
Szanowni Mieszkańcy 

Tegoroczna zima jest dla 
nas łaskawa. Szybkimi 
krokami zbliża się okres 
wiosny.  Nadchodzi czas 
porządkowania posesji, 
wykonywania prac w 
ogrodach i na polach. Ła-
skawa pogoda pozwoliła 
wykonywać roboty kana-
lizacyjne bez większych 
przeszkód. Budowa sali 
przy SP Czernica także 
przebiega bez zakłóceń. 
W trakcie zebrań wiej-
skich wsłuchiwaliśmy się 
w głosy mieszkańców 
poszczególnych sołectw. 
Cieszy nas zrozumienie 
wykazane przez tych 
mieszkańców, którzy mu-
sieli znosić niedogodności 
związane z budową kana-
lizacji. Życie w bardziej 
przyjaznych warunkach 
na pewno wynagrodzi te 
uciążliwości. Uwagi zwią-
zane z bezpie-
czeństwem na 
drogach gmin-
nych i powia-
towych były 
n o t o w a n e 
przez dzielni-
cowych nasze-
go Komisaria-
tu Policji i na 

pewno zostaną uwzględ-
nione w codziennej pra-
cy. Wiele cennych uwag 
dotyczących drobnych 
spraw zgłoszonych w 
poszczególnych sołec-
twach zostanie uwzględ-
nionych w naszych pla-
nach i zrealizowanych. 
W trakcie zebrań poru-
szyliście wiele spraw 
związanych z utrzyma-
niem porządku na tere-
nie gminy. Wasza 
współpraca z Referatem 
Ochrony Środowiska z 
naszą Strażą Miejską, z 
dzielnicowymi Policji 
przynosić będzie efekty. 

Życzę mieszkańcom 
wiele radosnych chwil. 

Z poważaniem 

Wójt Gminy 

Andrzej Kowalczyk 

PRACE TRWAJĄ 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY LUTY 2008, NUMER 2(26) 

Od góry: 1 - Centrum kształcenia na odległość w Gaszowicach 

(artykuł strona 5); 2 - uczestnicy półkolonii z Czernicy (strona 3); 

3 - młodzieżowe zawody strażackie (strona 5). 
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WYNIKI OTWARTEGO KONKUSU OFERT  
na realizację zadań publicznych z zakresu upowszech-

niania kultury oraz kultury fizycznej i sportu 

(organizacja, nazwa zadania, kwota dotacji) 

1.Ludowy Klub Sportowy Łuków Śląski—„Działalność roczna sekcji 
– piłka nożna.Ludowy Klub Sportowy Łuków Śląski, ul. Lipowa 15” 
- 11 000 zł 

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Feniks przy SP w Czernicy—
„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa, 
lekkiej atletyki, unihoka” - 22 000 zł 

3. Klub Sportowy Szczerbice - „Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w sołectwie Szczerbice” - 15 000 zł 

4.Ludowy Klub Sportowy „DĄB” Gaszowice - „Krzewienie kultury 
fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu sołectwa 
Piece i Gaszowice” - 44 000 zł 

5. Ludowy Klub Sportowy „Zameczek” Czernica -„Szkolenie piłki 
nożnej w sołectwie Czernica” - 13 000 zł 

6. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” -Upowszechnianie 
kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży szkół Gminy 
Gaszowice -5 000 zł 

7. Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO” Szkolenie 
wu – shu w sekcji S.D.S.W. „TAO” - 5 000 zł 

8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO” - „Ślązak 
zwiedza swój kraj i chce poznać stolicę – Warszawę” - 2 000 zł 

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Rybnickiej - „Z kulturą w drużynie harcerskiej za pan brat” - 3 200 zł 

10. Oddział Śląski PZChiO Okręg Rybnicki Towarzystwo Śpiewacze 
BEL CANTO - „Udział i organizacja koncertów krajowych i zagra-
nicznych” - 9 800 zł 

W.S. 

