
Szanowni Mieszkańcy, 

Czytając kolejny numer naszego 
Informatora Gminnego na pew-
no siedzicie przy Świątecznym 
Wielkanocnym stole.  Obcho-
d z i m y  r a d o s n e  d n i 
„Zmartwychwstania”.  Pogoda 
w tym roku nam sprzyja. Zima 
na pewno już nie wróci. Wielu 
naszych mieszkańców w ramach 
świątecznych porządków zadba-
ło o swoje obejścia. Porządek 
wokół naszych domów to stara 
śląska tradycja. Kolejne dni 
dobrej pogody sprawiają, że na 
polach widać wielu rolników. 

Patrząc na pracę rolników 
niektórzy sobie przypominają, 
że nasza Gmina to rolnicza 
wioska. Kończą się ostatnie 
roboty przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej. Prowadzimy 
wiele rozmów, uczestniczymy 
w spotkaniach, rozmawiamy      
o możliwościach dalszej po-
mocy ze strony Unii Europej-
skiej. Wierzę, że 2008 rok 
będzie kolejnym rokiem, w 
którym nasi mieszkańcy od-
czują pomoc płynącą z UE.  

Życzę wszystkim mieszkań-

com na te świąteczne i wiosen-

ne dni wiele radosnych chwil. 

 Z poważaniem 

 A. Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

WIOSNA ZA PASEM 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Od góry: 1 - Wójt Andrzej 

Kowalczyk z Wojewodą Ślą-

skim Zygmuntem Łukaszczy-

kiem; 2 - Pokaz potraw Wiel-

kanocnych w OSP Szczerbice;  

po prawej: Wójt 

Kowalczyk z 

Minister Rozwo-

ju Regionalnego 

Elżbietą Bień-

kowską. 
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INFORMACJA 

Dyrektor oraz Rada Rodziców działająca przy SP Szczerbice 
przypomina o konieczności złożenia poświadczenia o wpłacie 
1% na rzecz szkoły. Informujemy również emerytów i renci-
stów, że można złożyć w sekretariacie szkoły otrzymany z 
ZUS-u PIT i zostanie on rozliczony wraz z odpisem 1% na SP 
Szczerbice. 

Wszystkim osobom, które złożyły już poświadczenie serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc dla naszej szkoły i naszych 
dzieci.                                                                             SP Szczerbice 

W piękny przedwiosenny 
dzień, w miłej atmosferze od-
bywało się 11 marca br.  w 
Ośrodku Kultury i Sportu spo-
tkanie Seniorów z Gaszowic, 
które zorganizowali gaszowic-
cy radni wspólnie z Rada So-
łecką. Bardzo nam było miło, 
kiedy widzieliśmy tłumnie 
przybywających zaproszonych 
naszych gości (było ok. 120  
osób). Spotkanie Seniorów 
zaszczycił swoją obecnością 
Wójt Gminy Gaszowice An-
drzej Kowalczyk i proboszcz 
naszej parafii ks. Marek Pa-
szek. Przybyli także ze swoimi 
opiekunami najstarsi mieszkań-
cy naszego sołectwa p. Józefa 
Pyszny – 97 lat, p. Klara Cyran 
– 95 lat oraz p. Emil Mazurek – 
90 lat, najstarszy wśród męż-
czyzn. Wójt Gminy i Przewod-
nicząca Komisji Oświaty H. 
Rybarz- Adamik wręczyli im 
życzenia i kwiaty. Wójt  An-
drzej Kowalczyk życzył 
wszystkim zdrowia  a  także 
spokojnych Świąt Wielkanoc-
nych. Wspólny czas przy kawie 
i ciastku umilały występy chóru 
Bel Canto, młodzieży szkolnej 
z SP Gaszowice i Gimnazjum 
w Piecach oraz Maria Janyga, 
która odegrała piękne utwory 
na skrzypcach. W pierwszej 
części występów uszanowali-
śmy okres Wielkiego Postu , 
g d z i e  chó r  o d śp i ewa ł 
„Getsemani”, „Pie Jesu” i re-
fleksyjną pieśń „Zatrzymaj się 
na chwilę”. Niektórzy goście   
słuchając pięknych utworów 
ocierali łezkę w oku. Młodzież 
zatańczyła Poloneza a Paweł i 
Kamil zagrali na keyboardzie. 
Wystąpił także chórek szkolny 
i solistki Ania i Judyta z kole-

