
Drodzy mieszkańcy! 

Zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych rodzin i bliskich są 
bez wątpienia wartościami o 
które mocno zabiegamy. Ży-
czenia „dużo zdrowia” bardzo 
często słyszymy przy okazji 
urodzin i wielu innych jubile-
uszy. Dla mnie również waż-
ne jest zdrowie i bezpieczeń-
stwo moich bliskich. Z racji 
pełnionej funkcji wraz ze 
stosownymi służbami odpo-
wiadam również za bezpie-
czeństwo naszych mieszkań-
ców. Podejmujemy kosztow-
ne zadania mające na celu 
poprawić jakość naszych 
dróg. Niestety równa zmoder-
nizowania droga to dla nie-
których okazja do popisywa-
nia się „głupotą”. To przecież 
nasi mieszkańcy, często sąsie-
dzi lub ich synowie, wnuko-
wie traktują drogę jak 
„własny folwark” na którym 
wszystko im wolno. Nagmin-
ne przekraczanie dozwolo-
nych prędkości, poruszanie 
się samochodami ciężarowy-
mi po nieprzystosowanych do 
tego drogach, to stwarzanie 
niebezpieczeństwa dla innych 
użytkowników drogi a także 
bezmyślne niszczenie nasze-
go wspólnego dobra. Razem z 
Policją wydamy zdecydowa-
ną walkę wszystkim tym,  
których zachowanie nie jest 
godne człowieka, tym którzy 
poprzez swą „ciężką nogę” 
narażają życie innych. Już 

wkrótce na naszych drogach 
pojawi się więcej patroli, 
także straż miejska będzie 
miała do dyspozycji nowy 
fotoradar. Wspólnymi siła-
mi, wraz z mieszkańcami 
dbającymi o dobry wizeru-
nek naszej gminy, spróbuje-
my wyeliminować „piratów 
drogowych”. 

W miesiącu lutym spotykam 
się ze wszystkimi radami 
sołeckimi aby dokładnie 
omówić plany prac remonto-
wo - inwestycyjnych. W 
drugiej połowie marca we 
wszystkich sołectwach odbę-
dą się zebrania wiejskie na 
których chcemy wysłuchać 
wniosków, propozycj i              
i uwag mieszkańców. 

Mam nadzieję na konstruk-
tywne propozycje, których 
realizacja sprawi, że życie w 
naszej gminie będzie ła-
twiejsze, bezpieczniejsze           
i przyjemniejsze. 

Życzę Państwu dużo zdro-
wia i bezpieczeństwa na 
każdym kroku. 

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Na zdjęciach od góry: 1 - 
Chór Bel Canto po zdoby-
ciu pucharu; 2 - Mistrzo-
wie Gminy w Mini Siat-
kówce; 3 - Dzień Babci i 
Dziadka w Gaszowicach. 
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Ogłoszenie 

Jednostka budżetowa-Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 
44-295 Sumina ul. Dworcowa 12B, zgodnie z zapisem art. 
24 ust. 8 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)  infor-
muje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedło-
żonej taryfy Wójtowi Gminy Gaszowice, z dniem 03 marca 
2009r wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ście-
ków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice do dnia         
02 marca 2010r. 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

DYŻURY URZĘDNIKÓW SKARBOWYCH  

W GASZOWICACH 
Informujemy że w dniach 3 i 24 marca oraz 21 kwietnia 
br. (wtorki) w tutejszym Urzędzie Gminy będą miały 
miejsce dyżury pracowników Urzędu Skarbowego z Ryb-
nika. Pracownicy „skarbówki” będą przyjmować deklara-
cje PIT w pokoju 04 w godzinach od 9.00 do 13.00. Ser-
decznie zapraszamy do złożenia deklaracji podatkowych 
w/w terminach. 

Lp. Taryfowa grupa 
usługobiorców 

Wyszcze-
gólnienie 

Cena/stawka Jednostka 
miary Netto Brutto* 

1. Grupa 1 

Gospodarstwa 
domowe 

  pozostali od-
biorcy 

skanalizowani 

1) cena za 1 
m³ odprowa-
dzonych 
ścieków. 

4,21 4,50 zł/m³ 

2) stawka 
opłaty 

abonamen-

0,93 1,00 zł/odbiorca/
m-c 

2. Grupa 2 

Gospodarstwa 
domowe 

i pozostali usłu-
gobiorcy 

nie skanalizowa-
ni. 

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

nych. 