Działająca komisja weteranów 
pracy górniczej przy Związku 
Zawodowym Górników w Pol-
sce  KWK „Rydułtowy -Anna”        
Ruch I  w Rydułtowach na 
podstawie otrzymanych  infor-
macji jest jedyną taką organiza-
cją działającą przy związku 
zawodowym na tej kopalni. 
Komisja ta skupia emerytów , 
rencistów oraz byłych pracow-
ników kopalni. Poprzez zarząd 
komisji oraz swych łączników 
w terenie prowadzone są infor-
macje dotyczące systemu orga-
nizacji imprez, wycieczek i 
wczasów organizowanych               
w ramach jej działalności. Ko-
misja corocznie organizuje 
spotkania  z okazji „Dnia Ko-
biet”, „Dzień Seniora”, spotka-
nia z jubilatami, wycieczki 
jedno i wielodniowe oraz wcza-
sy krajowe i zagraniczne. 
Udział w tych imprezach jest 
duży. Zainteresowanie tańszy-
mi wyjazdami ciekawi nie tyl-
ko tych zrzeszonych w naszym 
związku ale również innych 
emerytów którym nie utrudnia-
my w korzystaniu z propono-
wanych  wspólnych imprez. Do 
ciekawej inicjatywy przystąpio-
no w 2007 roku kiedy to nasza 
komisja podpisała współpracę z 
emerytami  z „za miedzy” czyli 
czechami z Karviny. Już w 
ubiegłym roku nasi członkowie 
skorzystali z wielu bardzo cie-
kawych w tradycji czeskiej 
imprez kulturalnych. Byliśmy 
na wycieczce w Karvinie, gdzie 
uczestnicy zwiedzali piękne 
miasteczko, zamek oraz brali 
udział w festynie i zabawie 
plenerowej, byliśmy na festynie 
połączonym z pieczeniem ja-
jecznicy oraz na święcie gorol-
skim w Jablonkowie. Obecnie 
prowadzimy zapisy na imprezy, 
wycieczki i wczasy które będą 
organizowane w 2008 roku. W 
związku z dużym popytem  

organizujemy wczasy 10 dniowe 
do Krynicy Morskiej w terminie: 
21.06. – 30.06.2008r. koszt 830 
zł. oraz wczasy  10 dniowe na 
Mazury połączone z grzybobra-
niem  w terminie 25.08-
03.09.2008  w cenie 800 zł. W 
cenach tych mieści się koszt prze-
jazd autokarem, noclegi, wyży-
wienie (3 posiłki dziennie), im-
prezy kulturalne, wycieczki i 
zabawy. Turnusy wczasowe za-
czynają się pierwszego  dnia śnia-
daniem a kończą ostatniego dnia 
kolacją. 

W ramach podpisanej w 2007 
roku współpracy  zagranicznej           
z emerytami z Czech organizuje-
my wczasy do Chorwacji                
w terminie 14.06. – 21.06.2008 w 
cenie 6.700 koron oraz w terminie 
13.09. – 20.09.2008 w cenie 6.200 
koron. 

Proponujemy państwu również 
cykl wyjazdów do Czech  na im-
prezy jednodniowe jak: festyn w 
Karvinie, święto gorolskie            
w Jablonkowie z okazji tygodnia 
kultury beskidzkiej, zabawa           
„na czeską nutkę”. 

Wszyscy chętni a nie będącymi 
członkami ZZG mogą dołączyć 
do nas i złożyć deklarację człon-
kowską, a wtedy  pobyt na impre-
zach będzie ich wspaniałym 
udziałem. Na imprezach, wyciecz-
kach czy wczasach można spotkać 
znajomych czasem dawno już nie 
spotykanych. Można zawrzeć 
potrzebne czasem nowe znajomo-
ści. Dla odnowienia i dalszej kon-
tynuacji spotkań serdecznie zapra-
szamy do naszego grona, bowiem 
w dobrym towarzystwie i w miłej 
atmosferze można ciekawie i z 
radością spędzić czas. 

Wszelkich informacje udziela 
przewodniczący komisji :                                         

Jerzy Kawulok tel. 032/4305406 
lub 661856845  

OGŁOSZENIE 

Rada sołecka i Radni z Gaszowic organizują Spotkanie Se-
niorów, które odbędzie się dnia 11.03.2008r. o godz. 17.00 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Na spotkanie 
serdecznie zapraszamy wszystkie osoby od rocznika 1933 
czyli w wieku od 75 lat (jest ich 160). Seniorzy wymagający 
opieki mogą przyjść z opiekunem. Szczegółowych informa-
cji udzielają osoby dostarczające zaproszenia. 

