
9 stycznia br. odbyło się 
tradycyjne spotkanie 
władz Gminy z przedsta-
wicielami wszystkich or-
ganizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie 
naszej Gminy oraz rad-
n yc h  p ow i a t o wyc h  
i gminnych. Zaproszenie 
na spotkanie przyjął także 
Starosta Powiatu Rybnic-
kiego Pan Damian Mro-
wiec oraz Sekretarz Staro-
stwa Pani Janina Grossek. 
Była obecna przedstawi-
cielka Delegatury Kurato-
rium Oświaty Pani Alek-
sandra Derska oraz Dyrek-
tor Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Pani 
Stefania Szyp. Gościliśmy 
t a kż e  P r e z e s a  GS 
„Samopomoc Chłopska” 
Pana Erwina Krywalskie-
go oraz Wice Prezesa Ryb-
nickiej Izby Przemysłowo- 
Handlowej Pana Romana 
Nowek. Wójt Gminy wraz 
z Przewodniczącym Rady 
przedstawili dokonania 
roku 2008 oraz plany bu-
dżetowe na rok 2009. Zło-
żyli także wszystkim 
mieszkańcom naszej Gmi-
ny życzenia noworoczne. 
Do życzeń przyłączył się 
także Starosta rybnicki. 
Część artystyczną otwo-
rzyły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej ze Szczer-
bic. Przedstawiły „ Jaseł-
ka”. To przepięknie wy-
konane przedstawienie 
zebrało gorące brawa 
wszystkich gości nowo-
rocznego spotkania. Na-
stępnie na scenie pojawił 
się zespół muzyki dawnej 
IL SOSPIRO, który wy-
konał piękne utwory Mo-
zarta, Bacha i innych zna-
nych kompozytorów. Po 
zakończonym koncercie 
zespołu IL SOSPIRO 
przy tradycyjnej lampce 
szampana wszyscy zebra-
ni goście złożyli sobie 
życzenia noworoczne. W 
trakcie poczęstunku w 
rozmowach poruszano 
wiele tematów nurtują-
cych mieszkańców naszej 
Gminy, przedstawiano 
wiele różnych rozwiązań. 
Wypada się cieszyć, że 
tak wielu naszych miesz-
kańców w sposób kon-
struktywny włącza się w 
działania mające na celu 
poprawę warunków życia 
w naszej „ małej Ojczyź-
nie” Gminie Gaszowice. 
Na cały okres karnawału 
Życzę Wszystkim miesz-
kańcom i gościom odwie-
dzającym naszą gminę 
wielu wspaniałych wra-
żeń i dobrej zabawy. 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

NOWOROCZNE SPOTKANIE  

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Na zdjęciach obok:          
Spotkanie noworoczne w 
Szczerbicach. 
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Centrum Edukacyjno Oświatowe 

Od 1 kwietnia 2008 roku funkcjonuje Internetowe Cen-
trum Edukacyjno-Oświatowe, zlokalizowane w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczerbicach. 

Centrum zostało sfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, a jego głównym celem  
jest  umożliwienie lokalnym społecznościom korzysta-
nia z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza 
kształcenia na odległość. 

Każdy mieszkaniec Szczerbic może przyjść do Cen-
trum i bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu, 
pomocy pracownika, szkoleń e-learningowych (to tech-
nika szkolenia przez media elektroniczne, takie jak in-
ternet, elementy audio/wideo, oraz CD-ROMy.). Jest 
również możliwość skorzystania z usługi  drukowania 
bądź kserowania. 

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe                
w Szczerbicach zaprasza wszystkich chętnych w ponie-
działki, środy i piątki od 16.00 do 20.00  

Zaś w trakcie ferii zimowych zapraszam do Centrum 
wszystkie dzieci od 14.00 do 18.00. W piątki natomiast 
czekać  będzie na dzieciaki filmowa niespodzianka (na 
dużym ekranie).  

Zestawienie statystyczne mieszkańców  

Gminy Gaszowice za rok 2008  

Liczba kobiet wynosi - 4498, a mężczyzn - 4396, 

Liczba dzieci w wieku szkolnym od 6-16 lat -1117, 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym - 291,  

Liczba ludności w wieku powyżej 80 lat- 282, 

Liczba ludności w wieku powyżej 90 lat -10. 

