
Drugim priorytetem jest 
poprawa bezpieczeń-
stwa na ciągach komu-
nikacyjnych. W miarę 
posiadanych środków 
zostanie poprawiona 
nawierzchnia dróg. W 
porozumieniu ze Staro-
stwem Powiatowym 
zbudujemy kilkaset me-
trów chodników przy 
drogach powiatowych. 
Przy pomocy środków z 
budżetu państwa, powiat 
zmodernizuje odcinek 
ulicy Wolności w Czer-
nicy i Łukowie Śl. Roz-
poczęcie budowy sali 
gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w 
Czernicy to spełnienie 
postulatu wielu miesz-
kańców i organizacji 
działających w Czernicy 
i Łukowie Śl. 

Szanowni Państwo, re-
alizacja tych czterech 
priorytetów na pewno 
pozwoli poprawić wa-
runki życia wielu miesz-
kańców naszej gminy. 
Aby jednak zaspokoić 
także inne postulaty 
mieszkańców w porozu-
mieniu z sołtysami i 
radami sołeckimi oraz 
przedstawicielami in-
nych organizacji działa-
jącymi na terenie naszej 
gminy w budżecie za-
bezpieczono kwoty na 

Rozpoczął się nowy 
2006 rok. Chciałbym 
przybliżyć mieszkań-
com Gminy Gaszowice 
plan działania władz 
samorządowych na no-
wy rok. Kondycja mate-
rialna samorządów spra-
wia, że nie jesteśmy w 
stanie spełnić absolutnie 
wszystkich oczekiwań 
mieszkańców, trzeba 
więc skupić się na kilku 
priorytetach. 

W przypadku naszej 
gminy to budowa kana-
lizacji, poprawa ciągów 
komunikacyjnych, bu-
dowa i modernizacja 
infrastruktury oświato-
wej oraz pozyskiwanie 
środków europejskich. 
Ten ostatni priorytet jest 
warunkiem realizacji  
trzech pierwszych. Je-
stem przekonany, że te 
właśnie zadania są dla 
naszej gminy najważ-
niejsze, a ich realizacja 
wymaga zarówno czasu, 
jak i konsekwencji. 

Poziom stawek podatku 
lokalnego w naszej gmi-
nie jest bardzo zbliżony 
do sąsiednich gmin. Są 
pozycje nieco wyższe, 
ale są i niższe. Poziom 
opłaty targowej, opłaty 
za posiadanie psa, po-
datku od środków trans-
portu nie uległ zmianie. 

Pomimo wzrostu stawek 
podatku lokalnego wielu 
płatników tego nie od-
czuje, gdyż jednocze-
śnie został obniżony 
podatek od gruntów rol-
nych (w 2005 było   
188,35 PLN za ha, a w 
2006 jest 139,40 PLN za 
ha). Takie działania po-
wodują, że dochody bu-
dżetu gminy  z tytułu 
podatków lokalnych w 
2006 roku będą niższe 
niż w roku 2005. 

Konieczność budowy 
sieci kanalizacyjnej nie 
neguje nikt, choć reali-
zacja tego ogromnego 
zadania sprawi na pew-
no wiele problemów. 

Wiem, że mieszkańcy 
naszej gminy mają świa-
domość, że kanalizacja 
jest warunkiem życia  
w czystym środowisku, 
a często również podsta-
wą decyzji dotyczących 
rozwoju gminy. Wspo-
mnieć należy również o 
wynikającym z dyrekty-
wy unijnej ustawowym 
obowiązku gminy dba-
nia o środowisko natu-
ralne. Dzięki obecnym 
inwestycjom w kanali-
zację gmina uniknie 
płacenia słonych kar za 
nie ekologiczne działa-
nia po roku 2015.  

Z KONSEKWENCJĄ W 2006 ROK 
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ich realizację. W trakcie 
zebrań sołeckich będzie-
my wspólnie korygować 
nasze zamierzenia. 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

 

Szczegółowe zestawienie  
inwestycji planowanych 
do realizacji na terenie 
Gminy Gaszowice w 2006 
roku znajduje się na stro-
nie 3. 



prowadzonego przez p. D. 
Fojcik. 