Organizatorzy 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza          

mieszkańców Gminy Gaszowice na sztukę „Pokutnik”, 

która odbędzie się 16.03.2008r. o godz. 19.30  

w Kościele w Czernicy 

Tematem oratorium, są zdarzenia z pogranicza historii i le-
gendy. Zabójstwo św. Stanisława, biskupa krakowskiego, 
popełnione w roku 1079 przez króla Bolesława Śmiałego w 
Krakowie i jego wędrówka przez Europę, doświadcze-
nia….śmierć w klasztorze… Ale u podstaw każdej legendy 
kryje się jakaś prawda. Nie ma legend zawieszonych w próż-
ni. Legenda - według C. G. Junga- jest sumą "wszystkich 
możliwości ludzkiej psyche", bezcennym zasobem "prastarej 
wiedzy o najgłębszych wzajemnych związkach, pomiędzy 
Bogiem, kosmosem a człowiekiem". O tych możliwościach i 
związkach mówi Oratorium Romana Brandstaettera. 

Serdecznie zapraszamy !!!                                OK Zameczek                      

OGŁOSZENIE 

Osoby, które w 2008r. obchodzą 50 – lecie i 55 – lecie 
pożycia małżeńskiego proszone są o zgłoszenie roczni-
cy pod nr tel.: 4327146 lub osobiście w Urzędzie Stanu 
Cywilnego.                                                              USC 

NIE TYLKO DLA EMERYTÓW 
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Szkoła Podstawowa w Szczerbi-
cach organizowała już po raz 10 
pó łko lon i e  21 .01 .2008  - 
25.01.2008, które jak zawsze 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Jubileuszowe 10 półkolonie 
pod hasłem „Zimowe opowieści” 
były specjalne z wieloma niespo-
dziankami. Pierwszy dzień 
21.01.08. poniedziałek gościliśmy 
w klasztorze Sióstr Salwatorianek 
gdzie poznawaliśmy historię 
klasztoru, oraz Siostra Loreta 
opowiedziała nam jak wygląda 
życie w Afryce - Tanzanii(jak 
uczą się dzieci, jak się ubierają, co 
jedzą, jak pracują, jak wyglądają 
ich zabawki)po wspólnym kolę-
dowaniu i słodkim poczęstunku 
w r ó c i l i ś m y  d o  s z k o ł y .                   
Wtorek 22.01.08. dzień ten był 
przeznaczony na zajęcia rekre-
acyjno - sportowe na basenie. Pod 
opieką ratownika i nauczycieli, 
dzieci mile spędzały czas. 

23.01.08r. środa. to dzień, w któ-
rym dzieci uroczyście obchodziły 
nasz jubileusz. Gościliśmy w 
Leśniczówce w Jejkowicach u 
Pani Janiny Kuczery. Tam słucha-
liśmy leśnych opowieści, zwie-
dzaliśmy leśniczówkę, poznali-
śmy wiele ciekawych historii o 
zwierzętach, zapoznaliśmy się 
również z obyczajami obrzędami 
panującymi w lesie. Gośćmi na-
szymi byli: Pani Sekretarz Gminy 

Sabina Mańczyk oraz Pan Wójt 
Gminy Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk którzy wspólnie dziećmi 
kolędowali oraz dmuchali 
świeczki na jubileuszowym tor-
cie, potem był słodki poczęstu-
nek i drobne prezenty. Uczestni-
cy półkolonii podziękowali wła-
dzą Gminy za wsparcie finanso-
we wszystkich półkolonii, bez tej 
pomocy  półkolonie byłyby o 
wiele mnie atrakcyne. 24 stycz-
nia w czwartek pojechaliśmy do 
Wodzisławia do Sztolni górni-
czej, tam dzieci wraz z przewod-
nikiem zobaczyły jak wygląda 
pod ziemią ciężka praca górni-
ków. Po powrocie do szkoły 
czekała na nich niespodzianka. 
25.01.08 piątek ostatni dzień 
półkolonii i wyjazd do kina na 
film pt: „Alvin i wiewiórki” oraz 
słodki poczęstunek, a następnie 
udaliśmy się do Kuźni Rybnic-
kiej do Kościoła św. Wawrzyńca 
zobaczyć unikatową stajenkę i w 
taki sposób zakończyliśmy ferie. 

Organizatorzy i uczestnicy pół-
kolonii organizowanych w SP 
Szczerbice dziękują wszystkim 
nauczycielom i sponsorom, lu-
dziom dobrej woli dzięki którym 
uczniowie z naszej szkoły mogli 
spędzić wiele radosnych chwil w 
czasie półkolonii letnich i zimo-
wych w ostatnich pięciu latach. 

