
Szanowni Mieszkańcy 

Dawno już nie mieliśmy 
takiej zimy. Temperatury 
spadały nocą nawet do       
-15°C, śniegu ciągle przy-
bywało. Jednak nasi 
mieszkańcy wspaniale 
radzili sobie z tymi trud-
nościami. Było widać po-
moc sąsiedzką przy od-
śnieżaniu. Nasze drogi i 
chodniki wcale nie wyglą-
dały źle. Zdarzały się jed-
nak nerwowe chwile, kie-
dy samochód odmówił 
posłuszeństwa albo opóź-
niał się autobus. Myślę, że 
najgorsze mamy już za 
sobą i trzeba z utęsknie-
niem patrzeć, kiedy nadej-
dzie wiosna. Już dzisiaj 
apeluję, aby przygotować 
się do okresu topnienia 
śniegu, którego mamy 
wyjątkowo dużo. Zbliża 
się okres zebrań wiej-

skich. Serdecznie zapra-
szam na te wieczorne 
spotkania, na których 
przedstawimy nasze do-
konania oraz zaproponu-
jemy kolejne działania, 
które pozwolą żyć w na-
szej gminie lepiej, bez-
pieczniej. Nasz Gmina 
się rozwija, o czym 
świadczy kolejny wzrost 
liczby mieszkańców, któ-
rych  na koniec 2009 ro-
ku było 8968. Wierzę, że 
propozycje działań, które 
przedstawimy na zebra-
niach wiejskich uzupeł-
nione Waszymi wnioska-
mi pozwolą budować 
pozytywny wizerunek 
naszej Gminy. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Serdecznie zapraszamy na spektakl 
muzyczny z okazji dnia kobiet  

pt.„Komu piosenkę?”  

7 marzec 2010, godzina 17.00  

sala widowiskowo sportowa przy          
SP Czernica. 

W  programie  piosenki lat 50. Reżyseria  Aneta 
Antosiak, spektakl przygotowany przez Żorskie 
Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt”. Będzie 
można usłyszeć m.in. piosenki: „Cicha woda brze-
gi rwie”, „W rytmie cza -cza”, „Autobus czerwony”. 

WSTĘP WOLNY 

a zdjęciach od góry: 1 - występ zespołu z SP Gaszowice podczas 
koncertu kolędowo - karnawałowego; 2 - występ zespołu „Znak Pokoju” 
po prawej stronie: 3 - Starosta Rybnicki - Damian Mrowiec, Wójt Gmi-
ny Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, radny powiatowy Roman Kubek. 
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ZEBRAIA SPRAWOZDAWCZE OSP 

13 marzec 2010, Czernica, Remiza OSP, godz. 17.00 

14 marzec 2010, Łuków Śląski, Remiza OSP, godz. 15.00 

21 marzec 2010, Szczerbice, SP Szczerbice, godz. 15.00. 

OGŁOSZEIE 

Jednostka budżetowa-Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-295 
Sumina ul. Dworcowa 12B, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 8 ustawy 
z dnia 07.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity dz. U. Nr 123 poz. 
858 z dnia 11.07.2006 r.)  informuje swoich Usługobiorców, że po 
zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowi-
ce, (protokół nr BR – 0052/XLIV/09 z sesji Rady Gminy Gaszowice 
z dnia 29 grudnia 2009r.) z dniem 03 marca 2010r. wchodzi w 
życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na 
terenie gminy Gaszowice  do dnia 02 marca 2011r. 

* Ceny i stawki opłat brutto, zawierają 7% podatek od towarów i 
usług - VAT. 

** Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla gminy Lyski wyno-
si 3m³/osoba/miesiąc tj. 5,00 zł. x 3m³ = 15,00 zł./osoba. Powiatowy pokaz potraw wielkanocnych 

„asze Kulinarne Dziedzictwo” 

28 marzec 2010 godz.15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu       
w Gaszowicach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zobaczenia świątecz-
nie przystrojonych stołów wielkanocnych oraz do spróbowa-
nia tradycyjnych potraw przygotowywanych przez panie z 
kół  wiejskich. W trakcie pokazu będzie możliwość zakupu 
tradycyjnych wyrobów.  

