
2007 rok, trwały jeszcze 
długo. Wszyscy wymienia-
li uwagi, dzielili się spo-
strzeżeniami           i przed-
stawiali swoje propozycje. 
Prawie wszystkie życzenia 

kończyły się sło-
wami „do zoba-
czenia za rok”. 
Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym 
roku spotkamy 
się również w 
tak licznym gro-
nie. 

 Z wyrazami 
szacunku 

Andrzej         
Kowalczyk  

Wójt Gminy  

Gaszowice 

5 stycznia w Gimnazjum 
w Piecach odbyło się tra-
dycyjne spotkanie nowo-
roczne. Na zaproszenie 
władz gminy odpowiedzie-
li przedstawiciele wszyst-
k i c h  o r g a n i z a c j i  
i stowarzyszeń działają-
cych na terenie gminy. W 
spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, 
delegatury Kuratorium 
Oświaty, Urzędu Pracy, 
radni powiatu rybnickiego 
oraz naszej gminy. 

Pierwsza część spotkania 
uświetnił wspaniały wy-
stęp naszej młodzieży gim-
nazjalnej. Koło teatralne 
przedstawiło spektakl o 
Janie Pawle II, zaś zespół 
SINGERS zaśpiewał kolę-
dy . Występ naszej mło-

dzieży został 
owacyjnie przy-
j ę t y  p r z e z 
u c z e s t n i k ów 
spotkania. Dru-
ga część spo-
tkania to podsu-
mowanie roku 
2006 oraz ży-
c z e n i a  
dla całej spo-
łeczności Gmi-
ny Gaszowice. 

Spotkanie za-
kończyło się 
skromnym po-
c z ę s t u nk i em 
p r z ygo towa -
nym przez pra-
cowników Ośrodka Kul-
tury Zameczek w Czerni-
cy. Składanie życzeń i 
rozmowy dotyczące pla-
nów, na nadchodzący 

NOWOROCZNE SPOTKANIE W PIECACH 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Od września 
2006r. ucznio-
wie koła dzien-
n i k a r s k i e g o 
Gimnazjum im. 
Ziemi Śląskiej 
w  P i e c a c h 
uczestniczą już 
po raz drugi w 
projekcie pt. 
„MAŁA AKA-
D E M I A 
DZIENNIKAR-
SKA”, nad któ-
rą patronat spra-
wuje Fundacja 
Elektrowni Rybnik. Raz w 
miesiącu warsztaty dzien-
nikarskie prowadzi w na-
szej szkole pani Izabela 
Grela - dziennikarka prasy 
lokalnej. W listopadzie 
mieliśmy okazję wziąć 
udział w spotkaniu z dzien-
nikarzem FAKTÓW, 
Pawłem Płuską. 

Podczas pierwszej edycji 
Małej Akademii Dzienni-
karskiej spotkaliśmy się z 
osobami znanymi ze szkla-
nego ekranu, radia i świata 
prasy. Gościliśmy m.in..: 
Wojciecha Tochmana, Ka-
mila Durczoka, Annę Mar-
szałek, Marka Twaroga, 
Arkadiusza Golę, Marka 
Niedźwieckiego i Arkadiu-
sza Żabkę. Odwiedziliśmy 
redakcję „Nowin Wodzi-
sławskich”, „Dziennika 
Zachodniego” w Rybniku  

i Katowicach oraz RADIO 
90.  

Dzięki udziałowi w warsz-
tatach dziennikarskich zo-
stały opublikowane  dwa 
artykuły uczennicy Ewy 
Konsek w „Nowinach Wo-
dzisławskich”  i „Dzienniku 
Zachodnim”. 

Niedawno wzięliśmy udział 
w V KONKURSIE NA 
GAZETKĘ SZKOLNĄ 
„MAŁE PRÓBY DZIEN-
NIKARSKIE” organizowa-
nym przez Dom Kultury w 
Niewiadomiu. Tematem 
konkursu była gazetka 
szkolna, która opowiada o 
życiu szkoły. Prace były 
oceniane według następują-
cych kryteriów: oryginal-
ność, inwencja twórcza, 
wkład pracy, związek z te-
matem, poprawność styli-
styczna i ortograficzna, es-
tetyka pracy, szata gra-
ficzna, projekt okładki i 
poszczególnych stron. W 
kategorii gimnazjów  na-
sza gazetka, „GŁOS ZZA 
PIECA”, zajęła III MIEJ-
SCE.                   Beata Małek 

Obok cześć artykułu napi-
sanego przez młodych 
dziennikarzy „Głosu zza 
pieca”. 

