teatru Polskiego, którego Andrzej Wojaczek jest etatowym kompozytorem.
Po skończonym przedstawieniu aktorzy oraz zaproszeni goście
udali się na uroczysty bankiet, przygotowany w świetlicy szkolnej przy współudziale członkiń Stowarzyszenia OświatowoKulturalnego „LOGOS” z Rybnika.
(więcej na www.bezimienni.com)
Wiktor Wandort

ODŚ IEŻ CHOD IK !!!
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do uprzątnięcia błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Straż Miejska regularnie przeprowadza kontrole stanu
chodników w naszej gminie. Pouczenie, mandat w wysokości do 500 złotych, a nawet skierowanie sprawy do sądu, grozi właścicielom nieruchomości za nieodśnieżanie
chodników.
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J ASEŁKA D LA P RZEDSZKOLAKÓW
W poniedziałek, 21 grudnia ub. roku młodzież Gimnazjum im.
Ziemi Śląskiej w Piecach zorganizowała jasełka dla przedszkolaków z Gaszowic, Szczerbic i Czernicy. Mali goście z zainteresowaniem patrzyli na swoich starszych kolegów. Po przedstawieniu
bożonarodzeniowym i wspólnym kolędowaniu do szkoły przybył
skrzat Wiercipiętek i św. Mikołaj, który rozdał uczestnikom spotkania słodkie niespodzianki. Uczniowie koła dziennikarskiego
pod opieką pani B. Małek przygotowali z tej okazji świąteczne
wydanie gazetki dla dzieci. Była to juz druga impreza z cyklu
"Gimnazjaliści - dzieciom". Tym razem nad jej przebiegiem czuwały D.Dworaczek, K. Brachaczek i S. Malczok. Gimnazjum

MEDAL ZA DŁUGOLET IĄ SŁUŻBĘ
W dniu 8.12.2009r. w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty wzięli udział w
uroczystości wręczenia Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią
Służbę i Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom oraz
pracownikom oświaty z terenu Delegatury w Rybniku. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością również Marek Krząkała – Poseł na
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Janina Grosek – Sekretarz Powiatu
Starostwa Rybnickiego oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Państwowe odznaczenie wręczono 106 zasłużonym pedagogom. Wśród nich
była nauczycielka Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, pani
mgr Iwona Wolnik, która otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę. Lista osiągnięć pani Wolnik jest bardzo długa. Może się ona
poszczycić już 23 letnim stażem nauczyciela wychowania fizycznego. Aktywnie działa na rzecz podniesienia rangi sportu szkolnego
na wsi, kształtuje sprawność fizyczną. Lansuje zdrowy styl życia
wśród młodzieży, promuje szkołę poprzez uzyskiwanie najlepszych
wyników sportowych. Pracuje na rzecz środowiska lokalnego. Jest
jednym z współtwórców Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Lider”. Życzymy kolejnych lat owocnej pracy. GCI

LOKAL

I

DZIAŁACZE - MIROSŁAW SOPPA

Od niniejszego numeru Informatora rozpoczynamy publikację sylwetek osób aktywnie działających w organizacjach na terenie Naszej
Gminy. Poniżej przedstawiamy osobę prezesa OSP Czernica Mirosława Soppę.
Urodziłem się 15 października 1966 r.
w Rydułtowach. Mieszkam w Czernicy z moją rodziną, żoną Joanną oraz z
córkami Katarzyną i Agnieszką. Pracuję na Kopalni Rydułtowy-Anna
jako elektryk-spawacz. Od młodzieńczych lat interesowałem się organizacjami, które pracują z młodzieżą,
więc wstąpiłem do harcerstwa, gdzie
uczestniczyłem w rajdach, obozach,
biwakach, nie obozowych akcjach letnich, prowadziłem drużyny
harcerskie. W międzyczasie byłem również członkiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do których wstąpiłem 16.04.1979 r. Na
dzień dzisiejszy jestem Prezesem OSP Czernica, oraz opiekunem
MDP, prowadzę dwie drużyny, jedną chłopców, drugą dziewcząt.
Dzięki sponsorom zakupiłem dla młodzieży mundury, w których
reprezentują naszą Straż w Czernicy. W tamtym roku odbyło się 100
-lecie naszej jednostki, ale największym sukcesem było zakupienie
samochodu pożarniczego. W tym roku mam zamiar utworzyć drużynę kobiecą, która byłaby jedyną na terenie naszej Gminy.
Życzę wszystkim mieszkańcom jak najmniej wyjazdów naszej jednostki, niech ten rok będzie bezpieczny, bez pożarów, powodzi
i innych kataklizmów.
Prezes OSP Czernica, Soppa Mirosław

