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Szanowni mieszkańcy,

Na zdjęciu koncert z okazji Dnia Kobiet w Czernicy.

kiedy czytacie kolejne wydanie
Informatora Gminnego za
oknami czai się długo oczekiwana wiosna. Ostatnia zima
dała się nam wszystkim we
znaki. Nasze piece pracowały
pełną parą już od końca września co sprawiło, że wielu z nas
nowy rok przywitało koniecznością zakupu kolejnych porcji
węgla. Ale mamy zimową aurę
już za nami. Chcę wszystkim
mieszkańcom podziękować, że
tak dzielnie znosili zimowe
uciążliwości. Wiosna to okres
kiedy na pewno wystąpią kolejne utrudnienia. Wielu z nas
będzie zmagało się z nadmiarem wód gruntowych. Przypomnę w tym miejscu, że to właściciele poszczególnych działek są odpowiedzialni za drożność cieków wodnych przebiegających przez ich teren. Na
pewno w okresie wiosennym
przypomnimy sobie o zasypanych rowach, których podczas
wiosennych opadów będzie
nam brakowało. Cieszę się
bardzo bo wielu naszych
mieszkańców podchodzi po
gospodarsku do swoich obowiązków. Widać już ludzi którzy rozpoczynają porządki
wokół swoich posesji. Niestety
widać także na obrzeżach Gminy szczególnie w rejonie końcówki
ul.
Jerozolimskiej
w Szczerbicach, na końcu
ul. Lipowej w Łukowie Śląskim oraz wzdłuż ulic Sobie-

skiego i Powstańców w Czernicy efekty wiosennych porządków. Leżą tam stare wiadra, worki z odpadami i inne
elementy zaśmiecające pobocza naszych dróg. Apeluję do
wszystkich o gospodarskie
spojrzenie nie tylko na swoje
obejście, ale także na nasze
wspólne tereny. Osoby które
zaśmiecają naszą gminę zasługują na napiętnowanie.
W lutym odbyły się zebrania
wiejskie we wszystkich sołectwach. Wybraliście nowe rady
sołeckie i nowych sołtysów.
Także tam mieliście okazję
zgłaszać swoje wnioski dotyczące dalszych spraw w sołectwach. Okazało się, że aby
osiągnąć pełne zadowolenie
trzeba jeszcze wiele zrobić.
Są to czasami rzeczy duże, ale
są także sprawy drobne, które
utrudniają życie mieszkańcom. Wspólnie z sołtysami
postaramy się realizować
program rozwoju Gminy, aby
ludziom żyło się lepiej i bezpieczniej.
Wiosna to okres radosnego
budzenia się życia. Nasza
przyroda sprawia, że zrobi się
obok nas zielono i kolorowo.
Na te pierwsze wiosenne dni
życzę wszystkim mieszkańcom wspaniałych chwil.
Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk

PLAN IMPREZ W GMINIE GASZOWICE
NA MARZEC i KWIECIEŃ 2011
- 27 marzec, Koncert wiosenny w OKiS Gaszowice;
- 8 do 10 kwietnia, wycieczka do Berlina, organizator OKiS;
- 16 do 17 kwietnia, targi Eko Gaszowice, OKiS Gaszowice;
- 17 kwietnia, Pokaz Potraw Wielkanocnych, sala SP Czernica.
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ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH

W dniu 30 marca (środa) br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu
w Gaszowicach będzie możliwość złożenia zeznań podatkowych za
rok 2010. W godzinach od 9.00 do 13.00 dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku.

II TARGI EKOLOGICZNE
EKO GASZOWICE 2011
W dniach od 16-17 kwietnia b.r. w Ośrodku Kultury i Sportu w
Gaszowicach odbędą się II Targi Ekologiczne EKO GASZOWICE
2011. Wśród wystawców znajdą się firmy oferujące EKOLOGICZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJE
SOLARNE ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. Targom towarzyszyć będzie WYSTAWA KWIATÓW I
KOMPOZYCJI KWIATOWYCH. Zapisy wszystkich firm zainteresowanych udziałem w targach EKO GASZOWICE 2011 przyjmowane są w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, nr tel. 32/ 43 05 485.

OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W GASZOWICACH
ZAPRASZA
W DNIU 27.03.2011 r.
[NIEDZIELA]
NA KONCERT WIOSENNY
O GODZINIE 15.00
W KONCERCIE WYSTĄPIĄ :
ZESPÓŁ AKCENTIS
„Z FLETNIĄ PANA, SAKSOFONAMI
I HUMOREM ŚLĄSKIM„
ZESPÓŁ SINGERS
WSTĘP WOLNY
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE!
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ WYCENY PRZYŁĄCZA!
Z.O.K Gaszowice
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!
1. WYWÓZ FEKALI BECZKOWOZEM

OBOWIĄZKOWE PRZYŁĄCZANIE SIĘ DO KANALIZACJI
Informujemy, że należy składać wnioski o wydanie warunków
technicznych odprowadzania ścieków dla przyłączy kanalizacji
sanitarnej wykonanej w ramach programu ISPA.
Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62.
Przyłączenie się do działającej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach.
Jednocześnie informujemy, że nie obowiązuje 2-letni okres w
ciągu którego należy się przyłączyć do sieci. Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci
kanalizacyjnej.
Urząd Gminy otrzymuje comiesięczne zestawienia wykonanych
przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską. GCI
NIE WYPALAJ

Apelujemy do mieszkańców gminy o zaniechanie procederu
wypalania traw, przypominamy, że jest to bardzo niebezpieczne i zabronione. Wypalanie to bezmyślne niszczenie zieleni,
które przynosi wiele szkody środowisku naturalnemu i niesie za
sobą ogromne ryzyko pożarów.
Trawy po zimie są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą
dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Podczas wypalania traw, łąk czy zarośli ginie cały świat mikrobiologiczny, a w ogniu płoną płazy, gady, ptaki i nawet drobne
ssaki. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów, ponieważ ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się
na obszary leśne i niszczy bezpowrotnie drzewostany.
Wypalanie traw, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest
zabronione i grozi za nie kara aresztu albo do 5 tys. zł grzywny.
Wywołanie pożaru, który może zagrażać życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, może grozić
nawet karą do 10 lat więzienia.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i często duże rozmiary, angażują znaczne siły i środki straży pożarnej. Każda
interwencja to poważny wydatek finansowy, bowiem godzinna
akcja jednego zastępu straży to koszt ok. 500 zł.

2. WYWÓZ ŻUŻLU I GRUZU Z ZAŁADUNKIEM
3. KOSZENIE TRAWY
4. USŁUGA TRANSPORTOWA CIĄGNIKIEM Z PRZYCZEPĄ
5. PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
6. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA KANALIZACJI:
- WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI
- BEZ ROBÓT ZIEMNYCH

Kontakt: Zakład Obsługi Komunalnej, Gaszowice ul.Rydułtowska7
(dobudówka za Ośrodkiem Kultury), tel. (32) 430 54 63.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina posiadaczom zwierząt
gospodarskich tj. bydła, owiec i kóz, o obowiązku natychmiastowego zgłoszenia padnięcia w/w zwierząt. Niewykonanie wyżej określonego obowiązku skutkuje skierowaniem sprawy do organów
ścigania.
Przypominamy dane adresowe Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii: ul. 3 maja 31, Rybnik, tel.(32) 422-86-32,
e-mail: rybnik.miw@wetgiw.gov.pl
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D ZIAŁKA ROLNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY ROLNICZEJ

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt rolny składającej
się z działki nr 3610/477 o pow. 2,4358 ha cena wywoławcza
117.162,00 zł, wadium - 10.000,00 zł.

Działająca przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP komisja do spraw młodzieżowych
drużyn pożarniczych rozpoczęła cykl działań mających na celu
integrację młodzieży szkolnej i MDP na terenie całej gminy.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT.

W dniu 10 marca br. w sali OSP Łukowie Śl. przeprowadzono
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Gaszowice, członkowie MDP działających jednostek
OSP, uczniowie gimnazjum w Piecach oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyłonieni podczas eliminacji środowiskowych.

W/w nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i stanowi własność
Gminy Gaszowice składająca się z działki nr 3610/477 położona jest
w miejscowości Czernica przy ul. Dębowej obręb Czernica k.m.1 dod. 4,
rejestr ewidencji gruntów 870, a zapisana w księdze wieczystej 113641
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gaszowice przedmiotowa nieruchomość częściowo położona jest
w terenie rolniczego wykorzystania o symbolu planu A-RP, oraz częściowo położona jest w terenie zieleni ekologicznej o symbolu planu A-ZE.
Kształt nieruchomości w rzucie poziomym regularny, ukształtowanie
pionowe terenu w zasadzie płaskie i lekko nachylone w południowej jej
części. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii
kolejowej. Aktualnie teren jest użytkowany rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą ul. Dębową. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem
obciążeń ani zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2011 r. o godz.10 w Urzędzie Gminy
Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać
wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 23.03.2011 r. na konto
Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Rybniku 70 8455 0000
2001 0011 1100 0002. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty
wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed
zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi
nabywca.
Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest
osoba fizyczna,
- aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli
uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego
winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.
- dowód wniesienia wadium,
Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne
pełnomocnictwo.
Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki
Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie tel. (0-32) 43271-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