Dlaczego ludzie popadają w 
uzależnienia? Co należy robić, 
aby nie stać się ofiarą uzależ-
nień? Jakie podjąć działania, 
aby wyjść z nałogu? Na te py-
tania odpowiadali  uczniowie 
klasy III d Gimnazjum im. Zie-
mi Śląskiej w Piecach po cyklu 
lekcji języka polskiego, których 
myślą przewodnią była profi-
laktyka uzależnień. Oto kilka 
wypowiedzi: 

Uzależnić się można od wielu 
rzeczy - alkoholu, papierosów, 
narkotyków, lekarstw, a nawet 
komputera, Internetu, kawy, 
herbaty, czekolady. Po używki 
ludzie sięgają z różnych powo-
dów. Niektórzy chcą być 
„cool”, inni dlatego, że mają  
problemy lub pod wpływem 
społeczeństwa, w którym żyją. 
Myślą, że jeśli wypalą papiero-
sa, skręta lub wypiją alkohol, 
problemy miną. To bzdura!!! 
Każdy z nas ma prawo wyboru. 
Dzisiejsza młodzież „olewa” 
wszystko, co jej się mówi na 
lekcjach czy spotkaniach profi-
laktycznych. „Chciałem tylko 
spróbować...” - tak mówi więk-
szość ludzi, którzy teraz pragną 
cofnąć czas. Należy mieć swoje 
zdanie i umieć powiedzieć sta-
nowczo: NIE!  Trzeba myśleć o 
konsekwencjach swoich czy-
nów. My, młodzi ludzie, uwa-
żamy się za dorosłych. Dlacze-
go nie jesteśmy w pełni odpo-
wiedzialni za swoje czyny?       
A jeśli już wpadniemy w jaki-
kolwiek nałóg, poprośmy in-
nych o pomoc. Jest też wiele 
organizacji, które pomagają 
wydostać się z uzależnienia. 
Niestety, wielu uzależnionych 
wstydzi się przyznać do swej 
słabości…-    ANIA S. 

Ludzie są często samotni. Po-
padają w depresję, gdy bliska 
osoba umiera i czują się już 
nikomu niepotrzebni. Czasem 
rówieśnicy nas odtrącają i wte-
dy zamykamy się w sobie. 
Wówczas  w samotności, ze 
smutku, rozpaczy popadamy w 
uzależnienia.  

By nie stać się ofiarą uzależ-

nień, trzeba patrzeć na świat 
optymistycznie, cieszyć się z 
sukcesów, nie zamartwiać  
byle niepowodzeniem i do-
brze zaplanować swój wolny 
czas. Często z nudów ludzie 
pragną zasmakować nowych 
rzeczy, które na początku 
bawią, a potem stają się cho-
robą. Trzeba uważać, w jakie 
się wchodzi towarzystwo, bo 
często to koledzy nas nama-
wiają do sięgania po mocne 
używki.  

Jeżeli ktoś chce wyjść z nało-
gu, musi mieć silną wolę. 
Powinien się zwrócić do naj-
bliższych mu osób - rodziny, 
przyjaciół. Niekiedy bywa, że 
ci ludzie zostają odtrąceni. 
Można szukać pomocy w 
poradni uzależnień. Każdemu 
trzeba pomóc, bo każdy z nas 
może mieć chwilę załamania i 
popełnić błąd. -ŻANETA P. 

Ludzie popadają w uzależnie-
nia z różnych powodów. Czę-
sto jest to ciekawość, a cza-
sem trudna sytuacja - słabe 
oceny, kłótnie z najbliższymi.  
Najczęstszymi ofiarami są 
młodzi ludzie, którzy z cieka-
wości pragną wszystkiego 
spróbować. Zostać ofiarą 
nałogu jest bardzo łatwo, dla-
tego trzeba nauczyć się odma-
wiać i starać walczyć z poku-
są. Nie należy przebywać w 
otoczeniu dilerów, zaś w 
trudnych sytuacjach trzymać 
się przyjaciół, najbliższych, 
bo tylko oni mogą nam po-
móc. Wyjść z nałogu jest 
bardzo trudno. Najlepiej nie 
wstydzić się prosić o pomoc i 
poddać się terapii. -
SEBASTIAN S.  

