
Gaszowice. Nieustanny 
rozwój gminy z korzy-
ścią dla mieszkańców 
wszystkich sołectw, to 
główny cel moich dzia-
łań. Aby gmina rozwija-
ła się z pożytkiem dla 
mieszkańców, najważ-
niejsze decyzje inwesty-
cyjne muszą być podej-
mowane wspólnie. Za-
chęcam, abyście Pań-
stwo wypowiadali się co 
do zadań inwestycyj-
nych na lata 2007 –  
2013. Wierzę, że udział 
mieszkańców we współ-
decydowaniu o losach 
naszej gminy jest ko-
nieczny i pozwoli osią-
gnąć nam wspólny suk-
ces. 

Z  s e r d e c z n ym i           

p o z d r ow i e n i am i ,       

Wójt Gminy Gaszowi-

ce 

Andrzej Kowalczyk 

 

Chcesz się ustrzec 
ptasiej grypy? 

- spożywaj mięso i prze-
twory drobiarskie pod-
dane odpowiedniej ob-
r ó b c e  c i e p l n e j 
(min.70oC); 

- myj dokładnie wszyst-
kie przedmioty, które 

Drodzy mieszkańcy 
Gminy Gaszowice, 
przygotowanie gminy 
do wykorzystania pie-
niędzy pomocowych 
Unii Europejskiej jest 
sprawą trudną i czaso-
chłonną. Dlatego już 
prowadzone są prace 
mające przysposobić 
naszą gminę do czerpa-
nia ze wspólnotowej 
kasy w przyszłej per-
spektywie budżetowej 
Unii Europejskiej na 
lata 2007 – 2013. Refe-
raty sporządzają bazę 
zadań inwestycyjnych, 
które można by wyko-
nać w latach 2007 –  
2013. Znamy wynik 
negocjacji pomiędzy 
Polską a Unią Europej-
ską, który jest dla nas 
bardzo korzystny. Zmie-
niły się zasady współfi-
nansowana inwestycji        
i nie musimy już zabez-
pieczać 25% tzw. wkła-
du własnego, tylko 15%. 

Największym proble-
mem i obciążeniem nie 
jest sporządzenie same-
go wniosku lecz doku-
mentacji technicznej 
(projekty techniczne, 
studia wykonalności, 
raporty oddziaływania 
na środowisko itp.). Jest 
to koszt, który gmina 
musi ponieść, nie mając 

pewności, że zgłoszone 
do dofinansowania za-
danie zostanie zrealizo-
wane. 

Nasze zaangażowanie 
nie gwarantuje jeszcze 
pewności przyznania 
europejskich pieniędzy, 
lecz biorąc pod uwagę 
dotychczasowe bardzo 
pozytywne doświadcze-
nia naszej gminy zwią-
zane z pozyskiwaniem 
unijnych dotacji oraz 
sprawności naszych 
młodych urzędników, 
jestem przekonany, że 
wzorem lat wcześniej-
szych również w per-
spektywie 2007 – 2013 
uda się naszej gminie 
zdobywać kolejne dota-
cje tak abyśmy nadal 
byli świadkami dyna-
micznego rozwoju gmi-
ny. Patrząc na dane sta-
tystyczne widzimy cią-
gły wzrost liczby miesz-
kańców naszej gminy. 
W roku 2005 przybyło 
50 mieszkańców z tego 
31 to nowonarodzone 
dzieci. Sytuacja taka 
świadczy o optymizmie 
mieszkańców Gminy 
Gaszowice i pozwala 
twierdzić, że w naszej 
gminie żyje się coraz 
lepiej a sporo młodych 
rodzin chce swoją przy-
szłość wiązać z Gminą 
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miały kontakt z surowym 
mięsem; 

- nie dotykaj martwych 
lub chorych ptaków; 

- myj ręce po zetknięciu 
z ptactwem; 

- pamiętaj aby surowe 
mięso drobiowe nie mia-
ło styczności z pozostałą 
żywnością. 

Bezwzględnie przestrze-
gaj zaleceń wydawanych 
przez przedstawicieli 
inspekcji weterynaryjnej 
i państwowej inspekcji 
sanitarnej.  



