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Szanowni Państwo,
Jubileusz XX – lecia odrodzonych samorządów – to
kawałek niełatwej nowej
drogi samorządowej z jej
sukcesami i problemami.
Wprowadzenie w 1999 roku
samorządu powiatowego i
wojewódzkiego pozwalał
nam z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Nasza Gmina
jako jednostka także przez te
20 lat zmieniła swoje oblicze. Liczba mieszkańców
naszej Gminy od 1993 roku
wzrosła o 1000 osób i w
ostatnich dniach osiągnęła
9000.
Od 1993 roku Gmina Gaszowice funkcjonuje w obecnym kształcie. Wydzielenie
Gminy Jejkowice ze struktur
Gminy Gaszowice stworzyło
nową rzeczywistość.
W okresie funkcjonowania
odrodzonego samorządu na
terenie naszej Gminy
na inwestycje, remonty, modernizacje przeznaczono
około 100 mln złotych.
Jest to kwota potężna. Około
40 mln to środki uzyskane z
Unii Europejskiej, samorządu wojewódzkiego, władz
centralnych. W przeciągu 20
lat corocznie na inwestycje
przeznacza się od 15 do 35%
poszczególnych budżetów.
Funkcjonowanie odrodzone-

go samorządu to czas, z
którego możemy być
w naszej gminie dumni.
Samorządność stała się dla
nas sukcesem.
To, że odnosimy sukcesy
nie zwalnia nas z dalszych
wysiłków. Nasi mieszkańcy
muszą uwierzyć w kompetencje, dobrą wolę i odpowiedzialność tych, którym
powierzyli swoje sprawy.
Dziękuję Wam za Waszą
wytrwałość, energię, ambicję. Dziękuję za ten często
anonimowy, ale jakże ważny powszedni trud.
Nasza gmina konsekwentnie kroczy drogą rozwoju,
drogą poprawiającą byt
naszych mieszkańców.
W naszej gminie demokracja i samorządność działają.
Funkcjonuje dialog i koncepcja porozumienia. Rada
i Urząd są otwarte na dalszą
szczerą współpracę ze
wszystkimi organizacjami
i stowarzyszeniami.
Gdy patrzę na zmiany, na
nasze sukcesy chcę jak najserdeczniej podziękować
wszystkim, którzy pracowali dla naszej Gminy. Dziękuję całej naszej społeczności i każdemu z osobna.
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk

Na zdjęciach, lewa strona od góry: 1 - Wójt Gminy Gaszowice otrzymuje
brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, 2 - uroczysta sesja Rady Gminy
Gaszowice z okazji XX-lecia samorządu, Senator Antoni Motycza i Starosta
Damian Mrowiec odbierają pamiątkowe medale; 3 - otwarcie wystawy EKO
Gaszowice, na zdjęciu zaproszeni goście m.in.. Adam Zdziebło - wiceminister rozwoju regionalnego, Andrzej Konieczny - wiceprezes WFOŚiGW w
Katowicach, Senator Antoni Motyczka, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec,
Radni Powiatowi: Roman Kubek i Zbigniew Goworowski.

S TR . 2

MAJ 2010,

I GMI

Y

TUR

IEJ

SOŁECKI

Zapraszamy do udziału w pierwszym
turnieju sołeckim Gminy Gaszowice, który odbędzie się 13 czerwca
2010 r. na terenie rekreacyjnym przy
OSP w Łukowie Śląskim.
Początek godzina 14.00
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SKORZYSTAJ Z DOTACJI DO 30 CZERWCA 2010 R. OSTAT IE WOL E MIEJSCA

Urząd Gminy Gaszowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach informują o możliwości skorzystania z dotacji na zakup i montaż ekologicznego kotła
węglowego w wysokości 4.934,88 zł.
O dotację do kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem (retortowy lub tłokowy) opalanych MIAŁEM lub EKOGROSZKIEM można ubiegać się po złożeniu stosownego
wniosku.