 

ZACZYNA SIĘ NIEWINNIE 



KIERMASZ W PRZEDSZKOLU 
Po raz kolejny nowa sala 
czernickiego przedszkola 
stała się miejscem środowi-
skowej imprezy. Tym razem 
– 10-go grudnia 2006r. – 
odbył się bożonarodzeniowy 
kiermasz świąteczny. Inicja-
torem tej – zakrojonej na 
szeroką skalę – imprezy by-
ła prężnie działająca na 
rzecz dzieci i przedszkola 
Rada Rodziców. Koordyna-
torem wszelkich działań 
była Barbara Watoła. Po-
mysł dyrektora placówki 
zorganizowania całodniowe-
go kiermaszu w niedzielę, w 
nowej sali okazał się trafny i 
bardzo owocny. Zebrane 
fundusze posłużyły zarządo-
wi Rady na doposażenie 
przedszkola w sprzęt audio-
wizualny, pomoce dydak-
tyczne dla dzieci oraz sprzęt 
do pomieszczenia. 

Wspaniałe wytwory – stano-
wiące wystrój świątecznych 
stołów i nie tylko – wykona-
ne były przez rodziców: 
A.Figura, B.Watoła, Pań-
stwo Łyczko, A.Łata, 
I.Kłosek oraz nauczyciel-
ki:A.Makarska, E.Tulec. 

Można było zakupić sponso-
rowane ozdoby firm dekora-
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cyjnych: z kwiaciarni pań-
stwa Michaliny i Arkadiusza 
Opolony, Renaty i Jerzego 
Opolony, pani Mirelli Rakus 
oraz Michaliny Szczotok      
z Rydułtów; sklepów: Dekor 
z Rydułtów i Rojek-Dekor    
z Rybnika. 

Kiermasz był również okazją 
dla mieszkańców gminy Ga-
szowice do obejrzenia wyre-
montowanej sali. Swoją 
obecnością zaszczycili nas 
przedstawiciele gminy i Wójt 
wraz z małżonką oraz człon-
kowie rady sołeckiej. Wieści 
o kiermaszu dotarły również 
do okolicznych miejscowości 
m.in. Rybnika, Rydułtów, 
Lysek, których mieszkańcy 
także byli obecni. 

Obecnie sala zajęć i zabaw 
jest już w pełni zagospodaro-
wana. Doposażona jest na 
bieżąco i stanowi chlubę na-
szego przedszkola. Jasna, 
ciepła przestronna sala cieszy 
nie tylko dzieci – dla mnie 
osobiście jest to powód do 
dumy i satysfakcji. Mam 
nadzieję, że spełni się kolej-
na inicjatywa nowej Rady i 
druga grupa naszych wycho-
wanków będzie przebywać 
w równie komfortowych wa-

runkach. Rada Rodziców 
ciesząc się efektami swojej 
pracy już przymierza się do 
następnego świątecznego 
kiermaszu na Wielkanoc. 
Życzę im z całego serca po-
wodzenia! 

Składam gorące podziękowa-
nia dla osób zaangażowa-
nych w sprawne przeprowa-
dzenie kiermaszu, którymi są 
rodzice: 

Grzegorz Zdrzałek, Zbigniew 
Nitner, Barbara Watoła, Ju-
styna Choroba, Aneta Łata, a 
także pracownicy: Janina 
Pielczyk, Anna Makarska, 
Elżbieta Tulec.  
 

SPROSTOWANIE 

W wydaniu grudniowym w 
artykuł o nowej sali w czer-
nickim przedszkolu zakradło 
się kilka nieścisłości i tak 
zamiast A.Kałuża miało być 
Agnieszka Lamża, zamiast 
Aneta Makarska miało być 
Anna Makarska, zaś pan 
Czesław Cieślok wykonywał 
prace malarskie. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie 
przepraszamy. 