ODDAJ PIT W GASZOWICACH 
W dniach 11 i 25 marca oraz 15 kwietnia br. 
(czwartki), w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w 
Gaszowicach, w godzinach od 9.00 do 13.00, dyżury 
będą pełnić pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybni-
ku. Zachęcamy wszystkich Gaszowiczan do składania 
rocznych zeznań podatkowych w/w terminach. 

TERMIY ZEBRAŃ WIEJSKICH 

1 marca 2010 (poniedziałek) - Łuków Śląski, Dom Sportu, 
godz.18.00; 

2 marca 2010 (wtorek) - Czernica, Ośrodek Kultury Zameczek, 
godz.18.00; 

3 marca 2010 (środa) - Szczerbice, Sala Gimnastyczna SP Szczer-
bice, godz.18.00; 

4 marca 2010 (czwartek) - Gaszowice, Ośrodek Kultury i Sportu w 
Gaszowicach, godz.18.00; 

5 marca 2010 (piątek)- Piece, Świetlica Środowiskowa, godz.18.00. 

Lp Taryfowa grupa 
usługobiorców 

Wyszczegól-
nienie 

Cena/stawka Jednost-
ka miary 

Netto Btto* 

1. Grupa 1 

Gospodarstwa 
domowe 

  pozostali odbior-
cy 

skanalizowani 

1) cena za 1 m³ 
odprowadzo-
nych ścieków. 

4,67 5,00 zł/m³ 

2) stawka opła-
ty 

abonamentowej 

0,93 1,00 zł/
odbiorc-
a/m-c 

2. Grupa 2 

Gospodarstwa 
domowe 

i pozostali usługo-
biorcy 

nie skanalizowani. 

Cena za 1 m³ 
odebranych 
nieczystości 
płynnych. 

(dowiezionych) 

7,94 8,50 zł/m³ 

  

3. Gospodarstwa 
domowe nie po-
siadające wodo-
mierzy ani też 

innych urządzeń 
pomiarowych 

ilości odprowa-
dzonych ścieków. 

Stawka Opłaty 
ryczałtowej za 
odprowadzanie 

ścieków ** 

14,01 15,00 zł/
osoba/ 
miesiąc 

WŁAŚCIWY ADZÓR AD PSAMI 

Mieszkańcom gminy posiadającym psy, przypominamy        
o obowiązku zachowania środków ostrożności przy utrzy-
mywaniu zwierzęcia, co w szczególności wiąże się z odpo-
wiednim zabezpieczeniem posesji. 

Coraz częściej dochodzi do sytuacji w której po terenie gmi-
ny wałęsają się bezpańskie zwierzęta. Właściciel psa który 
nie dopełnił obowiązku właściwego nadzoru, narażony jest 
na sankcje karne od grzywny począwszy a kończąc na karze 
aresztu. 

WYJAZDY, WYCIECZKI 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO” zaprasza 
na wycieczkę na baseny termalne do Szaflar i Bukowiny 
Tatrzańskiej w dniach 10 i 11 kwietnia 2010 r. Koszt wy-
cieczki 110 zł (bilety wstępu na basen we własnym zakre-
sie). 

Zapraszamy również do udziału w wyjeździe do Hiszpanii, 
w terminie 20.09-02.10 br. Cena 1790 zł. Zapisy i szczegóły 
pod nr Tel. 32/ 430 56 59. 

Zapraszamy na Dzień Śląski połączony z kiermaszem 
świątecznym w dniu 27.03.2010r. o godz. 15:00 w Szkole 
Podstawowej w Czernicy. 

W programie: występy uczniów, prezentacje różnych tech-
nik zdobienia jajek, pokaz układania stroików świątecznych, 
wystawa pt. „Wielkanoc na Górnym Śląsku”, wystawy prac 
konkursowych uczniów, wystawa malarstwa, fotografii, ce-
ramiki i decupage (KONAR), możliwość zakupienia ozdób 
świątecznych i różnych smakołyków, kawiarenka. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza do udziału w 
Wycieczce do Pragi w dniach 16 - 18 kwietnia 2010r. Cena  wy-
cieczki 435 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi w 
hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie). 
Informacje i zapisy pod nr tel.  32 43 05 485 lub  608 013 387. 
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badania emisji spalin, jednak w 
takim przypadku świadectwo to 
musi zostać zaakceptowane 
przez Urząd Gminy Gaszowice 
przed zakupem kotła, posiadają-
cy atest kotła potwierdzający 
jego zgodność z przepisami 
unijnymi lub dopuszczenie do 
obrotu handlowego w krajach 
UE lub w Polsce, którego kon-
strukcja uniemożliwia spalanie 
odpadów. 