-Inne osoby, które włada-
ją gospodarstwami rolny-
mi z tytułu np. dzierżawy, 
użyczenia. 

-Utrzymuje grunty rolne 
w dobrej kulturze rolnej. 

-Jest wpisany do ewiden-
cji producentów w ARi-
MR (ma nadany numer 
identyfikacyjny). 

Użytki rolne to: grunty 
rolne, łąki pastwiska, 
ugory, sady, plantacje 
wieloletnie. Ugory to : 
grunty, które w danym 
roku zostały wyłączone 
spod uprawy, ale na któ-
rych  dokonuje się odpo-

wiednich zabiegów agro-
technicznych. Działka 
rolna to : zwarty obszar 
gruntu rolnego, na którym 
prowadzona jest  jedna 
uprawa, o powierzchni 
nie mniejszej niż 0,10 ha, 
wchodzący w skład go-
spodarstwa rolnego. 

Dokumenty potrzebne 
do wypełnienia wnio-
sku: 

-Numer identyfikacyjny 
gospodarstwa. 

-Dane osobowe  / NIP, 
Pesel /. 

-Aktualny wypis z reje-
stru gruntów. 

-Dokładnie obliczone po-
wierzchnie działek rol-
nych. 

Pracownicy Powiatowego 
Zespołu  Doradztwa Rolni-
czego w Rybniku  służą 
doradztwem i pomocą przy 
wypełnianiu wniosków o 
dopłaty bezpośrednie, nasz 
adres: Rybnik ul. Białych 7 
codziennie  w godz. 7.30 – 
15.30. tel.(32)7395144. 

ODR RYBNIK 

Gdzie składać wnioski: Agen-
cja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa - Biuro 
Powiatowe w Rybniku, ul. 
Białych 7, tel. (32) 4239930 

UNIJNE DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 
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Od 15 marca 2006 r. rol-
nicy mogą składać wnio-
ski o dopłaty bezpośred-
nie do gruntów rolnych w 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Kto może ubiegać się o 
dopłaty  bezpośrednie: 

-Osoba fizyczna, osoba 
prawna, jednostka nie 
posiadająca osobowości 
prawnej. 

-Posiada gospodarstwo 
rolne o minimalnej łącz-
nej powierzchni użytków 
rolnych co najmniej 1 ha, 
a powierzchnia działek 
rolnych wynosi co naj-
mniej 0,10 ha. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 
Urząd Gminy Gaszowice 
informuje, iż w miesiącu 
kwietniu br. będzie ogło-
szony przetarg ustny nie 
ograniczony na sprzedaż 
12 nieruchomości grunto-
wych niezabudowanych 
położonych pomiędzy 
ulicą Powstańców a ulicą 
Sobieskiego w miejsco-
wości Czernica. W/w 
nieruchomości w miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy przeznaczone są 
pod budownictwo jedno-
rodzinne i usługi nie-
uciążliwe. Powierzchnia 
nieruchomości wynosi od 
814 m2 do 1127 m2. Cena 
1m2 będzie wynosiła ok. 
19,00 zł + 22 %  podatek 
VAT. 

Również w miesiącu ma-
ju br. przewiduje się ogło-
szenie przetargu ustnego 
nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudo-
wanych w miejscowości 
Piece. Przedmiotowe nie-
ruchomości położone są 
pomiędzy ul. Krzywą, ul. 
Żytnią i ul. Rydułtowską. 
Wielkość nieruchomości 
waha się w granicach 800 
m2. Nieruchomości w 
miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego przeznaczone są pod 
budownictwo jednoro-
dzinne i usługi nieuciążli-
we. 

Dodatkowych informacji 
o nieruchomościach moż-
na uzyskać osobiście w 
Urzędzie Gminy Gaszo-
wice w Referacie Rolnic-
twa pokój nr 20 lub tele-
fonicznie (032)  430 55 
93, (032)  430 55 67 
wew.121. 