Dyrekcja Przedszkola 

W myśl porozumienia 
zawartego z Miastem 
Rydułtowy oraz Gminą 
Jejkowice na terenie na-
szej Gminy w styczniu 
rozpoczęła swoją dzia-
łalność wspólna Straż 
Gminna. Mamy nadzie-
ję, że dzięki współpracy 
Referatu Ochrony Śro-
dowiska oraz Straży 
uporamy się na bieżąco                       
z wszystkimi problema-
mi które się pojawią. 
Wielokrotnie procedury 
administracyjne prowa-
d z o n e  z g o d n i e                    
z przepisami przeciągają 
się i trwają kilka miesię-
cy. Sprawa taka zakoń-
czenie może mieć tylko 
w sądzie lub może zo-
stać umorzona. Straż ma 
szersze możliwości            
i uprawnienia. Może 
skontrolować każdą nie-
ruchomość, pouczyć 
właściciela lub użytkow-
nika i ostatecznie nało-
żyć mandat. Dlatego 
przypominamy o obo-
wiązkach właścicieli nie-
ruchomości, które będą 
sprawdzane: 

- posiadanie pojemnika 
na odpady stałe oraz ak-
tualnej umowy wraz          
z dowodami potwierdza-
jącym płatność. 

- posiadanie zbiornika na 
nieczystości ciekłe oraz  
aktualnej umowy wraz       
z dowodami potwierdza-
jącym płatność. 

- prowadzenie selektyw-
nej zbiórki odpadów sta-
łych.  

GCI 

STRAŻ GMINNA 



FERIE ZIMOWE W GASZOWICACH 
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Wkrótce rozpoczną się tego 
roczne ferie zimowe, poni-
żej prezentujemy plany wy-
poczynku jakie przedstawiły 
nam placówki oświatowe         
i kulturalne. 

Pó ł ko l o n i e  z imow e 
„Bałwanki, sanki, zimowe 
mruczanki” przy SP 
Szczerbice w dniach       
12.02.2007 – 16.02.2007r. 

12 luty - wyjazd na  

basen do Rybnika. 

13 luty - wyjazd do Planeta-
rium w Chorzowie. 

14 luty - wyjazd do 

teatru/kina w Rybniku. 

15 luty wyjazd do 

Palmiarni w Gliwicach. 

16 luty - Wyjazd na sanki 
do Wisły/basen Rybnik. 

Szkoła Podstawowa w Ga-
szowicach. 

Zajęcia ekologiczno – har-
cerskie, w dniach  19.02 – 
23.02.2007r. 

19 luty – zajęcia sportowe: 
gry, zabawy sportowe, kon-
kursy i turnieje. 

20 luty -  wyjazd na wyciecz-
kę do Rybnika (Stodoły), 
zajęcia z harcerzami, obser-
wacja lasu. 

21 luty – zajęcia harcerskie 
w lesie, podchody, konkursy, 
ognisko harcerskie w szkole. 

22 luty – wyjazd na wyciecz-
kę lub basen. 

23 luty – zakończenie i pod-
sumowanie: zajęcia kompu-
terowe, konkursy plastyczne, 
turniej wiedzy ekologicznej. 

Opłata – 5.00 zł od uczestni-
ka ( w tym: kołaczyki, słody-
cze i herbata). Zajęcia odby-
wają się od 9.00 – 12.00 z 
wyjątkiem wyjazdów (8.30). 

Szkoła Podstawowa w 

C z e r n i c y  1 2 . 0 2  – 
16.02.2007r. 

12 luty - zajęcia na terenie 
szkoły. 

13 luty - wyjazd na lodowi-
sko. 

14 luty - wyjazd do kina. 

15 luty - całodniowy wyjazd 
w góry. 

16 luty - zajęcia na terenie 
szkoły. 

Plan wypoczynku  uczniów 
w Gimnazjum w Piecach od 
12.02  do 16.02.2007r. 

12 luty - zajęcia sportowe na 
sali gimnastycznej:piłka siat-
kowa, piłka nożna, koszy-
kówka. Zajęcia w sali infor-
matycznej (możliwość sko-
rzystania z Internetu). Oglą-
danie wybranych tytułów 
filmów na DVD. 

13 luty - całodniowy wyjazd 
do gór na narty, sanki itp. 

14 luty - wyjazd do kina – 
tytuł filmu wg. aktualnego 
repertuaru. 

