
Szanowni Mieszkańcy, 

Wiosna w pełni. Otacza 
nas piękna, świeża zieleń. 
Pola rzepaku przykuwają 
oczy swoją złotą barwą. 
Także nasze ogrody i po-
dwórka wyglądają impo-
nująco. Dzięki staraniom 
Was, mieszkańców naszej 
Gminy widok dla podró-
żujących po naszych dro-
gach jest bardzo przyjem-
ny. Widać wielu rowerzy-
stów przemierzających 
naszą gminę od Rydułtów  
w kierunku Lysek i Sumi-
ny, innych jadących od 
Jejkowice w kierunku 
Czernicy i dalej na ziemię 
raciborską. Dzięki ostat-
nim pracom moderniza-
cyjnym na naszych dro-
gach są one bardzo przy-
jazne dla turystów rowe-
rowych, zachęcając ich do 
jazdy po naszej gminie.  
Zbliża się okres rozpoczę-
cia wielu prac moderniza-
cyjnych i inwestycyjnych.  
Z wielkim zniecierpliwie-
niem czekamy na sygnał  
z Rybnika o uruchomie-
niu naszej kanalizacji sa-
nitarnej. „Ostatnie wieści” 
to połowa czerwca. Więk-

szość dróg zostało wyre-
montowanych po okresie 
zimowym. Został ogło-
szony przetarg na moder-
nizację części ul. Pogwiz-
dowskiej, ul. Nową, część 
ul. Stawowej, łącznik 
pomiędzy ul.Powstańców 
a ul.Podleśną. W czerwcu 
rozpocznie się budowa 
kompleksu sportowego 
„ O R L I K  2 0 1 2 ”  
na terenach wokół Gim-
nazjum w Piecach. Trwa-
ją ostatnie prace związane 
z montażem finansowym, 
aby rozpocząć wymianę 
rur azbestowych na          
ul. Hallera. W trakcie 
spotkań z sołtysami oma-
wiane są sprawy bieżące-
go funkcjonowania so-
łectw, podejmowane są 
doraźne decyzje związane 
z realizacją wniosków 
mieszkańców. 

Na piękne wiosenne dni      
i wieczory życzę Wszyst-
kim mieszkańcom i go-
ściom wielu wspaniałych 
chwil.  

Z wyrazami szacunku 

 Wójt Gminy Gaszowice 

 Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY MAJ 2009, NUMER 5 (41) 

Na zdjęciach od góry: 1 - Laureaci konkursu (m.in. 
Gimnazjaliści z Piec) Poznawaj Polskę 2009 od-
bierają nagrody od Prymasa Józefa Glempa;   

2 - nowy wóz strażacki OSP Czernica;  

3 - Laureatki konkursu ekologicznego z klas I –III. 
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GODNI REPREZENTANCI 

W pierwszą niedzielę maja zorganizowano I Po-
wiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Na-
szą gminę reprezentowały zespoły: „Takt” z SP 
Gaszowice, który zajął III miejsce w kategorii ze-
społy muzyczne oraz zespół „Jutrzenka” z OK Za-
meczek, który zajął II miejsce w kategorii zespoły 
taneczne. Po występach konkursowych odbył się 
koncert zespołu SINGERS z Gimnazjum w Pie-
cach, który uświetnił całość imprezy. Cieszymy 
się ze zwycięstw naszej młodzieży i życzymy im 
dalszych sukcesów muzycznych. 

UNIJNE PROJEKTY 

W ramach współpracy pomiędzy gminami powiatu ryb-
nickiego a Starostwem Powiatowym, planowana jest do 
realizacja dwóch projektów ze środków Unii Europej-
skiej. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę 
tychże zadań. 

1. E - administracja w Powiecie Rybnickim – dotyczy 
ona doposażenia wszystkich jednostek gminy w nowy 
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz 
stworzenie jednolitego systemu, umożliwiającego zała-
twianie spraw urzędowych drogą internetową. 

2. Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności 
publicznej. Do programu zakwalifikowano następujące 
budynki: SP Szczerbice – gdzie wykonane będą docie-
plenie i remont elewacji oraz wymiana c.o.; SP Gaszo-
wice – wymiana instalacji c.o. oraz docieplenie dachu; 
Przedszkole Czernica – częściowa wymiana okien, do-
cieplenie i remont elewacji. We wszystkich budynkach 
zabudowane zostaną również kolektory słoneczne. Re-
alizacja zadań planowana jest w latach 2009 – 2012, 
obejmuje ona projekty i wykonawstwo w/w zadań. 

Gminna Biblioteka  Publiczna w Gaszowicach wraz z 
Filią w Czernicy zaprasza do wzięcia udziału w         
majowej akcji pod hasłem: 

„KSIĄŻKO WRÓĆ” 
- specjalna oferta dla czytelników dłużników zachęca-
my do skorzystania z okazji zwrotu dawno wypoży-
czonych książek. 

Skorzystaj z szansy zwrotu bez kary za przetrzyma-
nie.      Zapraszamy 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH W 
DNIU 20.04.2009 r. KONKURSÓW NA STANOWISKA DY-

REKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ O PLANO-
WANYCH KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTO-

RÓW PRZEDSZKOLI W GMINIE GASZOWICE 

  

Na podstawie protokółów z posiedzeń komisji konkurso-
wych w dniu 20.04.2009r. Wójt Gminy Gaszowice infor-
muje, że wyłonionymi, w drodze konkursu, kandydatami 
na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych zostali:  

Iwona Witek - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Czernicy, ul. Wolności 41; 

Sylwia Mazurek  - na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej   im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach, ul. 
Rydułtowska 8; 

Zbigniew Goworowski - na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach, 
ul. Szkolna 6. 

Powierzenie stanowisk w/w kandydatom nastąpi zgodnie z 
art. 36 ust. 1 i ust. 13  ustawy ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) - od 01 września 2009 roku. 

Konkurs na stanowiska dyrektorów przedszkoli: 

Przedszkola w Czernicy, ul. Wolności 41, 44-282           
Czernica; 

Przedszkola w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 5, 44-293 
Gaszowice; 

zostanie ogłoszony w II połowie maja 2009 r., zaś postę-
powanie konkursowe planowane jest na początek lipca 
2009r.  

SZCZEPIONKA PRZECIWKO SEPSIE 

W dniach 11-21 maja br. na terenie Gminy Gaszowice 
przeprowadzona była akcja szczepień dzieci przeciwko 
meningokokom – bakteriom wywołującym „sepsę”. 
Szczepieniu poddanych zostało około 100 dzieci z 
rocznika 2002. Całą akcję koordynował Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Gaszowicach. Szczepion-
ka została w całości sfinansowana z budżetu gminy. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Urząd Gminy Gaszowice organizuje na terenie gminy            
w dniach od 27 do 29 maja 2009 r. zbiórkę zużytego kom-
pletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Zbiórką objęte będą: lodówki, zamrażarki, duży i mały 
sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy         
i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.  

Zużyty, kompletny sprzęt zbierany będzie nieodpłatnie na 
tyłach budynku Urzędu Gminy Gaszowice (za piekarnią)       
w godzinach od 8.00 – 14.00. 

Zachęcamy do pozbycia się zużytego elektrosprzętu. 

Udział w akcji będzie Państwa wkładem w ochronę naszego 
środowiska. 

UWAGA! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest 
odpadem niebezpiecznym i nie można go umieszczać             
w pojemnikach z innymi odpadami. 
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Uczniowie Gimnazjum w 
Piecach wzięli udział w kon-
kursie organizowanym przez 
Fundację Wspomagania Wsi 
pt: Poznawaj Polskę 2009. 
Konkurs ma na celu: rozwija-
nie wiedzy o naszym kraju  
poprzez wykorzystywanie 
Internetu w celu zdobywania 
informacji i komunikowania 
się, a nie wyłącznie w zaba-
wie. Konkurs odbywał się w 
Internecie: uczestnicy musie-
li zarejestrować się na stronie 
konkursu. W Internecie też 
odpowiadali na pytania (test 
wielokrotnego wyboru), a 
następnie przesyłali wypeł-
niony formularz do aplikacji 
internetowej, która policzyła 
punkty. Pytania dotyczyły 
wiedzy ogólnej o Polsce z 
dziedzin takich jak m. in.: 
historia, literatura, geografia, 
przyroda, polityka, życie 
codzienne, kultura, sport, 
sławni ludzie, słynne cytaty. 

