
Drodzy Mieszkańcy, 

W ostatnim czasie kilka wy-
darzeń zdominowało naszą 
lokalną społeczność. Zakoń-
czyły się rozgrywki piłkar-
skie w klasach A, B, C. Na-
sze drużyny różnie sobie 
radziły. Sukcesem zakończył 
się sezon dla drużyny senio-
rów KS Szczerbice. Drużyna 
uzyskała upragniony awans 
do klasy B. Bardzo wysoko 
(2 miejsce) uplasowała się 
drużyna „Dąb” Gaszowice w 
klasie A, co jednak nie po-
zwoliło awansować. Dobrze 
sp i s a ł a  s i ę  d r uż yna 
„Zameczek” Czernica zaj-
mując miejsce w środku 
tabeli. Trochę martwią wyni-
ki naszych trampkarzy i ju-
niorów. Działacze klubowi 
muszą sobie zdawać sprawę, 
że wyniki drużyn młodzie-
żowych to podstawa finan-
sowania klubów sporto-
wych. Bardzo dobrze spisała 
się w rozgrywkach II ligii 
tenisa stołowego drużyna 
„Dąb” Gaszowice zajmując 
ostatecznie 3 miejsce. Za-
chęcam wszystkich kibiców 
do licznego udziału w przy-
szłych rozgrywkach. 

Cieszą sukcesy naszych 
młodych talentów muzycz-
nych. Na festiwalu Mło-
dych Talentów w Rybniku  
zwyciężyła Paulina Rasz-
czyk ze Szczerbic, zaś w 
innym konkursie Mateusz 
Piecowski uplasował się 
na 2 miejscu. Także inne 
zespoły działające na tere-
nie szkół podstawowych, 
gimnazjum, Ośrodka Kul-
tury Zameczek zajmują 
wysokie miejsca na prze-
glądach rejonowych i wo-
jewódzkich. 
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Na zdjęciach od góry: 

1- świeżo pomalowany 
przystanek w Piecach. 

2 - Policyjny Sznupek ba-
wi się z dziećmi. 

3 - Laureaci Piecowska 
2007odbierają nagrody. 
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obdarowując ich cukierkami. 

Kolejnym wyjątkowym dniem 
w naszym przedszkolu był 
dzień 9 czerwca. Był to tzw. 
„Dzień pierwszych kroków”. 
W tym dniu do przedszkola 
zaproszono nowoprzyjęte 
dzieci wraz z rodzicami. Ce-
lem tego spotkania było po-
znanie przez nowych przed-
szkolaków otoczenia przed-
szkolnego, by w ten sposób 
umożliwić im łagodny start w 
grupie przedszkolnej. 

Dzieci wraz z rodzicami po-
znali sale i plac zabaw, gdzie 
maluchy mogły się swobodnie 
pobawić i wziąć udział w za-
bawie zorganizowanej przez 
nauczycielki. Był również 
słodki poczęstunek, a na ko-
niec każdy nowy przedszkolak 
otrzymał na pamiątkę mały 
drobiazg i zaproszenie na po-
nowne spotkanie we wrześniu. 

Przedszkole Gaszowice  

Plan Półkolonii Letnich: 

SZKOŁA PODSTAWOWA w 
Gaszowicach - 27.06.07r.   
Wycieczka autokarowa do 
Aquaparku w Skoczowie. 

SZKOŁA PODSTAWOWA w 
Czernicy - 25.06 - 29.06.07r. 
Wycieczki: w góry, na basen, 
wycieczka rowerowa, do stad-
niny koni oraz zajęcia rekre-
acyjne w szkole, rożno.  

OŚRODEK KULTURY ZA-
MECZEK w Czernicy - 02.07 - 
06.07.07r. 

Zajęcia plastyczne, zajęcia ta-
neczne, gry i zabawy, spacer, 
wycieczka rowerowa, zajęcia 
na wolnym powietrzu - plener  
plastyczny, mini piknik - ogni-
sko. Kierownik - dyr. B. Woł-
czyk 

PÓŁKOLONIE PROFILAK-
TYCZNE - 02.07 - 06.07.07r. 
Wycieczki autokarowe: do 
Beskidu Śl. (wejścia na Czan-
torię, gry i zabawy na szczycie, 
zjazd torem saneczkowym), 
wyjazd do zamku w Mosznej 
(zwiedzanie parku rodendrono-
wego, jazda konna w stadninie 
koni), wycieczka do Parku 
Rozrywki „PLAZA” na projek-
cję filmu, po powrocie ognisko 
w Czernicy, wyjazd do Wapie-
nicy (wspólne zabawy i ogni-
sko z harcerzami), wyjazd do 
Aquaparku w Tarnowskich 
Górach. Chętni mogą się rów-
nież zapisać na Nieobozową 
Akcję Letnią do Wapienicy w 
lipcu i sierpniu. Kierownik - P. 
A. Wawoczny 

SOŁECKIE PÓŁKOLONIE w 
Piecach - 09.07 - 13.07.07r. 