Liczba mieszkańców  
Gminy Gaszowice na dzień 
31.12.2008  

8895  

Gaszowice  2896  
Czernica  2094  
Szczerbice  2194  
Piece  975  
Łuków Śląski  736  

Liczba osób zameldowanych  

Pobyt słały(od 1.01.2008r)  315  
Pobyt czasowy  60  
Liczba osób wymeldowanych w 2008r  67  
Wydano dowodów osobistych 893  

Urodzenia  
2007  2008  

ogółem - 96 ogółem -103 
Gaszowice 35   Gaszowice   33  
Piece 10   Piece  13  
Szczerbice 11   Szczerbice  33  
Czernica 26  -  Czernica  22  
Łuków Śląski 11   Łuków Śląski 2  

" 

Małżeństwa  
2007- 104 2008 - 100 

Zgony 

2007 - 85 2008 - 78 
 

INFORMACJA 

Z dniem 1 lutego 2009 ZTZ w Rybniku wprowadza 
modernizację linii autobusowej 28. Zostanie skrócony 
przebieg linii na terenie Rybnika, tj. autobus będzie 
dojeżdżał tylko i wyłącznie do przystanku Rybnik Poli-
cja. Na terenie naszej gminy rozkład jazdy tej linii nie 
ulegnie zmianie. LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA 

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły Podsta-
wowej w Szczerbicach w imieniu wszystkich uczniów 
oraz nauczycieli składamy serdeczne podziękowania za 
przekazanie w 2008 roku – 1% podatku od osób fizycz-
nych na rzecz naszej szkoły. Z pozyskanych w akcji środ-
ków w wysokości 3.300 zł zakupiony został sprzęt sporto-
wy oraz trójdzielne tablice szkolne. Mamy nadzieję, że 
również w roku 2009 wspomożecie Nas. Potrzeby naszej 
szkoły oraz dzieci są duże i chcemy je w miarę możliwo-
ści zaspokoić. Sprzęt oraz materiały szkolne ulegają zuży-
ciu czy też zniszczeniu, dlatego planujemy zakup nowych 
mebli oraz materiałów dydaktycznych. W bieżącym roku 
rozpoczęliśmy współpracę ze STOWARZYSZENIEM 
„SUMINA  na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Ślą-
ska”  KRS: 0000257288. Dzięki Stowarzyszeniu przepro-
wadziliśmy już kilka akcji które kończyły się z zyskiem 
dla naszej szkoły. Wiemy, że w ramach akcji można 
wspomóc wiele różnych organizacji. Jednak zwracamy się 
tutaj do Państwa z prośbą o przekazanie 1% naszym dzie-
ciom, aby wspomóc rozwój naszej szkoły, która w bieżą-
cym roku obchodzić będzie 50-lecie powstania placówki. 
Ważna jest dla nas każda złotówka.                RR SP Szczerbice 

BUDŻET 2009 W SKRÓCIE 

Dochód - 18,5 mln zł w tym m.in.: 

- podatki lokalne - 2,5 mln zł; 

- subwencja - 7,0 mln zł; 

- udział w podatku dochodowym - 5,2 mln zł; 

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawo-
wo - 1,7 mln; 

- dochody majątkowe – 1,3 mln zł. 

Wydatki - 19,5 mln zł (deficyt w wysokości 1 mln zł 
pokryty zostanie kredytem, pożyczką i wolnymi środ-
kami) z tego m.in.: 

- oświata - 6,8 mln zł; 

- administracja 3,1 mln zł;  

- utrzymanie dróg 2,1 mln zł; 

- wydatki majątkowe 2,7 mln zł. 
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Plan wypoczynku  

Ferie Zimowe 2009        
w Gminy Gaszowice 

Poniżej przedstawiamy 
listę jednostek organi-
zujących oraz terminy 
zajęć podczas tegorocz-
nych ferii zimowych. 
Zapisy przeprowadzają 
poszczególne placówki. 

- Gimnazjum Piece - 26.01-
30.01.09 (około 30-40 
uczniów); 

- SP Czernica - 26.01-
30.01.09 (około  40 
uczniów); 

- SP Szczerbice - 26.01-
30.01.09 (około  45 
uczniów); 

- SP Gaszowice - 2.02 - 
6.02.09 (około 30-40 
uczniów); 

- Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
- 26.01 - 30.01.09 (dla 50 
uczniów szkół podstawo-
wych) w Ośrodku Kultury 
w Gaszowicach. 