Drużyny reprezentujące poszczególne wsie rywalizować będą Wzory wniosków dostępne w Referacie Ochrony Środowiw następujących konkurencjach:
ska, Rozwoju Gminy, Gminnym Centrum Informacji (pokój

plażowa piłka siatkowa, przeciąga- nr 03) oraz na stronie internetowej www.gaszowice.pl.
nie liny, skrobanie ziemniaków, wbijanie gwoź- Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefodzi, sztafeta rodzinna, rzut piłką do kosza, przeci- nu 032 43 27 144.
Serdecznie zapraszamy.
nanie drewnianego klocka, paintball, hydronetka.
Szczegółowych
udzielają sołtysi.

informacji

Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy.
DODATKOWE ELEME
W

TY SKATE PARKU

GASZOWICACH

Gaszowicki skate park wzbogacił się o nowe elementy t.j.
half pipe z bank rampem, launch ramp z poręczą a także
dodatkową poręcz. Elementy zostały wybrane po konsultacjach z młodzieżą użytkującą skate park. Zapraszamy miłośników sportów ekstremalnych do korzystania ze skate parku, który znajduje się na terenie byłych kortów tenisowych
GCI
za budynkiem OKiS-u w Gaszowicach.

ZGŁOSZE

IE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZAL I ŚCIEKÓW

Informujemy użytkowników indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o obowiązku zgłoszenia do eksploatacji tychże instalacji. Wzory druków zgłoszeniowych
można otrzymać w Referacie Ochrony Środowiska tutejszeReferat Ochrony Środ.
go Urzędu Gminy.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje
w dniu 26 czerwca 2010 r.

WYCIECZKĘ DO SA DOMIERZA
W programie wycieczki: zwiedzanie Sandomierza śladami
ojca Mateusza, zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim, pobyt w europejskiej stolicy bajki – Pacanowie.
Wyjazd godz. 500 z parkingu przy OKiSie
Koszt: 50 zł od osoby
Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

PODSUMOWA

IE

EKO WYSTAWY

Wystawa EKO Gaszowice, pierwsza w historii naszej Gminy, to dowód na to, że leży nam na sercu poprawa jakości
życia mieszkańców naszej Gminy. Program ograniczenia
niskiej emisji, program budowy sieci kanalizacyjnej oraz
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to namacalne
dowody naszej troski o poprawę warunków środowiskowych.
W ostatnich 10 latach wybudowaliśmy wspólnie z sąsiednią
gminą małą oczyszczalnię ścieków, korzysta z niej już około
800 mieszkańców. Wspólnie z naszymi partnerami z Rybnika
i Jejkowice wybudowaliśmy ponad 40 km sieci kanalizacyjnej, z której już w najbliższym czasie będzie mogło skorzystać kolejnych 3,5 tyś. mieszkańców. Te wszystkie działania
to efekt bardzo dobrego wykorzystania pieniędzy pochodzących z UE – w ostatnich latach to ponad 30 mln PLN oraz
bardzo dobrej współpracy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wójt Gminy - Andrzej Kowalczyk

PIECOWISKO 2010
Tegoroczna edycja muzycznego przeglądu talentów muzycznych odbędzie się 25 czerwca 2010 r. na boisku sportowym
w Piecach.
Do konkursu zgłosiło się 57 zespołów. Na podstawie nadesłanych materiałów do wzięcia udziału w przeglądzie wybrano sześć zespołów oraz trzy, które zostały umieszczone na
liście rezerwowych.
Lista startowa:
HOA, WYJŚCIE AWARYJNE, HERETIQUE, THE CROSSROADS, FIRE FLOWER, PRO-CREATION.
Lista zespołów rezerwowych:
IMPALA, VEAL, KADUCEUS.
Na zakończenie tegorocznego przeglądu zespołów zagrają
dla Was: ubiegłoroczny finalista Piecowiska - Pathfinder oraz
legenda polskiego rocka - TSA.
Więcej informacji na www.piecowisko.pl
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W YPOCZY