Wyjazd do Ustronia Zawodzia 
do Leśnego Parku Niespodzia-
nek, wyjazd do Radzionkowa 
do Domu Chleba - własny wy-
piek, wycieczka do Rud - zwie-
dzanie kompleksu parkowego i 
kolejki wąskotorowej, wyjazd 
do Czernicy  - zabawy i ogni-
sko z harcerzami, podsumowa-
nie czasu spędzonego na półko-
lonii.  Podczas każdego dnia 
dzieci otrzymują posiłek w 

postaci kanapek lub kołaczy-
ka, słodycze oraz napoje. 
Kierownik - Sołtys G. Ośli-
zło. Ilość miejsc ograniczona. 

Opłata - 15,00zł za pierwsze 
dziecko, drugie dziecko z 
rodzeństwa - 10,00zł. 

SOŁECKIE PÓŁKOLONIE 
w Łukowie Śl. (OSiR) - 01.08 
- 14.08.07r. Dwie wycieczki 
autokarowe: do Ustronia - 
Równica, Leśny Park Niespo-
dzianek, Stadnina Koni w 
Ochabach, Buków - wyciecz-
ka do Mini ZOO, rajd rowe-
rowy szlakiem Cystersów, 
spotkania z ciekawymi ludź-
mi, konkursy i zabawy. Pół-
kolonie bezpłatne. Dzieci 
otrzymywać będą drugie śnia-
danie oraz napoje chłodzące. 
Zapisy u P.P. Teresy Zdrza-
łek, Małgorzaty Mielimonki i 
Adama Grzelca. Termin zapi-
sów do 15 lipca. Kierownik - 
Sołtys A. Grzelec. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
w Szczerbicach - 20.08. - 
24.08.05r. Wycieczka do 
Bielska - Szyndzielnia, wy-
cieczka rowerowa, stadnina 
koni w Pstrążnej, wycieczka 
do Chorzowa - ZOO oraz do 
Rud - Dymarki. Kierownik - 
P. G. Krakowczyk. 

GIMNAZJUM w PIECACH - 
20.08 - 24.08.07r. Wyjazd na 
tor gokardowy do Rybnika, 
wycieczka rowerowa: Rybnik 
- Stodoły - wejście na basen, 
wycieczka do Mosznej - 
zwiedzanie zamku i ogrodu, 
wycieczka rowerowa do Ryb-
nika - Elektrowni - gry, zaba-
wy, ognisko, Cinema City 
Center - Rybnik.    

OŚRODEK KULTURY w 
Gaszowicach - w okresie wa-
kacyjnym dzieci i młodzież 
mogą korzystać nieodpłatnie 
z siłowni oraz sali do gry w 
piłkę, z boiska do gry w siat-
kę plażową, boiska do piłki 
koszykowej obok ośrodka, 
skate parku w godzinach 
otwarcia ośrodka. Danuta Fojcik 

WAKACJE W GMINIE 
„Mamo, tato pobaw się ze 
mną” – pod takim hasłem 
odbył się 19 maja na nowym 
przedszkolnym placu zabaw 
festyn rodzinny. Impreza 
prowadzona przez dwóch 
clownów była dla rodziców 
okazją do dobrej zabawy z 
dziećmi. Odbyły się wystę-
py przedszkolaków, zaba-
wy, konkursy i poczęstunek. 
To sobotnie popołudnie 
minęło sympatycznie i słod-
ko, każdy maluch na poże-
gnanie otrzymał czekoladę 
niespodziankę od pani Se-
kretarz i pana Wójta. 