G.Krakowczyk 

„ZIMOWE OPOWIEŚCI” ZAPROSZENIE 

Dnia 16.03 br. o godz. 14.00 w budynku OSP w Szczerbi-
cach odbędzie się pokaz potraw wielkanocnych pod na-
zwą „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Zapraszamy wszyst-
kich do zobaczenia świątecznych wystrojów naszych sto-
łów oraz do spróbowania potraw przygotowanych przez 
nasze koła gospodyń wiejskich.                                  GCI 

O ś r o d e k  K u l t u r y 
„Zameczek” wraz z Radą 
Sołecką Czernicy zorganizo-
wał od 21-25.02.2008r. ferie 
dla dzieci. Tematem zajęć 
była „Wycieczka przez 
świat…”  wzięło w niej 
udział 25 osób , na wyciecz-
kach zaś 45 osób. W pierw-
szym dniu zajęć dzieci po-
znawały kulturę Japonii, w 
oparciu o sztuki plastyczne, 
zajęcia z dziećmi prowadziła 
p. Aleksandra Sojka. 

W drugim dniu dzieci pozna-
wały Irlandię, tańce i zaba-
wy, które zaprezentowała p. 
Agnieszka Mikszan wraz z 
zespołem „Jutrzenka”. 

W  środę cała grupa udała się 
na wycieczkę do Wisły, było 
wspólne pieczenie kiełbasek, 
„kulig na kołach”, zabawy na 
górce, spacer po Wiśle i 
zjazd kolejką – roller-

kosterem na Równicy. 

Czwartek, to wycieczka do 
Muzeum Miejskiego w Żo-
rach, gdzie dzieci poznawały 
specyfikę kultury Afryki. 

W piątek, aby rozluźnić się 
po wyczerpujących zaję-
ciach.., wszyscy bawili się 
wspaniale na basenie w Go-
rzycach. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania firmom: Zakład 
Robót Specjalnych –
Budowlanych Antoni Mo-
tyczka w Wodzisławiu Śl. 
oraz PPG „PREFROW” sp. 
z o.o. w Rybniku, które 
wspomogły finansowo orga-
nizację ferii zimowych. 

Mamy nadzieję, że latem 
będziemy się wspaniale ba-
wić w jeszcze większym 
gronie. 

OK Zameczek 

FERIE W CZERNICY 

ZŁOTÓWKA DO ZŁOTÓWKI 

Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Rada Rodziców, działa-
jąca przy SP Szczerbice przypominają o możliwości przeka-
zania 1% podatku dochodowego na rzecz szkoły. Pieniądze 
przekazane zostaną na zakup sprzętu sportowego oraz nowe-
go wyposażenia szkoły. W bieżącym roku wystarczy w de-
klaracji PIT napisać nazwę stowarzyszenia. Urząd Skarbowy 
sam przekaże zebrane pieniądze stowarzyszeniu.  

WAŻNE!!! Druk poświadczenia przekazania środków nale-
ży koniecznie złożyć w szkole, ponieważ na jego podstawie 
stowarzyszenie przekaże nam pieniądze.  

W deklaracji PIT należy wpisać w dodatkowych informa-
cjach: Szkoła Podstawowa w Szczerbicach oraz nr 

74-132000220112-046600125002  

oraz nazwę organizacji pożytku publicznego: Stowarzysze-
nie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szko-
ła” 0000031762. Dodatkowych informacji udziela sekretariat 
szkoły: pod nr tel. 032 4305516.                       SP Szczerbice 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Zasiłek pielęgnacyjny, ma na celu częściowe pokrycie wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej 
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku (dzieci w wieku do lat 16 uzyskują 
orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu), 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, 

3) osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzecze-
niem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepeł-
nosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, 

4) osobie, która ukończyła 75 lat życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości docho-
du na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wyso-
kości 153,00 zł miesięcznie. 

Odmowa prawa do zasiłku pielęgnacyjnego następuje w przypadku 
przebywania osoby wymagającej opieki w instytucji zapewniającej 
całodobową opiekę lub w rodzinie zastępczej. Zasiłek pielęgnacyj-
ny nie przysługuje osobie otrzymującej dodatek pielęgnacyjny.   OPS 
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Dla chóru “Bel-Canta” miesiąc styczeń 
minął pod hasłem “Hej kolęda, kolę-
da”. Już 3-go stycznia zespół został 
zaproszony na Uroczysty Koncert 
Noworoczny, który odbył się w Gimna-
zjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 
Organizatorem koncertu był Wójt 
Gminy Gaszowice p. Andrzej Kowal-
czyk. W programie artystycznym wy-
stąpiły zespoły wokalno-muzyczne i 
taneczne z Gimnazjum w Piecach i 
Zameczka w Czernicy. Chór Bel-Canto 
wykonał pod dyrekcją p. Janusza Buda-
ka następujące kolędy: “W Dzień Bo-
żego Narodzenia”, “Raduj się świecie”, 
“Ach, witajże”, “Święta Panienko”, 
“Pospieszcie pastuszki” oraz 2 piosenki 
angielskie: “Plomes alvent” i “ I’m 
gonna ride”. Występy wszystkich ze-
społów były na wysokim poziomie. 