B.Ł. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich w Czernicy i 
Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych działają-
ca na terenie powiatu ryb-
nickiego pod patronatem  
Wójta Gminy Gaszowice  
ORGANIZUJE w dniu        
8 kwietnia 2006r.                
o godz.15.30 SPOTKA-
NIE Z POCZĘSTUN-
KIEM dla osób niepełno-
sprawnych posiadających 
orzeczenie o niepełno-
sprawności (ZUS, KRUS 
oraz Powiatowego  Ze-
społu do Spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawno-
ści). Na spotkaniu zostaną 
omówione możliwości 
dofinansowania ze środ-
ków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, z 
których mogą skorzystać 
osoby niepełnosprawne. 
Spotkanie odbędzie się w 

Gimnazjum na  Piecach, 
przy ul. Rydułtowskiej 9. 
Zainteresowane osoby 
prosimy zgłaszać w 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Gaszowicach 
tel. (032) 43 055 93 do 
dnia 24.03.06r., celem 
przygotowania posiłku i 
zdiagnozowania osób nie-
pełnosprawnych na tere-
nie Gminy Gaszowice. 

ZAPRASZAMY wszyst-
kich zainteresowanych 
mieszkańców!  

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 



Dnia 25 stycznia 2006r. 
opublikowana została 
ustawa  o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzin-
nych, wprowadzającą jed-
norazową zapomogę z 
tytułu urodzenia dziecka. 
Zmiana ta weszła w życie 
9 lutego 2006r. 

Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się 
dziecka (popularnie nazy-
wana: „becikowe”) zgod-
nie z  ustawą o świadcze-
niach rodzinnych, jest 
świadczeniem rodzinnym. 

Świadczenia rodzinne są 
wolne od podatku docho-
dowego.  

Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się 
dziecka w wysokości 
1000,00zł przysługuje: 
matce, ojcu albo opieku-
nowi prawnemu. 

Wniosek o jednorazową 
zapomogę można złożyć 
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Gaszowicach w 
terminie 3 miesięcy od 
urodzenia dziecka. O 
świadczenia mogą się 

więc ubiegać rodziny, na 
dzieci urodzone 9 listopa-
da 2005r. i później. Wnio-
sek złożony po terminie 
będzie pozostawiony bez 
rozpoznania. 

Do pisemnego wniosku 
osoba powinna dołączyć 
następujące dokumenty: 

1. dokument potwier-
dzający tożsamość osoby 
ubiegającej się o przyzna-
nie zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka, 

2. skrócony odpis aktu 

 „BECIKOWE” DLA KAŻDEGO NIEMOWLAKA 

TURNIEJ SANSHOU  
ganiem czuwał sędzia 
główny – pan Dariusz 
Dłużewski (sędzia III 
stopnia w PZWS). 

Turniej ten stanowił ostat-
ni etap eliminacji człon-
ków stowarzyszenia do 
drużyny zawodników re-
prezentujących klub, swo-

je miasta i gminy, a  w 
ostateczności również             
i województwo śląskie 
na zawodach krajowych i 
zagranicznych. 

Najlepszy zawodnik tur-
nieju: Krystian Skowroń-
ski (Ornontowice). 

Klasyfikacja punktowa 

I Turniej  Sanshou 
S.D.S.W. „Tao” odbył się 
26 lutego 2006 r. w hali 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ra-
dlinie.  W zawodach 
uczestniczyło osiemdzie-
sięciu zawodników w 
wieku 7-30 lat oraz dwoje 
sześciolatków w walce 
pokazowej, zamykającej 
rozgrywki. Była to kolej-
na okazja do spotkania 
członków z wszystkich 
sekcji stowarzyszenia: 
Radlin, Gaszowice, Or-
nontowice, Pszów i Ryb-
nik-Niedobczyce. 