Dzień Dziecka w naszym 
przedszkolu był również 
dniem pełnym radości, za-
bawy i niespodzianek. Wiel-
ką frajdą dla przedszkola-
ków okazał się dmuchany 
zamek ustawiony na placu 
zabaw. I tym razem o na-
szych przedszkolakach i ich 
święcie pamiętał pan Wójt, 

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA 

W roku szkolnym 05/06  
w Szkoła Podstawowa w 
Gaszowicach złożyła 
wniosek i deklarację do 
Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej powołanej 
przy Śląskim Kuratorze 
Oświaty wyłaniającej 
kandydatury szkół pod-
stawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimna-
zjalnych do uczestnictwa 
w edycji projektu MEiN 
„Pracownia komputerowa 
dla szkół w roku 2006„ 
realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, a 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Dokumentację do projek-
tu przygotowała nauczy-
cielka informatyki mgr 
Romana Kuźnik przy 

współudziale Pani Dyrektor 
mgr Sylwi Mazurek i Orga-
nu Prowadzącego Szkołę. 

W lutym szkoła otrzymała 
informację o wygranym 
projekcie. W miesiącu 
czerwcu rozpoczęły się 
pierwsze prace przygoto-
wawcze tj. okablowania 
pracowni i przygotowania 
stanowisk do nowych kom-
puterów. Pracownia będzie 
wyposażona w 10 kompute-
rów IBM PC, serwer, dru-
karkę sieciową, skaner, wi-
deoprojektor, komputer 
przenośny. 

W nowym roku szkolnym 
2007/2008 uczniowie uczyć 
się będą na lekcjach infor-
matyki na nowych kompu-
terach. Życzymy powodze-
nia! 

Romana Kuźnik 



PRZYJACIELE NIOSĄ RADOŚĆ 

Chór „Bel Canto” 15 maja 
b.r. gościł w Domu Opieki w 
Jakubowicach, w którym 
przebywają osoby wymagają-
ce całodobowej opieki. Ośro-
dek mieści się w pięknym, 
zabytkowym pałacu z XVIII 
w., otoczony parkiem z prze-
pięknym starodrzewiem. Dy-
rektorem ośrodka jest pani dr 
nauk medycznych Jolanta 
Moroń-Świerszcz. Chórzyści 
odwiedzili pensjonariuszy z 
Koncertem Pieśni Maryjnych 
połączonym  z Nabożeń-
stwem Majowym, które było 
również poświęcone rocznicy 
urodzin Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Pod dyr. pana Janu-
sza Budaka wykonaliśmy 
kilka pieśni Maryjnych oraz 
dwa utwory ku czci Jana 
Pawła II. Akompaniowała dh 
Barbara Budak i dh Euge-
niusz Piecowski. Na życzenie 
pani dyrektor wykonaliśmy 
„Nabucco” Verdiego. W 
imieniu chóru powitał zebra-
nych słuchaczy dh Bronisław 
Gębalczyk, przedstawiając 
krótką historię działalności 
chóru. Podziękował pani dy-
rektor, ks. Józefowi Krawczy-
kowi, całemu personelowi za 
wielki trud i poświęcenie oraz 
niesienie radości i dobroci 
chorym. Prezes chóru dh Da-
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niela Merkel wręczyła w imie-
niu chórzystów na ręce pani 
dyrektor wiązankę kwiatów. 
Po Nabożeństwie Majowym  
zaproszono nas na ciastka, 
kawę, owoce oraz poczęstowa-
no nas szampanem i czerwo-
nym winem.  

Wyjazd do Jakubowic był 
kontynuacją 60-tych urodzin 
ks. Józefa Krawczyka z nie-
dzieli 18.03.2007r. byłego 
proboszcza parafii Lyski, któ-
ry od wielu lat jest honoro-
wym członkiem naszego chó-
ru. Obecnie jest pensjonariu-
szem, a zarazem kapelanem                         
i duszpasterzem Domu Opieki. 
Swój jubileusz ks. Józef cele-
brował w parafialnym kościele 
Grudni Wielkiej. Wówczas 
uświetniliśmy tę uroczystą 
mszę św. swoim śpiewem                           
i obecnością. Po mszy św. 
zaproszono nas na pyszny po-
częstunek, na którym ks. Józef 
zaprosił nas na to Nabożeń-
stwo Majowe. Odwiedziny w 
Ośrodku Pomocy były dla 
pensjonariuszy i licznie zgro-
madzonych okolicznych 
mieszkańców oraz dla samych 
chórzystów miłym przeży-
ciem, które na długo pozosta-
nie w pamięci. 

Adelajda Porembska 

Ostatnie występy chóru 
„Bel Canto” to także pokaz 
dużego profesjonalizmu, 
zaś występ na koncercie w 
Szczerbicach został przyję-
ty owacyjnie. 

