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PRZEDSZKOLIADA 2012
W dniu 15 marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej w
Szczerbicach odbyła się IV Przedszkoliada impreza sportoworekreacyjna dla sześciolatków z przedszkoli naszej gminy. Organizatorem imprezy był Gminny Uczniowski Klub Sportowy
„Lider” oraz nauczyciele startujących przedszkolaków p.Ewa
Kwiatoń, p.Barbara Wojtek, p.Gabriela Krakowczyk oraz
p.Małgorzata Gruszka. Celem głównym Przedszkoliady była
szeroka aktywizacja najmłodszych poprzez gry i zabawy oraz
propagowanie zdrowego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej, udział w rywalizacji. Celem pośrednim – nawiązanie
współpracy samorządem lokalnym, dyrektorami szkół i przedszkoli w celu stworzenia warunków i możliwości do wykonania zaplanowanych działań w zakresie organizacji imprezy. Na
Przedszkoliadzie obecni byli: Członek Zarządu Powiatu p. Zbigniew Goworowski, Radny Powiatu p. Jacek Czogalla, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Zdrowia p. Halina Rybarz -Adamik, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Przedszkoli p. Jerzy Sierek, Kierownik
Referatu Rozwoju Gminy p. Karina Stępień, Prezes GUKS
„Lider” p. Mariusz Gawliczek, Dyrektorzy Przedszkoli Dyrektor Gimnazjum w Piecach oraz rodzice. W imprezie udział
wzięło ok. 100 przedszkolaków z Czernicy, Gaszowic i Szczerbic. Na małych sportowców czekały medale, dyplomy, puchary
oraz atrakcyjne nagrody. Na rozpoczęcie IV Przedszolidy delegacja młodych sporowców wraz z opiekunami zapaliła symboliczni znicz poczym wszyscy odśpiewali hymn przedszkoliady.
Koordynatorem tego sportowego przedsięwzięcia był animator
„Orlika 2012” w Piecach p. Iwona Wolnik.
Sponsorami IV Przedszkoliady byli: Urząd Gminy Gaszowice,
Członek Zarządu Powiatu p. Zbigniew Goworowski, Radny
Powiatu p.Jacek Czogalla, Radni Gminy Gaszowice, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Adam Wawoczny. p. Marian Procek. Wszystkim
serdecznie dziękujemy!
I.W.
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POMOC PRZY WYPISYWANIU WNIOSKÓW
OBSZAROWYCH ZA 2012 ROK
Uwaga Rolnicy!

Pracownicy Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełnić będą dyżur w Urzędzie Gminy Gaszowice
od 15 marca do 15 maja 2012 roku w każdy czwartek
od godziny 7.30 do 15.30, oraz w biurze w Rybniku
przy ul.Białych 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.
WAŻNE!!!
W związku z obowiązkiem wdrożenia przez Urząd
Gminy nowej „ustawy śmieciowej” każdy właściciel
lub użytkownik nieruchomości zobowiązany będzie do
złożenia deklaracji dotyczącej ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Wiemy z Referatu Meldunkowego, że w wielu przypadkach zameldowane są w budynkach osoby, które od wielu lat już nie zamieszkują terenu naszej gminy. Aby uniknąć kontroli oraz niepotrzebnych wyjaśnień dotyczących osób niezamieszkałych w naszych domostwach proponujemy aby osoby
te wymeldowały się. Wszelkich informacji dotyczących możliwości wymeldowania udziela Referat Meldunkowy pod nr tel. 32 4327147.
Referat Ochrony Środowiska
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE!
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ WYCENY PRZYŁĄCZA!
Z.O.K Gaszowice
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!
1. WYWÓZ FEKALI BECZKOWOZEM
2. WYWÓZ ŻUŻLU I GRUZU Z ZAŁADUNKIEM

III TARGI EKOLOGICZNE
EKO GASZOWICE 2012
W dniach od 21-22 kwietnia b.r. w Ośrodku Kultury i Sportu w
Gaszowicach odbędą się II Targi Ekologiczne EKO GASZOWICE
2012. 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 2012 przyjmowane są w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, nr tel. 32/ 43 05 485.
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.

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.