PLAN IMPREZ 2009  

NA TERENIE GMINY GASZOWICE 

Na przestrzeni roku planowane są następujące do zor-
ganizowania następujące imprezy cykliczne oraz oko-
licznościowe: 

1. Styczeń: 

- Zabawa karnawałowa – 24.01 – SP Gaszowice, 

- Zabawa karnawałowa – 31.01 – Przedszkole Czernica, 

- Biesiada Śląska – 31.01 – OKIS Gaszowice, 

2. Luty: 

- Zabawa karnawałowa – 14.02 – SP Szczerbice, 

- Zabawa karnawałowa – 14.02 – Przedszkole Gaszowice, 

- Zabawa karnawałowa – 21.02 – Gimnazjum Piece, 

3. Kwiecień: 

- Święto szkoły – 30.04 – SP Gaszowice, 

4. Maj: 

- Tydzień strażacki – 04.-09.05 

- Festyn szkolny – 30.05 – Gimnazjum Piece, 

- Festyn szkolny – 30.05 – Przedszkole Gaszowice, 

- Festyn – 30.05 – 100 lat OSP Czernica, 

5. Czerwiec: 

- Festyn szkolny – 06.06 – SP Szczerbice, 

- Piecowisko – 19.06 lub 26.06, 

6. Lipiec: 

- Dni Czernicy – 12.07 – OK. Zameczek, 

- Festyn sołecki – 18.07 – Szczerbice, 

7. Sierpień: 

- Dni Gaszowic – 09-10.08 – OKIS Gaszowice, 

- Rajd samochodowy o Puchar Wójta  - 10.08 

8. Wrzesień: 

- Dożynki Gminne – 06.09 – Piece, 

9. Październik: 

- Nadanie sztandaru – 14.10 – Gimnazjum Piece, 

10. Listopad: 

- Maraton Taneczny – 10.11 – OKIS Gaszowice. 

11. Grudzień: 

- Święto szkoły – 17.12 – 50-lecie SP Szczerbice. 

Konkursy, dzień matki, „wigilijki” itp. oraz wiele in-
nych imprez organizować będą poszczególne jednostki 
oświatowe lub kulturalne. Terminy imprez będą jednak 
na bieżąco podawane w Informatorze Gminnym. 

Rada Rodziców Gminne-
go Przedszkola w Gaszo-

wicach zaprasza na 

 BAL KARNAWAŁOWY 

który odbędzie się  

14 lutego 2009r.  

na sali OKiS w Gaszowi-
cach  

od godziny 19.00. 

Bilety do nabycia w 
przedszkolu w cenie 85 zł.  

Grać będzie zespół 
„Aplause” z Gaszowic. 

BAL KARNAWAŁOWY 

Uczniowie i Rada Rodzi-
ców przy 

Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach 

 zapraszają na zabawę kar-
nawałową, 

 która odbędzie się dnia  
21 lutego o godz. 19:00  

w OSP Łuków. 

Cena 80 zł za parę. 

W programie: 

- losy, 

- barszcz z krokietem, 

- obiad, 

- ciastka z kawą, 

- zespół  p. Piecowskiego, 

- licytacja tortu. 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 

Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Szczerbi-

cach zaprasza na 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 

która odbędzie się 

14 lutego 2009r. 

w remizie OSP Szczerbice 

od godziny 19.00. 

Bilety w cenie 80 zł od 
pary do nabycia w sekre-

tariacie szkoły. 

W cenie konsumpcja           
i dobra zabawa. 

Muzykę zapewnia  

DJ Sebastian. 
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Umiejętności aktorskie roz-
wija młodzież Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Pie-
cach. 

5 XI 2008 r. odbyło się 
przedstawienie „Dziady cz. 
II” według dramatu Adama 
Mickiewicza, które przygo-
towali uczniowie klasy IIa 
z wychowawczynią, mgr 
Beatą Małek. Spektakl zo-
stał wystawiony dla rówie-
śników i nauczycieli, zaś w 
godzinach popołudniowych 
w uroczystości uczestniczy-
li wszyscy rodzice. 