żankami, których śpiew szczegól-
nie podobał się seniorom. Mło-
dzież gimnazjalna przedstawiła 
wesołe scenki w gwarze śląskiej. 
Występy nagrodzone były grom-
kimi oklaskami. W dalszej części 
spotkania chór odśpiewał kilka 
pięknych utworów i wspólnie ze 
wszystkimi sto lat. Przy akompa-
niamencie Antoniego Kremzera i 
Eugeniusza Piecowskiego senio-
rzy wspólnie śpiewali znane bie-
siadne piosenki , gawędzili także 
o minionych latach. Pan Bolesław 
Lazar odczytał wesoły wiersz o 
tym jak to bywa ze zdrowiem w 
wieku sędziwym. Szkoda, że nie 
wszyscy ze względu na swoje 
zdrowie mogli być obecni. Myślę, 
że spotkamy się na podobnej uro-
czystości znowu za rok, zaprasza-
my. Dziękujemy wszystkim Se-
niorom, którzy zechcieli przyjąć 
nasze zaproszenie a także opieku-
nom, którzy umożliwili im uczest-
niczenie w tej uroczystości. Dzię-
kujemy występującym artystom i 
solistom a także wszystkim oso-
bom, którzy przygotowali wystę-
py: dyr. chóru Januszowi Budako-
wi, Stanisławie Janyga, Karinie 
Marcol, Danucie Dworaczek, 
Danucie Fojcik a przede wszyst-
kim Sylwii Mazurek dyrektor 
naszej szkoły, która profesjonal-
nie prowadziła całość uroczysto-
ści. Dziękuję dyr. Jerzemu Biał-
kowi i pracownikom OKiS, radzie 
sołeckiej i radnym za pomoc w 
przygotowaniach, życzliwość i 
okazane serce. Seniorom z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych życzę dużo dobrego zdro-
wia, pomyślności, wielu pogod-
nych dni, Błogosławieństwa Bo-
żego oraz ciepła i uśmiechu naj-
bliższych. 

Halina Ryborz-Adamik 

1% - RÓWNIEŻ DLA GIMNAZJUM 
W tym roku udało nam się założyć Organizację Pożytku 
Publicznego i dlatego zapraszamy wszystkich do uczestnic-
twa w akcji 1% dla mojej szkoły. 

Zgromadzone w ten sposób pieniądze pozwolą nam na pod-
niesienie poziomu edukacji, doposażenie naszego gimna-
zjum jak i organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych. Zakładamy, że Wasza inicjatywa przyniesie wymierne 
korzyści młodzieży i całemu środowisku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie 
szkoły tel.32/340 55 19 oraz na stronie internetowej gimna-
zjum - www.gpiece.yoyo.pl 

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękuje: 

Dyrekcja Gimnazjum, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców 

OGŁOSZENIE 

OKiS Gaszowice informuje mieszkańców mających 
spisane umowy na odbiór odpadów stałych z firmą 
„Naprzód” oraz ZEF, że istnieje możliwość zakupu 
worków do segregacji odpadów.              OKiS Gaszowice 

SPOTKANIE SENIORÓW 

WYCINAĆ CZY NIE? 

Każdy wniosek o wycięcie drzew, który zostaje przez nas 
złożony do Starostwa Powiatowego staramy się uprzednio 
konsultować z Sołtysem lub Radą Sołecką danej wsi. 

Przy ul. Rydułtowskiej w  Piecach zgodnie z wymaganiami 
ustawy osunięto 1 drzewo, które zagrażało bezpieczeństwu 
poruszających się w pobliżu ludzi i pojazdów. Wycinka spo-
wodowała oburzenie mieszkańców, że  wycięto zdrowe drze-
wo. Czasami patrząc na drzewa - „na pierwszy rzut oka” 
wydaje się ono nie zagrażać nikomu i niczemu. Jednak po 
dokładnej analizie okazuje się, że wnętrze drzewa jest 
spróchniałe. Dobrym tego przykładem było drzewo gatunku 
grochodrzew przy Ośrodku Kultury „Zameczek”, które po 
ostatnich silnych wiatrach, przewróciło się na plac zabaw. 
Jak okazało się drzewo było całkowicie chore. Na terenie 
„czernickiego pałacyku” jest wiele drzew, które są stare i 
zaatakowane przez pasożyty. Niestety przeciwnicy usunięcia 
drzew poprzez swoje działania torpedują zamiary Referatu 
Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu. Nasuwa się pytanie  
czy aby zawsze te osoby maja rację? Osąd dla nas – jako 
odpowiedzialnych za zieleń jest prosty, my wolimy zapobie-
gać zagrożeniom, niż doprowadzić do olbrzymich strat mate-
rialnych lub co gorsza narażenia czyjegoś życia.              GCI 
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3 marca bieżącego roku Bibliote-
ka Publiczna w Czernicy po 
dwóch miesiącach gruntownego 
remontu wznowiła swą działal-
ność. Nie tylko remont, ale także 
łączenie zbiorów Czernicy i Łu-
kowa Śl. sprawiło, że wypożycze-
nia w okresie dwóch pierwszych 
miesięcy tego roku nie mogły 
odbywać się na normalnych zasa-
dach. Za zaistniałe niedogodności 
wszystkich czytelników przepra-
szam. 