ZGŁOŚ JUBILEUSZ
Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2012 roku obchodzą 50-lecie, 55lecie oraz 60–lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia
przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach
pokój nr 11 (I piętro).
Telefon 32/4327140 lub 4327146.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON
Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 7 do 9 maja
2012r. (poniedziałek - środa) 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.
Jednocześnie w dniach 7, 8 i 9 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.
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PODZIĘKOWANIA
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń …”
Dyrekcja oraz Rada Rodziców Przedszkola w Czernicy składa podziękowania sponsorom za pomoc i współpracę przy organizacji zabawy
karnawałowej. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
Główni sponsorzy i darczyńcy: Starosta Powiatu Rybnickiego Damian
Mrowiec, Danuta i Henryk Szweda, Halina i Jan Sopa, Monika i Ireneusz Porwoł, Barbara Stebel -Jubiler, Ewa i Adam Bluszcz, Piotr
Górecki – Radny Gminy Gaszowice, Jerzy Kawulok – Radny Gminy
Gaszowice, Małgorzata Witek – Radna Gminy Gaszowice, Sylwia i
Bogdan Choroba, Andrzej Stania, Mirosław Hadam - Zespół NOWI,
Czesław Migacz, Mirosław Pytlik Unister Plus, Sebastian Appel ,
Lewiatan – Tomasz Tomiczek , Adrian Dera ADMAR, Barbara Watoła, Sylwia Durczok, Mariola Korbel, Irena i Hanna Szymura, Olga
Nowek-Żydek, Agnieszka Kukuczka, Jacek Iwanek, Czesław Lampert, Dariusz Tomaszek, Servimed – Roman Kubek, Marta Mordeja,
Jacek Jeszka, Andrzej Kowalski DREWMIX, Jacek Pytlik UNISTER
SOUND, Piotr Donga – Piekarnia, OSP Łuków Śl., Wioleta Kolonko,
Irena Gawliczek, Ewa Jacek, Marzena Masarczyk, Irena Mężyk, Weronika Gebauer, Renata Tomeczek, Ilona Franke, pragniemy również
podziękować rodzicom grupy sześciolatków wraz z wychowawczynią
Małgorzatą Gruszka za zorganizowanie zabawy.
Dziękujemy za pomoc życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
MISTRZOSTWA GMINY GASZOWICE W MINI–SIATKÓWCE

2 marca br. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach była organizatorem
oraz gospodarzem mistrzostw Gminy Gaszowice Szkół Podstawowych
w mini - siatkówce dziewcząt i chłopców. Wszystkich uczestników, ich
opiekunów oraz kibiców uroczyście przywitał tutejszy dyrektor szkoły,
członek Zarządu Powiatu Rybnickiego – Pan Zbigniew Goworowski.
Życzył również wszystkim uczestnikom udanego startu a kibicom –
kulturalnego kibicowania. Aby wyłonić zwycięzców – osobno wśród
chłopców i dziewcząt rozegrano turniej systemem „każdy z każdym” do
dwóch wygranych setów. Do walki stanęły 3 szkoły z naszej gminy:
Gaszowice, Czernica oraz Szczerbice. Zawody przebiegały w duchu
„fair play”, a uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem oraz
chęcią zwycięstwa w każdym pojedynku. Opiekunowie drużyn – pani
Zenobia Mrozek (SP Czernica), pan Łukasz Wojaczek (SP Gaszowice)
oraz pan Bogdan Langer (SP Szczerbice) wspólnie z wychowankami
kibicami zgromadzonymi na Sali gimnastycznej emocjonowali się przebiegiem rywalizacji.
Po zakończeniu zawodów okazało się, że I miejsce z kompletem punktów, tak wśród chłopców jak i dziewcząt zdobyła Szkoła Podstawowa
Szczerbice, przed SP Gaszowice i SP Czernica . Tym samym SP Szczerbice będzie reprezentować Gminę Gaszowice w zawodach powiatowych