Trwa sezon lotów gołębi 
pocztowych. Warunki po-
godowe, częste burze, spra-
wiają, że część naszych ho-
dowców została pozbawio-
na wielu swoich ulubień-
ców. Jednak znając charak-
tery hodowców z terenu 

naszej gminy myślę, że 
podsumowanie sezonu bę-
dzie radosne. 

Wierzę, że wspomniane 
sprawy sprawią, że wszyscy 
przyczynimy się jeszcze 
bardziej do rozwoju sportu, 
rekreacji i kultury na tere-
nie naszej gminy. 

Z serdecznymi pozdrowie-
niami 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

LOKALNE SUKCESY C.D. 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców Gminy Gaszowice na festyn „X DNI 
CZERNICY”. W programie: 

16.00-16.30 Występ zespołu Losers; 16.30-17.30 Program dla dzieci; 

17.30-18.15 Biesiada Olżańska; 18.15-19.00 Występy dzieci i młodzieży  

19.00 GWIAZDA WIECZORU!!! ZESPÓŁ „REDLIN”  

 20.15 Zabawa taneczna. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

OGŁOSZENIE 

Ośrodek Kultury i  Sportu 
w Gaszowicach organizuje 
w dniu 07.07.2007r. wy-
cieczkę do Krakowa.           
W programie wycieczki 
zwiedzanie Wawelu, Su-
kiennic, Kościoła Mariac-
kiego oraz spacer po rynku 
i mieście w drodze powrot-
nej zwiedzanie Santuarium 
w Łagiewnikach.      Wy-
jazd o godzinie 7:00 z par-
kingu OKiS-u. Koszt: 30 zł. 
od osoby. Zapisy w kawiar-
ni Ośrodka Kultury. Zapra-
szamy wszystkich chęt-
nych! 

OKiS 

UWAGA !!! 

 Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję Wójta dot. sty-
pendiów o charakterze edukacyjnym za rok szk. 2006/07, 
mogą ponownie składać  rachunki do GZOSziP w Szkole 
Podstawowej w Gaszowicach do 15.07.07r.    

 Danuta Fojcik 

OGŁOSZENIE 

W związku z zaostrzeniem 
przez NFZ wymagań doty-
czących aktualizacji danych 
zawartych w deklaracjach 
p ros imy mieszkańców              
o zgłaszanie się w Ośrodku 
Zdrowia celem sprawdzenia   
i uzupełnienia deklaracji. 
Dotyczy to w szczególności 
osób, które w momencie za-
pisywania się były ubezpie-
czone przez rodziców lub 
współmałżonków, a obecnie 
pracują lub są zgłoszone w 
Urzędzie Pracy, a także osób, 
które wpisały nazwisko dr 
Krynickiego jako lekarza 
rodzinnego. Ośrodek czynny 
w dni powszechne od 8:00 
do 18:00.                            OZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med – Jolan” 

zaprasza 

Kobiety urodzone w latach 1938 – 1957 na  

BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ 

Opłacaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

UWAGA!!!! Od ostatniego badania w ramach Programu NFZ mu-
szą upłynąć pełne 2 lata. 

Badanie może być wykonane po upływie 1 roku: 

- pacjentkom, którym zalecono kontrolne badanie za 1 rok. Proszę 
dostarczyć kserokopię opisu tego badania. 

- pacjentkom, u których w rodzinie stwierdzono raka piersi ( u mat-
ki, siostry, córki ) 

Z badań w ramach tego programu wykluczone są pacjentki leczone 
w Poradniach Chorób Piersi i pacjentki leczone z powodu rozpozna-
nego raka piersi. 

 Miejsce akcji: Ośrodek Kultury i Sportu Gaszowice 

Czas akcji: 16 – 18 Lipca 2007r. 

Rejestracja osób: Gminne Centrum Informacji – Urząd Gminy lub 
telef. (032) 43-27-140 wewn. 144  
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12 czerw-
ca Gimna-
zjum im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach otrzy-
mało nowoczesną pracownię 
komputerową wraz z oprogra-
mowaniem. Wszystko w ra-
mach projektu Ministerstwa 
E d u k a c j i  N a r o d o w e j 
„Pracownie komputerowe dla 
szkół” – edycja maj 2006, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Razem z pracow-
nią szkoła dostała laptopa z 
projektorem multimedialnym, 
który został umieszczony w sali 
audiowizualnej. Korzystając z 
projektora każdy nauczyciel 
będzie mógł wzbogacać swoje 
lekcje w prezentacje multime-

dialne, filmy itp. Zarówno 
pracownia jak i sala audiowi-
zualna podłączone są do In-
ternetu, a cały ruch sieciowy 
odbywa się pod kontrolą 
„Opiekuna ucznia”- programu 
do blokowania niepożąda-
nych treści w Internecie, któ-
ry dostarczono wraz z kom-
puterami. Gimnazjum im. 
Ziemi Śląskiej w Piecach 
zostało również wytypowane 
w ramach realizowanego pro-
jektu, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, do otrzy-
mania „Internetowego cen-
trum informacji multimedial-
nej w bibliotece szkolnej” w 
2007 roku.       Gimnazjum Piece 