(dowieziony
ch) 

7,94 8,50 zł/m³ 

  

3. Gospodarstwa 
domowe nie 
posiadające 

wodomierzy ani 
też innych urzą-
dzeń pomiaro-
wych ilości od-
prowadzonych 

ścieków. 

Stawka 
Opłaty 

ryczałtowej 
za odprowa-
dzanie ście-
ków ** 

12,63 13,50 zł/osoba/ 
miesiąc 

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

** Norma ryczałtowa zużycia wody wynosi 3m³/osoba/miesiąc. 

STAWKI PODATKOWE 2009 

Podstawa opodatkowania ZŁ/M2 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Budynki 

Mieszkalne 0,62 

związane z działalnością gospo-
darczą 

19,00 

obrót materiałem siewnym 9,24 

świadczenia zdrowotne 4,01 

pozostałe 6,40 

Budowle 

Budowle związane z działalnością 
gospodarczą 

2% wartości 

Budowle służące odprowadzaniu i 
oczyszczaniu ścieków komunalnych 

0,1% wartości 

Grunty 

związane z działalnością gospo-
darczą 

0,73 

pod zbiornikami retencyjnymi 
(za 1 ha) 

3,90/ ha 

pozostałe 0,34 

PODATEK ROLNY   

Użytki rolne poza gospodarstwem 
rolnym 

279,00 zł/ha fiz. 

Użytki rolne w gospodarstwie rol-
nym 

139,50 zł/ha prze-
licz. 

PODATEK LEŚNY 33,56 zł/ha fiz. 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA 25 zł /sztuka 

UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2009 r. weszły w 
życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
ści i dowodach osobistych oraz niektórych  ustaw (Dz.U. z 
31.10.2008 r. nr 195 poz. 1198). Zgodnie z art. 43 ust. 1         
w/w ustawy dowód osobisty ulega unieważnieniu: 

- z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu; 

- z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego do-
wodu osobistego; 

- z dniem zgonu jego posiadacza; 

- z dniem odbioru nowego dowodu osobistego wydanego w 
miejsce poprzedniego; 

- z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego; 

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza 
dowodu osobistego. 

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie 
kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po 3 mie-
siącach od dnia, w którym nastąpił obowiązek wymiany 
dowodu osobistego tzn. zmiana adresu zameldowania, zmia-
na nazwiska. Dodatkowych informacji udziela Referat Mel-
dunkowy Urzędu Gminy Gaszowice, tel. 43 27 147. 

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH 

Szczerbice - 17.03.2009 - Remiza OSP, ul.Radoszowska 

Czernica - 18.03.2009 - OK Zameczek, ul.Wolności 

Piece - 19.03.2009 - Budynek Świetlicy, ul.Rydułtowska 

Gaszowice - 24.03.2009 - OKiS Gaszowice, ul. Rydułtowska 

Łuków Śląski - 25.03.2009 - Budynek Sportu, ul.Lipowa 
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termalnym, wyjazd kolej-
ką na Gubałówkę oraz 
zwiedzanie Zakopanego. 
W trakcie pobytu uczest-
nicy rywalizowali ze sobą 
w różnych konkuren-
cjach, m.in. zawody spor-
towe, konkurs czystości, 
parodię a także mieli 
możliwość zaprezentowa-
nia swoich umiejętności 
literackich poprzez krót-
kie wierszowane utwory. 

Wspaniała pogoda i dobre 
humory sprawiły, że cały 
pobyt na obozie był bar-
dzo udany, dzieci świet-
nie się bawiły, zintegro-
wały się ze sobą oraz z 
kadrą i nie chciały wracać 
do domów. 

OK Zameczek 

Finał koncertu PZCHiO o 
Pu ch a r  P r z e c hodn i 
im.R.Tronta odbył się 8 
listopada 2008r. w Chudo-
bie. Uczestniczące w uro-
czystości zespoły chóralne 
przywitał prezes Rybnic-
kiego Okręgu dh Kazi-
mierz Bednorz. Pod dy-
rekcją pana Wacława Mic-
kiewicza odśpiewano 
wspó ln i e  u r oczys t e 
„Gaude Mater Polonia”. 

Następnie dh Bednarz po-
dał krótki rys historyczny 
konkursu. W koncercie 
finałowym wystąpiły po-
szczególne chóry, wyko-
nując po 3 utwory. 
Wszystkie zespoły otrzy-
mały dyplomy i małe pu-
chary, a dyrygenci wią-
zanki kwiatów. Do wrę-
czenia dyplomów popro-
szono wójta gminy Chu-
dów. 

