B IULETYN U RZĘDU G MINY G ASZOWICE

K WIECIEŃ 2011, NUMER 4 (64) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Na zdjęciach Koła Gospodyń Wiejskich podczas wystawy potraw
wielkanocnych w Czernicy, 17.04.2011 r.
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PLAN IMPREZ W GMINIE GASZOWICE
MAJ 2011
- 5 maja, akademia z okazji Dnia Strażaka;
- 14 - 15 maja, Dni Województwa Śląskiego w Łukowie Śląskim;
- 26 maja, koncert z okazji Dnia Matki, OKiS Gaszowice.
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON

Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych
w przydomowe oczyszczalnie ścieków
Po przeprowadzonych kontrolach posesji straży miejskiej pod
względem przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
stwierdzono, że na terenie naszej gminy istnieją przydomowe
oczyszczalnie ścieków, które nie zostały jeszcze zgłoszone do
eksploatacji.

Jednocześnie w dniach 4-6 maja br. na terenie Zakładu Obsługi
Komunalnej w Gaszowicach przeprowadzona będzie zbiórka zużytych opon samochodów osobowych dostawczych i ciężarowych.
Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia i
inne ). Opony prosimy dostarczać do siedziby ZOK w Gaszowicach
przy ul.Rydułtowskiej w godzinach 7.00 -15.00.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z
art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód podlegają zgłoszeniu. Eksploatujący
oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed
rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji
oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię
objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie
6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w
terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo
zaprzestania działalności lub zmianie danych.

ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, od czynności złożenia
zgłoszenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 120 zł.

Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 4 do 6 maja
2011r. (środa - piątek) zbiórkę zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte są m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt
komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.
KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie na tyłach
budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej piekarni) w godzinach 8.00 - 14.00. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny jest odpadem i nie można go umieszczać w pojemnikach z odpadami komunalnymi.

Firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych zaproponowały następujące terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych w 2011 roku:
- dla klientów firmy Naprzód: Czernica, Łuków Śląski Piece – 27
kwietnia oraz 26 października; Gaszowice – 28 kwietnia oraz 27
października; Szczerbice – 29 kwietnia oraz 28 października;
- dla klientów firmy Remondis – 18 czerwca;
- dla klientów firmy Transgór – 26-27 kwietnia ( wraz z sprzętem
elektrycznym);
- dla klientów firmy Zef – na podstawie zlecenia klienta.
O szczegółowe warunki prowadzonych zbiórek prosimy zwracać
się bezpośrednio do firm komunalnych.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
organizuje w dniach 7 – 9 października 2011r.
WYCIECZKĘ DO WIEDNIA
W programie wycieczki: zwiedzanie WIEDNIA, SCHONBRUNN,
KAHLENBERG
wyjazd o godz. 6.00 z parkingu przy OKiS
Koszt: 550 zł od osoby
Zaliczka w wysokości - 150 zł płatna do 31.05.2011r.
Pozostała kwota tj. 400 zł płatne do 31.07.2011r.
Zapisy w kawiarni Ośrodka.
Cena wycieczki obejmuje: opiekę pilota, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie i transport autokarem.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Zgłoszenie instalacji emitującej pole elektromagnetyczne
Urząd Gminy Gaszowice informuje, że z dniem pierwszego
stycznia wszedł obowiązek zgłoszenia instalacji emitującej pole
elektromagnetyczne, dla których równoważna moc promieniowana izotopowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300
GHz.
Instalacje które były czynne przed 1 stycznia 2011 r. ostatecznie
można zgłosić do 30 czerwca br.
Wzór zgłoszenia oraz wymagania dotyczące zakresu danych
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
z dnia 2 lipca 2010r.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, od czynności złożenia
zgłoszenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 120 zł.
Informacje zawarte w zgłoszeniu należy także przedłożyć państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