Po występie uczniów na-
stąpiło uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu pla-
styczno – technicznego na 
szopkę bożonarodzeniową 
zorganizowanego przez 
p.Budka i p.Witek.           
W konkursie wzięli udział 
uczniowie ze szkół oraz 
Ognisk Pracy Pozaszkol-
nej z Rydułtów, Bogunic, 
Lysek, Gaszowic, Jejko-
wic, Czernicy. Trudno 
było wyłonić zwycięz-
ców, gdyż wszystkie pra-
ce zachwycały oryginal-
nością. Ostatecznie po 
głębokim namyśle przy-
znano równorzędne na-
grody. I tak laureatami 
konkursu zostali: 

Prace przestrzenne: 

I miejsce – A.Lazar, M. 
Jureczko – SP Lyski 
(opiekun p.Harazim) 

I miejsce – E. Mańka, W. 
Wajner, R. Lepiorz, P. 
Kura, B. Baszczok, R. 
Poloczek, M. Piela S.P. 
Bogun ice  (op i ekun 
p.Dróżdż) 

II miejsce – B. Musioł, K. 
Wita  SP Czernica 

II miejsce – E. Gwóźdż, 
Ż. Markiefka, J. Jureczko 
SP Lyski (opiekun  
p.Harazim) 

III miejsce – M. Mazela-
nik SP Jejkowice 

III miejsce – S. Witkow-
ska, A. Witkowska SP 
Czernica 

Prace na płaszczyźnie: 

I miejsce – M. Marczyk 
SP 2 Rydułtowy 

II miejsce – M. Tomas SP 
2 Rydułtowy 

III miejsce – A.Gabriel 
SP 2 Rydułtowy 

Opiekunem laureatów jest 
p.Durczok. 

W tej kategorii wyróżnio-
no również P. Kubik i R. 
Furgał z SP  w Rydułto-
wach (przygotowała 
p.Tkaczyk). 

Uczniowie otrzymali dy-
plomy, nagrody oraz sło-
dycze ufundowane przez 
firmę Mieszko. 

Po wręczeniu nagród za-
proszeni goście i ucznio-
wie mogli podziwiać 
przygotowaną wystawę 
szopek. Niewątpliwie by-
ła wyrazem głębokiego 
zaangażowania uczniów, 
ich zdolności twórczych, 
dowodem na to, że można 
przy odrobinie chęci, bez 
dużych nakładów finanso-
wych stworzyć coś cieka-
wego a zarazem niezwy-
kle oryginalnego. 

Kolejną atrakcją Dnia 
Śląskiego w czernickiej 
szkole były ciekawe eks-
pozycje dotyczące tema-
tu: Śląsk na tle innych 
regionów przygotowane 

przez nauczycieli  i 
uczniów. Dotyczyły one 
Śląska (p. Kwiatoń) i in-
nych regionów Polski: Ma-
zowsza (p.Budka), Mało-
polski(p.Papierok), Pogó-
rza (p.Paluch), Wielkopol-
ski (p.Mrozek), Roztocza i 
Poles ia  Lubelskiego 
( p . H e i n ) ,  P omo r z a 
(p.Musiolik, p.Boczek), 
Pojezierzy(p.Szczygieł). 

