
Szanowni mieszkańcy, 

rozpoczął się kolejny rok. 
Minął czas składania nowo-
rocznych życzeń. W para-
fiach zakończyły się odwie-
dziny kolędowe. Uczniowie 
rozpoczęli ferie zimowe. 
Pogoda po zimowym ataku 
pozwala nam trochę ode-
tchnąć. Po akcji odśnieżania 
wielu z nas pompuje wodę z 
piwnic. Ostatnie lata to mo-
kre lata. Ilość opadów jest 
zdecydowanie większa niż 
kilka lat temu. Znowu wraca 
problem bezprawnie pozasy-
pywanych rowów przydroż-
nych. Woda wylewa tam 
gdzie „zapomnieliśmy” wy-
czyścić rowy śródpolne. W 
tych trudnych momentach 
nieoceniona jest pomoc są-
siedzka. Okres ferii to także 
ciekawy czas dla młodych. 
Szkoły, komisja przeciw-
działania problemom alko-
holowym organizują dla 
chętnych półkolonie. To 
bardzo potrzebna forma 
opieki w okresie wolnym. W 
tym miejscu trzeba podzię-
kować nauczycielom za ich 
zaangażowanie, gdyż robią 
to społecznie, bez pobierania 

wynagrodzenia. Pod ich 
opieką młodzież wyjeżdża 
do kina, na basen i lodowi-
sko, uczestniczy w różnych 
spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi. 

11 stycznia odbyło się tra-
dycyjnie spotkanie nowo-
roczne z udziałem władz 
Gminy, radnych, przedsta-
wicieli organizacji działają-
cych na terenie Gminy. 
Podziękowaliśmy wszyst-
kim za wkład pracy w roz-
wój Gminy, prosząc jedno-
cześnie aby grono ludzi 
którym leży na sercu roz-
wój Gminy było coraz 
większe. W lutym odbędą 
się zebrania wiejskie, na 
których wybierzemy sołty-
sów oraz rady sołeckie na 
lata 2011-2015. Wierzę, że 
dokonacie wyboru ludzi, 
którzy swoją pracą i zaan-
gażowaniem będą budowali 
pozytywny wizerunek swo-
ich sołectw i całej Gminy. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY STYCZEŃ 2011, NUMER 1 (61) 

Na zdjęciach: Spotkanie noworoczne, 11 stycznia 2011 r. Sala przy SP Czernica. 
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OBOWIĄZKOWE PRZYŁĄCZANIE SIĘ DO KANALIZACJI 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że należy składać  wnioski 
o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków dla 
przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach programu 
ISPA. 

Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń kanali-
zacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62. 

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Ochrony Środo-
wiska tutejszego Urzędu Gminy (pokój 03, parter środkowe 
wejście do budynku Urzędu) oraz na stronie internetowej PWiK 
Rybnik. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach, przyłączenie się do działającej sieci kanalizacyjnej jest 
obowiązkowe. Niezastosowanie się do przepisów ustawy, pod-
lega karze grzywny. 

Urząd Gminy otrzymuje comiesięczne zestawienia wykonanych 
przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikają-
cy przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możli-
wością kontroli z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych.      GCI 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GASZOWICE  

Z DNIA 18 STYCZNIA 2011R. 

W sprawie: ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2011-2015 na terenie Gminy 
Gaszowice 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  
§ 14 ust. 1 i 2 statutów sołectw podaje się do publicznej wiadomości infor-
mację o: 

przeprowadzeniu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Ga-
szowice w terminach 

7 lutego 2011r. o godz. 18.00 w sołectwie Łuków Śl.  – Dom Sportu (OSP) 

8 lutego 2011r. o godz. 18.00 w sołectwie Gaszowice – OKiS 

9 lutego 2011r. o godz. 18.00 w sołectwie Szczerbice – Remiza OSP 

10 lutego 2011r. o godz. 18.00 w sołectwie Czernica – OK Zameczek 

11 lutego 2011r. o godz. 18.00 w sołectwie Piece – Świetlica 

 