DROGA TO NIE MIEJSCE ZABAW

Nasze drogi gminne są w stosunkowo dobrym stanie technicznym.
Prowokuje to niektórych kierowców do przekraczania dozwolonych szybkości. Często łamią prawo tak że nasi mieszkańcy, zdarza sie, że są to nawet nasi znajomi lub sąsiedzi. Nie bądźmy obojętni na szaleńcze jazdy motocyklistów, motorowerzystów. Przecież wszyscy kierowcy znają znaki i powinni rozumieć, co oznacza znak ograniczeni prędkości do 30, 40 km/h.
Inną sprawą jest kwestia zabaw naszych pociech w obrębie pasa
drogowego. Zabawy dzieci na drogach mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na to gdzie i jak spędzają czas Nasi najmłodsi mieszkańcy.

Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem OTWP w formie
testu 30 pytań gdzie należało zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź.
W grupie szkół podstawowych zwyciężyli:
I miejsce – Dariusz Chruszcz z MDP Gaszowice,
II miejsce – Patrycja Kuś – SP Gaszowice,
III miejsce – Oskar Mandrysz SP Szczerbice.
W grupie gimnazjalistów :
I miejsce – Denis Lesiuk – MDP Gaszowice,
II miejsce – Kamil Chruszcz – MDP Gaszowice,
II miejsce – Mateusz Kostaka – MDP Łuków Śl.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Marcin Musiolik – MDP Szczerbice,
II miejsce - Paweł Żuchowicz – MDP Łuków Śl.
III miejsce – Daniel Tomanek – MDP Szczerbice.
Zwycięzcy z poszczególnych grup będą reprezentować naszą gminę
na eliminacjach powiatowych.
Zaś w dniu 12 marca br.w hali sportowej OKiS w Gaszowicach
przeprowadzono VI halowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawody rozegrano w konkurencji
ćwiczeń bojowych, biegu sztafetowego oraz rozpoznania sprzętu
i armatury p.poż. a także wykonanie węzłów strażackich.
W klasyfikacji generalnej chłopców zwyciężyła drużyna z OSP
Szczerbice przed OSP Gaszowice i OSP Czernica. W grupie dziewcząt I miejsce OSP Czernica.
J.K.

NIE POZWÓL ŚMIECIĆ
Pomimo tego, że większość mieszkańców naszej gminy
posiada kosze na śmieci to jednak zdarza sie, że idąc na
spacer natkniemy się na porzucone odpady. Zwracajmy
uwagę na to, kto próbuje nielegalnie wyrzucać odpady,
jeśli to możliwe to spiszmy numery rejestracyjne, zgłośmy fakt zaśmiecania straży gminnej lub policji. Zidentyfikowany właściciel porzuconych odpadów może
otrzymać mandat w wysokości 500zł. W przypadku
kiedy nie złapiemy lub gdy nie można ustalić osoby
wyrzucającej śmieci to posprzątanie terenów gminnych
płacone jest z Naszych wspólnych pieniędzy tj. budżetu
gminy.
OŚ
WCZASY
Ostanie wolne miejsca nad polskie morze, termin od 2 do 15 czerwca br., cena – 980 zł.
Telefon kontaktowy: 32/430 61 78; 696 13 55 60.
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DZIECI NAGRODZONE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „PODRÓŻE W ŚWIAT
BAJKI I BAŚNI” ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE W CZERNICY
W RAMACH KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE
W kategorii dzieci 5- letnich nagrodzono następujące prace:
I miejsce – Emilia Szymiczek Przedszkole Gaszowice
II miejsce – Damian Tarabura Oddział „0” przy SP Szczerbice
Wyróżnienia:
Przedszkole Czernica: Paulina Appel, Amelia Kukuczka, Marcelina Masarczyk.
Przedszkole Gaszowice: Oliwia Pytlik, Madzia Musioł.
W kategorii dzieci 6- letnich nagrodzono następujące prace:
I miejsce: Emilia Kostelnik Przedszkole Czernica
II miejsce: Roksana Sumper i Paulina Paprotny Przedszkole Czernica oraz
Mateusz Papierok Oddział „0” przy SP Szczerbice
Wyróżnienia:
Oddział „0” przy SP Szczerbice: Dawid Papierok, Damian Granieczny,
Tomek Biegański, Łukasz Procek, Wiktoria Wojtek.
Przedszkole Gaszowice: Wiktoria Szweda, Oliwia Rek, Krakowczyk Daria.
Przedszkole Czernica: Emilia Męcińska, Romek Kubek.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym w konkursie i dziękujemy
pozostałym dzieciom, które włączyły się wraz z nami do wspólnego malowania.
Wyróżnione prace można oglądać na korytarzu naszego przedszkola.
Małgorzata Gruszka