15 luty - wyjazd na lodowi-
sko do Pszowa. 

16 luty - zajęcia sportowe na 
sali gimnastycznej:piłka siat-
kowa, piłka nożna, koszy-
kówka. Zajęcia w sali infor-
matycznej (możliwość sko-
rzystania z Internetu). Oglą-
danie wybranych tytułów 
filmów na DVD.  

Program może ulec zmianie, 
ze względu na pogodę. 

PLAN PÓŁKOLONII 
„ZIMA 2006” przy OKiS 
Gaszowice 

12 luty – wyjazd w Beskidy: 
Wisła i okolice (śnieżne 
atrakcje lub wycieczka             
z atrakcjami). 

13 luty - wyjazd do ZOO          
w Opolu. 

14 luty - wyjazd do Ustronia.  

15 luty - wyjazd do kina w 
Rybniku na projekcję filmu 
DŻUNGLA, przejazd na 
„Leśną Polanę” w Szymoci-
cach, kulig oraz ognisko. 

16 luty - wyjazd do Aqua 
Parku. 

Podczas każdego dnia dzieci 
otrzymują: ciepłe napoje, 
kanapki, słodycze owoce.  

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian kolejności 
imprez. Prosimy o odpo-
wiednie ubranie dzieci 
szczególnie w dni wyjazdu 
na basen i w góry. 

O ś r o d e k  K u l t u r y 
„Zameczek w Czernicy. 

Zajęcia dla dzieci odbywać 
się będą od 19.02- 
23.02.2007 

19 luty - bal przebierańców 
dla dzieci. 

20 luty - zajęcia plastyczne, 
gry i zabawy dla dzieci. 

21 luty - wycieczka do aqua 
parku. 

22 luty – zajęcia taneczne, 
disco, gry i zabawy dla dzie-
ci. 

 23 luty – gry i zabawy dla 
dzieci, ognisko. 

Szczegółowy plan zajęć 
może ulec zmianie. 

Więcej informacji i zapisy 
w Ośrodku Kultury w Czer-
nicy ul. Wolności 39, 
tel.032 4305201. 

GCI 

 

 

 

 

 

SUKCES ZNAKU POKOJU 
„Znak Po-
koju” ze-
spół pro-
w a d z o n y 
przez pa-
nią Małgo-
rzatę Wita, 
z d o b y ł 
n a g r o d ę 
G r a n d 
Prix, festi-
walu ko-
lend i pa-
storałek w 
Ra s zczy -
cach. 

Serdecznie 
gratuluje-
my i ży-
czymy dal-
szych suk-
cesów. 

GCI 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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WYJAZD POLICJANTÓW DO BELGII 
Na zaproszenie policjantów z 
Lommel, w okresie od 20 do 24 
listopada 2006r nasza drużyna 
wraz z kolegami z IPA Jaworzno 
i Straży Górniczej z Jaworzna 
wyruszyła na kolejny turniej 
piłkarski do Belgii. Kilkunasto-
godzinna podróż autokarem zaw-
sze jest męcząca, ale tym razem 
minęła dość szybko. 

Na turniej przyjechało 70 drużyn 
reprezentujących męską i żeńską 
piłkę halową z ponad 35 kra-
jów świata. Przyjechały drużyny 
z tak dalekich krajów jak Irak, 
Wyspy Owcze, Maroko, Bermu-
da, Republika Południowej Afry-
ki i wiele innych. W skład naszej 
drużyny wchodzili policjanci z 
Komisariatu Policji w Gaszowi-
cach wspomagani przez kolegów 
z Komendy Miejskiej Policji      

w Rybniku i KP w Boguszowi-
cach. 

Turniej jak zwykle stał na wy-
sokim - światowym  poziomie. 
Po zakwaterowaniu w komfor-
towych kampingach oraz hucz-
nym i ciekawym przywitaniu 
w s z y s t k i c h  u c z e s t n i -
ków rozpoczęły się zmagania 
piłkarskie. W dniach 21 i 22 
listopada trwały rozgrywki 
grupowe, w czasie których 
każda drużyna rozegrała łącz-
nie 7 meczów. W naszej grupie 
znalazły się drużyny z Belgii, 
Holandii, Ukrainy, Włoch 
i Niemiec. 