Żył Pośród as: Śp. Ks. Stefan Doleżych

Urodził się 13 września
1949r. w Oleśnie Śl. jako syn
Norberta i Teresy zd. Bienias. Ochrzczony został 25
września 1949r. w kościele
Bożego Ciała w Oleśnie.
Sakrament bierzmowania
przyjął 22 września 1958 r.
w Lublińcu. Uczęszczał do
Szkoły Podstawowej w Lisowicach, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w
Lublińcu. Po ukończeniu
KO

szkoły podjął pracę na stacji
kolejowej jako dyżurny ruchu. W latach 1968-1970
odbył zasadniczą służbę
wojskową. W latach następnych pracował jako inspektor ruchu drogowego. W
1975r. wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w
Krakowie, które w 1980r.
przeniesione do Katowic.
Udzielał się w Zespole Ekumenicznym, organizował
uczestnictwo w liturgii greckokatolickiej. Był redaktorem „Naszej Myśli”. Katechizował dzieci i młodzież.
Święcenia diakonatu otrzymał 8 marca 1982r. w katowickiej katedrze święceń
prezbiteratu. Był wikariuszem, zaś od lipca 1996r
podjął posługę duszpasterską w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach. Zmarł 24 kwietnia
2010r. w Szczerbicach i tam
został pochowany na cmentarzu parafialnym.
GCI

KURS EKOLOGICZ Y DLA

GIM

AZJALISTÓW

6 maja br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach,
przeprowadzono tegoroczną edycję konkursu wiedzy ekologicznej
dla gimnazjalistów z Gaszowic i Jejkowic. Gminy reprezentowane
były przez dziesięciu uczniów. Uczestnicy konkursu wykazali się
duża wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Najlepsi gimnazjaliści otrzymali książki i nagrody rzeczowe, ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrody pocieszenia.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Artur Kłosowski, Gimnazjum Jejkowice
II miejsce - Katarzyna Sobik, Gimnazjum Piece
III miejsce - Agata Woźnica, Gimnazjum Piece.
DZIEŃ EKOLOGICZ

Y DLA PRZEDSZKOLI

21 kwietnia br. w sali Szkoły Podstawowej w Szczerbicach, przeprowadzony został Dzień Ekologiczny dla dzieci z placówek
przedszkolnych Naszej Gminy. Dzieci uczestniczyły w konkursach i zabawach o tematyce ekologicznej. Uczniowie szczerbickiej szkoły prezentowali program artystyczny. Placówki przedszkolne otrzymały zabawki, gry i sprzęt sportowy, a każdy przedszkolak otrzymał poczęstunek. Szczególne podziękowania należą
się pani Halinie Langer, za wkład pracy włożony w przygotowanie imprezy.
Konkursy ekologiczne i dzień ekologiczny organizowane są w
ramach kampanii informacyjno edukacyjnej „EKO Gaszowice
2010”, która została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
GCI

EK

D ZIECI

I

M ŁODZIEŻY

uczniów. Zaplanowane formy
wypoczynku są zróżnicowane i
atrakcyjne (wycieczki m. in.:
Kraków, Wisła, Ustroń, Piekary, Pszczyna oraz kino, basen,
kręgielnia, zajęcia sportowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
biwakowanie, zabytkowa ko- Szkoła Podstawowa w Czerni- palnia i in).
cy: 28.06.2010 – 02.07.2010;
Szczegółowe plany wypoczyn- Szkoła Podstawowa im. Tade- ku posiada każda szkoła.
usza Kościuszki w Gaszowicach: 28.06.2010 – 02.07.2010; Wypoczynek letni zostanie
zorganizowany z zaplanowanych na ten cel środków gminy,
- Szkoła Podstawowa im. Zyg- odpłatności uczniów po 5 złmunta Biernackiego w Szczerbi- /dzień oraz innych źródeł w
cach: 05.07.2010 – 09.07.2010;
postaci finansowej jak również
- Szkoła Podstawowa im. Zyg- pomocy rzeczowej (sponsorzy).
Pomoc oferują też niektóre
munta Biernackiego w SzczerbiRady Sołeckie. Nieodpłatną
cach: 16.08.2010 – 20.08.2010;
opiekę na uczniami sprawować
- Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej będą jak co roku nauczyciele
w Piecach - 28.06.2010 – macierzystych szkół.
02.07.2010.
Zachęcamy uczniów do udziału
Wypoczynek letni 2010, w formie półkolonii, planują zorganizować 4 placówki w gminie
(wszystkie szkoły podstawowe
w tym SP Szczerbice 2 razy oraz
gimnazjum) w następujących
terminach:

W każdej z placówek, w for- i życzymy udanego wypoczynJerzy Sierek
mach wypoczynku, będzie ku.
uczestniczyć codziennie do 45 kier. GZOSziP w Gaszowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rybniku do właścicieli indywidualnych ujęć wody (studni) w warunkach zagrożenia
powodziowego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
informuje, iż w przypadkach gdy studnia jest wyłącznym źródłem zasilania w wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi i w wyniku obecnej sytuacji zagrożenia
powodziowego została podtopiona lub zalana należy
dokonać bezwzględnie jej czyszczenia i odkażenia
oraz po przeprowadzeniu tych czynności należy dokonać sprawdzenia jakości wody za pomocą badań laboratoryjnych.
W ramach uzyskania pomocy w tym zakresie można
zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku i otrzymać bezpłatnie:
- instrukcję dotyczącą czyszczenia studni wraz z chloraminą służącą do jej dezynfekcji,
- jednorazowe badanie jakości mikrobiologicznej wody ze studni po jej oczyszczeniu i dezynfekcji.
Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1.
Telefon: (032) 4224009, 4223747 wew.103
Sanepid
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Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego "Działaj Lokalnie". O dotacje ubiegać się mogą organizacje pozarządowe oraz
grupy nieformalne. Nabór wniosków będzie prowadzony od 7
maja 2010 do 15 lipca 2010.
Celem konkursu jest wspieranie ludzi, którzy chcą wspólnie
robić coś ważnego dla swoich miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego
i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację i dostarczyć go do biura
CRIS.
Dla zainteresowanych udziałem w konkursie "Działaj Lokalnie"
zorganizowane zostaną szkolenia, w trakcie których będzie
można zapoznać się z regulaminem, wymogami formalnymi i
specyfiką konkursu. Informacja o terminach oraz miejscach
szkoleń zostanie wkrótce zamieszczone na stronie CRIS i w
serwisie lokalnie.subregion.pl.
Projekty zgłaszane do konkursu mogą obejmować 6-miesięczne
działania w okresie od 9 sierpnia 2010 do 20 lutego 2011. Kwota grantu nie może przekroczyć 6000zł.
Konkurs dotyczy inicjatyw planowanych w gminach powiatu
raciborskiego (Racibórz, Rudnik, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Krzanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie),
wodzisławskiego (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Lubomia, Marklowice), rybnickiego (Gaszowice, Jejkowice, Świerklany) oraz miastach Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory.
Konkurs "Działaj Lokalnie" realizowany jest przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce. Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS pełni rolę Lokalnej Organizacji Grantowej
od 2005r. Przez kilka lat działalności CRIS udało się wesprzeć
finansowo 48 inicjatyw.
Partnerem VII edycji programu są: Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i firma "Ogrody XXI".
Szkolenie na którym będzie się można bliżej zapoznać ze sposobem pisania wniosku, regulaminem konkursu odbędzie się na
terenie gminy Gaszowice 7 czerwca 2010 roku, w godzinach
17:00 – 20:00 w OKiS Gaszowice.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej
obecności do dnia 2 czerwca 2010 r. u Agnieszki ZielonkiMitura i Agnieszki Pytlik w siedzibie CRIS, telefonicznie: 32
739 55 12 wew. 104, mailowo:
agnieszka.zielonka.mitura@cris.org.pl lub
agnieszka.pytlik@cris.org.pl.
Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli zarówno organizacji jak i grup nieformalnych działających na terenie gminy.
HISTORIA OSP ŁUKÓW ŚLĄSKI W PIGUŁCE
OSP Łuków Śląski rozpoczęło swoją działalność wiosną 1931 roku.
Wtedy ze względu, iż OSP powstała na potrzeby wsi, to z dobrowolnych składek jej mieszkańców wybudowano małą remizę na
rozwidleniu ulic Wolności i Jana i zakupiono niezbędny sprzęt. Na
dzień dzisiejszy jednostka OSP Łuków Śląski swoją remizę ma
przy ul. Lipowej (boisko) i liczy 60 członków w tym 30 członków
czynnych. W skład zarządu organizacji wchodzą: Franiszek Niesobski (prezes), Andrzej Kostka (naczelnik), Marcin Cyran
(sekretarz) i Janusz Rozkosz (skarbnik). Remiza naszej jednostki
posiada dwa garaże i zaplecze dla strażaków, posiadamy samochód
bojowy na podwoziu STAR 244 z motopompą PO-5. Staramy się
uczestniczyć we wszystkich akcjach ratowniczo – gaśniczych na
terenie naszego sołectwa i gminy, naszą jednostkę na zawodach
sportowo – pożarniczych reprezentuje drużyna mężczyzn z jednostki, jak i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której może się zapisać każde zainteresowane dziecko jak i młodzież.
OSP