Do Programu może zostać do-
puszczony kolektor słoneczny 
zastosowany do ogrzania cieplej 
wody użytkowej, posiadający 
certyfikat na zgodność z przepi-
sami unijnymi (CE) lub dopusz-
czający do produkcji na rynek 
polski lub kraje Unii Europej-
skiej. 

Warunki finansowania zadania 

Przyjmuje się, że wielkość dofi-
nansowania wynosić będzie 
50% nakładów inwestycyjnych, 
jednak nie więcej niż 5.000,00 zł 
na 1 obiekt na rok, w następują-
cych przypadkach:  

-wymiany kotłów na węglowe 
(wyłącznie z podajnikiem auto-
matycznym),    

- montażu kolektorów słonecz-
nych (dotyczy ciepłej wody 
użytkowej). 

Dofinansowanie układu kolekto-
rów słonecznych na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej odby-
wać się będzie na takich samych 
zasadach jak w przypadku wy-
miany kotłów (wysokość dofi-
nansowania - ta sama oraz speł-
nienie wymogów formalnych). 

Dofinansowanie jest możliwe, 
jeżeli budynek w momencie 
kwalifikowania do danego etapu 
Programu jest wyposażony w 
kocioł c. o., posiadający certyfi-
kat energetyczno-emisyjny  „na 
znak bezpieczeństwa ekologicz-
nego" (wydany przez laboratoria 
akredytowane np. Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w 
Zabrzu) aktualny na dzień insta-
lacji kotła lub inne świadectwo 
badania emisji spalin, jednak w 
takim przypadku musi ono zo-
stać zaakceptowane przez Urząd 
Gminy Gaszowice przed zaku-
pem instalacji solarnej. 

Warunkiem dofinansowania jest 
likwidacja starego źródła ciepła 
potwierdzona dokumentem zło-
mowania wystawionym przez 

Na styczniowej sesji Rady Gmi-
ny Gaszowice zostały podjęte 
uchwały  dotyczące przyjęcia 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji oraz Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dzięki w/w progra-
mom możliwe będzie dofinanso-
wanie wymiany nieekologicz-
nych kotłów węglowych oraz 
montażu kolektorów słonecz-
nych a także budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
Wspomniane  programy powsta-
ły na podstawie danych zawar-
tych w deklaracjach, złożonych 
przez mieszkańców gminy, do 
30 września ubiegłego roku. 

Poniżej zamieszczamy najważ-
niejsze zapisy zawarte w regula-
minie Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji. Oba regulaminy 
w całości dostępne są na stronie 
internetowej www.gaszowice.pl. 

„Nabór wniosków dla osób, 
które złożyły deklaracje do 30 
września 2009r. rozpocznie się 
15 lutego 2010r. i zakończy się 
do 30 marca 2010 roku. W przy-
padku braku wymaganej ilości 
wniosków na dany rok, przewi-
duje się możliwość przedłużenia 
terminu składania wniosków.  

W terminie do dnia 30 maja 
Inwestor dokona doboru kotła 
lub instalacji solarnej. 

Wymiana źródeł ciepła polega 
na: 

a) demontażu starego źródła 
ciepła - potwierdzonym proto-
kołem sporządzonym przez 
Instalatora, 

b) zniszczeniu starego źródła 
ciepła - potwierdzonym proto-
kołem podpisanym przez skup 
złomu lub odbiorcę prowadzące-
go działalność w zakresie odbio-
ru odpadów; 

c) montażu nowego źródła cie-
pła wraz z niezbędną przeróbką 
instalacji w kotłowni dla nowe-
go źródła ciepła - potwierdzo-
nym protokołem odbioru końco-
wego i przekazanie do użytko-
wania. 