Przewodniczącym wszystkich zebrań wiejskich będzie Wójt – Andrzej Kowalczyk 

Porządek zebrań: 

1. otwarcie zebrania i przedstawienie porządku  

2. sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za lata 2007-2011 

3. przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (wyjaśnienie trybu głosowania, 
wybór komisji skrutacyjnej do wyboru sołtysa i rady sołeckiej na lata 2011-2015, 
zgłaszanie kandydatów na sołtysa, wybory tajne, ogłoszenie wyników, zgłaszanie 
kandydatów do rady sołeckiej, wybory tajne, ogłoszenie wyników). 

4. Wystąpienie Wójta. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie zebrania.     

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Grono” zaprasza do Gli-
wickiego Teatru Muzycznego na operetkę „Wesoła wdówka”          
w dniu 11.03.2011r. Zapisy pod nr tel. 32 43 05 659. 

WYCIECZKA, WCZASY 

- 3 dniowa wycieczka do Barda Śląskiego – 200 zł; 

- wczasy Hiszpania -1790 zł; wczasy nad polskim morzem, czerwiec br. – 
980 zł.        Telefon kontaktowy: (32)430 61 78; 695 13 55 60. 
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W grudniu i styczniu w Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Piecach zorga-
nizowanych zostało kilka zawodów 
w tenisie stołowym. Jeszcze przed 
przerwą świąteczną tj. 14 grudnia 
ubiegłego roku odbyły się Mistrzo-
stwa Szkoły Klas Pierwszych w 
kategorii chłopców. Organizatorem 
imprezy był Gminny Uczniowski 
Klub Sportowy „ Lider ”. 

Wyniki zawodów prezentują się 
następująco: 

1. Szymura Sebastian; 2. Jarząbek 
Przemysław; 3. Dudek Dawid; 4. 
Oleś Wojciech; 5-6. Wojtek Jakub, 
Magiera Jakub; 7-8. Biernacki Alek-
sander, Durczok Kewin; 9-12. Ra-
kowski Cezary, Myszak Sebastian, 
Syc Patryk, Grenadier Daniel; 13-
16. Łopatka Simon, Krakowczyk 
Adam, Mazij Maciej, Cedziwoda 
Michał. 

Na uroczystej akademii wręczono 
zwycięzcom pamiątkowe medale. 

Natomiast w środę 5 stycznia br. 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gim-
nazjalnych, które zarazem były 
Finałem II Edycji Powiatowej Ligi 
Tenisa Stołowego. W imprezie 
udział wzięły gimnazja z Jankowic, 
Jejkowic, Lysek oraz gospodarz 
gimnazjum z Pieców. 

Liga rozpoczęła się we wrześniu, 
natomiast w styczniu podsumowano 
zmagania tenisistów turniejem fina-
łowym, na którym rozdano medale, 
dyplomy, upominki oraz dyplomy 
dla najlepszego zawodnika i zawod-
niczki. Koordynatorem całego 
przedsięwzięcia była mgr Iwona 
Wolnik, mgr Cezary Stachura oraz 
Prezes GUKS „Lider” mgr Mariusz 
Gawliczek. Środki na organizację 
Ligi Powiatowej pozyskano ze 
Starostwa Powiatowego w Rybniku. 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
„Lider” serdecznie dziękuje panu 
Zbigniewowi Goworowskiemu oraz 
panu Grzegorzowi Potyszowi za 
pomoc i współpracę w organizacji II 
Edycji Powiatowej Ligi Tenisa 
Stołowego Dziewcząt i Chłopców 
gimnazjów powiatu rybnickiego. 

W sumie rozegrano 2 turnieje 
dziewcząt i chłopców oraz turniej 
finałowy. 