Można i warto tu było 
obejrzeć charakterystyczne 
dla prezentowanych regio-
nów miejsca, zobaczyć 
stroje ludowe, herby naj-
większych miast, poznać 
przepisy a nawet poczuć 
smak i zapach potraw re-
gionalnych. I tak zaprosze-
ni goście i uczniowie mieli 
okazję zawędrować na Ma-
łopolskę, gdzie wzrok 
przyciągały ogromne prec-
le, które można kupić tylko 
na rynku w Krakowie. Byli 
też na Śląsku, gdzie nęcił 
ich zapach krupnioków, 
rolady z kluskami i modrą 
kapustą. Potem zatrzymali 
się na dłuższą chwilę w 
Wielkopolsce, gdzie po-
znali legendę o poznań-
skich koziołkach (scenkę 
przygotowała p.Tkocz), 
które brykały na szkolnym 
korytarzu (czytaj wieży 
ratuszowej). Zachwycali 
się też smakiem poznań-
skiej baby, gzika z pyrami 
i wielkopolskiej zupy z 
przepisu Makłowicza.         
Z Wielkopolski dotarli na 
Pomorze. Nie było trudno 
trafić, gdyż drogę wskazy-
wało im  światło latarni 
morskiej i zapach wędzo-
nej ryby. Później udali się 
na Pojezierze Mazurskie. 

c.d.str.3 
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W tym roku szkolnym 
tradycyjny Dzień Śląski 
w Szkole Podstawowej w 
Czernicy zaplanowano 
odmiennie niż zazwyczaj 
na zimowy miesiąc sty-
czeń. Szczęśliwie trady-
cja pokonała mrozy i 26 
stycznia w naszej szkole 
odbył się VIII Dzień Ślą-
ski. Co roku staramy się 
wymyślić coś nowego, by 
zainteresować zaproszo-
nych gości i uczniów. W 
tym roku przyświecało 
nam hasło: Śląsk na tle 
innych regionów. 

VIII Dzień Śląski rozpo-
czął się od części arty-
stycznej prowadzonej 
gwarą śląską. Obejrzeli-
śmy dwa przedstawienia 
jasełek w gwarze śląskiej, 
które opowiadały o tym, 
jak Święta Rodzina zawę-
drowała na gościnny 
Śląsk, „ bo hołdy pomyly-
ły się im z piramida-
mi”(przygotowane przez 
p.Witek) i jasełka  w 
gwa r z e  g ó r a l s k i e j 
(przygotowane przez 
p.Tkocz). Przedstawienia 
były urozmaicane prze-
pięknymi kolędami w 
wykonaniu kółka wokal-
nego i instrumentalnego 



Tu spotkali krzyżaków, 
którzy choć machali mie-
czami, nie okazali się jed-
nak zbyt groźni. Nadszedł 
czas i na Mazowsze , 
gdzie oglądających witała 
waleczna Syrenka. Potem 
znaleźli  się na rolniczym 
Polesiu Lubelskim i Roz-
toczu. Tu z lubością de-
gustowali kutię, charakte-
rystyczną dla tego regio-
nu potrawę wigilijną. No i 
na koniec odwiedzili Po-
górze. Przywitała ich 
czerwonolica góralka w 
stroju typowym dla tego 

regionu i owce pasące się 
na hali (nie szkodzi, że na 
biegunach). Jako, że był 
to Dzień Śląski nie obyło 
się też bez kołocza i koło-
czyków, którymi często-
wano gości i uczniów. Na 
koniec uczniowie w gru-
pach wykonywali prace 
plastyczne związane z 
oglądanymi ekspozycja-
mi. Wychowankowie na-
szej szkoły z pewnością 
powrócili do korzeni, ma-
ło tego, tym razem po-
przez swoją małą Ojczy-
znę dotarli do wszystkich 

zakątków Polski. Do zo-
baczenia za rok.           
        Iwona Witek 
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ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE NA ROK 2006 
kach SP i Gimnazjum, do 
wysokości posiadanych 
środków. 

10. Remont w budynku 
„Winiarni” (instalacje 
C.O., instalacje elektrycz-
ne, malowanie, schody). 

11. Modernizacje odcin-
ków dróg gminnych: 

- Żytnia w Piecach; 

- Pogwizdowska w Ga-
szowicach; 

- Wiejska (boczna) w Ga-
szowicach; 

- Kolejowa w Gaszowi-
cach (wspólnie z Łuko-
wem Śląskim); 

- Lipowa w Łukowie Śl.; 

- Zielona w Czernicy; 

- Graniczna w Czernicy; 

- Babiogórska w Czerni-
cy; 

- Podleśna w Czernicy. 