Uczestników koncertu poczęstowano 
lampka szampana składając sobie 
wzajemnie najlepsze życzenia nowo-
roczne i zaproszono na smaczny poczę-
stunek. 

W Święto Trzech Króli chór Bel-Canto 
wystąpił na Spotkaniu Kolędowym u 
Ojców Franciszkanów wystąpiły nastę-
pujące zespoły: 

Chór Dziecięcy “Padre Melodiche” z 
Suszca- dyr. Alicja Pastuszka-Kaczor 

Chor mieszany “ im. J. Słowackiego” z 
Biertutów- dyr.. Jerzy Michalski 

Chór mieszany “Bel-Canto” Chudów- 
dyr. Barbara Jałowiecka 

Chór mieszany “Bel-Canto” Gaszowi-
ce- dyr. Janusz Budak 

13.01 br. Kulminacyjnym punktem 
styczniowych występów był organizo-
wany przez chór Bel-Canto 14sty Kon-
cert Kolędowy w kościele Opatrzności 
Bożej w Gaszowicach. Koncert popro-
wadziła jak zawsze dh. Sylwia Mazu-
rek. W piękny poetycki sposób ukazała 
słuchaczom pokłon pasterzy i Trzech 
Króli. W koncercie wystąpiły chóry: 

Chór “Moniuszko’ z Czyżowic- dyr. 
Barbara Grobelny. 

Chór “Słowiczek”  z Popielowa- dyr. 
Katarzyna Wuwer. 

Chór “Cecilianum” z Krzyżowic- dyr. 
Janusz Budak 

Chór “Bel-Canto” z Gaszowic- dyr. 
Janusz Budak 

Słuchacze gaszowiccy usłyszeli znane i 
nie znane przepiękne polskie kolędy i 
pastorałki, które nagradzali burzliwymi 
oklaskami. Na zakończenie śpiewacy  i 
słuchacze odśpiewali wspólnie kolędę 
“Cicha noc”. Stało się już tradycją że 
chór Bel-Canto zaprasza wszystkich 
śpiewaków na ciastka, kawę i herbatę 
do sali OKiSu. Goście nie szczędzili 
pochwał dla organizatorów. 

Następne kolędowanie odbyło się 
20stego stycznia. Tego dnia chór “Bel-

Canto” wystąpił na dwóch koncer-
tach. O godz. 15 w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa w Nie-
dobczycach w  towarzystwie nastę-
pujących zespołów: 

Chór męski “Echo” Biertutowy- dyr. 
T. Kubica 

Chór “Bel-Canto” Gaszowice- dyr. J. 
Budak 

Chór “Mickiewicz” Niedobczyce- 
dyr. W. Mickiewicz 

O godz. 18 Koncert Kolęd w kościele 
p.w. Trójcy Przenajświętszej w Po-
pielowie. W Koncercie wzieły udział: 

 Chór “Cantate deo” przy parafii św. 
Jadwigi Śl. W Rybniku Nowiny- dyr.  
Barbara Kondrot. 

Chór “Bel-Canto” Gaszowice- dyr. 
Janusz Budak. 

Chór “Słowiczek” Popielów- dyr. 
Katarzyna Wuwer. 

26 stycznia chór “Bel-Canto” brał 
udział w Konkursie Kolędowym w 
Wodzisławiu Śl. W  kościele p.w. 
Św. Herberta. 

W koncercie wystąpiły 2 chóry mę-
skie i 5 mieszanych. Jury wyróżniło 4 
chóry, które otrzymały puchary. W 
śród nich również nasz chór “Bel-
Canto” zdobył zasłużony puchar. 

Wreszcie zakończeniem kolędowania 
dla chóru Bel-Canto było uczestnic-
two w “Koncercie przy świecach” w 
Szkole Podstawowej w Jejkowicach. 
Organizatorami Koncertu byli: Sto-
warzyszenie Miłośników Tradycji 
Górnego Śląska “Art.- School” i SP 
Jejkowice. Koncert odbył się 1 lutego 
2008r..  