Następnego dnia rozgrywki 
były prowadzone systemem 
pucharowym, gdzie przegrany 
mecz oznaczał odpadnięcie 

W grudniu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowalczyk, 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

2.12 - spotkanie barbórkowe zorganizowane przez LKS „DĄB” 
Gaszowice oraz  w biesiadzie górniczej w Suminie; 

4.12 - spotkanie z okazji święta górniczego w przedszkolu w Czer-
nicy połączone z otwarciem nowej sali; 

7.12 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

8.12 - spotkanie barbórkowe w Przedszkolu w Gaszowicach; 

10.12 - I Otwarte Mistrzostwa Śląska Wushu w Radlinie; 

11.12 - podpisanie umowy w BOŚ w Katowicach, kredyt na mo-
dernizację dróg gminnych; 

12.12 - spotkanie robocze w Jejkowicach, dotyczące uzgodnień 
budowy kanalizacji w ramach programu ISPA 

13.12 - pokaz potraw wigilijnych w Świerklanach, zorganizowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Rybnickie-

go. Gminę reprezentowało Koło ze Szczerbic; 

14.12 - spotkanie robocze w Rybniku w sprawie budowy ka-
nalizacji w ramach programu ISPA; 

15.12 - spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu i jednostek 
organizacyjnych; 

16-17.12 - okręgowa wystawa gołębi pocztowych Okręgu 
Południe w OKiS Gaszowice; 

18.12- spotkanie robocze z sołtysami; 

18.12- spotkanie robocze z przedstawicielami Urzędu Miasta 
Rybnika, inspektorami nadzoru i wykonawcami  kanalizacji 
sanitarnej w ramach programu ISPA; 

20,21-22.12 - spotkania opłatkowe z Kołami Gospodyń Wiej-
skich i młodzieżą gimnazjalną; 

21.12 - otwarcie pompowni ścieków w Rybniku Niedobczy-
cach. 

drużyny z tur-
nieju. W najlep-
szej czwórce 
znalazły się 
drużyny z Sło-
wenii, Belgii, 
Maroka i Rosji. 
W finale prze-
bojowa drużyna 
z Maroka mu-
siała uznać 
w y ż s z o ś ć 
" r o s yj s k i e go 
pociągu", który dosłownie 
zmiażdżył rywali. Czwarte miej-
sce po zaciętym boju przypa-
dło walecznej drużynie ze Sło-
wenii.    

Cały pobyt w Lommel należy 
uznać za bardzo udany. Po zma-
ganiach piłkarskich można było 
się odprężyć w parku wodnym, 
który był w cenie pobytu.       
Ponadto można było poznać         
i korzystać z wielu innych atrak-
cji znajdujących się na terenie 
ośrodka sportowego. 

Pożegnalny wieczór 23 listopa-
da to uroczysty bankiet połączo-
ny z wręczeniem pucharów, 
bankietem i wspólną zabawą do 
rana. W czasie bankietu można 
było wymienić się doświadcze-
niami, informacjami na temat 
pracy w poszczególnych kra-
jach, adresami mailowymi oraz 
różnymi gadżetami policyjnymi 
z całego świata. 

Nasza drużyna z IPA Gaszowi-
ce zajęła ostatecznie 27 miej-
sce, co należy uznać za dobre 
osiągnięcie. Tym bardziej, że 
jako przedstawiciele Gminy 
Gaszowice liczącej 9 tysięcy 
ludzi pokazaliśmy się na tak 
dużym turnieju po raz pierw-
szy. Dzięki przychylności           
i pomocy pracowników UG 
Gaszowice przekazaliśmy na-
szym kolegom policjantom         
z innych krajów gadżety, folde-
ry przedstawiające i promujące 
"malutką gminę".   

Dlatego też pragnę podzięko-
wać Wójtowi i pracownikom 
UG Gaszowice za okazaną 
pomoc. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli ponownie 
reprezentować Polską Policję    
w 2007roku na kolejnym tur-
nieju w uroczym Lommel. 