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. Unikający przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzonej przez
Straż Miejską.
GCI
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W IOSENNE S POTKANIE S ENIORÓW
21 marca br. w pierwszy dzień wiosny odbyło się w hali OKiS-u kolejne spotkanie Seniorów (od 75 roku życia) z sołectwa Gaszowice.
Tradycyjnie już Seniorzy przyjęli nasze zaproszenie, z czego bardziej
się cieszymy, i tłumnie przybyli, aby w miłej atmosferze wspólnie
spędzić czas. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Sekretarz Gminy pani Sabina Mańczyk oraz Proboszcz ksiądz Marek Paszek. Nasi
goście mieli okazję oklaskiwać ciekawy program artystyczny swoich
wnuków i wnuczek, przygotowany przez p.Karinę Marcol i p.Ewę
Bizoń. Panie z KGW z Gaszowic w pięknych kolorowych śląskich
strojach, zaśpiewały ułożone przez siebie piosenki, które tematycznie
związane były z naszą miejscowością. Co roku uroczystość tę uświetnia także Chór Bel Canto, który wystąpił z pięknymi pieśniami Maryjnymi, z nową solistką Agnieszką Stryczek. Wystąpiła ona także dodatkowo solo z wybranymi swoimi piosenkami. Na zakończenie programu artystycznego niezawodny Antoni Kremzer zagrał na akordeonie kilka śląskich piosenek. W śpiewaniu towarzyszył mu także wiceprezes chóru p.Józef Korbel oraz wszyscy obecni na sali. Wiosenną
atmosferę w czasie spotkania podkreśliły kolorowe prymulki oraz
uśmiech na ustach naszych Gości. Organizatorami jak co roku byli
Radni z Gaszowic, Rada Sołecka i OKiS. Spotkanie prowadziła nasza
niezastąpiona pani dyrektor Sylwia Mazurek, której bardzo dziękuję.
Dziękuję także: Urzędowi Gminy, pracownikom OKiS-u, paniom z
KGW, p.Gabrysi Kasperzec, nauczycielkom i młodzieży, chórowi Bel
Canto z dyrygentem na czele, solistom – Agnieszce, Antoniemu i
Józefowi, a także cukierni państwa Komor i kwiaciarni K i D Krauze.
Halina Rybarz-Adamik
Serdecznie dziękuję wszystkim!
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei
i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w
gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja
życzy Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP

Rozmowa

z BOGDANEM MARCINKIEWICZEM,
śląskim posłem do Parlamentu Europejskiego. Członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Transportu i
Turystyki (TRAN). Pochodzący ze Świerklan eurodeputowany znany jest
ze swojego uporu i determinacji w prowadzeniu spraw bezpośrednio
związanych z naszym górnictwem i gazownictwem. W Parlamencie Europejskim uważany jest za specjalistę w tej dziedzinie. W Komisji TRAN
skupia się przede wszystkim na rozwoju polskich kolei dużych prędkości.
Obecna sytuacja polityczna w Europie nie jest dobra dla polskiego
górnictwa. Ogromne pieniądze kierowane są w stronę niskoemisyjnych źródeł energii. Węgiel do nich nie należy. Jaki to będzie miało
wpływ na firmy górnicze?
Staram się ze wszystkich sił zmienić niekorzystny obraz polskich kopalń.
Wojna domowa w Libii. Uszkodzona elektrownia jądrowa w Japonii.
Jasno widać, że węgiel jest w tej sytuacji paliwem bardzo stabilnym cenowo. Jest przy tym wola, by rozwijać technologię CCS. W tej chwili
wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla jest bardzo drogie,
ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Bez kopalń, które mają
na pewno niekorzystny wpływ na środowisko, okoliczne miasta i gminy
będą miały utrudniony rozwój, nie zapominając o trudnościach dla pracowników tych zakładów i ich rodzinach.
Czy na Śląsku mamy szansę eksploatować na szeroką skalę popularny ostatnio gaz łupkowy?

ZJAZD GMINNY ZWIĄZKU OSP
W Łukowie Śl. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w którym uczestniczył 24 delegatów
z poszczególnych OSP Gminy Gaszowice oraz ustępujący zarząd,
a także goście zaproszeni. Celem zjazdu było podsumowanie swej
pięcioletniej działalności oraz wybór nowych władz. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został ponownie wybrany dh Jerzy Kawulok
z OSP Czernica.
Również ponownie zostali wybrani: wiceprez. - dh Szymon Korbel
z OSP Gaszowice, sekretarz - dh Elżbieta Kasperzec z OSP Gaszowice, skarbnik - dh Witold Ryszka z OSP Szczerbice. Komendantem
gminnym został ponownie dh Czesław Kasperzec z OSP Gaszowice.
Do zarządu weszli: wiceprez. ds. MDP- dh Marcin Cyran z OSP Łuków Śl, dh Andrzej Kostka z OSP Łuków Śląski oraz dh Mirosław
Soppa z OSP Czernica i dh Sebastian Syrek z OSP Szczerbice. Wybrano również przedstawicieli do zarządu powiatowego
w osobach: dh Czesław Kasperzec i dh Jerzy Kawulok. Na zjazd powiatowy wybrano dh Witolda Ryszka, Rudolfa Korbel, Andrzeja
Kostka oraz Jerzego Kawulok.
Zjazd gminny przyjął nowe zadania i nowe kierunki działania które
będą systematycznie wdrażane i realizowane dla dobra wszystkich
gminnych jednostek OSP.
OSP