W kwietniu już po raz drugi 
uczeń naszego gimnazjum: 
Kamil Widawski został lau-
reatem tego ogólnopolskiego 
konkursu. Osobiście odebrał 
nagrodę (dyplom i stypen-
d i u m  1 0 0 0  z ł )  
z rąk Prymasa Polski Józefa 
Glempa. Warto dodać, że 
stypendium to część nagrody 
na którą składa się także wy-
cieczka wraz z opiekunem do 
Warszawy sponsorowana 
przez Fundację. 

W zeszłym roku laureatem 
konkursu wraz z Kamilem 
został Mateusz Rybarz, któ-
remu w tym roku zabrakło 
tylko kilku punktów do wy-

W ostatnim tygodniu kwiet-
nia odbyła się już kolejna 
edycja konkursów ekologicz-
nych. Od kilku lat konkursy 
organizowane są wspólnie 
przez Urząd Gminy Gaszo-
wice i Urząd Gminy Jejko-
wice. Dzieci ze szkół podsta-
wowych rywalizują w kon-
kursie wiedzy ekologicznej 
oraz konkursie plastycznym 
w grupach wiekowych dla 
klas I-III oraz IV- VI. Mło-
dzież gimnazjalna mogła 
wykazać się znajomością 
zagadnień ekologicznych. 

Z testem wiedzy ekologicz-
nej w szkołach podstawo-
wych najlepiej poradzili so-
bie uczniowie z Gaszowic. 
Gimnazjaliści z Piec także 
zdominowali rywalizację i 
zajęli pierwsze trzy miejsca. 

Poniżej przedstawiamy wy-
niki we wszystkich katego-
riach. 

Laureatami konkursu wiedzy 
ekologicznej zostali w kla-
sach I-III: 

I miejsce – Anna Chowaniec, 
SP Gaszowice; 

II miejsce – Paulina Konsek, 
SP Szczerbice; 

III miejsce – Marta Woja-
czek, SP Gaszowice. 

W konkursie plastycznym 
wzięło udział 16 uczniów tj. 
cztery 4-osobowe zespoły 
reprezentujące poszczególne 
szkoły podstawowe, prace 
oceniono następująco: 

I miejsce – SP Gaszowice; 

II miejsce – SP Jejkowice; 

III miejsce – SP Szczerbice; 

IV miejsce – SP Czernica. 

Laureatami konkursu wie-
dzy ekologicznej zostali w 
klasach IV-VI: 

I miejsce – Magda Gowo-
rowska, SP Szczerbice; 

II miejsce – Agata Woźnica, 
SP Gaszowice; 

III miejsce – Michał Cedzi-
woda, SP Gaszowice. 

W konkursie plastycznym 
wzięło udział 12 uczniów tj. 
3-osoby reprezentujące po-
szczególne szkoły podsta-
wowe, prace oceniono nastę-
pująco: 

I miejsce – Klaudia Woja-
czek, SP Jejkowice; 

II miejsce – Agata Niewelt, 
SP Gaszowice; 

III miejsce – Magdalena 
Wojaczek, SP Jejkowice. 

W konkursie wiedzy ekolo-
gicznej (test) udział wzięło 
20 gimnazjalistów z terenu 
Gminy Gaszowice i Gminy 
Jejkowice. 

Laureatami konkursu zosta-
li: 

I miejsce – Mateusz Rybarz, 
Gimnazjum Piece; 

II miejsce – Anita Franosz, 
Gimnazjum Piece ;  

III miejsce – Joanna Mazu-
rek, Gimnazjum Piece. 

Wszyscy uczestnicy konkur-
sów otrzymali nagrody rze-
czowe. 

POZNAWAJ POLSKĘ 2009! 

jazdu. Płeć piękną w finale 
konkursu reprezentowała 
Anita Franosz. 

Konkurs składał się z trzech 
etapów (rund). Zadaniem 
finalistów (w trzeciej run-
dzie) było napisanie roz-
prawki na jeden z 15 tema-
tów i przesłanie jej do Fun-
dacji w określonym terminie 
pocztą elektroniczną. Dodat-
kowo uczestnicy mieli moż-
liwość wymiany informacji i 
dyskusji między sobą oraz z 
innymi zainteresowanymi 
osobami. 