W programie świąteczno- noworocz-
no- karnawałowym wystąpili soliści 
oraz zespoły muzyczne, dziecięce, 
młodzieżowe i dorosłych. Gościnnie 
wystapił również nasz chór. Szcze-
gólnie wielkie brawa i uznania zdo-
był  Mateusz Piecowski w pieśni 
“I’m gonna ride” . Zresztą całemu 
chórowi słuchacze zgotowali wielkie 
owacje na stojąco. 

Na wyżej wymienionych koncertach 
dyrygenci otrzymali wiązanki kwia-
tów, a prezesi pamiątkowe dyplomy. 

W chórze Bel Canto partie solowe 
wykonywali: dh-na Bożena Kalisz i 
dh Mateusz Piecowski. Akompanio-
w a ł a  d h - n a  B a r b a r a  B u -
dak .Wszystkie występy chóru były 
na bardzo wysokim poziomie arty-
stycznym. Chór zyskał wielkie uzna-
nie słuchaczy dzięki profesjonalnej, 
ciężkiej pracy dyrygenta - pana Janu-
sza Budaka. 

Adelajda Porembska  

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 

* Ceny i stawki opłat brutto, zawierają 7% podatek od towa-
rów i usług – VAT. 

** Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla gminy Lyski 
wynosi 3m3/osoba/miesiąc tj. 4,00zł x 3m3 = 12,00 zł/osoba.  

INFORMACJA 

W związku z wejściem w życie z dniem 3 marca 2008 nowej 
taryfy za odprowadzanie ścieków, prosi się mieszkańców 
sołectwa Gaszowice korzystających z usług Oczyszczalni 
Sumina, o odpisanie liczników zużycia wody w dniu 2 marca 
2008r. 

OGŁOSZENIE 

Jednostka budżetowa – Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-
295 Sumina ul. Dworcowa 12B, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 8 
ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity dz. U. Nr 
123 poz. 858 z dnia11.07.2006r.) informuje swoich Usługobior-
ców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy Wójtowi Gminy 
Gaszowice, z dniem 03 marca 2008r. wchodzi w życie nowa 
taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie gmi-
ny Gaszowice do dnia 02 marca 2009r.  

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków: 

 
Taryfa grupowa usłu-

gobiorców 
Wyszczegól-

nienie 

Cena/stawka 
Jed-
nost
ka 
mia-
ry 

Netto Brut-
to* 

1 Grupa 1 

Gospodarstwa domowe 
pozostali odbiorcy 
skanalizowani. 

1) cena za 1 
m3 odprowa-

dzonych 
ścieków 

3,74 4,00 zł/ 
m3 

2) stawka 
opłaty abo-
namentowej 

0,93 1,00 zł/
odb-
iorc
a/m-
c 

2 Grupa 2 

Gospodarstwa domowe 
i pozostali usługobiorcy 

nie skanalizowani. 

Cena za 1 
m3  odebra-
nych nieczy-
stości płyn-

nych.  

(dowieziony
ch) 

7,48 8,00 zł/ 
m3 

3 Gospodarstwa domowe 
nie posiadające wodo-
mierzy ani też innych 
urządzeń pomiarowych 
ilości odprowadzonych 

ścieków. 

Stawka 
opłaty ry-

czałtowej za 
odprowadza-

nie ście-
ków** 

11,22 12,00 zł/
osob
a/m-
c 

Wczasy LATO 2008 

Istnieje możliwość wyjazdu na 10-dniowe turnusy wa-
kacyjne do: Jastrzębiej Góry, Krynica Górska, Sarbi-
nowo oraz na Mazury. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 43 06 178. 

GRAFFITI NA PRZYSTANKACH 

Sołtys Piec, Pani Gabriela Oślizło, zaprasza wszyst-
kich chętnych „graficiarzy” do zgłoszenia swojego 
udziału w projekcie odnowy przystanków autobuso-
wych. Zgłoszenia przyjmuje: G.Oślizło tel.430-59-18. 
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CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

Od lutego w Gaszowicach 
działa Centrum Kształcenia 
na Odległość, sfinansowane z 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Projekt Centra Kształcenia na 
Odległość na Wsiach powstał 
w odpowiedzi na potrzebę 
zapewnienia możliwości roz-
wijania i uzupełniania kwali-
fikacji zawodowych. Dzięki 
Projektowi na terenach wiej-
skich utworzona została siec 
379 współpracujących ze so-
bą ośrodków oświatowo - 
kulturalnych z dostępem do 
bogatej oferty szkoleniowej. 

