
Szanowni Mieszkańcy! 

Za naszymi oknami 
wiosna. Zielenią się na-
sze łąki, rośnie zboże. 
Są jednak jeszcze rejony 
naszej gminy pozosta-
wione jako nieużytki i 
ugory.  Miejsca te stwa-
rzają zagrożenie pożaro-
we, stają się miejscem 
przebywania lisów, lęgną 
się tam żmije i inne stwo-
rzenia. Stają się miejsca-
mi niebezpiecznymi, dla-
tego właściciele tych te-
renów muszą sobie zda-
wać sprawę, że ponoszą 
odpowiedzialność za ne-
gatywne skutki wynikają-
ce ze stanu swoich dzia-
łek. Wierzę jednak, że 
gospodarskie podejście 
naszych mieszkańców 
sprawi, że takich miejsc 
będzie coraz mniej, zaś 
osoby uchylające się od 
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NASZE                  
KULINARNE       

DZIEDZICTWO 
Po raz 9 w Niedzielę Pal-
mową odbył się pokaz 
potraw Wielkanocnych. 
Tym razem gospodarzem 
imprezy było Koło Go-
spodyń Wiejskich w Jej-
kowicach.  

Więcej na stronie 3 

swoich obowiązków muszą 
liczyć się z wizytą Straży 
Miejskiej. 

ciąg dalszy na str.3 

FESTYN  
STRAŻACKI 

Z okazji jubileuszu 95 – 
lecia istnienia jednostki 
OSP Gaszowice w dniu 
5 maja 2007r. odbędzie 
się festyn strażacki na 
który wszystkich ser-
decznie zapraszamy.  

Boisko przy OKiS Gaszowi-
ce. Start godz.16.00. 

Program festynu na stronie 3. 
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- rozwiązać krzyżówkę, czyli 
„Krojcula dlo tych co goda-
jom” ; 

- nazwać wylosowane przed-
mioty i opowiedzieć do czego 
służą; 

- przetłumaczyć przysłowie 
oraz odgadnąć, czy wylosowa-
na z publiczności osoba doro-
sła też potrafiła to zrobić. 

Wbrew pozorom konkurencje 
nie były wcale łatwe. Trzeba 
bowiem w ograniczonym cza-
sie przypomnieć sobie odpo-
wiednie słowo oraz nadać sens 
wypowiedzi.  

Zawodnicy ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczerbi-
cach prowadzeni 
przez panią Ewę 
Anderską poradzili 
sob ie  świe tnie . 
Uczennica klasy 
czwartej Magda Go-
worowska zajęła II 
miejsce, a Dariusz 
Damek z klasy piątej 
– III miejsce.  

 Owoce przyniosły 
lekcje języka pol-
skiego z regionali-
zmu a przede 
wszystkim świado-

me kultywowanie tradycji 
śląskich oraz gwary w rodzi-
nach uczniów. 

Ta edycja konkursu objęta 
była patronatem TVP3 Kato-
wice, dlatego Magda Gowo-
rowska wraz z rodzicami poje-
dzie na nagranie do studia. 

SP Szczerbice 

Wszyscy gimnazjaliści zaczęli 
odliczać dni dzielące ich od egza-
minu gimnazjalnego, poważnego 
sprawdzianu, który zadecyduje o 
ich dalszym losie. Z tej okazji 
gimnazjaliści w Piecach w ostat-
nich dniach karnawału zorganizo-
wali dyskotekę w formie balu 
przebierańców wzorowaną na 
strojach lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Głównym organi-
zatorem i pomysłodawcą była 

klasa IIIB. 
Kolorowe 
b a l o n y , 
dyskoteko-
we światła, 
b a r w n e 
stroje pod-
k r e ś l a ł y 
wyjątkowy 
n a s t r ó j 
tego wie-
c z o r u . 
Serwowa-
no ciasta, 
kawę, her-
batę i inne 

przekąski, które delektowały 
nasze podniebienia. Nikt jednak 
nie przejmował się nadmiarem 
kalorii, gdyż zabawa na parkiecie 
w rytmie samby, twista, rock and 
rolla czy, cza-czy pozwalała 
szybko ich się pozbyć. Wybrano  
również króla i królową balu 
czyli najlepszych przebierańców 
a zostali nimi Klaudia Król i 
Aleksander Jonderko. 