W klasyfikacji końcowej Mi-
strzostw Powiatowej Ligi Tenisa 
Stołowego w grupie dziewcząt 
zwyciężyło Gimnazjum z Lysek. 
Zespół z Piec (w składzie: Jurecz-
ko, Szymura, Salwiczek, Ludynia) 
uplasował się na 3 pozycji. 

Dużo lepiej spisała się drużyna 
chłopców, która zajęła pierwsze 
miejsce. Skład drużyny: Gwoźdź R, 
Bugdoł M, Szymura S, Grabiec D. 

Indywidualnie mistrzynią powiatu 
została Kinga Wowra z gimnazjum 
w Jankowicach, natomiast mistrzem 
powiatu został Remigiusz Gwoźdź        
z gimnazjum w Piecach. 

Następną imprezą, która odbyła się 
w gimnazjum był Noworoczny 
Turniej Tenisa Stołowego Chłop-
ców Szkół Podstawowych. Wystar-
towało 20 zawodników z SP Czer-
nica i SP Gaszowice, a sędzią głów-
nym zawodów był pan Krzysztof 
Knesz, który fachowym okiem 
obserwował zmagania tenisistów. 
Najlepszym zawodnikom  medale, 
dyplomy oraz upominki  wręczył 
Wójt Gminy Pan Andrzej Kowal-
czyk oaz Dyrektor Gimnazjum Pan 
Andrzej Mrozek. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. Appel Dawid, Czernica; 2. Kra-
kowczyk Łukasz, Czernica; 3. 
Durczok Ramon, Czernica; 4. Ol-
szyna Radek, Czernica; 5. Wieczo-
rek Łukasz, Czernica; 6. Majer 
Kamil, Czernica;      7. Hejdukow-
ski Marcin, Gaszowice; 8. Wita 
Adam, Czernica; 9. Zientek Szy-
mon, Gaszowice; 10. Płaza Adrian, 
Czernica. 

Gminny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Lider” dziękuje Panu Wójtowi 
za przyjęcie zaproszenia na w/w 
imprezy, dekorację zawodników, 
wręczenie szkołom pamiątkowych 
upominków oraz dopingowanie 
zawodników, którzy może w przy-
szłości osiągną sukcesy sportowe w 
kraju i na arenie zagranicznej.   I.W. 

SZKOLNY TENIS STOŁOWY   PUCHAR DLA GASZOWICKIEGO CHÓRU 
Uroczystość wręczenia Pucharu w dniu 6 listopada ubiegłego roku zorgani-
zował zdobywca z 2009 r. chór Bel Canto z Chudowa. Obecne na uroczysto-
ści chóry i przybyłych gości przywitał śpiewaczym hasłem dh Kazimierz 
Bednarz. Odśpiewano uroczyste „Gaude Mater” pod dyr. Wacława Mickie-
wicza. 

Potem nastąpiły popisy każdego z 9 chórów. Każdy chór wykonywał            
3 utwory. Nasz chór zaśpiewał: „Messe G-dur Kyrie” Franza Schuberta, 
„Gloria” Antonio Vivaldiego i „Ave Maria” Cacciniego, pod dyrekcją nie-
ocenionego p. Janusza Budaka. Wreszcie nastąpiło ogłoszenie wyników. 

Nam werdykt sprawia wielką radość, z 262 punktami zdobywamy I miejsce 
i otrzymujemy Puchar Przechodni, który odbiera p. prezes Daniela Merkel 
oraz dyrygent Janusz Budak. Nasz chór otrzymał również piękną statuetkę i 
wiązankę kwiatów. II miejsce przypadło chórowi Seraf z Rybnika (156 
pkt.), a trzecie miejsce zdobył chór Cecylia z Rydułtów (152 pkt.) 

Podziękowano gospodarzom koncertu, zwłaszcza dyrektorce szkoły, za 
udostępnienie obiektu szkolnego, wręczając jej pamiątkowy dyplom. 