Zbigniew Ciałoń 

Region IPA Rybnik 



OKIEM STATYSTYKA 
Przedstawiamy państwu podstawowe dane liczbowe dotyczące ludności na 
terenie Gminy Gaszowice. Dla zobrazowania zjawisk jakie zachodzą na tere-
nie gminy porównaliśmy dane z końca 2006 roku z danymi z 2005 (tabela 
poniżej). Wciąż zachowany jest trend wzrostu liczby ludności. Związane jest 
to przede wszystkim z dodatnim bilansem migracji. Mieszkańcy okolicznych 
miast bardzo chętnie rozpoczynają budowy domów na terenie naszej gminy. 
Negatywnym zjawiskiem jest spadek liczby urodzeń, ale w związku z znacz-
nym wzrostem liczby zawieranych małżeństw prognozy na 2007 rok napawa-
ją optymizmem. Liczba zgonów utrzymała się na zeszłorocznym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1-go stycznia 2007 nastąpiło przekształ-
cenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach w Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Wiąże się to z usamodzielnieniem placówki, czyli odłą-
czeniem od ZOZ-u w Rydułtowach. Ośrodek będzie czynny  w dni powsze-
dnie od godz. 8.00 do 18.00 i będzie w nim pracował ten sam personel co 
dotychczas. W związku z tym bardzo prosimy o sprawdzenie czy Państwa 
deklaracje znajdują się w naszej placówce i ewentualnie ich złożenie. 
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Kalendarz imprez, luty 2007: 

3 luty - zabawa karnawałowa w OKiS 
Gaszowice, organizowana przez LKS 
Dąb Gaszowice, bilety w cenie 80 zł od 
pary; 

17 luty - zabawa karnawałowa w OKiS 
Gaszowice, organizowana przez Radę 
Rodziców Przedszkola w Gaszowicach, 
bilety w cenie 70 zł od pary; 

20 luty - „Śledź w Zamku” zabawa z ze-
społem ENTER w OK „Zameczek” Czer-
nica, bilety w cenie 25 zł od pary. 

 

ORKIESTRA GRAŁA W CZERNICY 
14.01.2007 w Ośrodku Kul-
tury „Zameczek” w Czernicy 
odbył się XV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. 

W akcji, organizowanej już 
po raz drugi w OK Czernica, 
uczestniczyło 20 wolontariu-
szy z Gminy Gaszowice           
i Rybnika, kwota jaką udało 
się im zebrać, dzięki ofiarno-
ści mieszkańców gmin Ga-
szowice, Lyski i Jejkowice, 
to 8521,79 złotych oraz wa-
lutę obcą i monety pamiątko-
we. 

Oprócz kwestowania pod 
kościołami odbył się koncert, 
na którym prezentowały się 
dzieci i młodzież wszystkich 
przedszkoli i szkół Gminy 
Gaszowice, zespoły działają-
ce w ośrodkach kultury, ze-

spół rock „Looseurs”, zespół 
wokalny „Singers” i kabaret 
N.O.C. z Rybnika, odbyła się 
także licytacja gadżetów or-
kiestrowych (zebrano 430 
złotych). 

O godz. 20.00 uczestnicy 
Finału połączyli się z całą 

Polską w czasie pokazu 
sztucznych ogni- „Światełka 
do nieba”. 

Sztab w składzie Barbara 
Wołczyk, Izabela Gaszka, 
Anna Grzybek, Agnieszka 
Mikszan, Janusz Klimczak 
składa serdeczne podzięko-

wania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizo-
wania XV Finału WOŚP.         
A w szczególności wolonta-
riuszom, pracownikom i przy-
jaciołom Ośrodka Kultury, 
dzieciom i nauczycielom, 
rodzicom, Straży Pożarnej      
w Czernicy, Policji w Gaszo-
wicach, sponsorom za ufun-
dowanie ciepłych posiłków           
i słodyczy dla wolontariuszy  
i występujących dzieci i dofi-
nansowanie do „Światełka do 
nieba”. 

Wspaniała i wesoła atmosfera 
panowała przez cały czas 
trwania koncertu i wszyscy 
jesteśmy pewni, że wspólnie 
będziemy grać „do końca 
świata i jeden dzień dłużej”.  

Do zobaczenia w przyszłym 
roku.                       Sie Ma !!! 

 2005 2006 
Liczba mieszkańców 8695 8764 

Urodzenia 102 92 

Zgony 80 80 

Małżeństwa 95 119 