Gimnazjum Piece 

PRAWIE JAK STUDNIÓWKA  
2 kwietnia 2007 roku w 
Dębieńsku Wielkim 29 
uczniów z 11 szkół  powiatu 
rybnickiego zmagało się w 
konkursie gwary śląskiej o 
miano MODEGO FAFLO-
KA. Wśród jurorów zasia-
dali między innymi: znany z 
filmu „Janosik” Jerzy Cno-
ta, reżyser filmów o tematy-
ce śląskiej – Eugeniusz 
Kluczniok,  Andrzej 
“Toluś” Skupiński, znany 
śląski kabareciarz, autor 
piosenek, m.in. “Dorka, 
Dorka”, czy “Gelynder blu-
es”, z wykształcenia także 
filolog, ekspert gwary ślą-
skiej z programu: 

(Na zdjęciu od prawej: Magda 
Goworowska i Dariusz Damek          
w oczekiwaniu na występ) 

„Fajniste Fafloki” 

Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie:  

- zaprezentować ważne wy-
darzenia naszego regionu w 
formie TELEEXPRESU; 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w 
Piecach to kuźnia młodych talen-
tów. Duże sukcesy odnoszą ze-
społy muzyczne, których założy-
cielką i instruktorką jest Katarzy-
na Brachaczek. W czwartek 29 
marca zespół „Singers”  zdobył 
wyróżnienie specjalne na Festi-
walu Kultury Młodzieży Szkol-
nej w Czerwionce-Leszczynach. 
Zespół „Tercet” w skład którego 
wchodzą trzy dziewczyny: Patry-
cja Żydek, Beata Mazurek i Na-
talia Faucz również zdobyły 
wyróżnienie specjalne. Wśród 
solistów: wyróżnienie specjalne 
otrzymał Mateusz Piecowski, 
wyróżnienie I stopnia: Agata 
Zientek, Patrycja Żydek, Beata 
Kostka i Beata Mazurek, wyróż-
nienie II stopnia: Natalia Faucz. 
Warto dodać, że oba zespoły 
zakwalifikowały się do Woje-
wódzkiego Przeglądu Zespołów 
Artystycznych w Częstochowie 
(w zeszłym roku zespół 
„Singers” zdobył tam I miejsce).  

Do znaczących sukcesów sporto-
wych należy udział dwóch 
uczniów klasy pierwszej w XI 
Pucharze  Po l sk i  WuShu 
(dalekowschodnie sztuki walki), 
który odbył się 17-18 marca  w 
Warszawie. Kamil Widawski 

zajął I miejsce, zaś Mateusz 
Hejdukowski III miejsce- oba 
w konkurencji QINGDA kat. 
13-14 lat. Kamil Widawski 
startując w zawodach  ogólno-
polskich i międzynarodowych 
zgromadził już całkiem sporą 
kolekcję medali. W Rozgryw-
kach Powiatowej Ligi Koszy-
kówki reprezentacja dziewcząt 
zajęła I miejsce w powiecie, a 
III w rejonie. Reprezentacja 
gimnazjum zajęła I miejsce w 
Powiatowych Zawodach Łyż-
wiarstwa Szybkiego Chłopców 
oraz III miejsce w Powiato-
wych Zawodach Łyżwiarstwa 
Szybkiego Dziewcząt. 