Na zakończenie chóry wspólnie zaśpiewały „Przyjaźń o bracia”. Nasz chór 
ustawił się do pamiątkowego zdjęcia wraz z zdobytym pucharem i zaśpiewał 
na pożegnanie pieśń „Chętnie żeśmy tu przybyli”.         Chór 

PRZEDSZKOLAKI W GIMNAZJUM 

W tym roku nasze przedszkole wygrało konkurs na realizację pro-
jektu w ramach siódmej edycji programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”, realizowanego  przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS. Pozyskane środki są wykorzystywane na realiza-
cję projektu „Podróże w świat bajki i baśni”. Wśród  licznych osób 
współrealizujących program znaleźli się także uczniowie Gimna-
zjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach skupieni w Kółku Bibliotecznym, 
którego opiekunką jest Pani Alicja Górecka. W ramach działania na 
rzecz lokalnej społeczności przygotowali dla swoich młodszych 
kolegów spektakl teatralny.  

W mroźne listopadowe przedpołudnie dzieci z Czernicy pojechały 
do Gimnazjum zobaczyć „Kopciuszka”. Po występie aktorzy zapro-
sili dzieci do wspólnych zabaw. Były pląsy, zagadki, poczęstunek. 
Dla przedszkolaków był to dzień pełen nowych doznań i przeżyć w 
„szkole wyższej” (jak stwierdził jeden ze  Starszaków).  

Następnego dnia bajkę zobaczyły także starsze dzieci z Przedszkola 
w Gaszowicach, a później aktorzy przyjechali do Maluszków            
w Czernicy. Obecnie podopieczni Pani Ali  współuczestniczą           
w malowaniu bajkowego korytarza w naszym przedszkolu.  

Przy tej okazji dziękujemy Dyrektorowi Gimnazjum w Piecach za 
wszelką pomoc i przychylność.               Elżbieta Tulec 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY GASZOWICE 
Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska 
i Finansów 

Ewa Biernacka - Prze-
wodnicząca 

Ryszard Jacek 

Józef Szawerna 

Mieczysław Szymik 

Szymon Korbel 

Damian Krauze 

Komisja Oświaty, 
Kultury, Sportu, 
Spraw Socjalnych, 
Zdrowia i Młodzieży 

Halina Rybarz-
Adamik - Przewodni-
cząca 

Jerzy Kawulok 

Barbara Watoła 

Małgorzata Witek 

Komisja Rewizyjna 

Gabriela Oślizło - 
Przewodnicząca 

Andrzej Cieślok 

Marek Masarczyk 

Krzysztof Lorek 

Przewodniczący 
Rady  - Piotr Górecki; 

Wiceprzewodniczący 
-Damian Krauze. 

SZCZERBICKIE SPOTKANIE NOWOROCZNE 

14 stycznia br. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Szczerbicach odbyło się noworoczne spotkanie seniorów sołectwa 
Szczerbice (osób po 75 roku życia). Świąteczną atmosferę podkreślał 
występ uczniów tutejszej szkoły podczas inscenizacji jasełek, melodie 
kolęd oraz bożonarodzeniowa dekoracja sali. 

Zaproszonym gościom życzenia noworoczne złożył Wójt Gminy Gaszo-
wice Andrzej Kowalczyk oraz gospodarz obiektu dyrektor Zbigniew 
Goworowski. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością proboszcz szczer-
bickiej parafii  ks. Henryk Kieras. 

Na zakończenie wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali drobny upomi-
nek w postaci paczki ze słodyczami, a osobom nieobecnym upominki 
zostały dostarczone do domu przez członków Rady Sołeckiej. 

Tego samego dnia, w godzinach dopołudniowych, delegacja odwiedziła 
najstarszą mieszkankę Szczerbic panią Helenę Tkocz, która we wrześniu 
ubiegłego roku ukończyła 96 lat. 