18 XII 2008 r. gimnazjali-
ści pod kierunkiem mgr 

Sylwii Malczok i mgr Da-
nuty Dworaczek zaprezen-
towali jasełka dla dzieci z 
przedszkola w Gaszowi-
cach. Niezwykła atmosfera 
udzieliła się również 
uczniom naszej szkoły, 
którzy obejrzeli insceniza-
cję bożonarodzeniową w 
dniu następnym. 

Oba spektakle spotkały się       
z ciepłym przyjęciem wi-
dzów, co może być po-
twierdzeniem, że młodzi 
ludzie nie marnują swoich 
talentów, zaś ich wysiłek 
został doceniony.  

B. Małek 

Grupa młodzieży  Gimna-
zjum  im. Ziemi Śląskiej w 
Piecach poznała historię dru-
karstwa i spróbowała swoich 
sił podczas drukowania. Za-
znajomiła się z rozwojem 
prasy śląskiej, obejrzała za-
bytkowe instrumenty mu-
zyczne oraz zwiedziła wnę-
trza zamkowe, zbierając ma-
teriał zdjęciowy. 

Atrakcją dla uczniów koła 
dziennikarskiego był wyjazd 
do Pszczyny w dniu 25 listo-
pada 2008 r. Gimnazjaliści 
zwiedzili Muzeum Prasy 
Śląskiej i Drukarstwa oraz 
Izbę Telemanna. Młodzi 
dziennikarze z zainteresowa-
niem słuchali informacji na 
temat najstarszych urządzeń 
do drukowania. Mieli też 
okazję wykonać samodziel-

nie stronę na zabytkowej pra-
sie drukarskiej. Uczniowie 
zwiedzili wystawę poświeco-
ną gazetom wydawanym w 
naszym regionie. Miłym ak-
centem pobytu  w muzeum 
było obejrzenie zbiorów mu-
zycznych w Izbie Telemanna. 
Kolejnym punktem wycieczki 
było Muzeum Zamkowe w 
Pszczynie. Uczestnicy wyjaz-
du nie tylko zwiedzili komna-
ty, ale także wykonali zdjęcia. 
Fotoreportaż z wycieczki 
zostanie zamieszczony w 
najbliższym numerze szkolnej 
gazetki „ Głos zza Pieca”. 

Dziękujemy Radzie Gminy 
Gaszowice za sfinansowanie 
wyjazdu.  

Opiekun koła dziennikarskie-
go - Beata Małek. 

REPORTERSKA PRZYGODA  

NOWY RADIOWÓZ W GASZOWICACH 

Gaszowicka policja nowy samochód otrzymała tuż 
przed Sylwestrem. Jest  to oznakowany radiowóz marki 
Kia Ceed SW. Łączna wartość samochodu to prawie 60 
tysięcy złotych.  

Nowy samochód został zakupiony m.in. dzięki pienią-
dzom lokalnych samorządów. Gmina Gaszowice wyło-
żyła ponad 14 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze po-
chodzą z budżetu innych gmin oraz policji.  

S a m o c h ó d 
chrzest bojowy 
przeszedł w 
noc sylwestro-
wą,  patrolo-
wał teren pod-
legły Komisa-
riatowi Policji 
w Gaszowi-
cach. 

WYDARZENIA KULTURALNE 

NASZA ORKIESTRA 

11.01.2009 odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, z którego zebrane pieniądze zo-
staną przekazane na pomoc dzieciom z chorobami on-
kologicznymi. 

W akcji uczestniczyło 19 wolontariuszy z Gminy Ga-
szowice i Rybnika, kwota jaką udało się im zebrać, 
dzięki ofiarności mieszkańców gmin Gaszowice, Lyski 
i Jejkowice, to 10 350,43 złotych oraz walutę obcą. 

Młodzież, mimo mroźnej pogody, kwestowała pod ko-
ściołami Gminy Gaszowice, Jejkowice i Lyski. Najwię-
cej pieniędzy wśród wolontariuszy zebrali: Emilia 
Głombica: 1239,54; Kamil Molenda: 1091,27 oraz Pa-
tryk Pukowiec : 953,06.  

Sztab w Ośrodku Kultury w Czernicy składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania XVII Finału WOŚP. A w szczególno-
ści wolontariuszom, pracownikom i przyjaciołom 
Ośrodka Kultury. 

Wspaniała i wesoła atmosfera panowała przez cały czas 
zbiórki i wszyscy jesteśmy pewni, że wspólnie będzie-
my grać „do końca świata i jeden dzień dłużej”.  