Uczniowie Gimnazjum im. 
Ziemi Śląskiej w Piecach wzię-
li udział w Międzygimnazjal-
nym Konkursie Lektorskim pt: 
”Książka-przyjaciel na całe 
życie”: Mateusz Piecowski 
zdobył I miejsce, zaś Agata 
Zientek III .  Wszystkim  
uczniom i ich opiekunom nale-
żą się wielkie brawa i życzenia 
dalszych sukcesów. Tylko od 
nas dorosłych zależeć będzie 
dalsze szlifowanie tych mło-
dych talentów, poprzez organi-
zowanie młodzieży czasu wol-
nego.                    Anna Babiak 

KUŹNIA TALENTÓW 

Grand Prix 2007 w Tenisie Stołowym                            

o puchar Wójta Gminy Gaszowice. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do SP Szczerbice. 

Terminy rozgrywania turnieju: 

28 kwiecień, 12 maj, 26 maj, 16 czerwiec. 

Początek turnieju godz.10.00 

Kategorie wiekowe: 

Do 35 lat; 36-55 lat; 56- powyżej; Open. 



KULINARNE TRADYCJE 
Na zaproszenie członkiń 
KGW i pod patronatem 
Wójta Gminy Jejkowice 
Pana Jana Jochema Gmin-
na Rada Kobiet w Gaszo-
wicach reprezentowana 
przez członkinie KGW 5 
sołectw w przepięknych 
śląskich strojach prześciga-
ły się w pomysłach na 
barwny i przepiękny ude-
korowany stół Wielkanoc-
ny. Na stołach można było 
podziwiać wytworne wy-
pieki jak mazurki, kołacze, 
babki, baranki i zające,  
świąteczny żurek, pascha, 
wyroby wędliniarskie, róż-
ne sałatki, jajka, śledzie 
przygotowane na różne 
sposoby. Komisja oceniają-
ca wysiłek, pomysłowość i 
różnorodność dań orzekła, 
że wszystkie członkinie 
zasłużyły na wysoką ocenę 
i Wójt Gminy Jejkowice 
uhonorował wszystkich 
dyplomami a zebrani 
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uczestnicy oklaskami. W 
pokazie udział brali człon-
kowie władz Jejkowic     
oraz Gaszowic, Wójt An-
drzej Kowalczyk, Starosta 
Powiatu Rybnickiego Da-
mian Mrowiec, Senator  
Antoni Motyczka, Prezes 
Gm. Zw. Kół.. i Org. Rol.  
Damian Krauze, pani Ja-
dwiga Gajewska p.o. Dy-
rektora ODR-u i wielu in-
nych miłych gości oraz 
mieszkańców okolic. Pod-
czas pokazu czas umilały 
śpiewem i humorem człon-
kinie KGW Jejkowice i za-
proszony chór członkiń  
KGW Rowień. Wspaniała 
atmosfera i Zabawa. W 
imieniu Gminnej Rady Ko-
biet dziękuje wszystkim 
uczestnikom pokazu a w 
szczególności członkiniom 
KGW za włożone serce i 
trud pracy włożony w przy-
gotowanie wspaniałego po-
kazu.                     H.Szewczyk 

SUKCES JUTRZENKI 

Zespół taneczny Jutrzen-
ka działający przy Ośrod-
ku Kultury Zameczek w 
Czernicy prowadzony 
przez panią Agnieszkę 
Mikszan, wziął udział w 
XVII festiwalu kultury 
młodzieży szkolnej w 
Czerwionce. Grupa star-
sza zespołu zdobyła wy-
różnienie I stopnia a gru-
pa młodsza została na-
grodzona wyróżnieniem 
III stopnia. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.     GCI 

Program Festynu           
Strażackiego: 

- 16.00 festyn rozpoczyna się 
mszą świętą i poświęceniem 
sztandaru, 

- 17.00 uroczystości jubile-
uszowe podczas, których moż-
na będzie zapoznać się z ry-
sem historycznym jednostki 
oraz uczestniczyć w akcie 
nadania sztandaru. Całość 
uświęcą występy dzieci i mło-
dzieży oraz zespołu folklory-
stycznego „Humor Śląski”, 