Powierzchnia biblioteki wynosi 
obecnie 130 m². Wzbogaciła się o 
nowe pomieszczenia: czytelnię, 
archiwum, sanitariaty i osobne 
wejście. Remont obejmował sta-
wianie nowych ścian działowych, 
wykuwanie większych otworów 
drzwiowych z wymianą stolarki 
drzwiowej, wymiana posadzki w 
wypożyczalni dla dzieci i mło-
dzieży, częściowa wymiana 
oświetlenia, doprowadzenie prądu 
do nowo powstałych pomiesz-
czeń, utworzenie sanitariatów od 
podstaw, malowanie ścian i grzej-
ników centralnego ogrzewania we 
wszystkich pomieszczeniach i 
wiele innych drobnych prac re-
montowych. Ponadto zakupiono 6 
nowych regałów i założono żalu-
zje we wnękach okiennych. 

Należy również wspomnieć o 
wymianie stolarki okiennej, która 
została wykonana w okresie wa-
kacji letnich w ubiegłym roku. 

Całkowity remont, za wyjątkiem 
wymiany oświetlenia, został wy-
konany przez pracowników Za-
kładu Obsługi Komunalnej w 
Gaszowicach. Dziękuję panu 
Czesławowi Cieślok, który poza 
pracami zleconymi przez swoich 
szefów, nigdy nie odmawiał po-
mocy bibliotekarkom. Podczas 
organizowania wyremontowanego 
pomieszczenia bibliotecznego 
mogłam także liczyć na pomoc ze 
strony pana Andrzeja Misali, 
konserwatora z Przedszkola w 
Czernicy, któremu również dzię-
kuję. 

Nie było by pięknie wyremonto-
wanego obiektu, gdyby nieprzeka-

zane środki przez Urząd Gminy. 
Z chwilą otrzymania wypowie-
dzenia dla pomieszczeń Biblioteki 
w Łukowie Śl. podjęto decyzję o 
połączeniu zbiorów i lepszą orga-
nizację pomieszczeń bibliotecz-
nych w Czernicy. Dziękuję wła-
dzom Urzędu Gminy z Wójtem 
Andrzejem Kowalczykiem na 
czele za pozytywne ustosunkowa-
nie się do zaistniałego problemu. 

Mam nadzieję, że w niedługim 
czasie biblioteka otrzyma także 
telefon oraz łącze internetowe ze 
stanowiskiem komputerowym dla 
czytelników. 

Na koniec chciałabym podzięko-
wać, bibliotekarce Danieli Kowal-
skiej, za pomoc w sprzątaniu po 
remoncie i całkowitym przełoże-
niu zbiorów. W tym czasie prze-
bywała na urlopie wypoczynko-
wym przed odejściem na zasłużo-
ną emeryturę. Bez jej wsparcia i 
pełnego zaangażowania otwarcie 
biblioteki nie byłoby możliwe w 
planowanym terminie. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję. 

Zapraszam czytelników oraz 
wszystkich chętnych do odwie-
dzenia biblioteki. Prócz korzysta-
nia ze zbioru będzie można zoba-
czyć cykl wystaw pod hasłem 
"Pasje czytelników". Obecnie 
ekspozycja związana jest ze zbli-
żającymi się Świętami Wielka-
nocnymi. Można podziwiać pięk-
nie zdobione kraszanki będące 
dziełem pani Bogumiły Procek, 
haftowane kartki świąteczne wy-
konane przez panią Grażynę Gu-
nia oraz szydełkowane kurki i 
koguciki przez panią Małgorzatę 
Kubek. 

Planuję także poszerzenie działal-
ności o "książkę na telefon" skie-
rowaną do czytelników Łukowa 
Śl., dla których dotarcie do Czer-
nicy jest fizycznie niemożliwe. 

Obecne godziny otwarcia Biblio-
teki w Czernicy nie uległy zmia-
nie, choć niebawem zostaną wy-
dłużone, ale o tym poinformuję w 
następnym nr Informatora.  