S TRAŻACKIE Ś WIĘTOWA
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Jak co roku, 4 maja z okazji „Dnia Strażaka” w kościołach parafialnych naszej gminy organizowane są msze św. w intencji wszystkich
strażaków w której udział biorą strażacy bezpośrednio zaangażowani
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działacze związku ochotniczych
straży pożarnych, poczty sztandarowe oraz młodzieżowe drużyny
pożarnicze dziewcząt i chłopców, sympatycy pożarnictwa i ich rodziny.
Jest to okazja aby podziękować patronowi strażaków św. Florianowi
za jego opiekę.
Z okazji strażackiego święta w dniu 8 maja w godzinach rannych
na boisku „Orlik” w Piecach przeprowadzono turniej piłkarski młodzieżowych drużyn OSP. Zwyciężyła drużyna miejscowego gimnazjum. Zaś w godzinach popołudniowych na terenie ośrodka sportu i
rekreacji w Łukowie Śl. zorganizowano uroczystą akademię na którą
przybyli strażacy z wszystkich jednostek naszej gminy, poczty sztandarowe, weterani pożarnictwa, młodzież mdp z proporcami oraz
mieszkańcy gminy. Akademię rozpoczął Prezes Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Gaszowicach Jerzy Kawulok, który w swym
wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę ochotniczego pożarnictwa. Podczas części oficjalnej zasłużonym strażakom i działaczom wręczono
odznaczenia. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Prezydium Zarządu Głównego OSP nadało medal honorowy im.Bolesława Chomicza dla dh. Jerzego Kawuloka. Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali dh. Józef Kurko z OSP
Gaszowice, dh. Mieczysław Dragon z OSP Łuków Śl. oraz dh. Roman Frydrych z OSP Czernica. Brązowe medale otrzymali: dh. Beata
Gawlik z OSP Czernica i wójt gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk.
Aktu dekoracji dokonał V-ce Prezes oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego w Katowicach dh. Jerzy Szkatuła.
Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżniono dh. Michała Brachmana z
OSP Czernica, dh. Pawła Kolonko i dh. Rafała Cieśloka z OSP Łuków Śl. Złote odznaki MDP otrzymali: dh. Magdalena Kostka, dh.
Beata Szefczyk, dh. Joanna Boczek, dh. Martina Kołek, dh. Wojciech
Cyran, dh. Tomasz Kolonko, dh. Paweł Żuchowicz - wszyscy z OSP
Łuków Śl. oraz dh. Mariusz Lesiuk z OSP Gaszowice.
Srebrną odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego” otrzymali:
dh.Tomasz Mikułka i dh. Mirosław Soppa z OSP Czernica a aktu
dekoracji dokonał radny sejmiku woj. śląskiego Marian Jarosz. Listy
gratulacyjne nadane przez Prezydium oddziału gminnego OSP otrzymali druhowie: Szymon Korbel, Mariusz Lesiuk, Janusz Roskosz,
Andrzej Kostka, Franciszek Niesobski, Gabriel Błażyczek, Krzysztof
Nowak, Ireneusz Kuś, Krzysztof Magiera i p.o. Prezesa ds. młodzieży Wojciech Kasperzec. Prezes gminny Jerzy Kawulok i jego zastępca Szymon Korbel a także starosta rybnicki Damian Mrowiec wręczyli nagrody dla młodzieży, która w ostatnim czasie brała udział w
turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych szczebla gminnego i powiatowego a także dla uczestników turnieju piłkarskiego.
Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość nie zabrakło radnych
naszej gminy i powiatu. Byli sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele zaprzyjaźnionej 27 drużyny harcerskiej” Pogodne Serca” z Gaszowic. Gościliśmy również 7 osobową grupę strażaków SDH z miasta
Bruntal z Czech z komendantem Miroslavem Sedlaćkem oraz Romanem Bernat na czele.
Mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt strażacki umieszczony na samochodach gaśniczych jak również porównać go do wyposażenia z jakim przyjechali strażacy z PSP w Rybniku.
Miłym akcentem imprezy było przekazanie przez Wójta Gminy Andrzeja Kowalczyka nowoczesnego toru przeszkód dla młodzieży
z OSP Czernica oraz pokazy w wykonaniu młodzieżowych drużyn
pożarniczych. Można było też podziwiać wystawę fotograficzną Jerzego Kawuloka „od iskierki do płomienia” którą obecnie można
zobaczyć w czernickiej bibliotece.
Gospodarze obiektu przygotowali odpowiedni bufet, częstowali tradycyjną grochówką strażacką i kołoczem. Zaś oprawę muzyczną przygotował DJ Sebi.
OSP