12. Budowa chodników 
wspólnie z Zarządem Po-

wiatu Rybnickiego: 

- ul.Wolności, Czernica; 

- ul.Wolności, Łuków 
Śląski; 

- ul.Rydułtowska, Gaszo-
wice; 

- ul.Rydułtowska, Piece. 

13. Wykonanie elewacji 
przedszkola w Gaszowi-
cach. 

14. Budowa wodociągu 
w Rejonie ulic Sobieskie-
go i Powstańców w Czer-
nicy. 

15. Wykonanie elewacji 
budynku komunalnego w 
Czernicy. 

16. Przygotowanie kon-
cepcji zagospodarowania 
terenów rekreacyjno – 
sportowych w rejonie 
Ośrodka Kultury 
„Zameczek” oraz SP 
Czernica. 

17. Modernizacja i roz-
budowa oświetlenia 
ulicznego – wszystkie 

1.Budowa sali gimna-
stycznej w Czernicy. 

2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ramach pro-
gramu ISPA. 

3. Budowa kanalizacji 
sanitarnej – ul. Wiejska w 
Gaszowicach. 

4. „Ukształtowanie cen-
trum wsi poprzez renowa-
cję płyty boisk wraz z 
urządzeniem terenu rekre-
acyjnego w Szczerbicach” 

5. „Remont budynku 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach wraz z 
urządzeniem terenu rekre-
acyjnego” 

6. Modernizacja ul. Dębo-
wej w Czernicy w ramach 
programu „dojazd do pól”  

7. Budowa kotłowni wę-
glowej w budynku przed-
szkola w Czernicy. 

8. Wykonanie projektu 
przebudowy kotłowni w 
Gimnazjum w Piecach. 

9.Modernizacje w budyn-
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sołectwa wg potrzeb. 

18. Modernizacja i udraż-
nianie cieków wodnych. 

19. Adaptacja pomiesz-
czeń dla przedszkola w 
Czernicy. 

Realizacja inwestycji z 
punktów 11 i 12 zostanie 
poddana analizie po okre-
sie zimowym i wtedy za-
padną decyzje o szczegó-
łowym zakresie robót.  

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Dnia 09.01.2006r. w 
świetlicy w Piecach, tu-
tejsze KGW zorganizo-
wało spotkanie opłatko-
wo sprawozdawcze. Na 
spotkanie zaproszeni zo-
stali: Panowie Andrzej 
Kowalczyk i Damian 
Krauze z żonami oraz 
pani Helena Szewczyk. 
Na spotkaniu poruszono 
bieżące sprawy Kół Go-
spodyń. W miłej atmosfe-
rze i przy pysznym po-
częstunku wszyscy do-
brze się bawili.         G.O. 



ściół tymczasowy. Mury 
są z cegły, lecz cały strop 
drewniany. W ołtarzu 
głównym znajduje się 
piękny obraz Boga Ojca. 

Następnie ks. proboszcz 
oddał głos druhnie Sylwi 
Mazurek, która poprowa-
dziła koncert przedstawia-
jąc poszczególne zespoły 
i dyrygentów. 

Na koncert złożyły się 
występy następujących 
chórów: Chór Powiatowe-
go Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej „ Skowronki” z 
Czerwionki- Leszczyn: 
dyrygent- Anna Jędrze-
jak; Młodzieżowy chór w 
Drogomyślu- dyrygent 
Bernard Tront; Chór 
„Concerto” z Boguszo-
wic; Chór Duszpasterstwa 
Akademickiego „Dar” w 
Rybniku; Chór „ Canta-
ble” przy parafii św. An-
ny Gliwice-Łabędy i Chór 

„Bel Canto” z Gaszowic. 
Dyrygentom chórów wrę-
czono wiązanki kwiatów, 
prezesom okolicznościo-
we dyplomy. 