Ewa Kowol 

CZERNICKA BIBLIOTEKA  

22 lutego skauci na całym 
świecie obchodzą Dzień My-
śli Braterskiej. To święto 
przyjaźni obchodzone każde-
go roku przez harcerzy i 
skautów na całym świecie. 
Tego dnia urodzili się sir 
Robert Baden-Powell, pomy-
słodawca idei skautingu oraz 
jego żona, Olave. Dla człon-
ków Związku Harcerstwa 
Polskiego i innych organiza-
cji harcerskich to okazja do 
organizacji uroczystych spo-
tkań i przesyłania sobie ży-
czeń. Dlatego w sobotę 23 
lutego w SP Gaszowice od-
było się „Spotkanie poko-
leń”, w którym udział wzięli 
harcerze 27 Drużyny Harcer-
skiej „Pogodne Serca” oraz 
członkowie gaszowickiego 
kręgu starszyzny zrzeszają-
cego dawnych działaczy 
ZHP z naszej gminy. 

Kilkugodzinne spotkanie 
upłynęło wśród wspomnień 
naszych starszych druhen i 

druhów, którzy opowiadając 
o realiach życia harcerskie-
go kilkadziesiąt lat temu, 
wywoływali a to salwy 
śmiechu, a to głosy podzi-
wu. Z kolei młoda generacja 
harcerzy przedstawiła pre-
zentację, która w nie do koń-
ca poważny sposób przed-
stawiła życie i dokonania 
działającej drużyny, na wę-
drówkach, zbiórkach i obo-
zach. Całą imprezę zakoń-
czył taniec z ogniem w wy-
konaniu druha Roberta Ma-
sarczyka, który z pomocą 
„poi” (para linek lub łań-
cuszków z podczepionymi 
na końcu płonącymi ciężar-
kami zrobionymi z materiału 
nasączonego naftą) w takt 
muzyki urządził świetne 
widowisko, tzw. „fire 
show”. Spotkanie odbyło się 
w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu kultu-
ry „Z kulturą harcerską za 
pan brat”.                      A.G.  

SPOTKANIE POKOLEŃ 

KOSZT PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

Chcąc zdementować pojawiające się plotki dotyczące 
wysokości kosztów przyłączenia  się do sieci kanalizacyj-
nej. Podajemy przykładowy koszt przyłączenia. Poniższe 
ceny obowiązują na  dzień 15.03.2008r. Wszystkie prace  
tj. wykopy, rury przyłączeniowe, wcinka oraz nadzory 
wykonuje PWiK Rybnik, zaś mieszkaniec ma wyprowa-
dzone rury kanalizacyjne poza budynek. 

Założono, że przyjęcie ma długość 10 mb od studzienki 
zlokalizowanej na posesji do budynku 

Warunki techniczne - 47.47 zł 

Pierwszy metr - 149.79 zł 

Kolejne 9 mb (9x122.29)  - 1100.61 zł 

Inwentaryzacja geodezyjna  - 279.38 zł 

Razem - 1577.25 zł 

W przypadku gdy mieszkaniec zleci do PWiK tylko wcin-
kę i włączenie do sieci oraz występuje o warunki tech-
niczne ponosi koszt ok. 230 zł. Wiadomo, że mieszkańcy 
będą przyłączać się w różny sposób: zlecać PWiK lub 
innej prywatnej firmie albo wykonywać większość prac 
samodzielnie. Powyższe ceny będą zależeć od wielu 
czynników, ale na pewno nie będą tak wysokie jak plotka 
niesie. O szczegółach i terminach przyłączeń będzie infor-
mować na bieżąco w kolejnych numerach „Informatora”. 

GCI 

NUMER BUDYNKU OBOWIĄZKOWY 

Przypominamy o obowiązku posiadania widocznego 
numeru budynku, nie posiadanie numeru grozi manda-
tem do 150 zł.                                                          GCI 
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29 lutego br. w Ośrodku Kultury 
„Zameczek” w Czernicy przepro-
wadzono Eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który hasłem jest 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Zadaniem uczestników finału było 
rozwiązanie testu z 20 pytaniami i 
późniejsze ustne odpowiedzenie na 
pytanie Członka Komisji z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, a także 
odgadnięcie ze zdjęć sprzętu stra-
żackiego oraz podanie jego prze-
znaczenia. Laureatami, a zarazem 
reprezentantami na Eliminacje 
Powiatowe, które odbędą się do-
kładnie za miesiąc w rybnickim 
Starostwie są:  

- Marek Musioł ze Szkoły Podsta-
wowej w Czernicy (Grupa I - 
Szkoły Podstawowe); 

- Tomasz Kolonko z Gimnazjum 
Piece (Grupa II - Gimnazjum); 

- Robert Biernacki z OSP Szczer-
bice (Grupa III - Szkoły Ponad-
gimnazjalne). 