Turniej przeprowadzony 
został w systemie walk 
indywidualnych oraz dru-
żynowym, gdyż na zakoń-
czenie wyłoniono najlep-
szą sekcję stowarzysze-
nia, którą została sekcja 
„Gaszowice”. Regulamin 
zawodów był zbieżny z 
regulaminem walk sporto-
wych obowiązującym w 
Polskim Związku Wu 
Shu. Nad jego przestrze-
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poszczególnych sekcji: 

Gaszowice – 40 pkt 

Ornontowice – 24 pkt 

Radlin – 19 pkt 

Niedobczyce – 10 pkt 

Pszów – 9 pkt 

 

urodzenia dziecka lub 
inny dokument urzędowy 
potwierdzający datę uro-
dzenia dziecka, 

3. pisemne oświadczenie, 
że na dziecko nie została 
już pobrana jednorazowa 
zapomoga (np. przez dru-
giego z rodziców w innej 
instytucji). 

Do 6 marca b.r. wniosek 
tutejszym OPS-ie złożyło 
26 uprawnionych, a do 
dnia 28 lutego wypłacono 
18świadczeń.            OPS 



regulaminu. Po stwierdze-
niu jego kompletności 
spisana zostaje umowa 
dotacji pomiędzy Dotują-
cym tj. Gminą Gaszowice 
a Dotowanym tj. właści-
cielem budynku. 

Wnioski można składać w 
nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 listopada. Dota-
cję udziela się w kwocie 
odpowiadającej 100% 
kosztów związanych z 
składowaniem i utylizacją 
materiałów zawierających 
azbest na składowisku 
odpadów, nie większej 
jednak niż 500,00 zł. 

Wnioski o udzielenie do-
tacji będą rozpatrywane w 
kolejności wpływu i w 
miarę posiadanych środ-
ków w budżecie gminy. 

W bieżącym budżecie 
zabezpieczono środki w 
wysokości 10.000,00 zł. 

Ponadto warto tutaj przy-
pomnieć, że środki na 
utylizację elementów 
azbestowych związanych 
z transportem pozyskać 
można z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska.  

Wszystkich szczegóło-
wych informacji dotyczą-
cych wniosku oraz za-
łączników do wniosku 
udziela Referat Ochrony 
Środowiska Urzędu Gmi-
ny Gaszowice. 

Referat Ochrony Środowiska 

Od 10.01.2006r. przepro-
wadzono malowanie sali 
w Piecach. W imieniu 
użytkowników tj. Sekcji 
Tenisa Stołowego, dzieci 
korzystających ze świetli-
cy, KGW w Piecach            
i swoim własnym chcia-
łam serdecznie podzięko-
wać sponsorom dzięki, 
którym mamy teraz na-
prawdę ładne wnętrze. 
Szczególne podziękowa-
nia dla: Pana Jacka Czo-
galla, Henryka Bugdol i 
Kazimierza Daniluk oraz 
wszytkim którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczy-
nili się do remontu. Dzię-
kuje też Paniom z Koła 
Gospodyń za pomoc przy 
sprzątaniu, gospodarzowi 
obiektu a w szczególności 
Pani Justynie Dobrzyń-
skiej na której pomoc 
zawsze mogę liczyć. 
Dziękuję !!!            Sołtys 

DOTACJA DLA DEMONTUJĄCYCH „AZBEST” 
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W związku z dużymi 
kosztami demontażu ele-
mentów azbestowych 
Rada Gminy Gaszowice 
podjęła uchwałę w spra-
wie: „Regulaminu udzie-
lania dotacji z Gminnego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

Dotacje będą udzielane 
osobom fizycznym, nie 
będącym przedsiębiorca-
mi na realizację przedsię-
wzięć dotyczących usu-
wania z budynków ele-
mentów azbestowych lub 
materiałów zawierających 
azbest w zakresie składo-
wania i utylizacji materia-
łu na składowisku odpa-
dów. Osoba fizyczna 
ubiegająca się o dotację, 
składa wniosek wraz  z 
załącznikami do Wójta 
Gminy. Następnie pra-
cownicy sprawdzają jego 
zgodność z założeniami 