Uczniowie bardzo chętnie 
biorą udział w różnego typu 
konkursach - szczególnie 
tych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty- tytuł 
laureata umożliwia zwolnie-
nie z jednej części egzaminu 
i wpisanie maksymalnej 
liczby punktów na świadec-
two, zaś tytuł finalisty to 
dodatkowe 15 punktów.           
W tym roku finalistkami 
konkursu przedmiotowego z 
geografii zostały: Anita Fra-
nosz  i Agnieszka Urban, zaś 
finalistką konkursu histo-
rycznego: Agnieszka Świen-
ty. Wszyscy są uczniami 
klasy trzeciej. 

Wszystkim finalistom ży-
czymy dalszych sukcesów! 

PS: Dla uczniów liceów 
Fundacja Wspomagania Wsi 
organizuje co roku konkurs 
Poznawaj Amerykę, którego 
główną nagrodą jest wyjazd 
do USA, a więc do dzieła za 
rok!            Anna Babiak 

KONKURSY EKOLOGICZNE 

WYCIECZKA  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizu-
je w dniu 27.06.2009r. wycieczkę do Skalnego Mia-
sta w Czechach. W programie wycieczki zwiedza-
nie Skalnego Miasta oraz Parku Zdrojowego w 
Dusznikach. Wyjazd o godz. 5.00 z parkingu OKIS-
u. Koszt: 50zł od osoby. Zapisy w kawiarni Ośrod-
ka Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

KOMPLET W PRZEDSZKOLACH 

Na rok szkolny 2009/2010, do naszych przed-
szkoli przyjęto wszystkie maluchy  zgłoszone 
przez rodziców. W przedszkolu w Gaszowicach 
będzie 5 grup (125 dzieci) natomiast w przed-
szkolu w Czernicy będą 3 grupy (75 dzieci). Cie-
szymy się, że nasza gmina rozwija się i zamiesz-
kuje ją coraz więcej młodych mieszkańców. 
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W piątek, 17 kwietnia 2009 
roku, w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Gaszowicach odbył 
się etap powiatowy Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogo-
wym zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Ga-
szowicach, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Lyskach i 
Gimnazjum w Lyskach. Tur-
niej przebiegał w trzech eta-
pach. Uczestnicy rozwiązy-
wali test ze znajomości zasad 
i przepisów obowiązujących 
w ruchu drogowym, spraw-
dzili swoje umiejętności po-
konując rowerowy tor prze-
szkód oraz udzielali pomocy 
przedmedycznej. W rywali-
zacji wzięło udział 47 za-
wodników reprezentujących 
dziewięć szkół podstawo-
wych i siedem gimnazjów 
naszego powiatu. W katego-
rii szkół podstawowych bez-
konkurencyjni okazali się 
zawodnicy z Palowic, przed 
drużyną z Gaszowic i Lysek. 
W klasyfikacji indywidual-
nej kolejne miejsca zajęli: 
Krzysztof Budzyk z Palowic, 
Łukasz Sygitowicz z Lysek i 
Łukasz Wojaczek z Jejko-
wic. Wśród gimnazjalistów 
najlepsi byli uczniowie z 

Lysek, a za nimi uplasowały 
się drużyny z Gimnazjum w 
Jejkowicach i Gimnazjum nr 
7 w Bełku. W klasyfikacji 
indywidualnej, na najwyż-
szym stopniu podium, po raz 
pierwszy w dziejach turnieju, 
stanęła dziewczyna – Patry-
cja Niestrój z Gimnazjum w 
Lyskach, miejsce drugie za-
jął Bartosz Pytlik również z 
Lysek, a na miejscu trzecim 
uplasował się reprezentant 
Gimnazjum nr 7 w Bełku, 
najlepszy zawodnik na torze, 
Kamil Grzegorzek. Wszyscy 
zawodnicy odebrali gratula-
cje, dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w 
Rybniku, Urząd Gminy i 
Miasta Czerwionka – Lesz-
czyny i Urząd Gminy w Ly-
skach, które uroczyście wrę-
czyli Gospodarz Turnieju – 
Wójt Gminy Gaszowice Pan 
Andrzej Kowalczyk i sier-
żant sztabowy Ryszard 
Czepczor – przedstawiciel 
Komendy Policji w Rybniku 
i jednocześnie sędzia główny 
turnieju. Zwycięskie drużyny 
będą reprezentowały powiat 
rybnicki w eliminacjach 
okręgowych, które odbędą 
się w Raciborzu.   B.Niestrój 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO HARMONOGRAM IMPREZ 