ZREALIZOWANY PROJEKT
Dnia 10 lutego zakończył się projekt pn. „W KRAINIE BAJEK I BAŚNI”
w ramach konkursu - Działaj Lokalnie. W tym dniu dla babć i dziadków dzieci przygotowały przedstawienie teatralne pt. ,,Królewna Śnieżka”,
które odbyło się w Ośrodku Kultury „Zameczek”.
Wszystkie stroje potrzebne do przedstawienia uszyte zostały przez rodziców, babcie oraz personel przedszkola.
W ramach projektu dzieci z przedszkola brały ponadto udział w:
- zajęciach organizowanych w przedszkolu i bibliotece publicznej;
- przedstawieniu pt. ,,Kopciuszek'' przygotowanym przez Gimnazjalistów
w Piecach oraz dwóch przedstawieniach przygotowanych przez uczniów SP
w Czernicy tj. ,,Zaczarowany las”- teatr lalek oraz ,,Pinokio”;
- międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym;
- oraz ,,Bajkowym Podwieczorku”.
Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców z każdej grupy przedszkolnej
powstał ,,Bajkowy korytarz”, na którym pojawiły się znane postacie z ulubionych bajek dzieci. Szkice scenografii zawdzięczamy panu Franciszkowi
Nieciowi.

CZTEREJ WSPANIALI!
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach ma się czym pochwalić:
czterej laureaci konkursów przedmiotowych to powód do dumy. Niesamowicie zdolni, specjaliści w swoich dziedzinach. Ania Cichoslaureatka Międzyszkolnej Ligii Języka Angielskiego - świetny wynik
zapewnił jej czwarte miejsce na liście zwycięzców. Natomiast laureaci
przedmiotowych konkursów na szczeblu wojewódzkim - Kasia Sobik
(język polski), Agata Woźnica (biologia), Kamil Bugdol (fizyka)
znaleźli się wśród dwunastu najlepszych. Są oni dowodem na to, że
solidna praca połączona z pasją daje pozytywne efekty. Radość i poczucie dobrze wykonanej pracy opiekunów (Justyny Sitek-Drapała,
Beaty Grinspek, Barbary Walczak, Iwony Sobik, Andrzeja Mrozka,
Hanny Goworowskiej) udziela się wszystkim. Gratulujemy nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim naszym wygranym. D.G.

NASZ CZŁOWIEK W
„BITWIE NA GŁOSY”
Mateusz Piecowski – absolwent
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach. Jest wokalistą zespołu SINGERS z Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
działającego przy Gimnazjum w
Piecach oraz solistą chóru BEL
CANTO z Gaszowic. Znany
z profesjonalizmu, niesamowitego talentu i twórczej pracy. Ostatnio zrobił kolejny krok w swojej wokalnej
karierze.
W „Bitwie na głosy” występuje w szesnastce lidera zespołu FEEL – Piotra
Kupichy.
Trzymamy kciuki i… głosujemy!
Emisja programu – sobota godz. 20.00 TVP2

Ogłoszenie
Zapisy do przedszkoli gminnych prowadzone są do 31 marca br.
GRUPA TEATRALNA W OŚRODKU KULTURY
„ZAMECZEK” W CZERNICY
Zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku do współtworzenia
nowej grupy teatralnej. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek od
godziny 16 do 18. Program zajęć będzie dostosowywany do wieku,
poziomu umiejętności, zainteresowań i potrzeb grupy. W trakcie zajęć
teatralnych grupa będzie pracować nad szeroko rozumianym warsztatem aktorskim
Wszystkie zajęcia będą zmierzać ku stworzeniu autorskiego spektaklu,
który będzie efektem wspólnej pracy i wspólnych działań artystycznych
wszystkich osób biorących udział w próbach.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Chwałek Tel: 604954567; kchwalek@tlen.pl