- 20.00 zabawa strażacka dla 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny i okolic, 

- 22.00 odbędzie się pokaz  
sztucznych ogni.                GCI 

W dalszym ciągu trwa bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej. Już w maju  niektóre 
drogi gminne zostaną przy-
wrócone do normalnego 
stanu. Rozpocznie się od-
nowa dywaników asfalto-
wych w miejscach budowy 
kanalizacji. W najbliższych 
dniach pojawi się utrudnie-
nie na ulicy Rybnickiej w 
Gaszowicach i Szczerbi-
cach. Realizacja tej inwe-
stycji sprawi, że zmieni się 
oblicze naszej gminy, sta-
nie się bardziej nowocze-
sna i przyjazna dla miesz-
kańców i gości. Projekt ten 
jest obecnie priorytetowym  
zadaniem inwestycyjnym. 

Jego realizacja pozwoli 
znacznie zredukować ilość 
odprowadzanych do śro-
dowiska zanieczyszczeń, 
poprawi warunki sanitarne 
oraz ureguluje gospodarkę 
ściekową na dużej części 
gminy. Mam nadzieję, że 
chwilowe niedogodności 
związane z realizacją pro-
jektu wynagrodzi Państwu 
sprawnie działający sys-
tem kanalizacji, która pod-
niesie jakość życia i bę-
dzie służył wielu przy-
szłym pokoleniom.  

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kowalczyk  

Wójt Gminy Gaszowice 

UPORZĄDKOWANE POSESJE CD. 

OGŁOSZENIE 

W związku z zaostrzeniem przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia wymagań dotyczących aktualizacji danych zawartych w 
deklaracjach prosimy mieszkańców o zgłaszanie się                  
w Ośrodku Zdrowia celem sprawdzenia i uzupełnienia dekla-
racji. Dotyczy to w szczególności osób, które w monencie 
zapisywania się były ubezpieczone przez rodziców lub 
współmałżonków, a obecnie pracują lub są zgłoszone w 
Urzędzie Pracy, a także osób, które wpisały nazwisko dr 
Krynickiego jako lekarza rodzinnego. 

 Ośrodek czynny w dni powszechne od 8:00 do 18:00 

OGŁOSZENIE 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na Wczasy w Łebie 
w Ośrodku „Star”. Terminy 12-21.06.2007 oraz 27.08-
05.09.2007. Koszt turnusu 760 zł od osoby. Cena obejmuje 
przejazd, pobyt oraz 3 posiłki dziennie. Zgłoszenia przyjmu-
je pani Maria Faucz tel.32/43 06 176.  

Urząd Gminy Gaszowice 
informuje, że w dniu 11 
czerwca b.r. zostanie prze-
prowadzony przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż trzech nieruchomości 
gruntowych z możliwością 
zabudowy w miejscowo-
ściach Czernica, Piece i 
Gaszowice. 

Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest wpłacenie 
wadium. 

Więcej informacji można 
uzyskać w Referacie Go-
spodarki Gruntami, pokój 
02 (parter budynku Urzę-
du Gminy) tel. 32 / 43 
27 151.                       B.Ł. 

INFORMACJA 

Informuję, że zgodnie z Statutem Gminy Gaszowice w każdy 
poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00 Radni Gminy Gaszo-
wice będą pełnić dyżury w Urzędzie Gminy Gaszowice – 
Biuro Rady Gminy – pokój Nr 10. Zapraszamy mieszkańców 
Gminy do przedstawienia Radnym problemów i wniosków 
celem ich dalszego załatwienia. 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK 
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W dniu 20 kwietnia b.r. Urząd 
Gminy Gaszowice otrzymał 
informację o przyjęciu przez 
Sejmik Województwa Śląskie-
go, projektu „Budowa sali gim-
nastycznej wraz z zewnętrzną 

infrastrukturą techniczną przy 
Szkole Podstawowej w Czerni-
cy” do Program Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Ślą-

skiego na lata 2007-2008. 
Finansowany jest on z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Na kontynuację budowy 
w/w sali Gmina Gaszowice 
otrzyma dofinansowanie w 

kwocie 562 000 zł. Zakończe-
nie prac budowlanych prze-
widywane jest latem 2008 
roku.  