Do zobaczenia w przyszłym roku. Sie Ma! 

ŚLEDŹ W ZAMKU 

24.02.2009 godz. 18.00 – 24.00 

Zakręcona zabawa „ostatkowa” z DJ SEBI  

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury           
w Czernicy 

w cenie 50,00 zł od pary   

(w cenie konsumpcja). 

WYCIECZKA 
Zapraszamy do udziału w wycieczce do Zakopanego  w 
dniach 28 lutego i 1 marca br. Cena 120 zł, obejmuje 
przejazd autokarem, obiadokolacje, śniadanie oraz nocleg 
w Poroninie. W programie m.in.. wyjazd do Szaflarów 
(wody termalne). Informacje oraz bilety u pani Marii 
Faucz tel. 430 61 78. 
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LIGA POWIATOWA SIATKÓWKI 

W Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach w dniach 
09.12 i 10.12.2008r. odbył 
się Finał Ligi Powiatowej 
dziewcząt i chłopców         
w piłce siatkowej. Ucznio-
wie z Lysek, Jejkowic i Pie-
ców od kwietnia bieżącego 
roku rozgrywali mecze w 
tutejszym gimnazjum. Zwy-
cięskie zespoły otrzymały 
Puchar Starosty, dyplomy 
medale oraz nagrody w po-
staci sprzętu sportowego, 
które wręczył pan Grzegorz 
Potysz i Zbigniew Gowo-
rowski - przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego       
w  Rybniku. 

Całą imprezę koordynował 
mgr C. Stachura – nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
naszego gimnazjum.   

Mecze rozgrywane były         

w miłej, sportowej atmos-
ferze i duchu fair play.  

Obecnie prowadzone są 
działania zmierzające do 
pozyskania środków  na 
organizacje II-ej edycji 
Ligi Powiatowej Siatków-
ki, w którą chcemy zaanga-
żować pozostałe gimnazja 
naszego powiatu. 

 Klasyfikacja końcowa: 

 Dziewczęta: 

1. Gimn. Jejkowice 17 pkt. 

2. Gimn. Piece 16 pkt. 

3. Gimn. Lyski 9 pkt. 

Chłopcy: 

1. Gimn. Jejkowice 19 pkt. 

2. Gimn. Piece         16 pkt. 

3. Gimn. Lyski          6 pkt. 

Posiadamy duży zbiór książek przygodowych np. A. Szklar-
skiego „Tomek w krainie kangurów”, „Tomek wśród łowców 
głów”, „Tomek na wojennej ścieżce”, J. Verne ,,20 000 mil 
podmorskiej żeglugi”, „Gwiazda południa”, „Piętnastoletni 
kapitan”, małżeństwa Centkiewiczów czy         R. Kiplinga.  

Na amatorów fantastyki przygodowej czekają „Opowieści         
z Narnii” C.S. Lewisa, książki J.R.R. Tolkiena, J.K. Rowling 
(seria o Harrym Porterze i nowość - "Baśnie Barda Beedle'a") 
oraz trylogia Dziedzictwo w skład której wchodzą ,,Eragon” - 
„Najstarszy” - oraz najnowszy „Brisingr”.  

Dla naszych młodszych czytelników mamy między innymi 
książki kucharskie - „Pszczółka Maja: Gotujemy!”, „Moja 
pierwsza książka kucharska”, „Dzieci gotują. Przyjęcia” - 
oraz zbiór nowych książeczek dla małych dzieci i ich rodzi-
ców - „Królestwo baśni”, ,,Łakomstwo nosorożca i inne wier-
sze dla dzieci”, ,,Mały kruk: Skarpetka”, „Mikołaj w opa-
łach”, ,,365 dobranocek”, „Tuwim dzieciom”.  

Dorosłym polecamy bestsellerowe poradniki medycyny nie-
konwencjonalnej - „Woda utleniona na straży zdrowia”, 
„Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj bez nich!”, 
,,Metody oczyszczania i regeneracji organizmu”.  

W OKRESIE FERII GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI 
POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 
Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach ogła-
sza nabór kandydatów chętnych do udziału w pro-
jekcie współfinansowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania: 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 

Osoby chętne do udziału w projekcie muszą speł-
niać kryterium dochodowe zgodne z art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 
z późna. zm.) tj. 477 zł  dla osoby samotnie gospo-
darującej; 351 zł na osobę w rodzinie. 