Finaliści otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Faktem god-
nym podkreślenia jest udział Eli-
minacjach Środowiskowych blisko 
350 uczestników z prawie wszyst-
kich szkół i Jednostek OSP z tere-
nu Gminy Gaszowice. Jednocze-
śnie rozstrzygnięto Etap Gminny 
Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego. Komisja Konkursowa, 
której Przewodniczyła Pani mgr 
Sylwia Mazurek oceniła rekordo-
wą ilość 116 nadesłanych prac. 
Tegorocznym tematem przewod-
nim było hasło „Strażak nie tylko 
gasi pożary”. Młodzi autorzy in-
spirowani zadaniami straży pożar-
nej malowali działania z zakresu 
ratownictwa drogowego, chemicz-
nego, medycznego czy wodo-
nurkowego oraz usuwania skutków 
klęsk żywiołowych tj. wichury, 
powodzie, a także ratowanie zwie-
rząt i usuwanie gniazd szerszeni. 

Najlepsze prace namalowali: 

- Wojciech Holona z Przedszkola 
Samorządowego w Czernicy 
(Grupa I - Przedszkola); 

- Kinga Mika z Świetlicy Profilak-
tycznej w Piecach (Grupa II - 
Szkoły Podstawowe klasy I - III); 

- Denis Grzybek ze Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Gaszowicach (Grupa III - Szkoły 
Podstawowej klasy IV - VI); 

- Karolina Staniek z Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Piecach 
(Grupa IV - Gimnazjum); 

- Katarzyna Soppa z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czernicy 
(Grupa V - Szkoły Ponadgimna-
zjalne). 

Autorzy najlepszych prac otrzy-
mają w Tygodniu Strażackim 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Trzeba podkreślić, że spośród 
wszystkich szkół i instytucji jedną 
z największych ilości prac nade-
słali uczniowie z Gimnazjum w 
Piecach. 

Wyróżniono także autorów prac, 
przekazując je na X Edycję Kon-
kursu Plastycznego „112 w trud-
nej sprawie - nie używaj przy 
zabawie”, organizowanym przez 
Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej przy współudzia-
le Wydziałów Zarządzania Kry-
zysowego Urzędów Wojewódz-
kich i są to: 

- Natalia Pypeć z Przedszkola 
Samorządowego w Gaszowicach 
(I grupa - grupa młodsza: 6-8 lat) 

- Łukasz Lazar ze Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Gaszowicach (II grupa - grupa 
średnia: 9-12 lat) 

- Elżbieta Oleś z Gimnazjum im. 
Ziemi Śląskiej w Piecach (III 
grupa - grupa starsza: 13-16 lat). 

Komisja Konkursowa doceniła 
prace Dominiki Mandera ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Rydułto-
wach oraz Weroniki Zioło z Gim-
nazjum nr 1 w Rydułtowach 
uznając wysoki poziom plastycz-
ny tych autorów. Prace można 
zobaczyć w Tygodniu Strażackim 
(początek maja) w centralnych 
miejscach każdej z  miejscowości 
Gminy Gaszowice. Komisja ds. 
MDP Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Gaszowicach pra-
gnie podziękować wszystkim 
Opiekunom za przygotowanie i 
przeprowadzenie Konkursu Pla-
stycznego oraz Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej w swoich placów-
kach, a także Dyrekcji Ośrodka 
Kultury „Zameczek” za udostęp-
nienie sali. Tego typu imprezy w 
doskonały sposób popularyzują 
nie tylko zadania ochrony prze-
ciwpożarowej lecz także bez-
pieczne zachowania wśród dzieci 
i młodzieży.                 Paweł Mrozek 

KONKURSY POŻARNICZE 

WYWÓZ KOSZY 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców infor-
mujemy, że zgodnie z obowiązującą od 25 października 
2006r Uchwałą Rady Gminy Gaszowice ustalona zosta-
ła następująca częstotliwość odbioru pojemników na 
odpady stałe: 

- pojemniki 110l i 240l – minimum 1 raz w miesiącu; 

- kontenery 1100l – minimum 1 raz na kwartał. 

Od czasu wprowadzenia uchwały w życie nie obowią-
zuje wywóz śmieci na telefon. W przypadku kontroli 
straży gminnej właściciel nieruchomości może zostać 
ukarany mandatem za brak spisanej umowy z firmą wy-
wozową. 