MAJ 2010,

NUMER

5 (53)
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M ISTRZOWIE R EJO
20 kwietnia 2010 r. to kolejny
szczęśliwy dzień , który na długo pozostanie w pamięci chłopców SP w Czernicy. Jeszcze raz
pokazali, że „szczypiorniak” to
ich mocna strona. Zawody, na
których tym razem reprezentowali powiat rybnicki zostały
rozegrane na pełnowymiarowej
pięknej hali widowiskowosportowej w Rudniku k/ Raciborza. Do turnieju przystąpiły
także drużyny z SP Kuźni Raciborskiej, SP Rudnik oraz SP
Czerwionka. Kapitanowie drużyn rozlosowali między sobą
kolejność gry w systemie pucharowym. Pierwszy mecz okazał
się być zwycięski przez SP w
Kuźni Raciborskiej z SP Czerwionka 15:8. W drugim meczu
SP Czernica pokonała SP w
Rudniku 14:8. Następnie SP
Czerwionka uległa SP w Rudniku 15:4. Zwycięski dla SP w

U

Z K ALE

DARZA

W ÓJTA

Czernicy mecz finałowy zakoń- W maju 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał
czył się wynikiem 22:7.
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
Skład zespołu stanowili następujący uczniowie: Choroba
Daniel, Krakowczyk Łukasz,
Olszyna Radek, Newe Łukasz,
Tytko Tomasz, Czekała Denis,
Czekała Kamil, Klon Dawid,
Klon Daniel, Kowalski Paweł,
Borecki Aleksander, Wieczorek
Łukasz, Muchowski Denis.
Wszyscy bardzo szczęśliwi,
ogromnie zadowoleni chociaż
nagrodzeni tylko dyplomem
sportowym wrócili do szkoły.
Na apelu szkolnym otrzymali
wyróżnienie, pochwałę i medale ufundowane przez sponsorów. Podziękowania należą się
p. Sylwii Durczok, p. Irenie
Mężyk oraz p. Adamowi Bluszczowi.
Zenobia Mrozek

BIEG WIOS Y
9 maja, w niedzielę odbył się w Rybniku na boiskach piłkarskich za
kąpieliskiem „Ruda” – Bieg Wiosny. Uczestnicy rywalizowali między innymi na dystansie 250m – przedszkolaki oraz na dystansie
1100m – uczniowie szkół podstawowych.
Start uczniów SP Szczerbice zakończył się potrójnym sukcesem w 3
kategoriach.
W biegu przedszkolaków I miejsce zajęła Julia Matuszczyk, II Jakub
Pochcioł, a trzecia była Marta Feliniak – wszyscy z przedszkola w
Szczerbicach.
Całe podium zdominowały również reprezentantki Szczerbic w biegu dziewcząt szkół podstawowych:

6 maja - spotkanie robocze z sołtysami;
6 maja - zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP w Szczerbicach;
8 maja - turniej piłkarski młodzieżowych drużyn pożarniczych
o puchar Wójta Gminy z okazji Dnia Strażaka i festyn w Łukowie
Śląskim. Gościnna wizyta strażaków z Miasta Bruntal;
9 maja - turniej skata w Rogowie;
11 maja - spotkanie nt. wyjazdu przedstawicieli gmin powiatu do
Rumunii, dożynek powiatowych, które odbędą się w Świerklanach
oraz Powiatowego Przeglądu Artystycznego;
11 maja - spotkanie osób niepełnosprawnych oraz seniorów powyżej
85 roku życia, na terenie „Zameczku” w Czernicy;
12 maja - uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka na rybnickim
rynku;
19 maja – spotkanie Gminnej Rady Sportu;
20 maja - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli.