Serdeczne podziękowania dla osób biorących udział w spotkaniu,           
a  szczególne podziękowania należą się tym osobom dzięki którym 
udało się to spotkanie zorganizować.       Mieczysław Szymik 
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„ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA” 

Czernickie przedszkole jako pierwsze w Gminie Gaszowice pozyskało 
ogromną dotację (prawie 400 000,00 zł) ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany 
od 01.12.2011 do 31.12.2011. Już w styczniu br rozpoczęliśmy prace re-
montowe dzięki którym zostanie przygotowana nowa sala do zajęć eduka-
cyjnych. Sala zostanie nie tylko wyremontowana, ale także wyposażona we 
wszystkie potrzebne materiały pomocnicze, meble, zabawki, elementy edu-
kacyjne. W lutym do przedszkola dołączy 15 osobowa grupa dzieci w wieku 
od lat 3 do 5. Jeszcze do 26 stycznia br. trwa rekrutacja przedszkolaków.  

Dzieci przyjmowane będą wg następujących kryteriów: 

- dzieci rodziców samotnie wychowujących, 

- dzieci z rodzin wielodzietnych (powyżej trójki dzieci w rodzicie), 

- dzieci z rodzin, o niskim progu dochodowym. 

Główny celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych czernickich 
przedszkolaków. Dotacja pozwoli na realizację szeregu zajęć dodatkowych 
dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Będzie to rytmika, 
zajęcia z języka angielskiego, zajęcia prowadzone przez logopedów i psy-
chologów. Przygotowane zostaną także bardzo atrakcyjne warsztaty radio-
we, telewizyjne, ekologiczne, plastyczne i muzyczne. Dzieci wezmą udział 
w edukacyjnych wycieczkach np. do teatru lalek BANIALUKA w Bielsku, 
czy do Chaty Chleba w Brennej. 

Elementem, który w dużej mierze przyczynił się do otrzymania dotacji było 
włączenie rodziców w życie przedszkolaków. Zaplanowano szereg spotkań, 
warsztatów, pikników, na których oprócz dzieciaków pojawią się mamusie  
i tatusiowie. Między innymi w czerwcu zorganizowany zostanie duży przed-
szkolny piknik z okazji Dnia Dziecka, odbędą się spotkania z okazji Dnia 
Ojca, Matki, wspólne szycie pluszaków z okazji Dnia Misia, czy składanie 
modeli samolotów przy okazji organizacji Święta Ziemniaka. Rodzice zo-
staną także zaproszenie na praktyczne warsztaty fotograficzne o fotografo-
waniu dzieci, na które przyjdą ze swoimi pociechami. W ramach projektu 
zaplanowano, aby czernickie przedszkole było przyjazne rodzicom pracują-
cym. W praktyce przełoży się to na wydłużenie godzin pracy placówki. 
Dzieci będą mogły w przedszkolu pojawić się już o godzinie 6:30 i pozostać 
aż do 17:00 (rodzice będą mogli spokojnie zacząć pracę w ościennych mia-
stach już godzinie 7:00, a pracując do 16:00 zdążą przebrnąć przez korki       
i odebrać swoje pociechy przed zamknięciem przedszkola). Dla dzieci pozo-
stających w przedszkolu dłużej przygotowany będzie dodatkowy słodki 
podwieczorek  w postaci owoców, jogurtów, słodkości). 

Mamy nadzieję, że oferta przygotowana w ramach projektu „Zapraszamy do 
przedszkola” przypadnie do gustu nie tylko małym przedszkolakom, ale 
także ich opiekunom i rodzicom, a nam dostarczy energii do wnioskowania 
o kolejne pieniądze pozwalające na uatrakcyjnienie naszego przedszkola. 