Przy okazji pragniemy podziękować następującym osobom za szycie kostiumów. Babciom: Ernie Strupowskiej, Irenie Kula, Anecie Borowieckiej,
Anieli Appel. Mamom: Iwonie Bugdol, Sylwii Durczok, Katarzynie Mandrysz, Katarzynie Czogalik, Monice Kubek, Justynie Mróz – Muszalik,
Iwonie Kostelnik, Annie Tlon, Justynie Szmajduch oraz pani kucharce z
przedszkola Danucie Boczek.
Dyrektor przedszkola dziękuje babciom i dziadkom za pieniądze przekazane
na rzecz przedszkola. Ze środków tych zakupiono rolety i firany do jednej
Małgorzata Mizyn
z sal.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży
dziękuje wszystkim organizatorom półkolonii zimowych 2011 w naszej
Gminie tj. szkołom podstawowym, gimnazjum, GKRPA oraz Stowrzyszeniu
U’RWIS i sponsorom. Szczególne podziękowanie kierujemy do kierowników półkolonii p.S.Mazurek, p.A.Chowaniec, p.G.Krakowczyk, p.I.Witek,
p.A.Mrozek, p.A.Wawoczny oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców,
którzy nieodpłatnie sprawowali opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie
Halina Rybarz-Adamik, Przew. Komisji
zajęć już od kilku lat.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych
za rok 2011, będzie można uzyskać od pracownika Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z Rybnika, w każdy czwartek od 15 marca do 15 maja w
Referacie Rolnictwa tutejszego Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.
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MISTRZOWIE POWIATU W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach zwyciężyli w kategorii
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w zawodach o Mistrzostwo
Powiatu Rybnickiego w Łyżwiarstwie Szybkim. Chłopcy powtórzyli swój
rezultat sprzed roku ponownie pokonując swoich rywali, natomiast dziewczyny zmobilizowane sukcesem kolegów dołożyły wszelkich starań aby
również zwyciężyć. Po emocjonujących zawodach upragnione medale zawisły na szyjach zwycięzców. Miano najlepszego zawodnika indywidualnie
w kategorii chłopców wywalczył Dariusz Chruszcz (uczeń klasy IV), wicemistrzem został Mateusz Szryt obaj SP Gaszowice. Wśród dziewcząt trzecią
lokatę zajęła Katarzyna Cieślik (zespół SP Gaszowice II). Zawody rozegrano 2 marca na lodowisku w Pszowie. Zwycięskie drużyny dziewcząt
i chłopców z SP Gaszowice wywalczyły awans na zawody wojewódzkie
w Jastrzębiu Zdróju.
Wyniki w kategorii dziewcząt:
I miejsce – Gaszowice I

Z K ALENDARZA W ÓJTA
W styczniu i lutym 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
29 stycznia - zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gaszowice;
31 stycznia - ostatnie spotkanie Rady Sołeckiej w Gaszowicach;
1 luty - podpisanie aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska w sprawie programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków;
3 luty - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
4 luty - gala wręczenia nagród dla przedsiębiorców przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Czerwionce-Leszczynach;
od 7 do 11 lutego odbyły się we wszystkich sołectwach gminy zebrania sołeckie, na których zostali wybrani nowi sołtysi i nowe rady
sołeckie;

II miejsce – Jankowice
III miejsce – Lyski
IV miejsce – Pstrążna
V miejsce – Gaszowice II
Wyniki w kategorii chłopców:
I miejsce – Gaszowice I
II miejsce – Czernica

10 luty - dzieci przedszkolne z Czernicy wystąpiły w przedstawieniu
z okazji Dnia Babci i Dziadka w ramach konkursu – „Działaj Lokalnie”;
11 luty - spotkanie dzieci Gaszowic z babciami i dziadkami z okazji
Dnia Babci i Dziadka;
12 luty - uroczystość 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic w OKiS Gaszowice;

III miejsce – Pstrążna

14 luty - spotkanie robocze w sprawie organizacji Powiatowego
Turnieju Artystycznego i Powiatowych Dożynek;