UNIJNE KOMPUTERY 

Nasze pociechy zakończyły rok 
szkolny. Wielu naszych uczniów 
uzyskało bardzo dobre wyniki w 
nauce. Są uczniowie, którzy obok 
obowiązków szkolnych znajdują 
czas na inne zajęcia. W szkołach, 
ośrodkach kultury i świetlicach  
naszej gminy są stworzone warun-
ki dla rozwoju potencjału dzieci i 
młodzieży. Działają kluby sporto-
we z sekcjami młodzieżowymi, 
kółka tematyczne w szkołach, 
można rozwijać talenty muzycz-

ne. Funkcjonuje skate park w 
Gaszowicach, można korzystać 
z boisk we wszystkich sołec-
twach. Musimy zachęcić nasze 
dzieci i młodzież do korzysta-
nia z tych obiektów, szczegól-
nie w czasie wakacji, aby na-
brały energii do kontynuacji 
nauki w nowym roku szkolnym 
2007/2008. 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

GŁUPOTA CZY BEZCZELNOŚĆ!!! 
Zaskoczyła nas informacja 
firmy wykonawczej dotycząca 
niszczenia mienia publicznego 
przez mieszkańców naszej 
gminy. Karygodne jest dla nas 
postępowanie właścicieli nieru-
chomości którzy do nieczynnej 
jeszcze sieci kanalizacyjnej 
przepompowują swoje szamba. 
Aktualnie przeprowadzane są 
kontrole sieci aby wyłapać 
miejsca zrzutu ścieków i uka-
rać właścicieli mandatami. W 
związku z tym, że jest to sieć 
grawitacyjna ścieki wypłynęły 

w najniższym punkcie – za-
stanówmy się czy chcieliby-
śmy mieszkać w tym miejscu. 
Apelujemy o rozsądek, ponie-
waż nową sieć będziemy mu-
sieli czyścić na swój koszt. 
Przypominamy, że możliwość 
przyłączenia się do sieci bę-
dzie około 3 kwartału 2008 
roku. Przez ten czas wszyst-
kich mieszkańców naszej 
gminy obowiązuje wywóz 
ścieków ze zbiorników wg. 
zużycia wskazania licznika 
wody. Referat Ochrony Środowiska 

ROZPOCZĘŁY SIĘ WAKACJE 

PIŁKARSKA MŁODZIEŻ Z CZERNICY 
Trampkarze z  LKS-u 
„Zameczek” Czernica spisali 
się w tej rundzie bardzo do-
brze zwyciężając w  6 spotka-
niach, remisując 2 (Pszów i 
Czyżowice) oraz przegrywa-
jąc tylko jedno spotkanie z 
mistrzem grupy tj. Jedłowni-
kiem. Troszeczkę gorsza run-
da jesienna spowodowała, że 
z dorobkiem 35 punktów, 
uplasowali się na 5 miejscu w 
tabeli co i tak jest dużym suk-
cesem dla tej drużyny. Skład 
trampkarzy reprezentują: Ra-
fał Szymanowski, najlepszy 
strzelec drużyny który może 
pochwalić się 23-ema bram-
kami, Marek Kolarczyk z 20 

trafieniami oraz inni bardzo 
dobrze zapowiadający się na 
przyszłość zawodnicy do 
których należą Aleksander 
Szweda, Andrzej Newe, Da-
mian Mika, Szymon Szcze-
panek, Mirosław Weczerek, 
Piotr Kozielski, Przemysław 
Kozielski, Paweł Wnęta, 
Paweł Gołofit, Wojciech 
Cyran, Dawid Styczeń, Piotr 
Baron, Marek Baron, Paweł 
Hibner, Dawid Czeszkie-
wicz, Krzysztof Kubica, Ka-
mil Paprotny, Damian Szew-
czyk, Daniel Majer oraz An-
drzej Marek. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tak uzdol-
nionej młodzieży.            LKS 

WIEŚCI Z DĘBU... 
PIŁKA NOŻNA 

W zakończonym sezonie 06/07 
drużyna seniorów zajęła naj-
lepsze w swojej historii wystę-
pów w klasie „A” – II – miej-
sce za drużyną z Chałupek. 