SPOTKANIE SENIORÓW W PIECACH
Dzień Seniora odbyło się 4 kwietnia br. o godz. 16.30 w Świetlicy
w Piecach. Pogoda była niespecjalnie ładna, padało i było pochmurnie.
Z zaproszenia na spotkanie skorzystało 25 seniorów. Wśród nich najstarsza była Pani Barbara Kondrot i Pan Edmund Zdziebczok - którzy
zostali uhonorowani bukietem kwiatów. Imprezę zorganizowała Rada
Sołecka oraz KGW Piece. Program artystyczny wykonały Świetliki,
które przygotowała pani Sonia Nowak. Wśród zaproszonych gości był
Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk oraz ksiądz proboszcz
Marek Paszek. Panie z KGW przygotowały smaczny poczęstunek
ciasto i kawusie oraz przesmaczne kanapeczki. Cała impreza odbywała
się w miłej i melodyjnej atmosferze - Panie z Koła Gospodyń pośpiewały wraz z seniorami piosenki ich młodości, które łączą pokolenia.
Całe popołudnie minęło wesoło i przyjemnie, każdy senior otrzymał
przygotowane przez Świetlików gniazdko wielkanocne, oraz słodki
upominek. Organizatorzy Dnia Seniora zapraszają wszystkich za rok.

Niestety temat tego źródła paliwa najpewniej nie dotyczy naszego regionu. Na północy województwa mogą znajdować się łupki zawierające gaz,
ale tylko tam. Natura nie poskąpiła nam jednakże metanu w węglu. To z
jednej strony największe zagrożenie dla górników, z drugiej jednak szansa na eksploatację gazu z rejonów nienadających się w tej chwili do eksploatacji. Mam tu na myśli obszary kopalni Moszczenica, 1-Maja i Morcinek.
Rozumiem, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne możemy
spać spokojnie.
Niestety nie! Na pewno ważny dla regionu jest interkonektor, który w
okolicach Cieszyna połączy polską i czeską sieć gazową. Docelowo popłynie nim blisko 3mld m³ gazu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne staram się pracować na rzecz całego kraju, a nie tylko poszczególnych regionów. Mamy jednak spore sukcesy. Budowany w Świnoujściu
terminal gazowy to na pewno ogromny krok w stronę szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.
Kwestia, która mocno elektryzuje mieszkańców to słynny już podatek
od wyrobisk górniczych. Mówi się, że to przysłowiowy „gwóźdź do
trumny’’ polskiego górnictwa?
Rozumiem, że budżety gmin w znacznym stopniu opierają się o to źródło
finansowania. To rozwiązanie nie jest tak naprawdę korzystne dla żadnej
ze stron. Gminy intensywnie drenując spółki węglowe doprowadzą do ich
bankructwa. Z drugiej jednak strony bez kompromisu nie ma mowy o
zgodzie mieszkańców na prowadzenie eksploatacji w nowych obszarach
górniczych. Według najnowszych szacunków spółki stracą z racji tego
podatku blisko 1,5 miliarda złotych rocznie. Przy korzystnej koniunkturze
da się udźwignąć takie obciążenie. Jeśli jednak znów dopadnie nas kryzys
jak w 2009 roku, to możemy mieć spory problem. Być może podatek
należałoby uzależniać od wyników finansowych poszczególnych spółek?
Tymczasem ogromne ciężarówki intensywnie niszczą lokalne drogi. Czy możliwe jest, że nie będziemy płacić za przejazd południowym odcinkiem autostrady A1?
Darmowa autostrada na terenie aglomeracji to sprawa priorytetowa dla
wszystkich. Bez względu na opcję polityczną i przekonania. Rozwój
regionu przy jednocześnie zatłoczonych drogach lokalnych będzie znacznie utrudniony. Śląsk jako motor polskiej gospodarki potrzebuje swoistego doładowania, którym będzie zapewne darmowa autostrada A1, aż po
lotnisko w Pyrzowicach.
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WIECZÓR Z ANDERSENEM

WEŹ UDZIAŁ W DARMOWYCH SZKOLENIACH!