Wniosek zgłaszający uczestnic-
two w Programie dostępny jest 
w Urzędzie Gminy w Referacie  
Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gminy oraz na stronie interneto-
wej: www.gaszowice.pl. 

Przystępując do Programu In-
westor zobowiązany jest złożyć 
wniosek zawierający m.in.: 

a) tytuł prawny do nieruchomo-
ści zlokalizowanej w granicach 
administracyjnych gminy. W 
przypadku, gdy Inwestor nie 
jest właścicielem nieruchomo-
ści zobowiązany jest do przed-
łożenia Urzędowi pisemnej 
zgody właściciela na przystą-
pienie do Programu.  

b) budynek został oddany do 
użytkowania (zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami): 

- dla zadań mających na celu 
wymianę starego źródła ciepła 
przed dniem 01.01.2005r., 

- dla zadań mających na celu 
montaż instalacji solarnych do 
dnia złożenia wniosku o dofi-
nansowanie; 

c) budynek posiada zainstalo-
wane stare źródło ciepła; 

d) budynek nie posiada zainsta-
lowanego drugiego źródła cie-
pła (nie dotyczy kominka); 

e) nie zamontował nowego 
źródła ciepła przed zawarciem 
umowy o dofinansowaniu in-
westycji; 

i) nie posiada zaległości z tytu-
łu podatków, opłat i innych 
należności względem gminy. 

Inwestor zobowiązuje się do 
realizacji inwestycji zgodnie z 
przepisami prawa budowlane-
go. 

Inwestor musi umożliwić do-
stęp do budynku, w którym 
wykonywane będą działania 
objęte Programem przed mo-
dernizacją i do 5 lat po jej prze-
prowadzeniu osobom upoważ-
nionym ze strony Urzędu lub 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 

Do Programu może zostać do-
puszczony kocioł węglowy z 
automatycznym (mech.) podaj-
nikiem (retortowy, tłokowy): 

posiadający aktualne świadec-
two badania - „na znak bezpie-
czeństwa ekologicznego" 
(wydane przez laboratoria akre-
dytowane np. Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu) 
lub inne aktualne świadectwo 

skup złomu lub odbiorcę pro-
wadzącego działalność w za-
kresie odbioru odpadów. 

Dofinansowanie do źródła cie-
pła dla budynków nowych i w 
budowie nie będzie realizowane 
w ramach niniejszego Regula-
minu, tj. dla budynków, w któ-
rych nie instalowano wcześniej 
żadnego źródła ciepła do ogrze-
wania pomieszczeń. Wyłącze-
nie to nie dotyczy kominka. 

Dofinansowanie podlegać bę-
dzie zwrotowi w przypadku 
stwierdzenia niespełnienia 
przez Inwestora warunków 
określonych w niniejszym Re-
gulaminie. 

Realizację Programu koordynu-
je Referat Ochrony Środowiska 
oraz Referat Inwestycji przy 
udziale Komisji ds. analizy i 
weryfikacji wniosków powoła-
nej przez Wójta. 

Do zadań Komisji, o której 
mowa należy: sprawdzenie 
poprawności i kompletności 
dokumentacji potrzebnej do 
przeprowadzenia inwestycji, 
przeprowadzanie ewentualnych 
kontroli zgodności wymiany 
źródła ciepła z dokonanymi 
zgłoszeniami, wydanie opinii, 
która będzie stanowić podstawę 
do przyznania dofinansowania. 

Do obowiązków Inwestora 
należy: 

a) uzyskanie pozwolenia na 
budowę (o ile jest to wymaga-
ne) lub inne uzgodnienia, 

b) zgłoszenie rozpoczęcia robót 
w Starostwie Powiatowym, 

c) zakup i dostawa nowego 
źródła ciepła lub kolektorów 
słonecznych, 

d) demontaż i zniszczenie stare-
go źródła ciepła (dot. wymiany 
kotła c. o.) potwierdzone doku-
mentem złomowania, 

e) montaż wkładu kominowego, 
o ile zachodzi taka konieczność 
(nie zalicza się do kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia); dot. wymiany kotła c. o.  
przez Instalatora 

f) montaż nowego źródła ciepła 
lub kolektorów słonecznych, 
dokonany przez Instalatora. 