Prezentowanie kolęd 
przez wielu wykonaw-
ców, to różnorodna inter-
pretacja i brzmienie bo-
gactw muzyki i literatury. 
Koncert wprowadził słu-
chaczy w różne nastroje: 
od zabawnego, wywoła-
nego przez pastorałki, 
poprzez radosne kolędy, 
do lirycznego przez koły-
sanki. Są kolędy skłania-
jące do refleksji, jak np. 
kolęda „ Dziecino, słodka 
czemu drżysz”. Swym 
kunsztem wokalnym chó-
rzyści wydobyli z kolęd  
piękno, które zachwyca i 
urzeka. 

Koncert był niewątpliwie 
wydarzeniem artystycz-
nym. Muzycznie dobry 

poziom został doceniony 
przez publiczność, która 
nie szczędziła braw, a 
także śpiewała wspólnie 
finałową kolędę „Cicha 
noc”. 

Na zakończenie, ponow-
nie zabrał głos ks. Pro-
boszcz, dziękując go-
ściom za odwiedzenie 
Gaszowic. Wyraził ra-
dość, że chóry wielbią 
Boga głosząc Ewangelię 
śpiewem. 

Przy okazji pochwalił 
prezesa chóru Bel Canto 
druha Alfreda Mańkę za 
jego zaangażowanie, po-
świecenie w organizację 
koncertów. Pożegnał 
uczestników koncertu 
znanym „ Szczęść Boże”. 

Po koncercie wszyscy 
goście- chórzyści zostali 
zaproszeni do hali OkiS-u 
na słodki poczęstunek 
oraz kawę i herbatę. 

Goście dziękowali za 
miłe przyjęcie. Aka-
demicki chór z Ryb-
nika wyraził swoją 
wdzięczność odśpie-
waniem kilku pieśni. 
Tak zachęcili naszych 
śpiewaków, że wspól-
nie bawiono się, śpie-
wając kilka pięknych 
utworów, co stworzy-
ło niepowtarzalny, 
miły nastrój. 

Sądzę, że coroczne 
koncerty kolęd wpisa-
ły się na stałe w ka-
lendarz imprez kultu-
ralnych w Gaszowi-
cach. 

Adelajda  Porembska 

„...Podnieś rączkę Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą...” 
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Kościół parafialny p.w. 
Opatrzności Bożej w Ga-
szowicach 15 stycznia 
2006r. gościł po raz dwu-
nasty sześć chórów za-
proszonych przez miej-
scowy  chór Bel Canto na 
Koncert Kolęd. Chór Bel 
Canto stara się, by życzli-
wy nastrój bożonarodze-
niowy udzielał się 
wszystkich śpiewakom i 
łączył ich we wspólnym 
kolędowaniu. 

Na wstępie wszystkich 
obecnych; a mianowicie, 
chóry i słuchaczy powitał 
ks. proboszcz Eryk Gro-
chla. Zaznaczył, by pod-
czas koncertu wsłuchiwać 
się nie tylko w piękne 
melodie, ale prosił, by 
zwrócić uwagę też na 
teksty teologiczne kolęd. 

Podał krótki rys histo-
ryczny świątyni, która w 
1927r. powstała jako ko-



W styczniu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice — Andrzej Ko-
walczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

5.01- w O.K. „Zameczek” w Czernicy odbyło się spotkanie 
noworoczne z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy Gaszowice. W spotkaniu  
również wzięli udział: Starosta Powiatu Rybnickiego, pro-
boszcz parafii Gaszowice, komendant komisariatu policji w 
Gaszowicach, przedstawiciele Kuratorium, radni.  
9.01- spotkanie opłatkowo-noworoczne połączone ze spra-
wozdaniem z działalności  KGW Piece. 
10.01 - spotkanie robocze ze sołtysami. 
10.01 - spotkanie z przedstawicielami klubów piłkarskich. 
12.01- spotkanie w sprawie organizacji imprez w roku 2006 
odbywających się na terenie Gminy Gaszowice. 
13.01 - spotkanie noworoczne z kręgiem seniorów ZHP. 
13.01- spotkanie sprawozdawcze KGW Gaszowice.  

oblicza  biblioteki i przy-
wrócenie jej pierwotnej 
oświeceniowej roli - miej-
sca kojarzonego z wiedzą, 
informacją i postępem. 
Codziennie w godzinach 
otwarcia biblioteki istnie-
je możliwość surfowania 
po internecie. Przypomi-
namy godziny otwarcia 
Biblioteki w Gaszowi-
cach:   Poniedziałek, Śro-
da i Piątek: 10-18; Wto-
rek: 8-16;Czwartek: 8-12. 