Wreszcie nadszedł kulmi-
nacyjny moment – ogło-
szenie wyników. Zgodnie 
z regulaminem konkursu 
nasz chór Bel Canto otrzy-
mał 243 punkty, a więc 
zajął I miejsce i otrzymał 
Puchar Przechodni. 

Puchar odebrała prezes 
Daniela Merkel. 

Sukces cieszy nas bardzo, 
gdyż do gratulacji przyłą-
czył się Wójt Gminy Ga-
szowice. Ta uroczystość 
zbiegła się z jubileuszem 
35-lecia istnienia Gminy 

Szkoła Podstawowa w 
Szczerbicach organizowała, 
już po raz 12 półkolonie  w 
dniach od 26.01.2009 - 
30.01.2009, które jak zaw-
sze cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. 

W poniedziałek - dzieci 
uczestniczyły w zajęciach 
rekreacyjno - sportowych na 
basenie pod opieką ratowni-
ka a następnie udały się do 
restauracji McDonald's. We 
wtorek  -  był dniem prze-
znaczony na wyjazd do kina 
i  oglądanie  filmu pt: Ma-
dagaskar II, oraz słodki po-
częstunek. W środę -   dzie-
ci pojechały na wycieczkę 
autokarową do Zabrza i 
zwiedzały Muzeum Królo-
wej Luizy, zapoznały się z 
pracą górników pod ziemią  
w dawnych czasach. Naj-
większą atrakcją była prze-
jażdżka kolejką górniczą 
pod ziemią, oraz słuchanie 
ciekawych, humorystycz-
nych opowieści. 

W trakcie ferii zimowych, 
od 2 do 5 lutego, Zespół 
Taneczny „Jutrzenka” 
oraz Zespół Wokalny 
„Znak pokoju” uczestni-
czyły w warsztatach ta-
necznych i wokalnych w 
Białym Dunajcu. Dzięki 
wsparciu ze strony rodzi-
ców, Ośrodka Kultury w 
Czernicy oraz Komisji d/s 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dzie-
ci mogły przeżyć w czasie 
obozu wiele przygód. 
Oprócz zróżnicowanych 
zajęć były zabawy na 
śniegu, wspólne śpiewy na  
wieczornym kuligu połą-
czonym z pieczeniem kieł-
basek, modlitwa w sanktu-
arium maryjnym w Ludź-
mierzu, kąpiel w basenie 

W czwartek -  uczestnicy 
półkolonii pojechali na ba-
sen, następnie zwiedzali 
Muzeum w Rybniku tam 
była dla nas przygotowana 
lekcja w izbie śląskiej, 
gdzie dzieci posługiwały 
się gwarą śląską. W ostatni 
dzień półkolonii zorganizo-
wano wyjazd do lasu i spo-
tkanie z Panią Janiną Ku-
czera – leśnikiem w środku 
lasu, zbieranie drzewa na 
ognisko, nauka rozpalania 
takiego ogniska w dozwo-
lonym miejscu w lesie, słu-
chanie ciekawych opowie-
ści związanych z lasem i 
jego mieszkańcami.  

Organizatorzy i uczestnicy 
półkolonii organizowanych 
w SP Szczerbice dziękują 
wszystkim nauczycielom i 
sponsorom, ludziom dobrej 
woli dzięki, którym ucznio-
wie z naszej szkoły mogli 
spędzić wiele radosnych 
chwil w czasie półkolonii 
zimowych.   SP Szczerbice 

SUKCES CHÓRU BEL CANTO 
Gaszowice. 

W Styczniu chór Bel Can-
to koncertował z kolęda-
mi. 4 stycznia br. uczest-
niczył w koncercie kolęd 
w kościele p.w. św.Józefa 
w Rybniku, następnie 11 
stycznia br. w bazylice 
N.M.P. Uśmiechniętej w 
Pszowie. 

Najważniejszy był dla nas 
występ kolędowy w na-
szej parafii, który odbył 
się 25 stycznia br., na któ-
ry zaprosiliśmy zaprzy-
jaźnione zespoły chóral-
ne. 

W tym miejscu w imieniu 
wszystkich chórzystów 
składam szczególne po-
dziękowania panu dyry-
gentowi Januszowi Buda-
kowi, którego ciężka pra-
ca i zaangażowanie po-
zwoliło na osiągnięcie 
takiego sukcesu. A.Porembska 

OBÓZ ZIMOWY W BIAŁYM DUNAJCU 

PODRÓŻUJEMY PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY 

UWAGA ! 