S TYCZEŃ 2010,
T UR

IEJ

NUMER

1 (49)

H ALOWY P IŁKI

10 amatorskich drużyn brało
udział w halowym turnieju piłki
nożnej zorganizowanym na hali
OKiS-u dnia 27.12.2009r. Do
zawodów przystąpiły drużyny:
Młodzi-Gniewni, Stare Strzelby, Siedmiu w Jednym Mantlu,
FC Piece, Lorken-Tech, Gość
Niedzielny, FC Bolsy, Gladiatorzy, Najlepsi z Najlepszych,
Nauczyciele.
Najlepszą drużyną okazali się
Nauczyciele, którzy w finale
pokonali drużynę MłodychGniewnych 3-1. III miejsce
zajęli Gladiatorzy, którzy pokonali Siedmiu w Jednym Mantlu
także 3-1.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Rafał Ochojski z
drużyny Młodzi-Gniewni, najlepszym bramkarzem uznano
Stefana Jezuska z Gościa Niedzielnego, a królem strzelców
został Dominik Pluta z drużyny

POWIATOWA LIGA TE
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Nauczycieli. Najstarszym za- W grudniu 2009r. i styczniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej
wodnikiem turnieju był Piotr Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
Kozielski z FC Piece.
Dla trzech najlepszych drużyn 11.12 - spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
oraz wyróżnionych zawodni- w Katowicach na temat głównych celów pomocy na rok 2010;
ków przewidziane zostały nagrody w postaci medali oraz
statuetek, które ufundował oraz
wręczył Poseł Grzegorz Janik.
Głównym organizatorem turnieju był Paweł Bugdol. Nieoceniony wkład w organizację
mieli także członkowie Ruchu
Wspierania Inicjatyw Społecznych – Młodzi 2009 w osobach
Jacka Modrzejewskiego, Łukasza Szymury oraz Zbigniewa
Zdrzałka i Dawida Adamczyka.
Skład Nauczycieli: Gawliczek
Mariusz, Urban Andrzej, Wojaczek Łukasz, Pluta Dominik,
Widenka Jacek, Ochojski Marcin oraz Widawski Dariusz.
Młodzi 2009

12.12 - Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich oraz kiermasz
świąteczny w Szkole Podstawowej w Czernicy;
13.12 - Barbórkowy Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy w OKiS
Gaszowice;
14.12 - konferencja prasowa Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
która odbyła się w Warszawie nt. zmiany projektu ustawy prawo
górnicze i geologiczne;
15.12 - jubileusz 50-lecia SP Szczerbice;
17.12 - omówienie projektu budżetu gminy na 2010 rok w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
17.12 - spotkanie opłatkowe z pracownikami urzędu i jednostek
organizacyjnych;
18.12 - zgromadzenie ogólne Subregionu Zachodniego w Żorach;
18.12 - spotkania opłatkowe samorządowców w CzerwionceLeszczynach, Kół Gospodyń Wiejskich w OKiS w Gaszowicach
oraz Chóru BEL CANTO;
19.12 - zakończenie sezonu skatowego w Piecach;