Biblioteka w Gaszowi-
cach, otrzymała trzy nowe 
komputery, w ramach 
p ro j ektu  " Ikonka" . 
 Głównym celem progra-
mu jest zapewnienie jak 
najszerszej grupie spo-
łeczności lokalnej łatwe-
go i bezpłatnego dostępu 
do sieci internetowej. 
Wyposażenie bibliotek 
publicznych w komputery 
z dostępem do internetu 
daje szansę na zmianę 

 

Z KALENDARZA WÓJTA 

W GASZOWICACH 

O G Ł O S Z E N I E 
Jednostka budżetowa-Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-295 Sumina, ul. Dworcowa 12B, wypełniając 
postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8.Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 07.06.2001 r. z późniejszymi zmianami) informuje swoich Usługobiorców, 
że z dniem 01.02.2006r. wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie 
Gmin Gaszowice i Lyski. Z dniem 01.02.2006r. obowiązują następujące stawki :  
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L.p. Taryfowa grupa odbiorców j. miary 
Stawka zł. 

Netto z VAT 
1. Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz insty-

tucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe, 
usługowe, handlowe, socjalno-bytowe, zakłady rze-
mieślnicze, gospodarstwa rolne z których ścieki odpro-
wadzane SA poprzez system kanalizacji. 

zł. / m3 2,99 3,20 

2. Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi zł. / m3 4,67 5,00 

16.01- narada w Urzędzie Miasta Rydułtowy nt. wypra-
cowania wspólnego stanowiska w sprawie regulaminów  
utrzymania czystości w gminach. 
15.01  - koncert kolęd w kościele w Gaszowicach. Orga-
nizatorem koncertu był Chór Belcanto. 
17.01 - spotkanie z członkami Towarzystwa Emerytów 
Grono w Gaszowicach. 
18.01 - spotkanie komisji monitorującej pracę oczysz-
czalni ścieków w Suminie.  
18. 01 - spotkanie w SP Czernica w sprawie przebudowy 
przedszkola. 
23.01 -sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregio-
nu Zachodniego w Raciborzu. 
23.01- spotkanie w Łukowie Śląskim z mieszkańcami, 
którzy ukończyli 65 rok życia. 
24.01 - spotkanie noworoczne z mieszkańcami  
sołectwa Czernica, którzy ukończyli 70 rok życia. 



SZCZERBICE 

Zebranie wiejskie odbędzie się 
dnia 27.02.2006 r. o godz. 18:00 
w budynku OSP Szczerbice.  

Tematyka zebrania: 

• Budowa kanalizacji sani-
tarnej w ramach projektu 
ISPA, 

• Omówienie ankiet doty-
czących „Niskiej Emisji”, 

• Informacja Wójta Gminy o 
pracach wykonanych w sołec-
twie w 2005 r. oraz zamierze-
nia inwestycyjne na 2006 r., 

• Konsultacje i zajęcie sta-
nowiska w sprawie przyjęcia 
statutu sołectwa (do zapozna-
nia się w UG lub u sołtysa), 

• Wolne głosy i wnioski. 

 

 

ŁUKÓW ŚLĄSKI 

Zebranie wiejskie odbędzie się  

dnia 06.03.2006r. o godz.17.00 

w budynku OSP Łuków Śląski. 

 

CZERNICA 

Zebranie wiejskie odbędzie się 
dnia 07.03.2006r. o godz.18:00 

w Ośrodku Kultury w Czernicy. 

Podatki w Czernicy zbierane bę-
dą w dniach 6-15 marca (z sobotą 
włącznie) w godzinach 9-12. 