BUDOWA SALI W CZERNICY 

KONTROLE W SZKOŁACH 
Na terenie naszej Gminy prze-
prowadzone zostały przeglądy 
placówek szkolnych pod 
względem bezpieczeństwa i 
sprawowania opieki nad dzieć-
mi i młodzieżą. Do przepro-
wadzenia tych przeglądów 
powołane zostały odpowiednie 
zespoły w składzie: przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty, 
Policji oraz Organu Prowadzą-
cego. Dodatkowo w spotkaniu 
odbywającym się w Gimna-
zjum uczestniczył przedstawi-
ciel Prokuratury Rejonowej w 
Rybniku. Wizyta zespołu w 
każdej szkole składała się  z 
dwóch etapów. W pierwszej 
kolejności organizowane były 
spotkania z nauczycielami i 
dyrekcją szkoły oraz z radą 
rodziców a następnie z ucznia-
mi. Podstawowym celem każ-
dego spotkania było uzyskanie 
informacji o stanie bezpie-
czeństwa uczniów na terenie 
poszczególnych placówek oraz 
występowania  ewentualnych 

zagrożeń  przemocy czy  
innych zjawisk patologicz-
nych. Ponadto przedstawi-
ciel Policji przeprowadził 
prelekcje informacyjne do-
tyczące odpowiedniego re-
agowania na pojawiające się 
sytuacje problemowe w 
szkołach. Ogólne oceny 
stanu bezpieczeństwa w 
każdej placówce określone 
zostały jako bardzo dobre. Z 
relacji uczniów, rodziców 
oraz pracowników szkoły 
wynikało, że nie sposób 
wskazać zachowań będą-
cych w szkołach zjawiskami 
zagrożeń bezpieczeństwa. 
Ujawnione, jednorazowe  
przypadki zaś,  mają charak-
ter incydentalny i spotykają 
się z właściwą reakcją praw-
ną. Szkoły organizują wiele 
programów profilaktycz-
nych w  celu przeciwdziała-
nia demoralizacji, diagnozu-
jąc sytuacje związane z bez-
pieczeństwem uczniów.  MB 

W tym tygodniu zakończo-
no budowę wiaty rowero-
wej na terenie Gimnazjum 
w Piecach przy ul. Ryduł-
towskiej. Ostatnim etapem 
robót było wykonanie zada-
szenia stalowej konstrukcji 
wiaty , która obecnie może 
pomieścić kilkanaście  ro-
werów ustawionych w spe-
cjalnych stojakach. Ucznio-
wie dojeżdżający do Gim-
nazjum rowerami będą mo-
gli zaparkować swoje po-
jazdy w bezpiecznym i za-
daszonym miejscu. 

Kolejnym etapem prac mo-
dernizacyjnych w budynku 
komunalnym „Winiarnia” 
w Piecach jest płytkowanie 
betonowych schodów ze-
wnętrznych. Ponadto wyko-
nano również drewniane 
zadaszenie nad drzwiami 
wejściowymi do Winiarni. 
Powyższe prace na pewno 
przyczynią się do polepsze-

nia estetyki obiektu. W 
najbliższym czasie zostanie 
utwardzony teren wzdłuż 
ściany frontowej budynku. 

Trwają również prace bu-
dowlane w budynku OSP 
w Łukowie Śląskim przy 
ul.Lipowej. 