Realizacja zadania powinna 
nastąpić w terminie do 30 paź-
dziernika danego roku.” 

PROGRAM OGRAICZEIA ISKIEJ EMISJI  
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Jak co roku również i tym razem w naszym przedszkolu dzieci 
nie zapomniały o tak ważnych świętach jak Dzień Babci i Dziad-
ka. Każda grupa starannie przygotowała się na tę ważną uroczy-
stość, która zaplanowana była na 27 stycznia. Wszystko rozpo-
częło się o godz.11:00 w Domu Kultury Zameczek w Czernicy, 
gdzie czekały już pięknie przystrojone stoły przy których zasia-
dły kochane babcie i dziadkowie. Na scenie nie zabrakło gorą-
cych życzeń i wierszyków a dzieci mogły wykazać również po-
przez piosenki i tańce. Na zakończenie były oczywiście gromkie 
brawa a pieniążki które zebrali dziadkowie na tej uroczystości 
przeznaczone zostały na nowy keyboard. Przedszkolaki wręczyły 
przygotowane wcześniej prezenty a później zasiadły przy stole 
wraz ze swoimi dziadkami. Dziękujemy personelowi Domu Kul-
tury Zameczek za udostępnienie sali i wypożyczenie naczyń.  

Małgorzata Gruszka, Przedszkole Czernica 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA SUKCESY UCZIÓW Z CZERICY 

W naszej szkole przykładamy najwyższą wagę do tego, by odkryć 
w uczniach to, co jest w nich najcenniejsze. Uczniowie niejedno-
krotnie znajdują w sobie zdolności, z istnienia których nie zawsze 
zdawali sobie sprawę. Te zdolności, poparte systematyczną opieką 
nauczycieli, przynoszą częstokroć efekty dostrzegane także poza 
społecznością naszej szkoły. 

Z dumą przyjęliśmy wiadomość o sukcesie uczniów I etapu eduka-
cyjnego w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „English 
Adventure”. Organizatorem owego konkursu było wydawnictwo 
Pearson Longman we współpracy z Disney Polska. Jego celem było 
nagranie filmów będących inscenizacją wybranej angielskiej pio-
senki. Całkowita liczba prac zgłoszonych w konkursie wyniosła 
377. Dzięki wsparciu społeczności szkolnej oraz pomocy rodziców 
i mieszkańców Czernicy, dwie klasy dostały się do drugiego finało-
wego etapu gdzie zajęły kolejno  kl. I – 9 miejsce i kl. II – 20 miej-
sce oraz tytuł laureata konkursu. Na uznanie zasługuje również 
praca i osiągnięcia uczniów klasy III. Mimo, iż nie zakwalifikowali 
się do etapu finałowego to w ogólnym rankingu zajęli wysokie 30 
miejsce. 22.01.2010r. reprezentant wydawnictwa, pani Anna Wi-
śniewska, nagrodziła dzieci pamiątkowymi dyplomami, słownikami 
obrazkowymi oraz książkowymi wersjami znanych filmów animo-
wanych Disneya. Słowa uznania za wkład w motywację dzieci do 
nauki języków obcych padły także pod adresem anglistki, pani 
Aleksandry Stachery. 

Powodów do dumy przysporzyli nam także reprezentanci naszej 
szkoły uczestniczący w dwóch ogólnopolskich konkursach humani-
stycznych „Multitest” oraz „Alfik Humanistyczny”. Pierwszy kon-
kurs odbył się 20.10.2009r. Najlepsze wyniki w Polsce osiągnęli: 

Jakub Kruszewski, kl. IV – 16 miejsce na 1093 uczestników; 

Tomas Daria, kl. V – 28 miejsce na 1516 uczestników; 

Musioł Marek oraz Tytko Tomasz, kl. VI – 19 miejsce na 1759 
uczestników. 