- 30 maj 2009 - Festyn szkolny przy  SP Szczerbice; 

- 30 maj 2009 - Festyn przy Przedszkolu w Gaszowicach; 

- 30 maj 2009 - Festyn z okazji 100  lecia OSP Czernica; 

- 19 czerwca 2009 - Przegląd zespołów rock-owych         
PIECOWISKO; 

- 20 czerwca 2009 – Powiatowy Dzień Niepełnosprawnych 
w Świerklanach; 

- 12 lipiec 2009 – Dzień Czernicy; 

- 18 lipiec 2009 – festyn sołecki w Szczerbicach; 

- 9 i 10 sierpień 2009 – Dni Gaszowic; 

- 10 sierpień 2009 – Rajd samochodowy o puchar Wójta 
Gminy Gaszowice; 

- 30 sierpień 2009 – Dożynki Powiatowe w Jejkowicach; 

- 6 wrzesień 2009 – Dożynki Gminne w Piecach. 

CENNIK USŁUG  

ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ  

W GASZOWICACH 

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.05.2009r. 

1. Wywóz fekali beczkowozem o poj. 4,5 m3 

- z terenu Gminy Gaszowice: 80,00 zł. 

- poza terenem Gminy: 90,00 zł. 

2. Wywóz żużlu i gruzu z załadunkiem: 

- przyczepa 4T - 140,00 zł. 

- przyczepa 6T - 210,00 zł. 

3. Usługa koparką „OSTRÓWEK” - 60,00 zł/rbg 

(min. kwota usługi 30,00 zł). 

4. Koszenie trawy - 80,00 zł/rbg 

(min. kwota usługi - 30,00 zł). 

5.Koszenie trawy kosiarką typu „MULCZER” - 120,00 
zł/rbg (min. kwota usługi 50,00 zł). 

6. Usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą -  

50,00 z ł/rbg 

7. Dostawa energii cieplnej do budynków: 

- naliczana wg licznika: 39,70 zł/GJ 

- naliczana wg m2 powierzchni: 8,91 zł/m2 

 9. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej 120,00 zł 

(odbiór i włączenie przyłącza do sieci). 

 W/w ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

KOLEJNE SUKCESY 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy gratuluje 
laureatom konkursu plastycznego: „Tradycje wielka-
nocne na Śląsku” organizowanego przez Państwowe 
Ognisko Plastyczne w Rydułtowach. I miejsce zdobyła 
Małgorzata Mikułka, wyróżnienia zaś otrzymały: Pau-
lina i Agata Nitner, Nikola Szymańska, Jolanta Man-
drysz i Marta Piontek, uczęszczające do kółka plastycz-
nego działającego w Ośrodku pod kierunkiem p. Anny 
Miguła. 

Zespół taneczny „Jutrzenka” działający w Ośrodku 
Kultury pod kierownictwem p. Agnieszki Mikszan , na 
XIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej wytańczył 
sobie wyróżnienie II- go stopnia ( grupa starsza) i wy-
różnienie III-go stopnia ( grupa młodsza). 

Ponadto na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Arty-
stycznych w  Świerklanach  grupa starsza zdobyła II 
miejsce i nagrodę w wysokości 300 złotych.  Gratuluje-
my! 
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SUKCESY BIEGACZY 
30 kwietnia 2009r. odbył się w 
Rydułtowach bieg  sztafetowy 
ulicami miasta ku czci pole-
głych harcmistrzy i poruczni-
ków Armii Krajowej podczas 
II Wojny Światowej. Przed 
rozpoczęciem biegu, pod po-
mnikiem Walki i Zwycięstwa 
zostały złożone kwiaty przez 
delegacje szkół oraz zaproszo-
nych gości. Następnie przepro-
wadzono zawody w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych. Zawodom przyświecało 
piękne wiosenne słońce. Wśród 
dziewcząt szkół podstawowych 
wzięło udział 11 reprezentacji. 
Reprezentację  SP w Czernicy 
stanowiły następujące dziew-
częta: Staniek Patrycja, Cojg 
Adrianna, Bizoń Patrycja, Sta-
cha Bernadeta, Król  Daria 
oraz Anita Lukoszek. Kolej-
ność zajętych przez szkoły 
miejsc przedstawia się następu-
jąco:   