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
Osoby, które do 30.04.2012r. nie dokonają przyłączenia budynku
do istniejącej sieci kanalizacyjnej (ISPA) poddane zostaną regularnej kontroli Straży Gminnej. Ponadto właściciele nieruchomości
niepodłączonych do sieci co miesiąc będą zobowiązani do przedstawiania w Urzędzie Gminy rachunków potwierdzających ilość wody
pobranej oraz rachunków za wywóz nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości.
Referat Ochrony Środowiska
GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP przeprowadzono tym razem w świetlicy OSP Gaszowice.
Każdy z uczestników w pierwszej części turnieju odpowiadał w
formie pisemnej na 20 pytań testowych zaś w finale dodatkowo
uczestnicy wybierali numerację pytań i odpowiadali ustnie. Ogólnie
w turnieju wzięło udział 24 uczestników i nie tylko członkowie mdp
ale także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy wcześniej zwyciężyli w eliminacjach szczebla podstawowego. Zwycięzcy z poszczególnych grup będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych.
Szkoły Podstawowe: Adrianna Milert – OSP Gaszowice, Patrycja
Lesiuk – OSP Gaszowice, Dariusz Chruszcz – OSP Gaszowice.
Gimnazjum: Denis Lesiuk – Gimnazjum Piece, Sławomir Milert –
OSP Gaszowice, Daniel Grenadier – OSP Szczerbice.
Szkoły Ponadgimnazjalne: Marcin Musiolik – OSP Szczerbice,
Daniel Tomanek – OSP Szczerbice, Zuzanna Goławska – OSP
Czernica.
Komisja sędziowska pracowała w następującym składzie:
st.str.Wojciech Kasperzec - przewodniczący, dh Jerzy Kawulok –
sekretarz oraz członkowie:dh Szymon Korbel, dh Mirosław Soppa,
dh Marek Faucz.
OSP
Stowarzyszenie Emerytów „Grono” zaprasza na:
- wycieczkę na baseny termalne w dniach 14-15 kwietnia br.
-wczasy w Łebie 17-29 czerwca br.

Składy zwycięskich reprezentacji:
Chłopcy: Jacek Wojaczek, Bartek Reis, Kamil Łopatka, Patryk Detyna,
Marek Wystyrk, Krzysztof Harbaczewski, Sebastian Norek, Łukasz
Malczewski, Rafał Sobik, Damian Obiegała,
Dziewczęta: Paulina Wojaczek, Alicja Chrapek, Magdalena Stępień,
Patrycja Blomkowska, Aleksandra Ochojska, Aleksandra Roskosz, Martyna Kustos, Aleksandra Widawska, Agata Broda, Beata Jonderko.
Wyniki:

Informacje pod nr tel. 32/4305659.

Wycieczki
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza do udziału
w następujących wycieczkach:
- Do Budapesztu i Szentendre, w dniach 27-29.04.2012 [piątekniedziela] koszt 500 zł;

Chłopcy:
Gaszowice – Szczerbice 0:2 (17:25), (8:25)
Szczerbice – Czernica 2:1 (12:25), (25;17), (15:12)
Gaszowice – Czernica 2:1 (11:25), 27:25), (15:13)
Dziewczęta:
Szczerbice – Gaszowice 2:1 (15:25), (25:13), (15:9)
Gaszowice - Czernica

2:1 (25:16), (23:25), (15:11)

Szczerbice – Czernica

2:0 (25:10), (25:22).

- Do Brzegu i Opola, w dniu 30.06.2012 [sobota] koszt 50 zł;
- Do Krakowa w dniu 28.07.2012 [sobota] koszt 40 zł;
- Do Czech w dniu 18.08.2012 [sobota] koszt 50 zł;
- Do Drezna w dniach 05-07.10.2012 [piątek-niedziela] koszt
około 550 zł.
Zapisy w kawiarni ośrodka kultury codziennie w godzinach od
8.00 do 20.00.
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Ośrodek Kultury „Zameczek” z Czernicy serdecznie zaprasza chętnych na wycieczkę do
Sandomierza „Śladami Ojca Mateusza”
24.04-29.04.2012r.
Cena wycieczki to 350,00 zł od osoby.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Zapisy w Zameczku 32 4305 201 lub 604 457 729
GALERIA W DRODZE
W galerii Ośrodka Kultury „Zameczek” w Czernicy można było
zobaczyć wernisaż fotograficzny Jerzego Kawuloka pt.„Między
niebem a ziemią” połączony z kiermaszem wielkanocnym. Pomiędzy niebem a ziemią znajdujemy rytmy, kolory i formy wszystkie
zamknięte w kadrze fotografa. Wrażliwość i subtelność z jaką artysta spogląda na otaczający świat zaczarowana jest w błękitach nieba, zieleniach łąk, bieli mgieł i wielobarwnej roślinności.
Fotografie pobudzają naszą percepcję i zaskakują motywami znanymi lecz niedostrzegalnymi, pozwalają nam na nowo odkryć piękno
we wszechświecie i w sobie.