Zakres robót obejmuje 
przeróbkę części pomiesz-
czeń kuchni na piętrze bu-
dynku z przystosowaniem 
na przygotowalnię posił-
ków z zapleczem dla ob-
sługi , wykonanie instalacji 
wentylacyjnej grawitacyj-
nej i mechanicznej w w/w 
pomieszczeniach oraz ro-
boty wykończeniowe 
(malowanie, płytkowanie 
itp.) Na ten rok przewidzia-
na jest również wymiana 
pozostałych okien w bu-
dynku oraz urządzenie pla-
cu zabaw przy budynku 
OSP.              Referat Inwestycji 

REMONTY 

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD 
Urząd Gminy Gaszowice 
o g ł a s z a  ko nku r s  n a 
„Najładniejszy ogród w 
Gminie Gaszowice”.  

Uczestnikiem konkursu może 
być każdy posiadacz ogrodu w 
rozumieniu pojęcia: „Ogród – 
obszar zabudowany budyn-
kiem mieszkalnym lub budyn-
kiem mieszkalnym i gospodar-
skim”. Zgłoszenia zagrody lub 
posesji do uczestnictwa w 
konkursie dokonuje jej posia-
dacz przez złożenie w Urzę-
dzie pisemnej dekla-
racji.  

Terminarz konkursu:  

do dnia 29 czerwca - 
przyjmowanie zgło-
szeń uczestnictwa w 
konkursie; 

lipiec – sierpień  - 
lustracje posesji , 

wrzesień - ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród i 
wyróżnień.  

Wyróżnione posesje otrzyma-
ją nagrody rzeczowe lub bony 
za kwotę: 500 zł za I miejsce, 
oraz 300 zł i 200 zł za miejsca 
II i III. 

Regulamin konkursu wraz z 
kryteriami oceny dostępny w 
Referacie Ochrony Środowi-
ska oraz na stronie interneto-
wej www.gaszowice.pl.     GCI 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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MONITORING W CENTRUM 
Z końcem marca b.r. w cen-
trum Gaszowic został zainsta-
lowany monitoring wizyjny, 
dotychczas zamontowano 3 
kamery. Dwie stacjonarne ka-
mery non stop monitorują bo-
isko przy szkole podstawowej 
oraz plac zabaw obok Ośrodka 
Kultury. Trzecia ruchoma ka-
mera monitoruje skrzyżowanie 
ulic Rybnicka, Rudzka, Ryduł-

towska, Wiejska. Mamy na-
dzieję, że monitoring przyczyni 
się do zmniejszenia ilości incy-
dentów chuligańskich w cen-
trum Gaszowic. 

Corocznie  w Polsce dokony-
wanych jest około 350 000 
włamań,  40000 rozbojów, z 
czego około 20000 w miej-

scach publicznych. Ogólna 
tendencja wskazuje na stały 
wzrost przestępczości. W 
strefach objętych zasięgiem 
kamer następuje radykalne 
zmniejszenie (w niektórych 
przypadkach nawet do zera) 
napadów, wybryków chuli-
gańskich, kradzieży, niszcze-
nia mienia, wzrasta przestrze-
ganie zasad ruchu drogowego. 

W najbliższej przyszłości 
planuje się sprzężenie monito-
ringu ze działaniem służb 
interwencyjnych: policji oraz 
Straży Gminnej. 

Trzeba jednak pamiętać, że 
wprowadzenie monitoringu 
nie wpływa w sposób znaczą-
cy na obniżenie przestępczo-

W marcu i kwietniu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowal-
czyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

30.03 – Walne Zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
w Korbielowie; 

30.03 – premierowy pokaz filmu „Rydwany węgla” w RCK w Ryb-
niku; 

31.03 – rekolekcje wielkanocne dla samorządowców; 

1.04 – prezentacja potraw wielkanocnych przegotowanych przez 
KGW w Jejkowicach; 

3.04 – konferencja poświęcona projektowi powstania aglomeracji 
rybnickiej w Urzędzie Miasta Rybnik; 