 
Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

OGŁOSZENIE  

na wolne stanowisko pracownika socjalnego  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach 

Niezbędne wymagania: dyplom uzyskania tytułu zawo-
dowego w zawodzie pracownik socjalny, lub dyplom 
ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecz-
nych, lub dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjal-
ności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o 
specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: 
pedagogika, politologia, polityka społeczna, psycholo-
gia, socjologia lub nauki o rodzinie. Więcej informacji 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowi-
cach przy ul. Rydułtowskiej 2.                     Kierownik OPS 

WCZASY 
Wczasy nad polskim morzem, w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Słowianka” w Darłówku. W terminie od 2 
czerwca do 14 czerwca br. Koszt 930 zł. W cenie: prze-
jazd komfortowym autokarem, 12 noclegów, wyżywie-
nie 3 x dziennie, suchy prowiant na drogę, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny i ubezpiecze-
nie. Informacje oraz bilety u pani Marii Faucz        
tel.430 61 78. 

NIE PAL ŚMIECI 

Palenie śmieci w piecach domowych jest szkodliwe dla 
zdrowia i środowiska – o tym wiemy wszyscy, jednak nie 
każdy z nas stosuje się do tej zasady w praktyce. Jeśli z ko-
mina unosi się dym czarny, a już na pewno niemal czerwo-
ny, żółty, a nawet zielony, pewne jest, że to właśnie spalane 
są śmieci. Obowiązujące przepisy zasadniczo zabraniają 
spalania opadów w piecach przydomowych. W praktyce 
może oznaczać to jedno - właściciel nieruchomości, który 
złamie prawo, może zostać ukarany karą grzywny do 5 ty-
sięcy złotych.                                              Referat Ochrony Środowiska 
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Mam 24 lata. Z wykształ-
cenia jestem magistrem 
germanistyki. Jestem ab-
solwentem Uniwersytetu 
Śląskiego i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Obecnie 
zasiadam jako  słuchacz 
na podyplomowych Stu-
diach Administracji i Za-
rządzania w Katowicach. 
Od urodzenia związany 
jestem z Naszą Gminą 
jako mieszkaniec Piec. W 
listopadzie 2006 roku zo-
stałem radnym Powiatu 
Rybnickiego gdzie jestem 
wiceprzewodniczącym 
Komisji  Współpracy Eu-
ropejskiej i Promocji oraz 
cz łonk iem Komis j i 
Oświaty, Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Moje hobby 

to piłka nożna. Obec-
nie jestem trenerem 
Juniorów Starszych 
LKS „Dąb” Gaszowi-
ce oraz Juniorów 
Młodszych LKS Czer-
nica z którymi udało 
mi się wywalczyć w 
ubiegłym roku Mi-
strzostwo Podokręgu 
Racibórz. 

Jako zawodnik repre-
zentuję barwy LKS 
„Dąb” Gaszowice. Sta-
ram się rozpowszech-
niać sport poprzez orga-
nizowanie wraz ze Sta-
rostwem Powiatowym 
turniejów piłkarskich na 
terenie Naszej Gminy 
jak i Powiatu Rybnic-

SYLWETKI RADNYCH POWIATOWYCH - PAWEŁ BUGDOL 

kiego. 

Korzystając z okazji 
chciałbym złożyć 
wszystkim mieszkań-
com Naszej Gminy 
dużo zdrowia i szczę-
ścia w nowym 2009 
roku. 

OBOWIĄZKOWE  

ODŚNIEŻANIE 

Przypominamy, że zgod-
nie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku 
na właścicielach posesji 
graniczących z chodnika-
mi ciąży obowiązek ich 
odśnieżania.  

Uwaga!!! Staż Gminna 
może wystawić mandat 
za nie odśnieżony chod-
nik. 

Na zdjęciach, lewa strona od góry: 1 - Turniej finałowy po-
wiatowej ligi siatkówki; 2 - Młodzi dziennikarze na wy-
cieczce w Pszczynie; prawa strona od góry: 3 - uczniowie 
klasy 2a Gimnazjum w Piecach podczas przedstawienia 
„Dziady cz.2”;  4 - Jasełka w wykonaniu gimnazjalistów.  