„POMAGAMY INNYM”
Przedszkole w Czernicy organizuje różne akcje wspierające potrzebujących. W tym roku włączyliśmy się do akcji UNICEF-u
rozpropagowanej w naszym kraju przez Majkę Jeżowską
„Wszystkie kolory świata”. Polegała ona na szyciu szmacianych
laleczek symbolizujących dzieci z różnych krajów. Rodzice naszych wychowanków uszyli laleczki, które te zostały zlicytowane
n Babskim Combrze zorganizowanym przez Sołectwo w Łukowie. Fundusze ze sprzedanych szmacianek zostały przesłane do
UNICEF-u na zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone.
Kolejną formą pomocy w której bardzo chętnie wzięły udział
nasze dzieci było zbieranie groszy na rzecz akcji „Góra Grosza”.Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i
dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka.
Obecnie zbieramy żywność w ramach akcji „Świąteczna Paczka
Dzieci Śląska- Dzieciom Lwowa” Śląsko- Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Archidiecezji Lwowskiej.
W kwietniu jak co roku wybieramy się do Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Dzieci przygotowują krótki występ i drobne
prezenty, aby umilić czas tamtejszym pensjonariuszom. Rodzice
organizują zbiórkę używanych ubrań i galanterii.

Autor prac jest amatorem fotografii, którego pasjonuje otaczające
go życie, w kadrze zatrzymuje chwile których inni nie dostrzegają.
Fotografia jest jego długoletnią pasją, którą stale zgłębia i rozwija,
odkąd przeszedł na emeryturę w 2003 roku. Prace jego mają charakter dokumentalny, tematyka zaś obejmuje przede wszystkim
lokalne pejzaże, przyrodę, góry oraz człowiek.

W przedszkolu od wielu lat zbieramy ubrania dziecięce, które
zabierają osoby z rodzin potrzebujących w Czernicy i Gminie
Gaszowice.
Małgorzata Gruszka

Artysta prezentował swe prace na wystawach indywidualnych
m.in. w Rybniku, Łaziskach Górnych, Gaszowicach, Rydułtowach
oraz zbiorowych w kraju i zagranicą. Jerzy Kawulok jest członkiem
Grupy Artystycznej KONAR oraz Grupy Fotograficznej INDYGO.
Często uczestniczy w plenerach fotograficznych, gdzie skrycie podpatruje innych i stale uczy się warsztatu. Autor ma na swym koncie
kilka nagród i wyróżnień m.in. I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Strażackiej w 2007r., II miejsce w MOK Radlin w
2011r, wyróżnienie w Konkursie Fotografii Górniczej w Karvinie
(Czechy) w 2005r., czy II miejsce w Konkursie „Moja Miejscowość” w Czernicy w 2011r.

Po całkiem udanej przygodzie w programie "Bitwa Na Głosy", Hania
Hołek wraz z zespołem zaprezentowała umiejętności w programie
Must Be The Music, który emitowany jest w Polsacie. Szczerbiczanka po raz kolejny pokazała
wokalne zdolności, a w brawurowym występie towarzyszyli jej
muzycy, tworzący zespół o dość
wymownej nazwie - "Hanka!!!".

Projekt - Galeria w Drodze i Pracownia Artystycznych Wrażeń
został dofinansowany ze środków publicznych Gminy Gaszowice
oraz Miasta Rydułtowy.
GAK
RUCH, SPORT, REKREACJA W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM!
Mało kto wie, że od ponad roku odbywają się zajęcia fitness w budynku OSP w Łukowie Śląskim, dlatego postanowiłam to ZMIENIĆ! Oprócz zajęć z aerobiku, proponuję nowe formy ćwiczeń:
- BPU środa godz. 20.00
BPU to lekcja wzmacniania, ukierunkowana na modelowanie tych
miejsc, gdzie najczęściej gromadzi się zbędna tkanka tłuszczowa
(brzuch, pośladki, uda). Ćwiczenia o średniej intensywności z dużą
ilością powtórzeń.
- 50+ środa godz. 19.00
Gimnastyka 50+ jest dostosowana do potrzeb tejże grupy wiekowej.
Ćwiczenia nastawione na wzmacnianie siły mięśni, poprawę koordynacji oraz ruchomości stawów, przy zachowaniu wszelkich zasad
bezpieczeństwa ćwiczących.