O KROK OD FI AŁU
7 maja 2010r. drużyna chłopców SP w Czernicy pod okiem
swojej nauczycielki w-f Zenobii Mrozek mgr wywalczyła II
miejsce w półfinałach wojewódzkich w piłce ręcznej. Zawody
odbyły się w Łękawicy koło Bielska. Czerniczanie w pierwszym meczu rozgromili kolegów z Żor wynikiem 24:6. Niestety nie udało się im pokonać gospodarzy, którzy w finałowym
meczu wygrali 9:8. III miejsce w tych wspaniałych rozgrywkach zajęli uczniowie z SP w Jastrzębiu Zdroju, zaś IV miejsce
zajęła SP Żory.
Skład reprezentacji: Choroba Daniel, Czekała Denis, Czekała
Kamil, Newe Łukasz, Krakowczyk Łukasz, Olszyna Radek,
Tytko Tomasz. Rezerwowi to: Klon Dawid, Klon Daniel, Muchowski Denis, Wieczorek Łukasz, Folmert Adrian, Kowalski
SP Czernica
Paweł, Górecki Kamil.

- I miejsce Edyta Gołofit;

BIEGALI W RYDUŁTOWACH

- II miejsce Beata Grolik;

Bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice SP Szczerbice w
rozgrywanym corocznie Memoriale Leopolda Hałaczka i Jana
Margicioka w Rydułtowach – 19.04.2010 r. W XVIII już edycji
tego biegu zajęły III miejsce zdobywając puchar oraz nagrody
rzeczowe. Sztafetę tworzyły: Beata Grolik, Aleksandra Widawska, Justyna Konsek, Daria Wieczorek, Edyta Gołofit.

- III miejsce Daria Wieczorek.
Wśród chłopców z ogromną przewagą zwyciężył Jakub Magiera ze
Szczerbic przed uczniem z SP Rybnik, a trzeci linię mety minął
Karol Chluba. Najlepsi zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi.
Wyniki indywidualne przełożyły się na miażdżące zwycięstwo drużynowe Szczerbickich uczniów:

Chłopcy Z SP Szczerbice zajęli IV miejsce.

SP Szczerbice

- I miejsce SP Szczerbice – 18 pkt;

MISTRZ POLSKI ZE SZCZERBIC

- II miejsce SP 5 Rybnik – 58 pkt;

Od sukcesu do sukcesu kroczy uczeń szczerbickiej podstawówki – Piotr Wieczorek, trenujący od 6 lat gimnastykę
sportową w Radlinie. Ostatnio zwyciężył w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży zdobywając złoty medal w ćwiczeniach na poręczach. Brązowy medal przypadł mu za ćwiczenia na koniu z łękami. W ogólnej klasyfikacji wieloboju
zdobył srebrny medal. Trenerem tego utalentowanego, ale
jakże skromnego zawodnika jest Alfred Kucharczyk,
a prezesem klubu jest Ludwik Blanik.

- III miejsce SP 24 Rybnik – 77 pkt.
Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry: 1 i 2 - Dzień Ekologiczny
Przedszkolaków; 3 - Dziewczęca sztafeta biegaczek z SP Szczerbice wraz z
trenerem i dyrektorem szkoły; 4 - Zwycięzcy „Biegu Wiosny”. Strona prawa
od góry: 5 - najlepsza drużyna rejonu w piłce ręcznej, męska reprezentacja
SP Czernica wraz z panią trener; 6 - uczestnicy gimnazjalnego konkursu
wiedzy ekologicznej; 7 - „Dzień Strażaka”, prezentacja pojazdów ochotniczych straży pożarnych przy szkole w Gaszowicach; 8 - Piotr Wieczorek,
trenujący gimnastykę sportową, wielokrotny medalista ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

SP Szczerbice
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