ŻYŁ WŚRÓD NAS: WILIBALD BYWALEC 
Wilibald Bywalec urodził 
się 20 stycznia 1935 roku 
w Gaszowicach w rodzinie 
Franciszka i Eulalii Bywa-
lec, z domu Lepiarczyk. 
W roku 1942 rozpoczął 
naukę w Szkole Podstawo-
wej w Knurowie. Po wy-
zwoleniu w 1945 roku 
kontynuował naukę w 
Szkole Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Gaszowi-
cach. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej w 1948 
roku rozpoczął naukę w 
Liceum Ogólnokształcą-
cym w Rydułtowach, w 
którym uzyskał świadec-
two dojrzałości. Pracował 
w Rybnickiej Fabryce Ma-

szyn, odbył służbę woj-
skową, pracował również 
w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Budownictwa 
Miejskiego w Rybniku jak 
również jako ekonomista 
w Rybnickich Zakładach 
Metalowych Huta Silesia. 
W roku 1972 przeszedł 
szkolenie związane z pro-
jektem nowego podziału 
administracyjnego kraju.  

1 stycznia 1973 roku objął 
stanowisko Naczelnika 
Gminy Gaszowice. W cza-
sach odrodzenia samorzą-
du w roku 1990, został 
wybrany Wójtem Gminy 
Gaszowice. Funkcję tę 
pełnił do 1992 roku. Za 

swą działalność zawodo-
wą i społeczną został uho-
norowany odznaczeniami 
państwowymi, odznakami 
i dyplomami. Zmarł 23 
listopada 2005r. Każdy z 
nas pewnie w inny sposób 
zapamiętał naszego przy-
jaciela, kolegę i współpra-
cownika, sąsiada. Odszedł 
jak żył, starając się nie 
absorbować  sobą uwagi, 
jakby przepraszając, że 
jest powodem troski. Wili-
bald był człowiekiem z 
charyzmą, podającym 
przyjacielską dłoń, ofiaru-
jąc pomoc z uśmiechem i 
radością. Wielka życzli-
wość i serdeczność, tak 

najkrócej można scharak-
teryzować. Będziemy go 
pamiętać jako wspaniałe-
go człowieka, pełnego 
pomysłów, jako druha 
działającego w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych, 
jako działacza klubu spor-
towego „ Dąb Gaszowice” 
i członka Koła Łowieckie-
go. Kierował naszą Gminą 
przez 19 lat. Były to lata 
trudne. Zmieniał się w tym 
czasie system. On, Wili-
bald Bywalec zawsze 
sprawy naszej gminy sta-
wiał na pierwszym miej-
scu. Swoje najlepsze lata 
poświęcił Gminie Gaszo-
wice.                 c.d.str.5 

REMONT SALI 



W lutym 2006r. Wójt Gminy Gaszowice — Andrzej Kowal-
czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczysto-
ściach: 

26.01 -  Dzień Śląski zorganizowany przez SP Czernica. 

27.01 - uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka zorgani-
zowane przez uczniów SP Szczerbice. 

30.01 - spotkanie z przedstawicielami PZPN Racibórz. 

31.01 - podpisano umowę z Urzędem Pracy na roboty pu-
bliczne. 

14.02 - spotkanie robocze z sołtysami. 

16.02 - otwarcie nowo wyremontowanej Winiarni w Piecach. 

20.02 -spotkanie w UM Rydułtowy w sprawie zawarcia poro-
zumienia międzygminnego, polegającego na obsłudze terenu 
Gminy Gaszowice przez  straż miejską z Rydułtów. 

Gminy Gaszowice liczbę 
45 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu z wyjąt-
kiem piwa przeznaczo-
nych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży. 

 2. Ustala się na terenie 
Gminy Gaszowice liczbę 
20 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu z wyjąt-

kiem piwa przeznaczo-
nych do spożycia w miej-
scu sprzedaży. 

 3. Punkt sprzedaży napo-
jów alkoholowych nie 
może znajdować się: 

- w bezpośrednim są-
s iedztwie placówek 
oświatowo - wychowaw-
czych, ośrodków zdrowia 
i miejsc kultu religijnego. 