        Referat Ochrony Środowiska 

WSPÓŁPRACA DAJE EFEKTY 

Chcieliśmy wskazać przykład pozytywnej współpracy pomię-
dzy naszymi mieszkańcami a Policją. W wielu miejscach 
pojawiają się dzikie wysypiska, szczególnie w miejscach 
ustronnych takich jak: drogi boczne, drogi leśne i lasy. Wy-
starczy jeden telefon na Policję i osoba taka zostaje ukarana 
mandatem. Policja nie przesłuchuje osoby zgłaszającej i nie 
spisuje protokołu zgłoszenia. Zgłaszający pozostaje anonimo-
wą osobą. Przykładem jest mieszkaniec Łukowa Śl., który 
spisał numery rejestracyjne samochodu, z którego wyrzucano 
śmieci do przydrożnego rowu. Policja dotarła do właściciela 
odpadów i nałożyła na niego mandat w wysokości 200 zł. 
Wiosną w wielu domach rozpoczynają się domowe porządki, 
mamy nadzieję, że odpady te nie znajdą się w naszych lasach 
i rowach.                                                                             GCI 

UWAGA! WYCIECZKA 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO” 
informuje, że posiada wolne miejsca na następujące 
wycieczki. 

1. Oravica- wody termalne na Słowacji, w dn. 
19.04.08. Cena 35 zł + koszt wstępu na basen 290sk. 

2. Chorwacja, z pobytem w Medugorje, termin:              
od 1 do 7 października 2008, koszt 880 zł + wstęp. 

Kontakt pod nr tel. 032/43 05 659. 

OGŁOSZENIE 

Zapisy uczniów do szkół i przedszkoli: 

Przedszkole Gaszowice – do 30.04.08 br. 

Przedszkole Czernica – do 30.04 br. 

SP Czernica – do 31.03. br. 

Gimnazjum Piece – do 20.06 br. 

W SP Gaszowice oraz SP Szczerbice zapisy zostały 
zakończone.        GCI 
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP 
Na przestrzeni miesiąca lutego i marca 
br. dokonano podsumowań  i oceny 
działalności ochotniczych straży pożar-
nych na terenie  gminy Gaszowice  
poprzez organizację Walnych Zebrań 
Sprawozdawczych które odbyły się we 
wszystkich OSP. Na zebraniach tych 
przedstawiano sprawozdania z działal-
ności, sprawozdania finansowe oraz 
sprawozdania komisji rewizyjnych. 

W wszystkich jednostkach udzielono 
absolutorium zarządom za ich działal-
ność w okresie sprawozdawczym. 
Zebrania odbywały się w dobrej atmos-
ferze. Jednakże burzliwie i w pewnym 
bałaganie organizacyjnym przebiegała 
debata w OSP Łuków Śl. gdzie według 
uczestników zebrania naczelnik słusz-
nie wytykał zaniedbania jakie prowa-
dzili niektórzy członkowie zarządu 
oraz to, że zarząd co innego planuje a 
co innego robi i to nie zawsze z korzy-
ścią dla ochrony przeciwpożarowej. 
Wiele uwag dotyczących wyposażenia 
samochodu bojowego według obowią-
zujących norm oraz sprowadzenia 
używanego samochodu pożarniczego 
było poruszanych w OSP Szczerbice.  
Strażacy OSP Gaszowice w szczegól-
ności przedstawiali sprawy dobrej 
działalności bojowej oraz dokończenie 
planów inwestycyjnych związanych z 
budynkiem remizy jak również zapla-
nowano w niedługim czasie zakupić 
nowy samochód gaśniczy.   Natomiast 
OSP Czernica oprócz planów zmiany 
samochodu pożarniczego co częściowo 
nastąpi już w tym roku poprzez zakup 
podwozia, już teraz planuje organizację 
jubileuszu 100-lecia jednostki który 
przypadnie w roku 2009.W wszystkich 
jednostkach OSP naszej gminy  dobrze 
utrzymywana  jest gotowość bojowa. 

Dobrze działają jednostki zrzeszone w 
Krajowym Systemie Ratowniczo Ga-
śniczym czyli OSP Gaszowice i OSP 
Szczerbice, natomiast jednostki OSP 
Czernica i OSP Łuków Śląski spełniają 
pozostałe zadania jakie nakreśla na nie 
ustawa i wymogi statutowe. 