HANIA ZACHWYCA W MUST BE THE MUSIC

Hania w swoich popisach zawsze
zachwyca publiczność i jury.
Tym razem nie było inaczej. Widownię zalała fala świeżości i muzycznej energii. Utwór pt. "Princess" wywołał szał wśród wielu słuchaczy i pozytywne, spontaniczne reakcje. Od zachwytu nie potrafili
również ustrzec się znakomity kompozytor, Adam Sztaba oraz Wojciech Łozowski z ekipy Afromental, znany jako "Łozo". Słowa pochwały wyraziła także Elżbieta Zapendowska. Słynna krytyk pogratulowała szczerbiczance zgranego towarzystwa, życząc przy tym powodzenia. Warto dodać, że słowa do piosenki "Princess" napisała Hania.
Zespół "Hanka!!!" tworzą wokalistka, Hania Hołek, klawiszowiec i
saksofonista, Arek Kopera; na perkusji, Rafał Klimczuk, gitarzyści Maciej Magnuski i Kacper Stolarczyk, a także Michał Kowalski,
specjalista od instrumentów klawiszowych. Młodzi muzycy słuchaczom serwują pop z dużą dawką energii, którą emanuje również Hania.
Jej band może być kandydatem do finału, ale żeby tak się stało na
szczerbiczankę i zespół trzeba głosować! Niezwykle utalentowana
liderka zespołu liczy na wsparcie i ma nadzieję, że "Hanka!!!" w
końcu zabłyśnie na szerszej arenie.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdą środę o godzinie 19.00 i
20.00

Jak widać, nasza gmina talentami stoi. Warto więc okazać wsparcie
naszym młodym, wspaniałym ludziom, których jeden krok może
pchnąć na szerokie wody!

Nie zapomnij o stroju, obuwiu sportowym i dobrym nastawieniu!

"Hance" życzymy powodzenia i nie zapominamy o głosach! Fojobe

Zapraszam!!! kontakt: Kamila, tel. 517111505
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POWIATOWE ZAWODY KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
27 luty 2012r. – zwycięstwo drużyny Gimnazjum w Piecach !
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Gimnazjum Piece - 4 pkt
2. Gimnazjum Lyski - 3 pkt
3. Gimnazjum Jejkowice - 3 pkt
4. Gimnazjum Jankowice - 2 pkt
Najlepiej punktujące koszykarki z Piec: Ludynia Ola - 28; Wojaczek K. - 13;
Pluta Weronika - 10; Goworowska Magdalena - 10.
Skład drużyny: Ludynia Olga, Wojaczek Karolina, Goworowska Magdalena,
Tytko Danuta, Grolik Beata, Pluta Weronika, Pustelnik Paulina, Kufieta Wioletta, Bizoń Patrycja, Gołofit Dominika, Król Daria. Nauczyciel: Stachura
Cezary.
CS
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W lutym i marcu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
28 lutego - spotkanie w Raciborzu w sprawie przebiegu drogi
Pszczyna - Racibórz;
W dniach 29 luty - 1 marzec - konferencja Gmin Górniczych
w Wiśle;
3 marca - zebranie sprawozdawcze OSP Czernica za rok 2011;
4 marca - zebranie sprawozdawcze OSP Łuków Śl. za rok 2011;
6 marca - spotkanie Gminnej Rady Kobiet z okazji „Dnia Kobiet”
w Piecach;
11 marca - zebranie sprawozdawcze OSP Szczerbice za rok 2011;
15 marca - III edycja Przedszkoliady w Szczerbicach;

17 marca - spotkanie w Świerklanach, eurodeputowanej Małgorzaty
Handzlik i posła Krzysztofa Gadowskiego z gospodyniami z terenu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach po zwycięstwie w zawo- Powiatu Rybnickiego w ramach II Europejskiego Dnia Kobiet;
ZAWODY W GRACH I ZABAWACH RUCHOWYCH