I miejsce -SP  Rydułtowy,  

II miejsce - SP Czernica, 

III miejsce – SP1 Rydułtowy, 

IV miejsce – ZSS Radlin, 

V miejsce – SP Szczerbice, 

VI miejsce SP Gaszowice. 

Reprezentację chłopców z SP 
Czernica stanowili: Miłek 
Piotr, Grabiec Dawid, Woja-
czek Robert, Walasik Kamil, 
Newe Łukasz, Warło Przemy-
sław. 

Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce - SP Czernica, 

II miejsce - SP2 Rydułtowy, 

III miejsce - SP Szczerbice, 

XI miejsce – SP Gaszowice. 

Obie reprezentacje zostały 
przygotowane do zawodów 
przez nauczyciela SP w Czer-
nicy panią mgr  Zenobię Mro-
zek. Wszystkim młodym 
sportowcom gratulujemy !

W kwietniu 2009r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

1.04 - spotkanie z projektantem obiektu „ORLIK 2012”; 

2.04 - spotkanie w/s organizacji „Piecowiska”; 

2.04 - spotkanie w/s organizacji stulecia OSP Czernica; 

3.04 - udział w seminarium i wystawie „DOM” w Rybniku; 

4.04 - udział w rekolekcjach samorządowców w Rybniku; 

5.04 - udział w tradycyjnym kiermaszu potraw wielkanocnych zor-
ganizowanym przez KGW w Piecach; 

6.04 - spotkanie z przewodniczącymi KGW; 

7.04 - objazd dróg gminnych i powiatowych; 

7.04 - Rada Sportu w sprawie podziału środków na inwestycje na 
obiektach sportowych; 

8.04 - spotkanie z przedstawicielami Kopalni Rydułtowy w sprawie 
ul. Fabrycznej; 

8.04 - spotkanie z dyrektorem PUP dotyczący współpracy; 

12.04 - udział w mszy św. z okazji rocznicy urodzin Ks. Proboszcza 
z Gaszowic; 

17.04 - Powiatowy konkurs ruchu drogowego w OKiS Gaszowice; 

18.04 - udział we mszy św. z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 
przez hodowców zrzeszonych w Okręgu Śląsk – Południe; 

20.04 - konkursy na dyrektorów SP Gaszowice, SP Szczerbice i SP 
Czernica; 

20.04 - udział w Komisji Rozwoju; 

20.04 - udział w pracach Komisji Rewizyjnej; 

21.04 - udział w pracach Komisji Oświaty; 

22.04 - konkurs ekologiczny dla przedszkolaków naszej gminy; 

24.04 - spotkanie z przedstawicielem Vattenfall w sprawie moderni-
zacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy; 

29.04 - spotkanie z rodzicami przedszkolaków w SP Gaszowice. 

Za nami połowa rundy wio-
sennej w niższych ligach 
piłkarskich. Przedstawiamy 
miejsca w tabelach poszcze-
gólnych drużyn z terenu na-
szej gminy.  

W grupie rybnickiej C klasy  
klub LKS Łuków Śląski,  
zajmuje w tabeli 8 miejsce z 
19 punktami. 

W rybnickiej B klasie druży-
na KS Szczerbice zdobyła 25 
punktów co plasuje zespół na 

11 miejscu w tabeli. 

Piłkarze LKS-u Dąb Gaszo-
wice, którzy w raciborskiej A 
klasie znajdują się na 4 miej-
scu w tabeli, a w ich dorobku 
znajduje się 43 punkty.  

W raciborskiej klasie C piłka-
rze LKS-u Zameczek Czerni-
ca z ośmioma punktami znaj-
dują się na ostatnim 14 miej-
scu. 