ISA

STOŁOWEGO 2009

We wtorek 15.12.2009 r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbył się Finał I Edycji Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego
Dziewcząt i Chłopców organizowany przez Gminny Uczniowski
Klub Sportowy „ Lider”.W imprezie wzięły udział gimnazja z Lysek, Jejkowic, Pieców oraz nr 1w Leszczynach. Liga rozpoczęła się
w kwietniu, natomiast w grudniu podsumowano zmagania tenisistów turniejem finałowym, na którym rozdano medale, dyplomy,
pamiątkowe statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki oraz
nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego. Koordynatorem
całego przedsięwzięcia była mgr Iwona Wolnik - nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum w Piecach. Środki na organizację Ligi
Powiatowej pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” serdecznie dziękuje
panu Grzegorzowi Potyszowi oraz panu Zbigniewowi Goworowskiemu za pomoc i współpracę w organizacji I Edycji Powiatowej
Ligi Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców gimnazjów powiatu
rybnickiego.

22.12 - walne zgromadzeniu akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach;
5.01 - spotkanie noworoczne w hali w Czernicy;
7.01 - spotkanie noworoczne z Radą Powiatu Rybnickiego;
9.01 - wystawie gołębi pocztowych w Skrzyszowie;
11.01 - wernisaż prac wykonanych przez członków Stowarzyszenia
KONAR w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy;
13.01 - spotkanie z przedstawicielami firmy Vattenfal w sprawie
oświetlenia ulicznego;
14.01 - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rybniku nt. projektów dotyczących niskiej emisji i e-administracji.

MISTRZOSTWA GMI Y GASZOWICE W TE ISIE STOŁOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I m – Gimnazjum Lyski

Zwycięstwem drużyny SP Czernica wśród dziewczyn oraz
drużyny SP Gaszowice wśród chłopców zakończył się
Gminny Turniej Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym.
Zawody rozegrano 8 stycznia w hali OKiS w Gaszowicach.
Najlepszymi zawodniczkami w kategorii dziewcząt zostały:
1 miejsce - Gołofit Dominika, SP Czernica,

II m – Gimnazjum Jejkowice

2 miejsce - Sulka Weronika, SP Gaszowice,

III m – Gimnazjum Piece (Stryczek A, Majer B, Mika Z, Szymura Z.)

3 miejsce - Łata Joanna, SP Czernica.

W sumie rozegrano 3 turnieje dziewcząt i chłopców oraz turniej
finałowy.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt :

Klasyfikacja końcowa chłopców :

W kategorii chłopców najlepsi okazali się:

I m – Gimnazjum nr.1 Leszczyny

1 miejsce - Krakowczyk Łukasz, SP Czernica,

II m – Gimnazjum Piece (Kubek K, Weiser A, Bugdoł M, Grabiec D.)

2 miejsce - Szymura Sebastian, SP Gaszowice,

III m – Gimnazjum Lyski

3 miejsce - Dudek Dawid, SP Gaszowice.

IV m – Gimnazjum Jejkowice
I.Wolnik

Zwycięskie zespoły będą reprezentowały Gminę Gaszowice
na zawodach Powiatowych.
Ł.W.

a zdjęciach od góry z lewej strony: 1 - młodzi artyści biorący udział w projekcie „Widokówka z Gaszowic” podczas
wernisażu ; 2 - Młodzieżowy Teatr Polski z Gaszowic; 3 turniej halowy amatorów, Prawa strona od góry: 4 - KGW
Łuków Śląski w Teatrze Ziemi Rybnickiej; 5 - Turniej KGW
w Teatrze Ziemi Rybnickiej; 6 - podsumowanie powiatowej
ligi tenisa stołowego ; 7– reprezentacja tenisa stołowego z
Gimnazjum w Piecach.
a pierwszej stronie, od góry z lewej strony: 1 - osoby odbierające podziękowania na spotkaniu noworocznym; 2 - rodzice stypendystów odbierający gratulacje ; 3 - występ zespołu
„Znak Pokoju”; Prawa strona: 4 - Wójt Gminy Gaszowice
rozpoczynający spotkanie noworoczne.

Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice

Tel.: (32) 43 27 140
Faks: (32) 43 27 141
e-mail: gcigaszowice@wp.pl
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