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś wykroczenia 
bądź przestępstwa nie wahaj się tylko dzwoń 
na Policję! 

Numer telefonu do Komisariatu Policji w Ga-
szowicach: 32/ 430 55 98 

Chór Bel Canto zapra-
sza na „Śledzia” 

w dniu 24 lutego 2009. 

Start godzina 17.00. 

Hala OKiS Gaszowice. 

Koszt 25 zł od osoby. 
W cenie: obiad, kawa 
+ ciastko, barszcz z 
krokietem, napoje. 

Bilety do nabycia u 
pani Danieli Merkel, 

tel.32/430 61 95 
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21 stycznia br. w sali gim-
nastycznej SP Szczerbice 
odbyły się mistrzostwa 
Gminy Gaszowice Szkół 
Podstawowych w mini 
siatkówce dziewcząt i 
chłopców. 

Na boisku o wymiarach 
7m na 7m grano zespoła-
mi cztero osobowymi, 
plus jeden zawodnik na 
rezerwie, do dwóch wy-
granych setów, systemem 
„każdy z każdym”. 

Wyniki chłopców: 

SP Szczerbice – SP Czernica 
2:1 (25:16; 22:25; 15:5) 

SP Czernica – SP Gaszowice 
2:1 (25:11; 22:25; 15:12) 

SP Szczerbice – SP Gaszo-
wice 2:1 (25:8; 17:25; 15:10) 

I miejsce SP Szczerbice 

II miejsce SP Czernice 

III miejsce SP Gaszowice 

 

W skład zwycięskiej dru-
żyny wchodzili: Undas 
Paweł, Hołek Kamil, 
Chluba Dawid, Gołofit 
Leszek, Piprek Patryk, 
Mańka Kacper, Kąsek 
Paweł, Nosiadek Adam, 
Ochojski Szymon, Chło-
dek Kamil. 

Wyniki dziewcząt: 

SP Czernica – SP Gaszowice 
2:0 (25:14; 25:11) 

SP Gaszowice – SP Szczer-
bice 0:2 (10:25; 7:25) 

SP Czernica – SP Szczerbice 
0:2 (14:25; 12:25) 

I miejsce SP Szczerbice 

II miejsce SP Czernice 

III miejsce SP Gaszowice 

 

W skład zwycięskiej dru-
żyny wchodziły: Zawisza 
Ewelina, Wojaczek Karo-
lina, Pilniok Agnieszka, 
Pluta Weronika, Korbel 
Julia, Goworowska Mag-
dalena, Gliwa Olga, No-
siadek Andżelika, Brzezi-
na Martyna, Sobik Kata-
rzyna. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali medale ufundowane 
przez Radę Rodziców 
przy SP Szczerbice, którą 
reprezentowała przewod-
nicząca rady. Medale wrę-
czył pan Mieczysław Szy-
mik radny Gminy Gaszo-
wice a także sołtys 
Szczerbic. 

Bogdan Langer 

Szkoła Podstawowa w 
Szczerbicach od dwóch lat 
współpracuje z europej-
skimi szkołami w ramach 
eTwinning. Etwinning to 
portal, dzięki któremu 
można nawiązać współ-
pracę z bliźniaczymi szko-
łami z krajów Unii Euro-
pejskiej. W ubiegłym roku 
szkolnym uczniowie ze 
szczerbickiej podstawów-
ki poznali szkołę z Belgii 
r e a l i z u j ą c  p r o j e k t 
„Kalendarz Szkolny”. 
Dzieci z klas starszych co 
miesiąc przygotowywały 
w języku angielskim pre-
zentację multimedialną o 
najważniejszych wydarze-
niach z życia szkoły. W 
grudniu tego roku szkol-

nego projekt ten został na-
grodzony Krajową Odzna-
ką Jakości. Odznaka Jako-
ści jest konkretnym wyra-
zem uznania dla nauczy-
cieli i uczniów za wysoki 
poziom działań poświęco-
nych eTwinningowi. Dla 
uczniów jest to wspaniała 
motywacja do dalszej pra-
cy, a dla szkoły w ogóle, 
publiczne uznanie poświę-
cenia się jakości i otwarcia 
się na współpracę europej-
ską. Obecnie szkoła reali-
zuje kolejny projekt o  za-
interesowaniach europej-
skich dzieci współpracując 
z dwoma podstawówkami 
z Bułgarii oraz ze szkołą z 
Finlandii.    Alicja Borkowska  