W primaaprilisowy, piątkowy wieczór już po raz czwarty biblioteka
SP w Gaszowicach wraz z biblioteką gminną zorganizowały
„Wieczór z Hansem Christianem Andersenem”. Ponad trzydziestu
uczniów na kilka godzin przeniosło się w magiczny świat baśni
i legend, które zawdzięczamy duńskiemu baśniopisarzowi. Dzieci
z niezwykłym entuzjazmem brały udział w różnego rodzaju szaradach, zgadywankach, krzyżówkach, układankach, które nie tylko
bawiły, ale i pogłębiały wiedzę na temat Andersenowskich opowieści. Ogromnym uznaniem cieszył się specjalny konkurs, polegający
na wykonaniu ilustracji do wybranej baśni. Niezwykłą atmosferę
zapewniły sprawujące nad całością pieczę Stanisława Janyga wraz
z Grażyną Waliłko.

Jesteś kobietą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo? Zajmujesz
się domem, wychowywaniem dzieci, a do tego mieszkasz w gminie
Gaszowice ?

O potrzeby ciała – wspaniałą kolację i upominki dla wszystkich
uczestników wieczoru zatroszczyła się Helena Białek wraz z pracownikami OKiS-u. Dzieci doceniły ich trud, palmę pierwszeństwa
przyznając zapiekankom, które, w opinii najwytrawniejszych smakoszy, zostały podniesione do rangi dzieła sztuki kulinarnej.

- udowodnisz sobie i innym, że bycie cudowną mamą nie wyklucza
pracy zawodowej! (WARSZTATY MOTYWACYJNE)

Czas – jak to w baśniach bywa – rządził się tego wieczoru własnymi prawami. Z wybiciem godziny dziesiątej rozległy się gromadne
jęki zawodu, towarzyszące momentowi zakończenia zabawy.
„Szkoda, że tak krótko” – słowa dzieci tylko potwierdzają, że warto
w niecodzienny, atrakcyjny sposób pokazywać świat baśni, który
dla wielu z nas pozostał nieodłącznym elementem dzieciństwa, do
którego czasami chciałoby się powrócić.
SP G-ce
WIZYTA KUBUSIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Od października ubiegłego roku przedszkole w Czernicy bierze
udział w programie: „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”.
Głównym celem tego programu jest wzbogacenie wiedzy dzieci na
temat ochrony naszego środowiska. Ponadto przez cały okres trwania programu promowaliśmy zdrowy tryb życia, a co za tym idzie
właściwe odżywianie się. Dzieci brały udział w wielu ciekawych
działaniach takich jak: wykonanie soku z marchewek, pieczenie
babki marchewkowej, budowanie karmników, obchodach Zielonego Dnia i Pierwszego Dnia Wiosny, sadzenie warzyw i kwiatów,
wykonanie sałatki owocowej i zdrowych kanapek. W ramach programu dzieci również brały udział w konkursach plastycznych,
a nawet zbierały baterie. Owocem tej ciężkiej pracy będzie Certyfikat Zielonego Przedszkola, który otrzymamy po wcześniejszym
przygotowaniu raportu.
Małgorzata Gruszka
PIERWSZY BABSKI COMBER W ŁUKOWIE ŚL.
13 marca br. w sali OSP w Łukowie Śląskim zorganizowany został
przez sołtysa Witolda Czerny i radną Barbarę Watoła Pierwszy
Babski Comber. Brało w nim udział 85 kobiet. Organizatorzy zadbali o oprawę artystyczną i mały poczęstunek. Oprawa muzyczna
Zespół TOMI, nie zabrakło też występów uzdolnionych wokalnie
i muzycznie młodych ludzi naszej gminy. Odbył się również pokaz
mieczy, wystąpiła „Lady GAGA”. Uczestnicy podzieleni byli na
dwa stoły, które rywalizowały z sobą w konkursach było WESOŁO. Mamy nadzieję że imprezę uda nam się organizować cyklicznie
co roku i będzie się cieszyć powodzeniem.
Barbara Watoła
DZIĘKUJEMY ZA POMOC!
Współpraca pomiędzy mieszkańcami i Urzędem Gminy na rzecz
poprawy stanu naszego lokalnego środowiska zaowocowała ukaraniem dwóch właścicieli nieruchomości mandatami. Niestety pomimo naszych informacji o obowiązku posiadania koszy na odpady są
jeszcze właściciele, którzy uchylają się przez podpisaniem umów na
odbiór nieczystości stałych i ciekłych. Prostsze, lecz jak wynikło
kosztowniejsze było wywożenie śmieci do lasu oraz w miejsca
gdzie nie ma zabudowań. Mieszkańcy nieruchomości sąsiadujących
z tymi terenami chcą mieć jednak swoje bezpośrednie sąsiedztwo
utrzymane w czystości. Dzięki spisaniu i podaniu nam numerów