Dyrektor przedszkola - Elżbieta Tulec,  

Koordynatorka projektu - Agnieszka Pytlik 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

Dnia 13 grudnia 2010 r. odbył się w Czernicy Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski. W murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli klas I – III 
Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, Jejkowicach i Szczerbicach. Naszą 
szkołę reprezentowali zwycięzcy konkursu szkolnego: Adam Czarnecki z kl. 
I, Kamil Watoła z kl. II i Bernadeta Malcharczyk z kl. III. Celem konkursu 
było rozbudzanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwianie na piękno 
poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Konkurs obejmował 
wykonanie jednego dłuższego wiersza o tematyce zimowej. Jury powoływa-
ne przez organizatorów pod przewodnictwem Pani Dyrektor Iwony Witek 
oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

Wszyscy uczniowie reprezentowali wysoki poziom umiejętności recytator-
ski i byli gorąco dopingowani przez wspaniałą publiczność z klas młod-
szych. 

Przyznano następujące miejsca: 

w  kategorii  klas I 

I miejsce – Natalia Czyż SP Szczerbice, II miejsce – Kamil Kołodziej SP 
Jejkowice, III miejsce – Adam Czarnecki SP Czernica. 

w  kategorii  klas II 

I miejsce – Marta Konsek SP Szczerbice, II miejsce – Bartosz Łyczek SP 
Gaszowice, III miejsce – Kamil Watoła SP Czernica. 

w  kategorii  klas III 

I miejsce – Dawid Miera SP Gaszowice, II miejsce – Sebastian Pikus SP 
Jejkowice, III miejsce –  Bernadeta Malcharczyk SP Czernica. 

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książko-
we i „zimowe” kubeczki, natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów do 
konkursu – podziękowania. 

Organizatorki Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego serdecznie 
dziękują sponsorom oraz wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział 
w konkursie i zapraszają do udziału w jego kolejnej edycji.   Iwona Kwiatoń 

1 % NA SZCZERBICKĄ SZKOŁĘ 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Szczerbi-
cach w imieniu wszystkich uczniów oraz nauczycieli składamy serdeczne 
podziękowania za przekazanie w 2010 roku – 1% podatku od osób fizycz-
nych na rzecz naszej szkoły. Z pozyskanych w akcji środków zakupione 
zostały materace gimnastyczne oraz telewizor. Mamy nadzieję, że również 
w roku 2011 Nas wspomożecie. Sprzęt oraz materiały szkolne ulegają zuży-
ciu czy też zniszczeniu, dlatego planujemy zakup nowych mebli oraz mate-
riałów dydaktycznych. W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę ze STO-
WARZYSZENIEM „SUMINA”  na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego 
Śląska  KRS: 0000257288.  Zwracamy się tutaj do Państwa z prośbą               
o przekazanie 1% naszym dzieciom, aby wspomóc rozwój tutejszej szkoły. 
Ważna jest dla nas każda złotówka.  Oto uproszczona instrukcja przekazania 
1%: 

1. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać numer Stowarzyszenia oraz kwotę 1% 
która zostanie przekazana naszej placówce (przykład poniżej) – WAŻNE! 
Wpisać: DLA SP SZCZERBICE 

2. Nie trzeba nic wpłacać wystarczy tylko wpisać w deklaracji podatkowej 
numer i nazwę stowarzyszenia. 

3.Na podstawie zapisu z deklaracji Stowarzyszenie przekaże nam zebrane 
pieniądze.  

Rada Rodziców 

ZOSTAŃ CHÓRZYSTĄ 

Zarząd chóru „Bel Canto” bardzo serdecznie zaprasza mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko, do zasilenia naszych szeregów. Zachęca-
my przede wszystkim panów, ludzi młodszych i dzieci. Próby chóru 
odbywają się 2 razy w tygodniu. Chór zajmuję się nie tylko śpie-
wem ale także jego członkowie miło spędzają czas. Chętnych zapra-
szamy w poniedziałki i czwartki na halę Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach o godzinie 18.00. 