Na zebraniach tych szeroko omawiano 
działalność bojową, działalność drużyn 
młodzieżowych oraz zastanawiano się 
nad sposobem pozyskiwania funduszy 
na dalszą działalność. Jak bowiem 
wiadomo, zasadniczym celem ochotni-
czych straży pożarnych jest jak najsku-
teczniejsze interweniowanie tam, gdzie 
pożar lub inne zdarzenie zagraża lu-
dziom. Aby jednak społeczeństwo 
mogło liczyć na ratunek, strażacy 
ochotnicy, którzy dobrowolnie biorą na 
swe barki niesienie pomocy, muszą się 
odpowiednio przygotować. Muszą 
mieć zatem bazę, odpowiednie wypo-
sażenie i przygotowanie fachowe. 
Bazę, sprzęt i umiejętności można 
jednak uzyskać wówczas, jeśli zabie-
gać o nie będzie zespół dobrze zorgani-
zowanych ludzi, chętnych na co dzień 
do różnorodnych, społecznych czynno-
ści. Dobra organizacja wymaga więc 
wielu prac towarzyszących, choćby 

gospodarczych, propagandowych, 
kulturalno-oświatowych. Dopiero 
szeroki wachlarz czynności wpływa-
jący na pozyskiwanie nowych człon-
ków, zdobywanie sympatii otoczenia, 
budowanie wzajemnego zaufania i 
koleżeńskich stosunków może przy-
nieść efekt w postaci sprawnej, zdol-
nej do wielkich czynów jednostki 
OSP. Tak pojmowaną działalność 
akceptuje i popiera zdecydowana 
większość naszych działaczy i straża-
ków. Dlatego też spotykamy człon-
ków OSP  z zawiniętymi rękawami 
np. przy przebudowie dachu OSP 
Gaszowice, przy remontach samo-
chodów pożarniczych  i konserwacji 
sprzętu w pozostałych jednostkach. 
Strażaków spotykamy aktywnie 
uczestniczących również w gmin-
nych, powiatowych, wiejskich i ko-
ścielnych uroczystościach i impre-
zach. Na zebraniach poruszano rów-
nież przygotowania i występy na 
zawodach sportowo-pożarniczych. 
Omawiano rozwijanie sprawności 
fizycznej poprzez organizację ćwi-
czeń i zajęć ze sprzętem p.poż. Dużą 
bolączką którą przedstawiali uczest-
nicy zebrań  jest  udział w organizo-
wanych kursach  i szkoleniach które 
są organizowane bez oderwania od 
pracy a jak wiadomo w obecnie czas 
pracy w niektórych przedsiębior-
stwach to nie tylko ośmiogodzinna 
zmiana. Często w wypowiedziach 
strażacy mówili o przypadkach nie-
przychylnej postawy pracodawców 
wobec strażaków, a to ze względu na 
ich udział właśnie w akcjach, szkole-
niach.  

Dobrze oceniano działalność z mło-
dzieżą zorganizowaną  w młodzieżo-
wych drużynach pożarniczych, ich 
zaangażowanie  poprzez uczestnic-
two w życiu jednostek oraz branie 
udziału w zlotach, zawodach i bardzo 
ciekawych obozach. 

W wszystkich zebraniach uczestni-
czył Prezes  zarządu oddziału gmin-
nego Jerzy Kawulok oraz  komendant 
gminny Czesław Kasperzec. W ze-
braniach tych uczestniczył również 
Wójt Gminy  inż. Andrzej Kowal-
czyk,  który przedstawiał realne 
możliwości doposażenia jednostek w 
potrzebny sprzęt do celów operacyj-
nych oraz wymianę bardzo starych 
samochodów gaśniczych i poprawę 
bazy lokalowej, bo jak wiadomo 
działania na rzecz poprawy bazy i 
wyposażenia przekładają się na efek-
tywność podczas akcji gaśniczych. W 
wszystkich jednostkach zaplanowano 
pozyskiwanie nowych członków, 
zwłaszcza ludzi młodych. Podczas 
podsumowań stwierdzono również 
dobrą współpracę z urzędem gminy, 
zarządem oddziału gminnego ZOSP 
RP,  z szkołami i przedszkolami oraz 
samorządami mieszkańców i PSP w 
Rybniku.  

Jerzy Kawulok 

W lutym i marcu 2008r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej 
Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uro-
czystościach: 

29.02 - uroczystości 15-lecia działalności Straży Miejskiej       
w Rydułtowach; 

3 i 4.03 - zgromadzenie Gmin Górniczych w Wiśle; 

9.03 - zebranie sprawozdawcze OSP w Szczerbicach; 

11.03 - spotkanie zorganizowane przez radnych i radę sołecką 
z Gaszowic z seniorami tego sołectwa; 

13.03 - spotkanie z okazji Dnia Kobiet z przedstawicielkami 
Kół Gospodyń Wiejskich w Piecach; 

15.03 - Dni Skupienia dla samorządowców w Rybniku; 

16.03 - pokaz potraw wielkanocnych w OSP Szczerbice;  

16.03 - oratorium POKUTNIK w kościele w Czernicy; 

18.03 - konferencja w Katowicach  nt. ochrony środowiska 
zorganizowany przez ambasadę Austrii. 

NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO  

WIELKANOC 2008 

W niedzielę palmową w szczerbickiej OSP odbył się pokaz 
potraw wielkanocnych pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo”. W 
pokazie brały udział następujące Koła Gospodyń Wiejskich: 
Gaszowice, Piece, łuków Śl., Czernica oraz gościnnie KGW 
Jejkowice. Gospodyniami tegorocznego pokazu było KGW 
Szczerbice, które przygotowało wspaniały wystrój sali OSP. 
Szczególnym elementem wystroju był żywy baranek, który 
podczas całej imprezy miło pobekiwał. Całą imprezę prowa-
dziła pani Helena Szewczyk, przewodnicząca Gminnej Rady 
Kobiet. W pokazie udział wzięli: Senator – Antoni Motyczka, 
Starosta – Damian Mrowiec, Wójtowie Gmin: Gaszowice – 
Andrzej Kolarczyk oraz Jejkowice – Jan Jochem, Przewodni-
czący GZKiOR – Damian  Krauze oraz Kierownik ODR 
Rybnik – Jadwiga Gajewska. 

Na stołach prezentowano: paschy, wielkanocne baby, mazur-
ki, jajka, różne sałatki i wiele różnych innych smakołyków, 
które uczestnicy mogli po pokazie spróbować. Prezentowane 
stoły, jak na Wielkanoc przystało były bardzo kolorowe. Ży-
czymy wszystkim, aby stoły w naszych domach były równie 
pięknie przystrojone i suto zastawione.                              GCI  

Kondolencje 

Dnia 14.03.2008 r. zmarła najstarsza          
mieszkanka Naszej Gminy  

Pani Franciszka Dzierżęga  

urodzona 25.08.1905 r. w Czernicy. 

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 
bliskiej osoby składamy rodzinie. 
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W tym numerze kilka słów o 
sobie napisała Radna ze 
Szczerbic pani Ewa Biernacka. 

Urodziłam się 31 marca 1966r. 
w Jejkowicach, od 1992r. 
mieszkam w Szczerbicach 
gdzie pracuję w Szkole Podsta-
wowej im, Zygmunta Biernac-
kiego na stanowisku Sekreta-
rza Szkoły. 

Mężatka, matka dwójki dzieci: 
mąż Damian jest inżynierem, 
pracuje w KWK Chwałowice 
na stanowisku nadsztygara, 
córka Patrycja jest studentką II 
roku Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego  Katowicach, a 
syn Aleksander  uczniem IV 
klasy Szkoły Podstawowej w 
Szczerbicach. 

Podjęcie pracy w Szkole Pod-
stawowej na stanowisku sekre-
tarza szkoły umożliwiło mi 

poznanie lokalnego środowi-
ska. Spotkania z rodzicami, 
dziećmi i mieszkańcami po-
zwoliło na poznanie proble-
mów i potrzeb Szczerbiczan. 

 W 2001 roku podjęłam de-
cyzję o kandydowaniu do 
Rady Gminy Gaszowice. 
Moim priorytetowym celem 
była działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży poprzez 
rozwój placówek oświato-
wych i wychowawczych oraz 
dążenie do zagospodarowa-
nia czasu wolnego dzieci i 
młodzieży.  

Dzięki poparciu mieszkań-
ców Szczerbic zostałam wy-
brana do Rady Gminy Ga-
szowice na kadencję 2002 – 
2006 i zostałam członkiem 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Spraw Socjalnych, 
Zdrowia i Młodzieży, co 

jeszcze bardziej zainspiro-
wało mnie do pracy w reali-
zację w/w celu. 

Obdarzona ponownym za-
ufaniem mieszkańców 
Szczerbic w wyborach do 
Rady Gminy Gaszowice na 

kadencję 2006-2010 zostałam 
wybrana przez Radnych do 
pełnienia funkcji w-ce prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Gaszowice działając równo-
cześnie w Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Ochrony 
Środowiska i Finansów.  Pra-
ca  w tej Komisji daje mi 
również wiele satysfakcji 
zwłaszcza, że wszyscy może-
my zauważyć jak  pomimo 
wielu jeszcze braków z roku 
na rok nasza Gmina staje co-
raz nowocześniejsza i coraz 
piękniejsza.  

SYLWETKI RADNYCH - EWA BIERNACKA 

Po lewej: 1- Spotkanie seniorów z Gaszowic; 2 - KGW 
Piece podczas wystawy potraw wielkanocnych; Po prawej: 
3 - Turniej Wiedzy Pożarniczej; 4 - Harcerskie Spotkanie 
Pokoleń. 