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach! Uczestnicząc
w projekcie, z łatwością pogodzisz życie rodzinne z zawodowym!
Dzięki nam:
- zdobędziesz wiedzę na temat praw kobiet na rynku pracy
(WARSZTATY Z PRAWA PRACY)
- nauczysz się umiejętnie i świadomie kierować własną karierą
(WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM)

- a także zdobędziesz praktyczną umiejętność własnego wizażu
(WARSZTATY Z WIZAŻYSTĄ)
UWAGA – NA CZAS SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY OPIEKĘ NAD
MAŁYMI DZIEĆMI
Każda z uczestniczek otrzyma certyfikat potwierdzający udział
w projekcie. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy do dnia
15.05.2011r., formularz zgłoszeniowy na stronie: www.b4f.org.pl
Kontakt: Fundacja Business for Future, ul. Wysoka 15/17 Rybnik,
tel. 32 422 87 03
www.b4f.org.pl; mail: monika.czubak@b4f.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ŚWIETNA PASSA SZCZERBICZANKI W "BITWIE NA GŁOSY"
Był październik 2003 roku. Wtedy to śledzący losy uczestników programu „Drogi
Do Gwiazd” Polacy po raz pierwszy usłyszeli o Hannie Hołek. Jako 13-latka wygrała ona jeden z odcinków „Twojej Drogi Do
Gwiazd”, a jej kariera nabrała tempa.
Dziennikarze chcieli porozmawiać z drobną
dziewczynką o mocnym głosie, która wywołała nie lada zachwyt. Teraz 21-letnia
już Hania po kolejnych sukcesach i nagraniach stała uczestniczką programu "Bitwa
Na Głosy", który jest emitowany w każdą
sobotę o godzinie 20.00. w TVP 2. Do tej
pory jej grupa pod dowództwem urodziwej Haliny Mlynkovej nie
schodzi ze zwycięskiego kursu! W pierwszym odcinku zespół rodowitej szczerbiczanki zapewnił sobie immunitet, zdobywając największą ilość głosów telewidzów, śpiewając utwór "Waka Waka"
Shakiry. Natomiast w kolejnej odsłonie programu, grupa Hani również poprzez uzyskanie ogromnej liczby głosów - wygrała odcinek dzięki bezbłędnemu wykonaniu piosenki "Hallelujah" Leonarda
Cohen'a! Głosujemy na Hanię i jej grupę! "Bitwa Na Głosy" / sobota, godz. 20:00.
BF

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.

rejestracyjnych samochodów wywożących śmieci udało nam się
wspólnie ustalić „właścicieli” wyrzuconych odpadów. Serdecznie
Dziękujemy i dalej wspólnie dbajmy o nasze sąsiedztwo.
GCI
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PRZEDSZKOLIADA 2011

Z K ALENDARZA W ÓJTA

Inicjatorzy imprezy - nauczyciele wychowania fizycznego zrzeszeni
w Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Lider”: Iwona Wolnik główny organizator imprezy, Mariusz Gawliczek - sędzia, Cezary Stachura
- sędzia, Łukasz Wojaczek - sędzia, Przemysław Magnowski - sędzia. Imprezę wspomagali: Karina Stępień - sekretarz zawodów oraz Młodzieżowi
Organizatorzy Sportu, uczniowie Gimnazjum w Piecach - komisja techniczna. W imprezie udział wzięli: Przedszkole z Czernicy - op.A .Makarska;
Przedszkole ze Szczerbic - op.H.Langer; Przedszkole z Gaszowic op.B.Roskosz.