dach Gminnych i Powiatowych po feriach (21 lutego) udali się do Raciborza na zawody szczebla Rejonowego. To bardzo trudny etap, gdyż trzeba W dniach 19-23 marca na terenie gminy Gaszowice odbyły się we
rywalizować ze szkołą o profilu sportowym z Raciborza, która corocznie wszystkich sołectwach zebrania wiejskie;
zajmuje bardzo wysokie miejsca Finale Wojewódzkim. Turnieju Gier i
Zabaw Ruchowych to bardzo ciekawe i emocjonujące zawody, a udział w 26 marca - konferencja w Gliwicach nt. cyfryzacji administracji.
nich biorą dziewczyny i chłopcy z klas od II do V. Uczniowie po wielu
PIŁKARSKIE SUKCESY UCZNIÓW Z GASZOWIC
przygotowaniach i eliminacjach klasowych zostali wytypowani do reprezentowania szkoły. Z każdej klasy wyłoniono 5 dziewczyn i 5 chłopców. Zwycięstwem drużyny z SP Gaszowice zakończył się Eliminacyjny TurKażda z klas startuje w 5 wyścigach - różnych dla każdej klasy, a wiec w niej o Puchar Starosty Rybnickiego rozegrany w Gaszowicach. Reprezensumie uczniowie startują w 20 grach i zabawach wszechstronnie rozwija- tanci szkoły byli bezkonkurencyjni i pokonali zespoły z Czernicy, Jejkojących ich sprawność ruchową oraz różne umiejętności. Rywalizacja prze- wic oraz Szczerbic. Zwycięstwo to dało im awans to Turnieju Finałowego,
biegała w sportowej atmosferze, a doping koleżanek i kolegów motywo- który odbył się w Czerwionce. Tam uczniowie z Gaszowic pomimo kilku
wał do walki startujących zawodników. Najlepszymi w klasach II okazali osłabień spowodowanych chorobami uczniów zajęli IV miejsce. Skład
się nasi uczniowie przez co jeszcze bardziej zmotywowali swoich star- drużyny: Mandrysz Mateusz, Kufka Dawid, Szymik Dawid, Zientek Szymon, Syc Przemysław, Hejdukowski Marcin, Mazurek Mateusz, Chruszcz
szych kolegów do walki. Klasy trzecie zajęły trzecie miejsce i na półmetku
Dariusz.
rozgrywek mieliśmy tyle samo punktów co szkoła z Raciborza. Klasy
czwarte to dwa zwycięstwa w pierwszych wyścigach i pechowa przegrana Dwudziestego piątego lutego uczniowie Gaszowickiej szkoły wraz z dwoo trzy centymetry w rzucie piłką lekarską. Ta konkurencja była decydująca ma kolegami z Czernicy rywalizowali w Turnieju o Puchar Klubu Sportow tej kategorii więc niestety musieliśmy się zadowolić drugim miejscem. wego Naprzód Rydułtowy. Zawodnicy Ci reprezentują barwy GKS Dąb
Klasy piąte to powtórka z klas czwartych, dwa zwycięstwa w pierwszych Gaszowice i pod taką nazwą startowali w turnieju. W mocno obsadzonym
wyścigach i decydująca przegrana o parę centymetrów w skoku w dal z turnieju z udziałem sześciu drużyn takich jak Naprzód Rydułtowy I- II,
miejsca. Znów musieliśmy się zadowolić tylko drugim miejscem. W kla- Górnik Radlin, Forteca Świerklany, Odra Wodzisław zajęli trzecie miejsce
syfikacji końcowej zajęliśmy drugie miejsce, a do wygranej w całych i zdobyli piękny Puchar. Zaznaczyć trzeba że wygrali swoje pojedynki z
zawodach brakowało niewiele bo 3 centymetry w klasach IV i 40 centy- takimi zespołami jak Świerklany i Wodzisław, a to jeszcze bardziej podnometrów w klasach V. Dla nas to duży sukces, a do wyeliminowania szkoły si znaczenie tego sukcesu. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany
został Mateusz Mandrysz uczeń SP Gaszowice. Skład Drużyny: Thiede
sportowej z Raciborza zabrakło paru centymetrów. Warto dodać, że
Łukasz, Pakura Aleksander, Folmert Aleksander, Mandrysz Mateusz,
uczniowie od stycznia nie mogli przygotowywać się na Sali OKiS z powo- Kufka Dawid, Dunkel Karol, Syc Przemysław, Markiewicz Łukasz,
du prowadzonego tam remontu, dlatego wynik ten jest olbrzymim sukce- Chruszcz Dariusz, Folmert Adrian, Szymik Dawid, Hejdukowski Marcin.
sem uczniów z Gaszowice. Skład zespołu: Klasy II – Binek Emilia, Bienek
Zofia, Piejak Zofia, Mazurek Martyna, Kogut Julia, Turek Krzysztof, Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiąganych rezultatów i życzymy
Ł. W.
Dudzik Maciej, Filipiak Seweryn, Pawlik Szymon, Pluta Mikołaj dalszych sukcesów.
(rezerwowi- Bałuc Julia, Jakosz Zuzanna, Mika Karolina, Dunkel WojUCZNIOWIE Z GASZOWIC ZWYCIĘŻAJĄ W TENISIE STOŁOWYM
ciech); Klasy III – Chruszcz Agata, Jaworska Karolina, Mazurek Monika,
Nagroba Martyna, Tytko Marta, Chowaniec Szymon, Gawlas Daniel, Zwycięstwem drużyn z SP Gaszowice zakończył się Gminny Turniej Szkół
Holesz Mateusz, Bober Łukasz, Łokaj Dawid (rezerwowi- Markiewicz Podstawowych w Tenisie Stołowym. Zawody rozegrano 25 stycznia w
Zuzanna, Walas Klaudiusz, Wajs Wiktor) Klasy IV - Grzenia Agnieszka, Czernicy. Szkoła z Gaszowic okazała się bezkonkurencyjna i pewnie wygraWengerska Edyta, Mazurek Milena, Kula Nikola, Wojaczek Aleksandra, ła w kategoriach dziewcząt i chłopców. Najlepszymi zawodniczkami w
Wojaczek Krzysztof, Miera Dawid, Żymełka Bartosz, Franosz Jakub, kategorii dziewcząt zostały: I miejsce Bannert Martyna, II miejsce Sulka
Głombica Jakub (rezerwowi- Procek Paulina, Gacka Seweryn); Klasy V - Weronika, III miejsce Kubiak Karolina – wszystkie SP Gaszowice. W kategorii chłopców najlepsi okazali się: I miejsce Syc Przemysław, II miejsce
Chowaniec Anna, Gajewska Ida, Kocjan Sara, Kasprzak Daria, Mika KinHejdukowski Marcin, III miejsce Ogon Kamil – wszyscy SP Gaszowice.
ga, Chruszcz Dariusz, Dunkel Karol, Kufka Dawid, Ogon Kamil, Szymik Zwycięskie zespoły reprezentowały Gminę Gaszowice na zawodach PowiaDawid. Dziękujemy także wszystkim pozostałym uczniom, którzy przygo- towych.
towywali się do zawodów i rywalizowali o miejsce w reprezentacji szkoły.
Do zawodów uczniów SP Gaszowice przygotowali nauczyciele WF: Doro- Zawody Powiatowe rozegrano 23 lutego w Szkole Podstawowej w Czernicy
(Dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz nauczycielowi WF za pomoc i udostępta Bienek oraz Łukasz Wojaczek.
Ł.W.