Życzymy powodzenia w dru-
gim półroczu rozgrywek. 

Z BOISK PIŁKARSKICH 

MISTRZOWIE GMINY W PIŁCE NOŻNEJ 

5 maja br. w Szczerbicach przy sprzyjającej pogodzie zostały 
rozegrane zawody gminne w mini piłkę nożną. W skład druży-
ny z Czernicy weszli następujący uczniowie: Dawid Grabiec, 
Kamil Walasik, Przemysław Stebel, Robert Wojaczek, Piotr 
Miłek, Łukasz Newe, Przemysław Warło (bramkarz), Denis 
Czekała, Kamil Czekała, Daniel Klon i Dawid Klon. Pierwszy 
mecz rozegrano pomiędzy SP Czernica i SP Szczerbice, za-
kończył się wynikiem 6:2. W drugim meczu pomiędzy SP 
Czernica i SP Gaszowice również zwyciężyli czerniczanie - 
9:4. Jak więc widać dobra sportowa passa u chłopców przy-
czyniła się do ich zdecydowanego zwycięstwa. 13 maja repre-
zentowali wraz z nauczycielem panią mgr Zenobią Mrozek 
naszą gminę na zawodach powiatowych.  

Z okazji Dnia Matki 

KONCERT 

NAJPIĘKNIEJSZE ARIE OPEROWE,  

OPERETKOWE, MUSICALOWE 

Iwona Socha –sopran 

Maciej Bartczak – baryton 

Bartosz Urbanowicz – bas 

Wojciech Słysz - fortepian 

odbędzie się dnia 31 maja 2009r. o godz. 19.30 

w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach 

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w OKiS-ie  

oraz OK Zameczek 
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Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy  

zaprasza dzieci na przedstawienie  

„PRZYGODY PĘDZIWIATRA”   

które odbędzie się 5 czerwca 2009r.  

o godz. 9.30 w Ośrodku Kultury. 

„Przygody Pędziwiatra”  to program 
dla dzieci w formie przedstawienia 
muzycznego, w którym muzyka, pio-
senki, dialogi oraz kolorowe stroje 
tworzą niepowtarzalną atmosferę spek-
taklu. Bohaterami programu są Pió-
reczko i Pędziwiatr. 

Dzięki tajemniczej Księdze Przygód 
artyści przenoszą się do różnych krain, 
takich jak: Bajkolandia, Śmiecholan-
dia, Legolandia, Wyspa Calipso, Kra-
ina Zabawy, Afryka, Kraina Sportu, Statek Piracki. 

Znakomity kontakt artystów z dziećmi, świetne autorskie 
piosenki, profesjonalne przygotowanie muzyczne, zapewnia-
ją kulturalną, interaktywną zabawę dla dzieci w każdym wie-
ku. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

6 kwietnia br. na lodowisku w 
Jastrzębiu Zdroju zostały ro-
zegrane wojewódzkie zawody 
w łyżwiarstwie szybkim szkół 
podstawowych. Nasz rejon w 
kategorii dziewcząt reprezen-
towały uczennice z SP w 
Czernicy. Były to: Patrycja 
Bizoń, Daria Król, Aneta Wit-
kowska oraz Katarzyna No-
wak. Co tygodniowe treningi 
pod okiem pani mgr Zenobii 
Mrozek przyniosły oczekiwa-
ne rezultaty. W zawodach 
startowało 13 zespołów z 

całego województwa. Pro-
gram zawodów obejmował dla 
dziewcząt dwa biegi. Naj-
pierw dystans 250m, a następ-
nie dystans 750m. Jak więc 
widać nasze łyżwiarki spisały 
się znakomicie i zasłużyły na 
duże gratulacje! 

VI MIEJSCE ŁYŻWIAREK Z CZERNICY 

Na zdjęciach z lewej strony od góry: 1 - Łyżwiarki z Czernicy; 2 - Reprezentacje 
biegaczy z SP Czernica; z prawej strony, od góry: 3 - Zwycięzcy konkursu ekologicz-
nego wśród gimnazjalistów; 4 -Zwycięzcy konkursu ekologicznego klasy IV-VI; 5 - 
Konkurencja sprawnościowa podczas Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 