Natomiast sukces w „Alfiku humanistycznym”, który miał miejsce 
9.12.2009r. odnieśli: 

Watoła Jakub, kl. III – 4 miejsce w województwie na 1579 uczest-
ników; 

Stacha Elżbiet, kl. IV – 17 miejsce na 3320 uczestników; 

Górecki Kamil, kl. V – 7 miejsce w województwie na 3533 startują-
cych, uzyskał średnią punktów powyżej 80% (83,83%) i zdobył 
wyróżniający dyplom za uzyskanie dobrego wyniku; 

Musioł Marek, kl. VI – 25 miejsce w województwie na 3900 
uczestników. 

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym, styczniowym sukcesem uczniów 
naszej placówki było zdobycie wyróżnień w konkursie plastycznym 
„Wideo World”. Pod czujnym okiem plastyka, pana Marka Gra-
niecznego, wykonano prace pt. „Ulubiona postać z bajki”. Dwóch 
chłopców z klasy VI, Denis oraz Kamil Czekała, otrzymało wyróż-
nienia oraz upominki od organizatora konkursu: kalendarze-
podkładki pod mysz. Warto dodać, iż  w owych kalendarzach zna-
lazły się wydrukowane kopie prac obydwu uczniów.  

Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w  Czernicy, pani 
Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele składają gratulacje wszystkim 
uczniom, którzy odnieśli ww. sukcesy oraz życzą powodzenia w 
dalszych zmaganiach konkursowych.   SP CZERNICA 

KOLĘDOWAIE CHÓRU BEL CATO 
Styczeń 2010r. to pasmo koncertów kolędowych chóru „Bel Can-
to”. Już 6 stycznia w Święto Trzech Króli – odbył się pierwszy 
występ w kościele w Krzyżkowicach. Kolejne kolędowanie nasze-
go chóru odbyło się w bazylice Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszo-
wie. Jednym z wielu miłych słuchaczy oprócz księdza proboszcza 
bazyliki był ksiądz profesor Szymik. Kulminacyjnym punktem 
styczniowych występów, był organizowany przez nasz chór już po 
raz szesnasty Koncert Kolęd, który odbył się 17 stycznia br. w ko-
ściele p.w. Opatrzności Bożej w Gaszowicach. Wystąpiły zespoły: 
Ognisko pracy pozaszkolnej „Singers”; Chór „Cecilianum” z 
Krzyżkowic; Chór „A.Mickiewicz” z Niedobczyc; Chór „Cecylia” 
z Rydułtów; Chór „Bel Canto” z Gaszowic. Wspólnie  ze słucha-
czami wszyscy śpiewacy zaśpiewali „Cicha Noc”. Tradycyjnie już 
zaproszono gości na słodki poczęstunek do OKiSu. 
23 stycznia br. chór Bel Canto brał udział w Konkursie Kolęd pod 
nazwą „Czesko – Polskie spotkania chóralne” w kościele p.w. Her-
berta w Wodzisławiu Śląskim.  Nasz chór zdobył wyróżnienie i 
otrzymał puchar. Wszyscy chórzyści otrzymali pamiątkowe odzna-
ki oraz plakietki. Wyróżnienie w tego rodzaju konkursie to dla na-
szego chóru ogromny zaszczyt. 
Kolejny występ chóru Bel Canto miał miejsce podczas Mszy Świę-
tej w kaplicy szpitala w Rybniku – Orzepowiacach. 
Ostatnim występem chóru w styczniu był udział w „Koncercie Ko-
lędowo-Karnawałowym”, który odbył się 27 stycznia na hali 
Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. W koncercie ponadto 
brały udział: zespół „Znak Pokoju”; zespół „Singers”; solista Ola 
Widawska ze szkoły podstawowej w Szczerbicach. Na zakończenie 
koncertu głos zabrał Wójt Gminy Gaszowice – Andrzej Kowalczyk, 
który doceniając ich zaangażowanie, w kilku słowach podziękował 
wszystkim wykonawcą.     A.P. 

ZEBRAIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CHÓRU 
BEL CATO 

Dnia 19 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wybor-
cze chóru Bel Canto. Podczas zebrania obecni byli: Wójt Gminy 
Gaszowice – Andrzej Kowalczyk oraz prezes Rybnickiego Okręgu 
Z.Ch. i O. dh Kazimierz Bednarz, który poprowadził zebranie. Za-
rząd chóru przedstawił sprawozdania z działalności i wykonywa-
nych funkcji w roku 2009. Pani prezes Daniela Merkel podzięko-
wała za miłą współpracę wszystkim członkom chóru. Dyrygent pan 
Janusz Budak również podziękował chórzystom za uczęszczanie na 
próby i udział w występach. Zarząd chóru wykonywał swoje zada-
nia wzorowo, dlatego też został ponownie wybrany na następną 
kadencję. Szczególne uznanie dla pracy chóru i jego osiągnięć, 
wyraził Wójt Gminy Gaszowice. Członkowie chóru z kolei serdecz-
nie dziękują za pomoc oraz za słowa doceniające prace zespołu. 
Należy wspomnieć że wójt Andrzej Kowalczyk wraz z małżonką, 
są częstymi gośćmi na występach chóru, co jest dla nas wielkim 
zaszczytem. Dziękujemy.     A.P. 

KOMUIKAT 
Prezes Chóru Daniela Merkel oraz wszyscy członkowie chóru Bel Canto 
w Gaszowicach, serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do zasilenia 
szeregów naszego chóru. W naszym chórze potrzebne są „młodsze gło-
sy” dlatego szczególnie zapraszam dzieci i młodzież ale także panów i 
panie. 
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W styczniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

16.01 - Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Rybniku; 

17.01 - koncert kolęd wykonaniu chórów z Gaszowic, Niedobczyc, 
Krzyżkowic  i zespołu Singers; 

19.01 - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Chóru BEL CAN-
TO; 

20.01 - posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w sprawie środków 
unijnych; 

21.01 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

21.01 - przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

21.01 - posiedzenie wyjazdowe komisji rozwoju w remizie OSP w 
Szczerbicach; 

22.01 - spotkanie seniorów sołectwa Szczerbice zorganizowanego 
przez radnych i radę sołecką; 

22.01 - przedstawienie w OKiS Gaszowice pt. „Opowieść wigilijna” 
w reżyserii P. Wojaczka – nauczyciela jęz. polskiego. W aktorów 
wcieliła się młodzież z SP Gaszowice i Gimnazjum w Piecach. 

24.01 - spotkanie seniorów sołectwa Łuków Śl. zorganizowanego 
przez sołtysa i radę sołecką. 

26.01 - spotkanie seniorów sołectwa Czernica zorganizowanego 
przez Ośrodek Kultury Zameczek. 

4 luty 2010r. na długo pozosta-
nie w pamięci uczniów SP w 
Czernicy. To oni zostali zwy-
cięzcami zawodów gminnych 
w piłce ręcznej, które przepro-
wadzono na ich pięknej sali 
gimnastycznej w Czernicy. 
Zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy spisali się znakomicie 
wygrywając swoje mecze. Nie 
da się ukryć, że wszystkie ze-
społy reprezentowały wysoki 
poziom przygotowania  do tych 
bardzo emocjonujących rozgry-
wek. Kolejność rozegranych 
meczy  w grupie chłopców 
przedstawia się następująco: 

Czernica : Szczerbice 19:18; 

Gaszowice : Szczerbice 20 : 
12; 

Czernica : Gaszowice 19 : 12; 

Klasyfikacja ogólna: 

I miejsce - SP Czernica 

II miejsce – SP Gaszowice 

III miejsce – SP Szczerbice. 

Mecz dziewcząt: 

Czernica : Szczerbice 14 : 11. 

Podsumowania zawodów, wrę-
czenia pamiątkowych dyplo-
mów oraz podziękowania 

uczniom i  nauczycielom do-
konał Wójt Gminy pan inż. 
Andrzej Kowalczyk oraz dyr 
szkoły pani mgr Iwona Witek. 

Zwycięska szkoła będzie re-
prezentowała Gminę Gaszowi-
ce na zawodach powiatowych 
w następujących składach. 
Dziewczęta: Weronika Brze-
zinka, Adrianna Cojg, Joanna 
Łata, Danuta Tytko, Anna 
Granieczny, Dominika Gołofit, 
Nikola Szymańska, Paulina 
Figura, Karolina Weczerek, 
Patrycja Nowak, rezerwowe: 
Bernadetta Stacha, Malina 
Kostka, Anita Lukoszek, Jo-
lanta Mandrysz. 