Głównym celem Projektu jest 
zmniejszenie dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy wsią 
a miastem. 

Do udziału w Projekcie za-
praszamy osoby pragnące 
podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe, zdobyć nowe 
umiejętności, zwiększyć swo-
je szanse na rynku pracy, a w 
dalszej perspektywie – zdo-
być lepszą, ciekawszą prace 
oraz podnieść swoja pozycję 
społeczna. Jednym słowem 
zmienić swoje życie na lep-
sze! 

Każde Centrum wyposażone 
jest w 10 komputerów z do-
stępem do Internetu (w tym 9 
stanowisk stacjonarnych + 1 
notebook). 

W ramach Projektu Centra 
Kształcenia na Odległość na 
Wsiach uczestnicy mogą sko-
rzystać z bezpłatnej oferty 
szkoleniowej. Szkolenia są 
dostępne poprzez platformę 
e-learningową. 

Ponadto mieszkańcy wsi będą 
wspierani przez doświadczo-
nych doradców zawodowych. 
Każdy zainteresowany będzie 
mógł zadzwonić pod bezpłat-
ny numer Infolinii 0800 800 
005 i zasięgnąć rady specjali-
sty przy wyborze odpowied-
niego kursu, pod kątem anali-

zy umiejętności i potrzeby 
kursanta. Dzwoniąc na info-
linię uczestnicy kursów uzy-
skają pomoc w napisaniu 
CV, listu motywacyjnego, 
dowiedzą się jakie są nie-
zbędne kwalifikacje i wyma-
gania na poszczególne sta-
nowiska pracy, a także jak i 
gdzie szukać wolnych waka-
tów. 

Każdy uczestnik szkolenia 
otrzyma zaświadczenie 
ukończenia kursu. W Cen-
trum dostępne będą szkole-
nia o różnorodnej tematyce 
– m.in. prawa zamówień 
publicznych, ochrony da-
nych osobowych, poprzez 
szkolenia zawodowe, np. dla 
przyszłych telemarketerów, 
asystentów bankowości, 
księgowych, handlowców, 
opiekunów osób starszych, 
organizatorów agrobiznesu, 
pracowników administracyj-
nych. Dostępne będą rów-
nież szkolenia z zakresu 
obsługi komputera oraz gra-
fiki komputerowej, a także 
dwa kursy językowe. Dodat-
kowo kursu z przedmiotów, 
takich jak: język polski, ma-
tematyka, chemia, fizyka, 
geografia, biologia, historia. 
Szczegółowy spis szkoleń 
dos tępny na  s t ron ie   
www.edukacjaonline.pl 

Obecnie dostępne są 23 kur-
sy, do końca czerwca b.r. 
udostępnionych zostanie 
kolejnych 27. 

Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z usług Cen-
trum. 

Centrum w Naszej gminie 
mieści się w pomieszczeniu 
GCI, środkowe wejście do 
budynku Urzędu Gminy, 
parter pokój 02. 

Godziny pracy centrum: 
Poniedziałek, Środa, Piątek 
11-18; Wtorek, Czwartek 8-
15; Sobota 8-13.           GCI 

W lutym 2008r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowalczyk, 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

1.02 - koncert przy świecach organizowanym w SP Jejkowice przez  
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Górnego Śląska; 

od 12 do 19.02 - zebrania wiejskie w gminie Gaszowice; 

14.02 - narada dyrektorów szkół i przedszkoli; 

15.02 - konferencja w Rybniku  nt wdrażania Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy na rzecz zmniejszenia różnic spo-
łeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce; 

15.02 - spotkanie Kręgu Przyjaciół Harcerstwa organizowanym w 
Starostwie Powiatowym; 

16.02 - zebranie sprawozdawcze OSP w Czernicy; 

21.02 - spotkanie sołtysów; 

21.02 - konwent Wójtów i Burmistrzów w Kłomnicach; 

22.02 - Zgromadzenie Ogólne Subregionu Zachodniego w Czer-
wionce-Leszczynach; 

24.02 - zebranie sprawozdawcze OSP Łuków Śl. 