PIECE 

Zebranie wiejskie odbędzie się  

Dnia 09.03.2006r. o godz.18.00 

w budynku „Winiarni”, Piece. 

Sołtysi serdecznie zapraszają 
mieszkańców do aktywnego 
udziału w planowanych zebra-
niach.  

„DĄB Gaszowice, LKS 
Łuków Śląski, LKS 
„Zameczek” Czernica, 
KS Szczerbice, LUKS 
Feniks Czernica, Stowa-
rzyszenie Dalekowschod-
nich Sztuk Walki „TAO” 
oraz Towarzystwo Śpie-
wacze „Bel Canto”). Na-
stępnie Komisja Konkur-
sowa dokonała formalnej 
oraz merytorycznej oce-
ny złożonych ofert. Jak 
się okazało jedna z nich 
nie zawierała obligatoryj-
nych załączników, w 
związku z czym była nie-
kompletna i podlegała 
odrzuceniu (oferta LKS-
u Zameczek Czernica). 
Pozostałe oferty zaopi-
niowano pozytywnie, co 
pozwoliło wnioskodaw-
com na uzyskanie dota-

Dnia 22 grudnia 2005r. 
został ogłoszony otwarty 
konkurs ofert na realiza-
cję zadań publicznych: 

- „Upowszechnianie kul-
tury fizycznej oraz sportu 
wśród dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Gaszowi-
ce”; 

- „Wspieranie udziału 
zespołów artystycznych 
w przeglądach i festiwa-
lach krajowych oraz za-
granicznych”. 

Oferty można było skła-
dać do 23.01.2006r.,           
a ostateczne rozstrzy-
g n i ę c i e  n a s t ą p i ł o  
w dniu 30.01.2006r. Do 
konkursu przystąpiło sie-
dem organizacji pozarzą-
dowych działających na 
terenie Gminy (LKS 

cji. Każdy z oferentów 
ściśle określił cel, na jaki 
zostaną przeznaczone 
środki z budżetu Gminy.             
W przypadku klubów 
sportowych jest to przede 
wszystkim upowszech-
nianie rożnych dyscyplin 
sportowych (kung–fu 
wu–shu, piłka nożna, 
kolarstwo, tenis stołowy) 
na terenie Gminy. Nato-
miast w przypadku chóru 
głównie chodzi o krze-
wienie kultury oraz pod-
trzymywanie tradycji. 
Rozdysponowano kwotę 
95 tys. zł. Podział środ-
ków kształtuje się nastę-
pująco: 

- LKS Łuków Śląski:                
  14 tys.zł. 
- LUKS FENIKS Czerni-

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

Redakcja: 
Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
Tel.: (32) 430 55 67 
Faks: (32) 430 55 87 

E-mail: gcigaszowice@wp.pl 

JESTEŚMY  W  SIECI  WEB :  

WWW .GASZOWICE .ROW .PL  

Głęboko poruszony tragedią w Hali 
Targowej w Katowicach 

 składam 

 Rodzinom ofiar               
i poszkodowanych 

 wyrazy najgłębszego współczucia. 

Szczere wyrazy solidarności kieruję  
do hodowców gołębi pocztowych 

z terenu naszej gminy w związku ze 
stratą swych przyjaciół. 

 Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

KOMUNIKATY SOŁTYSÓW 

ca:               16 tys.zł. 
- LKS „DĄB” Gaszowi-
ce:               40 tys.zł. 
- KS Szczerbice:  
  15 tys.zł. 
-Stowarzyszenie „TAO”:    
    4 tys.zł. 
- Chór „Bel Canto”:     
    6 tys.zł.       

 Wioleta Swoboda 

INFORMACJA 

Od 1 marca 2006r. Biu-
ro meldunkowe i dowo-
dów osobistych pracuje 
w następujących godzi-
nach: 

Poniedziałek: od 7:30-
16:00 

Wtorek-Czwartek: od 
7:30-15:30 

Piątek - NIECZYNNE 
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