W marcu i kwietniu 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:

Patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy p. Andrzej Kowalczyk - gość
honorowy imprezy. Ponadto obecni byli również: Sekretarz Gminy
p.S.Mańczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty Kultury i Sportu
pani H. Rybarz-Adamik, Przewodniczący GKRPA w Gaszowicach p. Adam
Wawoczny, Radny Powiatu p.J.Czogalla, Dyrektorzy Przedszkoli - pani
I.Tyliba, E.Tulec, Dyrektor Gimnazjum oraz rodzice małych sportowców.

1 marca - spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Rydułtowy w sprawie odwodnienia przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach;
2 marca - narada roczna w OKiS Gaszowice poświęcona problematyce bezpieczeństwa obywateli na terenie podległym działalności komisariatu Policji w Gaszowicach;
4 marca - spotkanie z przedstawicielami Vattenfall w sprawie współpracy;
6 marca - koncert z okazji Dnia Kobiet w Czernicy;
9 marca - spotkanie w sprawie organizacji „Piecowiska”;
16 marca - III Przedszkoliada w SP Szczerbice;
17 marca - narada robocza z sołtysami;
18 marca - Zgromadzenie Ogólne Subregionu Zach. w Raciborzu;

Główni sponsorzy „III Przedszkoliady”: Urząd Gminy w Gaszowicach,
Wójt Gminy p.A.Kowalczyk, Radni Gminy Gaszowice, Radny Powiatu p.
Zbigniew Goworowski, Radny Powiatu p. Jacek Czogalla, Przewodniczący
GKRPA w Gaszowicach p. Adam Wawoczny, Przewodnicząca Oddziału
ZNP w Gaszowicach p.Gabriela Krakowczyk, Pan Marian Procek.

22 marca - spotkanie w Zarządzie OSP w Katowicach w sprawie dofinansowania
zakupu samochodu dla OSP Gaszowice;

Klasyfikacja końcowa „ III Przedszkoliady ”:

4 kwietnia - spotkanie prezesów klubów sportowych terenu gminy w sprawie inwestycji na obiektach sportowych;

I miejsce Przedszkole ze Szczerbic - 28,5 pkt

23 marca - Zgromadzenie Wyborcze Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych;
24 marca - narada dyrektorów szkół i przedszkoli;

II miejsce Przedszkole z Gaszowic - 21 pkt

7 kwietnia - wręczanie nagród laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
w Rybniku;

III miejsce Przedszkole z Czernicy - 20 pkt

9 kwietnia - otwarcie sezonu lotowego PZHGP w Czernicy;

Przedszkolaki oraz ich opiekunowie wraz z dyrektorami poszczególnych
placówek otrzymali medale, puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody w
postaci zabawek i gier dydaktycznych, które zostały wręczone przez Wójta
p.Andrzeja Kowalczyka, sponsorów oraz Prezesa GUKS „LIDER”
p.M.Gawliczka. Imprezę uświetnił występ Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO.

11 kwietnia - spotkanie z Ministrem Oświaty P. Szumilas w Rydułtowach;

Gminny Uczniowki Klub Sportowy „ Lider ” wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pomogli przy organizacji
Gminnej Przedszkoliady. I.W.

16 kwietnia - Dni Skupienia dla Samorządowców;

12 kwietnia - narada z sołtysami połączona z objazdem dróg gminnych;
13 kwietnia - spotkanie z przedstawicielami Gminy Lyski w sprawie wymiany wodociągu na ul. Granicznej w Czernicy;
15 kwietnia - otwarcie wystawy DOM w Rybniku;

16 i 17 kwietnia - wystawa EKO w Gaszowicach;

17 kwietnia - pokaz potraw wielkanocnych w Czernicy.