Chór 
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W grudniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowal-
czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

15 grudnia - spotkanie z proboszczami naszej gminy w celu 
omówienia imprez, które odbędą się w 2011r.; 

16 grudnia - spotkanie robocze z dyrektorami szkół i przed-
szkoli; 

16 grudnia - spotkanie opłatkowe chóru BEL CANTO; 

17 grudnia - spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich w 
„Zameczku” w Czernicy; 

18 grudnia - wystawa gołębi pocztowych w Skrzyszowie; 

18 grudnia - pogrzeb Komendanta Hufca ZHP Rybnik - Ilony 
Stasiak; 

20 grudnia - w spotkanie opłatkowe z Radą Powiatu Rybnic-
kiego w Czerwionce-Leszczynach; 

21 grudnia - spotkanie robocze ze sołtysami; 

21 grudnia - spotkanie opłatkowe w SP Szczerbice. 

30 grudnia - spotkanie z projektantem w sprawie odbudowy 
zniszczonego przepustu przy ulicy Pogwizdowskiej. 

w Szczerbicach. W drugim meczu dziewczęta z Czernicy 
pokonały kol. ze Gaszowic wygrywając 16:2.          O wyni-
ku końcowym rozgrywek dziewcząt zadecydował ostatni 
mecz. SP w Szczerbicach wygrała z SP w Gaszowicach 30:3. 
Drużyna w składzie: mgr Bogdan Langer (nauczyciel) 
Szczygieł Elżbieta, Konsek Justyna, Kucharska Agnieszka, 
Ochojska Magdalena, Piekarska Roksana, Gabryszewska 
Julia, Ozarowska Judyta, Mielimonka Martyna, Stępień 
Magdalena, Blomkowska Patrycja z rąk organizatora odebra-
ły piękny puchar. II miejsce dla SP w Czernicy i III miejsce 
dla SP w Gaszowicach. 

W grupie chłopców rywalizacja przebiegała jeszcze bardziej 
emocjonująco. Prawie co pół minuty wpadały bramki gospo-
darzy do bramek rywali. Najlepszym zawodnikiem na boisku 
był obrotowy z Czernicy Radek Olszyna, który bez proble-
mów wyczuwał słabe punkty bramkarzy. Wyniki rozgrywek: 
SP Czernica vs SP Szczerbice – 23:16, SP Czernica vs SP 
Gaszowice 28:9, SP Szczerbice vs SP Gaszowice 24:6. Gmi-
nę na zawodach powiatowych w Jankowicach będą reprezen-
towali uczniowie z SP w Czernicy w składzie: Radek Olszy-
na, Łukasz Krakowczyk, Kamil Górecki, Dawid Appel, Pa-
weł Kowalski, Patryk Ryszewski, Ramon Durczok, Kamil 
Majer, Adam Wita, Mateusz Gembalczyk, Adrian Folmert, 
Adrian Płaza, Marcin Tlon, Jakub Kozłowski. W nagrodę 
chłopcy otrzymali piękny puchar. II miejsce w turnieju zajęła 
SP Szczerbice, III miejsce SP Gaszowice. 

Mam wielką nadzieję, że uda nam się powtórzyć sukces          
z ubiegłego roku. Nasi uczniowie zajęli wtedy II miejsce       
w półfinałach wojewódzkich. Ambicje piłkarskie naszych 
uczniów wsparł również nasz wójt p. Andrzej Kowalczyk, 
który przyglądał się grze i na koniec życzył wszystkim dru-
żynom wielu jeszcze sukcesów sportowych. 

Zenobia Mrozek 

Finał  III edycji Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt 

W środę, 15 grudnia br. od godziny 12:00 sala gimnastyczna Gimna-
zjum w Piecach gościła najlepsze siatkarki powiatu rybnickiego, 
które rywalizowały ze sobą podczas Finału  III Edycji Powiatowej 
Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt. Turniej trwał blisko cztery godziny i 
nie brakowało w nim emocji i dramatów. Uczestniczki to zawod-
niczki czterech spośród jedenastu gimnazjów, które rywalizowały ze 
sobą w zmaganiach siatkarskich przez cały rok w dwóch grupach:  
grupa A- siedem gimnazjów z gminy Czerwionka Leszczyny, oraz 
grupa B – gimnazja z Lysek, Jejkowic, Jankowic i Pieców. Najlep-
sze cztery drużyny powiatu to reprezentantki gimnazjów: nr 3 z 
Czerwionki, z Jejkowic, Jankowic i Pieców. 