MŁODZIEŻOWE 

ZAWODY STRAŻACKIE 

22 stycznia 2008 roku w 
Hali Sportowej Ośrodka 
Kultury i Sportu w Gaszo-
wicach przeprowadzone 
zostały III Halowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze dla 
Członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Gmi-
ny Gaszowice. Zawody by-
ły wzorowane na typowych 
zawodach organizowanych 
na wolnym powietrzu. Skła-
dały się one z trzech konku-
rencji: rozwinięcia bojowe-
go (symulacja działań ga-
śniczych), biegu sztafeto-
wego (tor przeszkód z  
prądownica wodną, która 
zastąpiła pałeczkę sztafeto-
wą) oraz stanowisko arma-
tury (miejsce do rozpozna-
nia sprzętu pożarniczego). 
Ekipy startowały w cztero-
osobowych składach (dwie 
roty) tak jak to ma  
miejsce podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych. 
Każdy z tych zastępów po-
siadał dowódcę, który 
oprócz składania meldunku 
sędziemu, kontrolował po-

prawność wykonywanych 
ćwiczeń swoich podwład-
nych. Dwa zastępy MDP 
Szczerbice nie zdołały 
wydrzeć zwycięstwa 
pierwszemu zastępowi 
MDP Gaszowice. Skład 
najlepszego zastępu: Dru-
howie Mateusz Korbel, 
Marek Faucz, Patryk Tu-
rek, Rafał Dunkel, i Mar-
cin Szymura (dowódca). 
Uhonorowano także Dru-
ha Daniela Nosala; naj-
młodszy uczestnik Zawo-
dów, Druhnę Karolinę 
Dziwoki; jedyna startująca 
dziewczyna oraz Druha 
Andrzeja Masarczyka; za 
uzyskanie przez jego  
wszystkich zastępów naj-
l e p s z y c h  w yn i ków 
(wszyscy z OSP Szczerbi-
ce). Organizatorem Zawo-
dów była  Komisja ds. 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Oddziału 
Gminnego Związku OSP 
RP w Gaszowicach, któ-
rzy dziękują za udostęp-
nienie Hali Sportowej do 
Zawodów.  

Druh Paweł Mrozek  
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W bieżącym numerze opi-
szemy sylwetkę radnego 
reprezentującego sołectwo 
Gaszowice, a mianowicie 
pana Damiana Krauze. 

Ma 54 lata. Urodził się w 
Rybniku. Ukończył Tech-
nikum Ochrony Roślin w 
Cieszynie. W 1974 roku 
rozpoczął staż w Powiato-
wym Związku Kółek Rol-
niczych w Rybniku.  Na-
stępnie pan Damian, zaczął 
pracę w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Gaszowi-
cach jako Kierownik Za-
kładu Gospodarki Rolnej. 
W latach 1976-1978 odby-
wał Zasadniczą Służbę 
Wojskową. W 1978r został 
zatrudniony w Urzędzie 

Gminy Gaszowice na 
stanowisku inspektora d/s 
melioracji. W roku 1984 
wspólnie z żoną rozpo-
czął prowadzenie Gospo-
darstwa Ogrodniczego co 
czyni do chwili obecnej. 
Jest żonaty od 29 lat. Ma 
dwójkę dzieci. Córka 
ukończyła studia ekono-
miczne a syn studiuje na 
Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach. 

Pan Damian Krauze re-
prezentuje swoich wy-
borców w Radzie Naszej 
gminy już trzecią kaden-
cje. W poprzedniej ka-
dencji, piastował funkcję 
zastępcy przewodniczą-
cego Rady Gminy. Przez 

4 lata był wybrany jako 
delegat do Śląskiej Izby 
Rolniczej.  Od roku 199-
1998 jest Przewodniczą-
cym Gminnego Związku 
Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w 
Gaszowicach. Związek 
patronuje Kołom Gospo-
dyń Wiejskich, co umoż-

liwia m.in. podtrzymywa-
nie lokalnych tradycji dla 
przyszłych pokoleń. Jego 
pasją jest turystyka. Co 
roku organizuje wyciecz-
ki w ciekawe regiony kra-
ju dla aktywnych człon-
ków Związku oraz Kół 
Gospodyń Wiejskich. 
Oczywiście drugą pasją 
pana Damiana jest jego 
ogród, w którym spędza 
każdą wolną chwilę. 

GCI Gaszowice 

SYLWETKI RADNYCH - DAMIAN KRAUZE 

Po lewej:  Ferie Zimowe, dzieci z Czernicy podczas wycieczki 
w Wiśle oraz w muzeum w Żorach. Po prawej: Ferie z SP 
Szczerbice, wycieczka do leśniczówki u pani Janiny Kuczera. 