SP CZERNICA MISTRZEM REJONU!
Taki właśnie tytuł i awans do kolejnego etapu rozgrywek wywalczyli w
Pietrowicach Wielkich chłopcy z SP w Czernicy. Zawody odbyły się
8.04.11r. Do rozgrywek przystąpili Mistrzowie wcześniej rozgrywanych powiatów: drużyna SP Pietrowice oraz drużyna z SP w Kuźni
Raciborskiej. System gry „każdy z każdym” wyłonił zwycięzców. Młodzi szczypiorniści z Czernicy pokonali Kuźnię 13:9 oraz Pietrowice
13:5. Wszystkie drużyny reprezentowały wysoki poziom gry za co
otrzymali pochwałę i uznanie pani Dyrektor, która wręczyła na zakończenie sportowe puchary i dyplomy. Wspaniałą postawę swoich zawodników doceniła również nauczycielka w-f Zenobia Mrozek, która z
wielką radością przyjęła kolejny sukces wychowanków. W skład drużyny weszli: Paweł Kowalski, Radek Olszyna, Łukasz Krakowczyk,
Łukasz Wieczorek, Adrian Folmert, Jakub Kozłowski, Adam Wita,
Tlon Marcin, Mateusz Gembalczyk, Kamil Górecki, Appel Dawid,
Majer Kamil, Janosz Paweł, Dawid Hadam, Płaza Adrian.
Półfinał woj. odbył się 14.04.11r. w Rydułtowach. Niestety tym razem
los nie sprzyjał chłopakom z Czernicy. Na tym bardzo wysokim etapie
rozgrywek musieli stawić czoła szkołom miejskim. Obowiązywał system pucharowy, stąd też porażka z SP Czechowice Dziedzice 14:12
uniemożliwiła grę w finale. Z SP Żory piłkarze poradzili sobie bez
większych problemów i wygrali 21:11. Wyniki końcowe:

SUKCESY UCZNIÓW ZE SZCZERBIC!
Podopieczne pana Bogdana Langra w ostatnich tygodniach walczyły zacięcie na Mistrzostwach Powiatu w Świerklanach Dolnych gdzie rywalizowały z tamtejszą podstawówką oraz ze szkołą
podstawową w Lyskach o awans na zawody rejonowe. Pierwszy
mecz wygrały 16:10, a drugi 8:7 uzyskując zasłużony awans na
Mistrzostwa Rejonu, które odbyły się 07.04.w Pietrowicach Wielkich. Tutaj zawodniczki ze Szczerbic rozegrały mecz najpierw z
gospodarzami zawodów przegrywając po zaciętej walce 8:12,
następnie zremisowały z Kuźnią Raciborską 6:6. W ostatnim meczu turnieju Pietrowice pokonały Kuźnię Raciborską 26:11 zajmując I miejsce przed podstawówką ze Szczerbic. Wicemistrzostwo
Rejonu jest niewątpliwie sukcesem dla ambitnych dziewcząt, co
pokazały na boisku i były o krok od sprawienia olbrzymiej niespodzianki – uzyskania awansu na zawody wojewódzkie. Naszą gminę reprezentowały: Szczygieł Elżbieta, Piekarska Roksana, Ochojska Magdalena, Konsek Justyna, Gabryszewska Julia, Kucharska
Agnieszka, Ozarowska Judyta, Mielimonka Martyna, Stępień
Magdalena, Blomkowska Patrycja.

II miejsce SP nr 1 w Rydułtowach, III miejsce SP Czernica, IV miejsce
SP Żory.

W dniu 30.03.br. odbyły sie zawody rejonowe w mini siatkówce
chłopców w Bieńkowicach koło Raciborza. W turnieju wystartowały następujące szkoły: SP 18 Racibórz, SP Bieńkowice, SP
Szczejkowice i SP Szczerbice. Mecze rozegrano systemem pucharowym: SP Szczerbice - SP18 Racibórz 1:2 SP Bieńkowice - SP
Szczejkowice 2:1 mecz o III m SP Szczerbice - SP Szczejkowice
1:2 mecz o I m SP18 Racibórz - SP Bieńkowice 2:0.

Podsumowując międzyszkolny turniej rozgrywek w piłkę ręczną należy
podkreślić, że uczniowie małej czernickiej podstawówki uplasowali się
na bardzo wysokim VI miejscu w woj. śląskim.
ZM

Naszą gminę reprezentowali: Dróżdżel Adam, Pojda Jakub, Stępień Jan, Gembalczyk Łukasz, Wojtek Kamil, Chluba Karol, Nosal Daniel, Skorupa Adam, Łopatka Kamil, Mandrysz Oskar.

I miejsce SP Czechowice Dziedzice awans do finałów woj.

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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Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od
góry:1 - Spotkanie z seniorami w Gaszowicach;
2 - Targi Eko Gaszowice; 3 - Pokaz mody ekologicznej; 4 - Czernickie „zielone” przedszkole;
strona prawa od góry: 5 - Spotkanie z seniorami
w Piecach; 6 - szczypiorniści z Czernicy; 7 Wieczór z Andersenem; 8 - Gminny zjazd OSP;
9 - Przedszkoliada.