3.04, 19.04 – spotkania w sprawie organizacji obchodów 95 – lecia 
OSP Gaszowice; 

4.04. – koncert symfoniczny w Jastrzębiu Zdroju poświęconym pa-
mięci Jana Pawła II z okazji 2 rocznicy śmierci; 

11.04 – 15.04 – seminarium na temat wymiany doświadczeń pomię-

dzy Unią Europejską, a ukraińskim/rosyjskimi zagłębiami wę-
glowymi. Seminarium odbyło się w Doniecku na Ukrainie; 

17.04 – szkolenie dotyczące zarządzania w sytuacjach kryzyso-
wych. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim; 

18.04 – spotkanie dotyczące odnowy dróg  powiatowych i 
gminnych w ramach programu ISPA; 

18.04 – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rybniku doty-
czące wyboru zadań do RPO 2007 – 2013; 

20.04 – spotkanie z sołtysami; 

20.04 – udział w konkursach w ramach „Dnia Ziemi”; 

23.04 – spotkanie z Radą Pedagogiczną Gimnazjum w Piecach; 

23.04 – spotkanie Komisji Monitorującej pracę Oczyszczalni 
Ścieków w Sumienie; 

25.04 – Rada Budowy kanalizacji sanitarnej w ramach ISPA; 

27.04 – Zgromadzenie Członków Subregionu Zachodniego. 

ści w skali całej gminy, gdyż 
następuje „spychanie” zja-
wisk patologicznych w strefy 
nie podlegające monitorowa-
niu. 

Niestety nie można wszędzie 
zainstalować kamer dlatego 
należy kierować się zasadą 
przezorności. Oto kilka rad 
mogących nas ustrzec się 
przed złodziejem lub napast-
nikiem: 

- dobrze zabezpiecz noszone 
przy sobie dokumenty i pie-
niądze, nie noś portfela w 
tylniej kieszeni; 

- szczególnie zwracaj uwagę 
na osoby znajdujące się przy 
tobie zwłaszcza w miejscach 
zatłoczonych; 

- w pojazdach wybieraj miej-
sca pozwalające kontrolować 
swój bagaż; 

- unikaj pustych przedziałów 
w pociągach; 

- po zmroku nie poruszaj się 
samotnie w opustoszałych 
miejscach; 

- w sytuacjach zagrożenia 
natychmiast wszczynaj alarm; 
głośny krzyk, na który zarea-
gują znajdujący się w pobliżu 
ludzie, skutecznie odstraszy 
napastnika.                         GCI 

Z początkiem kwietnia nasze 
drużyny rozpoczęły „batalię” 
na ligowych boiskach. Nieste-
ty wyniki jakie uzyskały nie 
są satysfakcjonujące. Do 20 
kwietnia padły następujące 
rezultaty: 

Gaszowice - Pietrowice 1-1 

Nowa Wieś - Gaszowice 3-0 

Gaszowice - Turza Śl. 6-1 

Czernica - Bolesław 0-2 

Pietraszyn - Czernica 7-0 

Buków - Czernica 2-2 

Rój - Szczerbice 2-1 

Łuków Śl. - Zwonowice 3-1 

Dąb Gaszowice obecnie zaj-
muje 2 miejsce w Racibor-
skiej A klasie i traci do lidera 
z Chałupek już 6 punktów. 

LKS Czernica w Raciborskiej 
B klasie zajmuje 11 miejsce z 
23 punktami. 

Wciąż realne szanse na awans 
mają piłkarze KS Szczerbice 
którzy tracą tylko punkt do 
lidera grupy I Rybnickiej C 
Klasy.  

Piłkarze z Łukowa Śląskiego 
umocnili się na 9 pozycji gru-
py II Rybnickiej C klasy. 