BLIŻEJ EUROPY Z E-TWINNING  

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY PRZYZNANE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDO-

WYCH W DZIEDZINIE SPORTU I KULTURY W LATACH 2008 I 2009 

MISTRZOSTWA GMINY  
W MINI SIATKÓWCE 

Na zdjęciu: Klasa 5C ze szkoły podstawowej w Wervik w Belgii 

KLUB/ORGANIZACJA 2008 2009 
LKS „Dąb” Gaszowice 44.000 49.000 
LKS Łuków Śląski 11.000 15.000 
LUKS Feniks 22.000 20.000 
KS Szczerbice 15.000 16.000 
LKS „Zameczek” Czernica 13.000 14.000 
Towarzystwo Śpiewacze 

Bel Canto 

9.800 6.500 

Grupa Artystyczna Konar 0 1.500 
GUKS LIDER 5.000 6.000 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE 
STOŁOWYM 

W Gimnazjum im. Ziemi Ślą-
skiej w Piecach odbyły się 
mistrzostwa powiatu w teni-
sie stołowym dziewcząt i 
chłopców. W turnieju wystar-
towało ogółem 32 uczniów z 
gimnazjów w Jankowicach, 
Jejkowicach, Lyskach oraz 
Piecach.  

W imieniu organizatora za-
wodów oraz ZG Szkolnego 
Związku Sportowego uczest-
ników wraz z opiekunami 
przywitała mgr Iwona Wolnik 
- Organizator Sportu Szkolne-
go w Gaszowicach, nauczy-
ciel  wychowania fizycznego 
tutejszego gimnazjum. 

Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwali C.Stachura 
oraz M.Gawliczek – sędzio-
wie tenisowych mistrzostw. 

Klasyfikacja końcowa:  

Drużynowo dziewczęta 

I miejsce  Gimnazjum Lyski 
– 88 pkt.  

II miejsce Gimnazjum Piece 
– 70 pkt.  

III miejsce Gimnazjum Jejko-
wice  – 68 pkt.  

IV miejsce Gimnazjum Jan-
kowice  – 55 pkt. 

Drużynowo chłopcy     

I miejsce  Gimnazjum Piece 
– 85pkt. 

II miejsce Gimnazjum Lyski 
– 74pkt. 

III miejsce Gimnazjum Jan-
kowice – 51pkt. 

Indywidualnie wśród chłop-
ców zwyciężył K.Szefer       
z Gimnazjum w Piecach. 

Drużyna dziewcząt z Piec 
wystąpiła w składzie: Urban 
A, Zając K, Deńczyk A, 
Mika Z.  

Drużyna chłopców z Piec 
wystąpiła w składzie: Szefer 
K, Homoła Sz, Kubek K, 
Bizoń K. 

Uczniowie otrzymali medale 
oraz dyplomy, które wręczył 
przedstawiciel Rady Powia-
tu w Rybniku mgr Z. Gowo-
rowski. Organizator ufundo-
wał także statuetki dla mi-
strzyni oraz mistrza powiatu 
w klasyfikacji indywidual-
nej. Zawodnicy wykazali się 
wielkim zaangażowaniem, a 
niektórzy z nich zaprezento-
wali wysoki poziom swoich 
umiejętności sportowych . 

Zawody przebiegały w miłej 
i sympatycznej atmosferze 
w duchu fair play. 

Iwona Wolnik 

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

4.01 - koncert noworocznym w kościele Św.  Józefa, wy-
stęp chóru Bel Canto; 

8.01 - spotkanie z GZOSziP w Gaszowicach w sprawie 
płac w jednostce; 

8.01 - spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli; 

8.01 - spotkanie zorganizowane przez Radę sołecką i rad-
nych ze Szczerbic z seniorami; 

9.01 - tradycyjne spotkanie noworoczne z przedstawiciela-
mi stowarzyszeń i organizacji działających  na terenie 
gminy oraz osobami współpracującymi z Gminą Gaszowi-
ce; 

13.01 - comiesięczne spotkanie sołtysów; 

19.01 - uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z 
okazji 10-lecia samorządu wojewódzkiego; 

20.01 - spotkanie zorganizowane przez Radę sołecką i 
Urząd Gminy dla mieszkańców Łuków Śląskiego; 

21.01 - wizyta przedstawicieli Katowickiej Strefy Ekono-
micznej – grunty w Czernicy; 

22.01 - spotkanie z projektantami w sprawie zmian projek-
towych kanalizacji; 

23.01 - spotkanie przedszkolaków przedszkola Gaszowice 
z babciami i dziadkami; 

25.01 - koncert kolęd w Gaszowicach zorganizowanym 
przez chór „Bel Canto”; 

27.01 -  spotkanie z Zarządem Koła Emerytów „Grono” 
Gaszowice; 

27.01 - spotkanie sprawozdawcze chóru „Bel Canto”. 