Organizatorem rozgrywek jest Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
„Lider” z siedzibą przy naszej szkole. Całość koordynuje nauczyciel 
wf – mgr Cezary Stachura. Fundusze na organizację, nagrody i po-
częstunek dla uczestników turnieju zapewniło po raz kolejny Staro-
stwo Powiatowe w Rybniku. 

Po losowaniu okazało się, że naszymi pierwszymi rywalami będą 
zawodniczki z  Gimnazjum nr 3 w Czerwionce. Ich wzrost, umiejęt-
ność rozegrania piłki oraz zagrywki mogły pomóc im w wygraniu 
meczu. Stało się jednak inaczej. Trzysetowy pojedynek dostarczył 
ogromnych emocji, a wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Po 
chaotycznym początku pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2:1 
dla naszego gimnazjum (25:19; 18:25; 15:9). 

Drugi mecz: Jankowice z Jejkowicami, również po taibreku (ang. tie
-break), 2:1 dla Jejkowic. Mecz niezwykle zacięty z wynikami w 
poszczególnych setach - 28:26; 22:25; 11:15 

Mecz o trzecie miejsce: Jankowice z Czerwionką. I znów trzech 
setów potrzebowały Jankowice, by pokonać mistrzów Gminy  Czer-
wionka Leszczyny. (25:27; 19:15; 15:7) 

Wielki finał:  Piece – Jejkowice  

Piece nie pozostawiły Jejkowicom żadnych złudzeń i wygrały 2:0 z 
liderkami Grupy B. Od samego początku narzuciliśmy własny styl 
gry, a dodatkowym atutem jest zawsze gra we własnej sali. Wyniki 
w setach – 25:14; 25:20. 

Wyniki końcowe: I miejsce – Gimnazjum w Piecach, II – Jejkowice, 
III Jankowice i IV Gimnazjum nr 3 z Czerwionki. Dziewczynom z 
Pieców gratulujemy zwycięstwa oraz  umiejętności siatkarskich, 
które u całej finałowej czwórki były na dobrym  poziomie sporto-
wym. 

Reprezentacja Gimnazjum w Piecach: Karolina Wojaczek, Andżeli-
ka Pojda, Marlena Jureczek, Anna Adamczyk, Patrycja Lincner, 
Michaela Porwoł, Olga Ludynia, Julia Korbel i  Klaudia Czupryniak. 

Zwycięzców zawodów nagrodzono medalami, pucharami, dyploma-
mi pamiątkowymi oraz nagrodami rzeczowymi. Imprezę uświetnił 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Pan Zbigniew Goworow-
ski.        CeziS 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 

12.01.2011r. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej w Czernicy 
dokonano kolejnego otwarcia rozgrywek sportowych. Tym 
razem zmierzyli się z sobą młodzi szczypiorniści i szczypior-
nistki. Sportowa atmosfera, wspaniałe umiejętności piłkarskie 
spowodowały iż na boisku z każdą minutą wzrastały zarówno 
u kibiców, jak i zawodników wielkie emocje. Każdej druży-
nie marzyło się zwycięstwo, ponieważ każda przyjechała bro-
nić honoru swojej szkoły i środowiska. Pierwsze do walki o 
awans do Mistrzostw Powiatu stanęły dziewczęta z SP w 
Czernicy i SP w Szczerbicach. Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana, lecz druga okazała się być gorsza dla gospoda-
rzy. Mecz zakończył się wynikiem 7:12 na korzyść kol. z SP 
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