GCI 

PIŁKA NOŻNA 



EKOLUDKI Z PRZEDSZKOLI 
Jak co roku Urząd Gminy zorganizował z okazji „Dnia Ziemi” dzień 
ekologiczny w przedszkolach. W tym roku wszystkie przedszkolaki 
spotkały się na sali gimnastycznej w Szczerbicach. Na spotkanie przy-
było 142 przedszkolaków wraz z opiekunami. Składamy serdeczne po-
dziękowania Dyrekcji SP Szczerbice oraz wszystkim opiekunom za 
przygotowanie dzieci do konkursów. Uczniowie SP Szczerbice uświet-
niły ten dzień wspaniałymi występami. Jednak jak zwykle najważniej-
sze były nagrody. W tym roku przedszkola otrzymały na wyposażenie 
nowe zabawki: samochody, lalki, wózki dla lalek, komplety do pia-
skownicy, klocki, gry, układanki. Zaś każdy przedszkolak za uczestnic-
two otrzymał komplet mazaków, soczek i batonik.                            GCI 
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przekazała nam Pani Mał-
gorzata Witek, sołtys 
Czernicy. 

Jestem rodowitą Czerni-
czanką. Matką dwójki do-
rosłych dzieci. Babcią 
trójki wnuków. Wdową po 
sołtysie Jerzym Witek. 
Krótko po śmierci męża 
nie w głowie było mi ubie-
gać się o to stanowisko. 
Jednak na swojej drodze 
spotkałam wielu życzli-
wych ludzi, którzy przeko-
nali mnie do podjęcia de-

cyzji startu w wyborach na 
sołtysa. No i stało się – we 
wrześniu 2003 roku zosta-
łam sołtysem sołectwa 
Czernica. Nie ukrywam, iż 
początkowo trochę bałam 
się tej funkcji. Od począt-
ku miałam świadomość że 
jest to stanowisko odpo-
wiedzialne i niewdzięczne 
– nie każdemu można wy-
godzić. Stopniowo przy-
zwyczajałam się do nowej 
sytuacji. Udawało mi się 
nawiązać kontakty z 
mieszkańcami. Pomagać 
im rozwiązywać ważne 
lub mniej ważne proble-
my, z których przecież 
składa się całe nasze ży-
cie. Doskonale układała 
mi się współpraca z człon-
kami KGW – gdzie przez 

10 lat pełniłam funkcję 
przewodniczącej. Dziś z 
czystym sumieniem mogę 
powiedzieć dzięki praco-
witości i pomocy pań  z 
KGW udało się memu 
mężowi uruchomić dzia-
łalność gastronomiczną w 
O ś r o d k u  K u l t u r y 
„Zameczek”. Obecnie już 
trzecią kadencję pełnię 
funkcję ławnika Sądu Re-
jonowego w Rybniku. 
Jestem skarbnikiem KGW 
oraz członkiem Klubu 
Emeryta „Barbara” w 
Czernicy. Należę też do 
współzałożycieli Śląskiej 
Izby Regionalnej przy 
Szkole Podstawowej w 
Czernicy a nawet parę 
razy brałam udział w za-
jęciach popularyzujących 

tradycje i obyczaje śląskie. 
W listopadowych wybo-
rach samorządowych zo-
stałam wybrana do Rady 
Gminy w Gaszowicach a w 
marcu tego roku ponownie 
na stanowisko sołtysa. Na 
sercu leży mi ukończenie 
Sali widowiskowo – spor-
towej oraz w dalszym cią-
gu poprawa jakości dróg. 
Wyciszenie i relaks odnaj-
duję w dobrej książce, wy-
cieczkach po naszym ślą-
skim rejonie oraz pielęgna-
cji pomidorów w przydo-
mowej szklarni. Dziś 
wiem, iż najlepszą terapią 
na dobre samopoczucie i 
smutek jest  kontakt z ludź-
mi – dla których warto pra-
cować i warto żyć.      M.W. 

SYLWETKI SOŁTYSÓW - CZERNICA 