IV miejsce – Lyski
V miejsce – Jankowice
VI miejsce – Gaszowice II
Składy zespołów:
Dziewczyny I zespół – Bugdoł Wiktoria, Chruszcz Małgorzata, Kostur
Dagmara, Kula Sonia z klasy VI.
Dziewczyny II zespół – Cieślik Katarzyna, Sulka Weronika, Oleś Zuzanna,
Wojaczek Julia uczennice klas V.
Chłopcy I zespół – Chruszcz Dariusz klasa IV, Zientek Szymon, Szryt Mateusz klasa V oraz Pawlik Dawid z klasy VI.
Chłopcy II zespół – Kempe Jakub, Chwila Bartosz, Geratowski Maciej klasa
Opiekun - Łukasz Wojaczek
IV, Winiarski Bartosz klasa V.
TURNIEJ MINI SIATKÓWKI
Dnia 24 lutego br. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach była gospodarzem
Mistrzostw Gminy Gaszowice Szkół Podstawowych w mini-siatkówce.
Uczestnicy rywalizowali grając w czteroosobowych składach, na boisku
o wymiarach 7m x 7m. Set trwał do 25 pkt a tiebreak do 15. Turniej był
przeprowadzony systemem „każdy z każdym”. Zmagania młodych siatkarek
i siatkarzy obserwował między innymi Wójt Gminy Gaszowice –
pan Andrzej Kowalczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP
Szczerbice Karina Stępień, a także prezes Szkolnego Związku Sportowego
w Rybniku – pan Stefan Adamczyk.
Wszystkie szkoły zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami. Zwycięzcy turnieju będą reprezentowali Gminę Gaszowice w zawodach powiatowych które odbędą się w Jankowicach.
Wyniki Mistrzostw Gminy w mini-siatkówce:

18 luty - Sekretarz Gminy i Kierownik USC były z życzeniami u
Stuletniej Jubilatki mieszkanki Gaszowic pani Józefy Pyszny;
20 luty - podsumowanie sezonu 2010 rajdów samochodów organizowany przez Automobilklub z Rydułtów;
22 luty - spotkanie w sprawie współpracy telewizji TVT;
24 luty - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
24 luty - turniej w mini siatkówce w SP Szczerbice;
24 luty - spotkanie seniorów w Czernicy;
24 luty - koncert galowy w Suminie z okazji wydania przez stowarzyszenie „Sumina” kolejnej płyty muzycznej, połączony z corocznym rozdaniem wyróżnień Nasz Solidny Partner.
DBAJ O NIERUCHOMOŚĆ
Zgodnie z przepisami prawa lokalnego, nieruchomość powinna
być porządkowana w szczególności poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi, itp. Straż Gminna ma prawo sprawdzić czy nieruchomość jest uporządkowana. Kto nie wykonuje obowiązków
określonych w uchwale Rady Gminy podlega karze grzywny.
Agnieszka, Mielimonka Martyna, Ozarowska Judyta, Mazurek Martyna,
Chrapek Alicja.
Chłopcy

Dziewczęta

Szczerbice – Gaszowice 2:0 (25:15; 25:14), Szczerbice-Czernica 2:0
(25:12; 25:17), Gaszowice-Czernica 2:1 (25:19; 12:25; 16:14)

Szczerbice – Gaszowice 2:0 (25:12; 25:13), Szczerbice-Czernica 2:0 (25:12;
25:8), Czernica-Gaszowice 2:1 (24:26; 25:16; 15:8)

1. SP Szczerbice 4 pkt

1. SP Szczerbice 4 pkt
2. SP Czernica 3 pkt
3. SP Gaszowice 2 pkt
Reprezentacja SP Szczerbice: Szczygieł Elżbieta – kapitan, Piekarska Roksana, Konsek Justyna, Ochojska Magdalena, Gabryszewska Julia, Kucharska

2. SP Gaszowice 3 pkt
3. SP Czernica 2 pkt
Reprezentacja SP Szczerbice: Dróżdzel Adam – kapitan, Pojda Jakub,
Gembalczyk Łukasz, Stępień Jan, Wojtek Kamil, Chluba Karol, Mandrysz
Oskar, Skorupa Adam, Nosal Daniel, Konsek Jakub.
Zawody Powiatowe odbyły się w dniu 16 marca br.

B.L.

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry:1 - Mistrzostwa Powiatu w Łyżwiarstwie, 2 - zwycięzcy turniej mini siatkówki w Szczerbicach; 3 - turniej wiedzy pożarniczej;
strona prawa od góry: 4 - laureaci konkursu przedszkolnego
plastycznego; 5, 6 - przedstawienie „Królewna Śnieżka” w wykonaniu przedszkolaków z Czernicy; 7 – najzdolniejsi gimnazjaliści z Piec.
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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