- w lokalach gastrono-
micznych położonych w 

Z KALENDARZA WÓJTA 

UCHWALONO NA SESJI RADY GMINY 

cd.str.4    Żył Wśród Nas 

Nie odszedł na zawsze – 
co najwyżej odeszło ciało, 
jednakże jego myśli, idee 
które mu przyświecały  za 
życia są nieśmiertelne. Pa-
trzy teraz na nas z wysoko-
ści nieba wraz z Józefem 
Piechulą, Franciszkiem 
Wieczorkiem, ks. Arnol-
dem Woźnicą, Władysła-
wem Dworaczkiem i wie-
loma innymi zasłużonymi 
dla naszej gminy. 
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Rada Gminy Gaszowice 
ustala dla terenu gminy 
liczby punktów sprzedaży 
napojów o zawartości po-
wyżej 4,5 % alkoholu z 
wyjątkiem piwa przezna-
czonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i 
w miejscu sprzedaży oraz 
zasad usytuowania na tere-
nie gminy miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów 
alkoholowych. 

 1.Ustala się na terenie 

pobliżu dróg publicz-
nych o ile przed lokala-
mi tymi nie ma odpo-
wiednich zabezpieczeń 
w postaci barierek, łań-
cuchów itp. 

- na placach targowych, 
parkingach, dworcach 
komunikacji kolejowej, 
w parkach.  

Biuro Rady 

PO REGON DO RYBNIKA 
Od dnia 02.01.2006r. wnio-
ski RG-1 o wpis do rejestru 
REGON składane przez 
osoby fizyczne wraz z 
wnioskiem o wpis do ewi-
dencji działalności gospo-
darczej można przesyłać do 
Oddziału w Rybniku na 
adres: Urząd Statystyczny 
w Katowicach Oddział w 
Rybniku ul. Chrobrego 6, 
44-200 Rybnik 

Wszystkie wnioski wpły-
wające do oddziału będą 
rejestrowane na miejscu, a 
zaświadczenia o numerze 
identyfikacyjnym REGON 
wysyłane pocztą. Wnioski 

przesłane do Urzędu w 
Katowicach będą realizo-
wane na dotychczasowych 
zasadach. W Oddziale w 
Rybniku przedsiębiorcy 
będą mogli załatwić 
wszystkie formalności 
związane z nadaniem  
numeru REGON, zgłosze-
niem zmian lub likwidacji 
działalności. Zaświadcze-
nia o numerze REGON są 
wydawane w tym samym 
dniu, a w uzasadnionych 
przypadkach w terminie 
do 7 dni od momentu zło-
żenia wniosku. 

G.B.  

LKS DĄB GASZOWICE, boisko Pie-
ce, przedmecz juniorów 1,5 godz. przed 
meczem głównym: 

- 26.03 godz.15:00 - Start Pietrowice Wielkie; 

- 9.04 godz.16:30 - Przyszłość II Rogów; 

- 23.04 godz.17:00 -LKS Lyski; 

- 3.05 godz.17:00 - Włókniarz Nędza; 

- 7.05 godz.17:00 - Buk Rudy Wielkie;  

- 21.05 godz.17:00 - LKS Krzyżkowice; 

- 4.06 godz.17:00 - Unia Turza Śląska;  

- 15.06 godz.17:00 - KS Kornowac. 

LKS ZAMECZEK CZERNICA, bo-
isko Czernica, nie posiada juniorów: 

- 26.03 godz.15:00 - MKS 05 II Krzanowice; 

- 9.04 godz. 16:30 - LKS Zabełków; 

- 23.04 godz.17:00 - LKS Bolesław; 

- 3.05 godz.17:00 - Wypoczynek Buków; 

- 14.05 godz.17:00 - LKS Grzegorzowice;  

- 28.05  godz.17:00- LKS Rudnik; 

- 4.06 godz. 17.00 - - LKS Owsiszcze. 

TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 



Zarząd Klubu LKS „DĄB” Ga-
szowice informuje, że w dniu 
4.03.2006 r. odbyło się Zebranie 
Sprawozdawcze z działalności 
sportowej za rok 2005. Na zebra-
niu tym obecny był Wójt Gminy 
Gaszowice p. Andrzej Kowal-
czyk, który pozytywnie ocenił 
działalność Zarządu. Uzupełnio-
no skład Zarządu, a jego nowym 
członkiem został p. Paweł Woja-
czek. Zarząd Klubu składa po-
dziękowanie za pomoc finanso-
wą i materialną wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do rozwoju i 
promowania naszego Klubu na 
terenie Gminy i poza jego grani-
cami. Szczególnie dziękujemy: 

- Andrzejowi Kowalczyk – Wój-
towi Gminy Gaszowice,  

- Henrykowi Bugdol – właścicie-
lowi firmy LORKEN-TECH, 

- Jackowi Czogalla – właścicielo-
wi firmy MCJ, 

- Janowi Skupień – właścicielowi 
firmy DRÓGBUD, 

- Kazimierzowi Daniluk, 

- Karolowi Komor, 

- Józefowi Zdziebczok, 

którzy są członkami honorowymi 
Klubu LKS „DĄB” Gaszowice. 

Dziękujemy pani Gabrieli Ośli-
zło sołtysowi wsi Piece, Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Piecach, 
państwu Agacie i Romanowi 
Szymkiewicz za pomoc przy or-
ganizowaniu różnych imprez. 

Za wielki wkład przy budowie 
ogrodzenia boiska w Piecach 
Zarząd dziękuje p. Konradowi 
Kuśka, Józefowi Kurko i Henry-
kowi Mazurek. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

prezes Antoni Bugdol 
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Urząd Gminy Gaszowice 
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LKS ŁUKÓW ŚLĄSKI, boisko 
Łuków Śląski,  przedmecz juniorów 
2 godz. przed głównym meczem: 

- 9.04 godz.15.00 - KS WIELOPOLE; 

- 30.04 godz.16.00 - JEDNOŚĆ GRA-
BOWNIA; 

- 14.05 godz.16.30 - GRANICA RUP-
TAWA; 

- 28.05 godz.17.00 - HADEX SZERO-
KA; 

- 11.06 godz.17.00 - ZUCH ORZEPO-
WICE; 

-  18.06 godz.17.00 - PŁOMIEŃ CZU-
CHÓW. 

KS SZCZERBICE, boisko Szczerbice, 
przedmecz juniorów 2 godz. przed 
głównym meczem: 

- 16.04 godz.15.30 - KP KAMIEŃ; 

-30.04 godz.16.00-DĄB DĘBIEŃSKO; 

- 21.05 godz.16.30 - UNIA KSIĄŻNI-
CE; 

- 18.06 godz.17.00 - JEDNOŚĆ RO-
GOŹNA. 

Terminarz przedstawia mecze piłkar-
skich klubów z terenu Gminy Gaszowi-
ce rozgrywanych na własnym boisku  
w rundzie wiosennej. 

Należy się liczyć z możliwością zmian 
w terminarzu. 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 

JESTEŚMY  W  SIECI  WEB :  

WWW .GASZOWICE .ROW .PL  

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 

 

W związku z planowanym ogłoszeniem 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego konkursu na projekty 
stypendialne dla studentów na semestr 
letni roku akademickiego 2005/2006, 
informujemy studentów zamieszkałych 
na terenie Gminy Gaszowice, których 
dochód w rodzinie nie przekracza 504 
zł na członka rodziny (zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego za 2004 rok) aby 
skontaktowali się osobiście z Referatem 
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia 
pok.315 w Starostwie Powiatowym w 
Rybniku przy ul. 3 Maja 31. 

GCI 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DĘBU 
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DOWODY 
DO WYMIANY  
Referat meldunkowy 
Urzędu Gminy Gaszowi-
ce przypomina o ko-
nieczności wymiany w 
2006 roku dowodów oso-
bistych wydanych w la-
tach 1992-1995. 

Bezwarunkowo powinny 
zostać wymienione do-
wody wydane w latach 
1962-1991 o serii: ZN, 
TK, AB, JB i WL. 

Wnioski o wydanie do-
wodu osobistego pobrać 
można w Urzędzie Gmi-
ny. Ostateczny termin 
wymiany dowodów oso-
bistych wydanych w la-
tach 1996-2000 to 31 
grudnia 2007 r. 

Referat Meldunkowy 