KORZYSTASZ Z KANALIZACJI — ROZWIĄŻ UMOWĘ
Właściciele nieruchomości podłączonych do kanalizacji i wciąż posiadający ważne umowy na transport nieczystości ciekłych, winni
rozwiązać w/w umowy z firmą opróżniającą zbiorniki bezodpływowe.
ZOK

nienie sali na zawody). Do rywalizacji przystąpiły najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców Powiatu Rybnickiego, a w każdej kategorii wystąpiły po
cztery zespoły. Najlepszymi wśród dziewcząt zostały uczennice Szkoły
Podstawowej w Gaszowicach ze indywidualnym zwycięstwem Martyny
Bannert – I miejsce (mistrzyni Powiatu) oraz Weroniki Sulka – II miejsce
(wicemistrzyni Powiatu). Chłopcom nie powiodło się tak dobrze jak dziewczynom ale po emocjonującej rywalizacji ostatecznie zajęli znakomite drugie miejsce. Dziewczyny będą już niebawem reprezentować Powiat Rybnicki i Szkołę z Gaszowic na zawodach Rejonowych.
Ł. W.
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - drużyny z SP Gaszowice w
turnieju gier i zabaw ruchowych;
2 - piłkarze SP Gaszowice; 3 Zwycięzcy turnieju Tenisa Stołowego; prawa strona: 4 - Zespół
koszykarski z Gimnazjum Piece, 5
- Laureaci turnieju wiedzy pożarniczej, 6 - wernisaż Jerzego Kawuloka; 7 – rozgrzewka przed
Przedszkoliadą.