Chłopcy: Kamil Czekała, De-
nis Czekała, Daniel Choroba, 
Łukasz Krakowczyk, Radek 
Olszyna, Łukasz Newe, rezer-
wowi : Daniel Klon, Dawid 
Klon, Denis Muchowski, Łu-
kasz Wieczorek, Marek Mu-
sioł, Paweł Kowalski, Alek-
sander Borecki. 

Obydwie grupy zostały przy-
gotowane przez panią mgr 
Zenobię Mrozek, która dumna 
z wychowanków wraz z nimi 
będzie oczekiwała na kolejny 
etap rozgrywek. Serdeczne 
gratulacje!                       Z.M. 

GMIE ZAWODY W PIŁCE RĘCZEJ 

POWIATOWA LIGA KOSZYKÓWKI 

22.01.10r. w SP w Czernicy odbyły się kolejne rozgrywki powiato-
wej ligi koszykówki, których organizatorem był Andrzej Zygmunt 
wraz z nauczycielką w-f mgr Zenobią Mrozek. W turnieju mającym 
na celu propagowanie tej wspaniałej gry wzięło udział ponad 80-ciu 
młodych koszykarzy trzech okolicznych szkół: SP Jejkowice, SP 
Lyski oraz SP Czernica. Zwycięstwo w rozgrywkach odniosła dru-
żyna gospodarzy w składzie: Wita Adam, Tlon Marcin, Kozłowski 
Jakub, Folmert Adrian, Kubica Tomasz, Nowak Dawid, Krakow-
czyk Łukasz, Olszyna Radek, Wieczorek Łukasz, Kowalski Paweł, 
Górecki Kamil, Ryszewski Patryk, Choroba Daniel, Czekała Denis, 
Czekała Kamil, Newe Łukasz, Tytko Tomasz, Klon Daniel, Gra-
bowski Seweryn. 

Wyniki meczy przedstawiają się następująco: 

SP Czernica: SP Jejkowice 38 : 38 

SP Jejkowice : SP Lyski 28 : 28 

SP Czernica : SP Lyski 36 : 22 

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy a 
wyróżniający się zawodnicy otrzymali drobne upominki. Nagrody 
wręczyła dziękując wszystkim uczniom i nauczycielom pani dyr 
mgr Iwona Witek, która podkreśliła wartości płynące z uprawiania 
sportu. Z życzeniami dalszych sukcesów sportowych wszystkim 
drużynom należą się podziękowania i gratulacje za udział w tak 
pięknym i emocjonującym widowisku jak zawody sportowe.     Z.M. 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZEJ DZIEWCZĄT 

W piątek 05.02.2010r w Gimnazjum w Jankowicach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W 
zawodach brały udział drużyny z Jejkowic, Lysek, Pieców 
oraz Jankowic. Rozgrywki odbyły się systemem pucharo-
wym. Klasyfikacja końcowa: 

I    miejsce  - G. Lyski 

II   miejsce - G. Piece 

III  miejsce - G.Jankowice 

IV  miejsce  - G.Jejkowice 

Gimnazjum w Piecach reprezentowały: Gliwa Olga, Korbel 
Julia, Unruch Daria (bramkarze), Syrek Klaudia (najlepsza 
zawodniczka turnieju), Wojaczek Karolina, Goworowska 
Magda, Klimek Aleksandra, Oleś Elżbieta, Majer Martyna, 
Pustelnik Paulina, Pluta Weronika, Pojda Andżelika. 

 Opiekun: I.Wolnik 

SPOTKAIA Z SEIORAMI 

W dniu 16 marca br. o godz. 16.00 w Świetlicy Środowi-
skowej w Piecach odbędzie się spotkanie z seniorami           
z Piec. 

W dniu 23 marca  br. o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury       
i Sportu w Gaszowicach, odbędzie się spotkanie z seniora-
mi z Gaszowic. 

KOMUIKAT SOŁTYSA PIEC 

Podatki zbierane będą w dniach 10 - 12 oraz 15 marca br.    
w Świetlicy Środowiskowej, w godzinach 9-11 i 15-17. 
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