TELEFONY DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW  

URZĘDU GMINY GASZOWICE Noworoczny Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych 

W czwartek tj. 08.01.br. w Gimnazjum w Lyskach odbył się 
VI Noworoczny Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców 
klas pierwszych i drugich. W turnieju wystartowały gimnazja 
z Jejkowic, Lysek oraz Pieców. Zarówno drużyny dziewcząt 
jak i chłopców z Gimnazjum w Piecach zajęły drugie miejsca. 

Gimnazjum w Piecach reprezentowali następujący uczniowie: 

Drużyna dziewcząt: Gaszka M. Korbel A. Majer B. Majer M. 
Syrek K. Stryczek A. Szymura Z. Jureczek M. Cichos A. 
Porwoł M. Oleś I. 

Drużyna chłopców: Weiser A. Widawski J. Bugdoł K. Żego-
ciński P. Czeszkiewicz D. Kubek K. Granieczny R. Wojaczek 
K. Choroba A. Gotowski B. Kostka M.  

Zwycięskie zespoły otrzymały puchar oraz dyplom.     I. Wolnik                                                                                     
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Rolnictwo 43 27 151 
Referat Finansowy (wymiar podatków) 43 27 152 

Referat Finansowy (księgowość) 43 27 154 

Referat Ochrona Środowiska, GCI 43 27 144 

Biuro Rady Gminy 43 27 150 
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STR. 6 

Masz szansę na zdobycie zawodu 

Jeżeli jesteś osobą  bezrobotną w wieku produkcyjnym i 
masz co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjal-
ne,  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej /masz bardzo 
niski dochód lub nie masz go w ogóle/, a chciałbyś lub chcia-
łabyś  zdobyć nowe kwalifikacje lub zawód – zgłoś się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach, budynek Urzę-
du Gminy. Pracownik socjalny zawrze z tobą kontrakt -  pi-
semną umowę o współdziałaniu w zakresie uzyskania no-
wych kwalifikacji zawodowych takich jak: murarz, glazur-
nik, brukarz, kucharz, opiekunka dla osoby starszej. 

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gaszowicach, tel. 432 71 57                        Kierownik OPS 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Na zdjęciach z lewej strony od góry: 1 - koszykarki z Piec z opiekunką; 2 - 
koszykarze z Piec z opiekunem; prawa strona: 3 - warsztaty taneczno-
wokalne w górach; 4 - uczestnicy półkolonii ze Szczerbic na basenie. 

Mam 49 lat. Z wykształcenia 
jestem lekarzem medycyny –
internistą, absolwentem Aka-
demii Medycznej w Zabrzu. 
Pracuje jako lekarz w Ośrodku 
Zdrowia w Czernicy. Moja 
najbliższa rodzina to: żona 
Gabriela - pielęgniarka, 
dwóch synów Piotr i Paweł 
oraz troje wnucząt: Romek, 

Łukasz i Nikola. 

Radnym powiatowym jestem 
już drugą kadencję. Obecnie 
jestem członkiem Zarządu 
Rady Powiatu. Jestem rów-
nież członkiem Komisji ds. 
rodziny, zdrowia i wspierania 
osób niepełnosprawnych a 
także Komisji ds. drogownic-
twa. W szczególności sku-
piam się na polepszeniu wa-
runków oraz jakości udziela-
nych świadczeń medycznych. 
Dbam również o pozyskanie 
środków na inwestycje zwią-
zane z drogami i chodnikami 
na terenie naszej gminy.          
W samorządzie działam już 
20 lat. Poprzednio byłem 
Radnym Gminy Gaszowice, 
gdzie pełniłem funkcję wice-
przewodniczącego Rady 
Gminy. Moje hobby to ho-
dowla gołębi pocztowych, 
jestem członkiem Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych. 

Moje plany związane są z poprawą 
zdrowia mieszkańców gminy            
i powiatu.                               R.K. 

SYLWETKI RADNYCH POWIATOWYCH 
- ROMAN KUBEK 