Najlepsi strzelcy:  

Wolski Marek – 23; Skowron 
Patryk – 19; Sobeczko Tomasz 
– 17 

Drużyna juniorów rozgrywała 
swoje mecze jako przedmecze 
w klasie „A” i zajęła II miejsce 
za drużyną z Kornowaca. 

TENIS STOŁOWY 

Drużyna seniorów tenisistów 
występująca w II lidze grupy 
południowej zajęła II miejsce      
za drużyną POLSPORT BIEL-
SKO- BIAŁA i to pozwoliło 
jej wystąpić w meczach półfi-

nałowych. Po porażkach 3:7 i 
4:6 z drużyną MOSIR Mysło-
wice nasza drużyna rozegrała 
dwu mecz z drużyną Zawier-
cia. Dwa efektowne zwycię-
stwa 8:2 i 6:4 dały drużynie 
Dębu –  III miejsce w gronie 
16- stu drużyn występujących 
w II lidze. 

Drużyna juniorów występują-
ca w IV lidze w zakończo-
nym sezonie stanęła również              
na podium zajmując – III 
miejsce. 

SKAT SPORTOWY 

Nasza drużyna która jako 
beniaminek występuje w II 
lidze rozegrała 4 kolejki. W 
chwili obecnej zajmuje 8- me 
miejsce w gronie 20- stu dru-
żyn.  

LKS 

NARUSZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI 

W przypadku naruszenia kamieni granicznych przy robo-
tach związanych z budową sieci kanalizacyjnej, firma jest 
zobowiązana do ponownego wytyczenia granic nieruchomo-
ści. Przypominamy właścicielom nieruchomości o spraw-
dzeniu granic swoich działek.  Po zakończeniu prac kanali-
zacyjnych trudno nam będzie wyegzekwować powyższe 
zobowiązanie. Wnioski można składać w Gminnym Cen-
trum Informacji w godzinach pracy Urzędu. Chcemy rów-
nież uczulić mieszkańców o nie podpisywanie oświadczeń 
jeżeli chcą wnieść uwagi do kończonej pracy na swojej po-
sesji. Zgłaszają się do tutejszego urzędu, właściciele którzy 
podpisali oświadczenie a teren nie był jeszcze uporządko-
wany.  Teraz trudno określić na jakiej podstawie firma ma 
uporządkować teren skoro posiada podpisane oświadczenie 
właściciela nieruchomości.                                               GCI  
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DZIEŃ DZIECKA 

Rada sołecka w Piecach po raz 
kolejny zorganizowała dla 
dzieci i młodzieży Piknik z 
okazji dnia dziecka. Impreza 
odbyła się 2 czerwca na boisku 
przy Gimnazjum.Wszyscy ba-
wili się świetnie, a zabawę 
zakończono wspólnym grilem. 
Piknik odbył się przede 
wszystkim dzięki sponsorom, 
którzy zakupili słodycze i inne 
niespodzianki. Podziękowania 
za dobre serce nalezą się wiec: 
Ks.Erykowi Grochla, GKRPA-
p.Wawocznemu, LKS Dąb 
Gaszowice, P.Bugdol radny 
powiatowy, Janyga sklep spo-
żywczy, Grzybek usł. transpor-
towe, M.J. Zdziebczok pizze-
ria, Swoboda sklep wielobran-
żowy, Korbel kwiaciarnia, 
Ogon sklep spożywczy, Neu-
m a n  -  KGW  P i e c e . 
Po raz piąty przeprowadzono 
zawody w rzucie beretem- 
zwycięzcą został Marcin Sta-
jer. W nagrodę otrzymał zega-
rek ufundowany przez Alek-
sandra Lokajczyk - pracownia 
złotnicza Alesandro. Dziękuję 
za pomoc w organizacji pikni-
ku p.W.Labus, K.Kubik, 
R.Demel oraz Radzie Sołec-
kiej. Mam nadzieję, że impreza 
przypadła do gustu naszym 
pociechą bo to było przecież 
ich święto!  

Gabriela Oślizło 

Zakończył się konkurs soł-
tysów i Urzędu Gminy Ga-
szowice na pomalowanie 
p r z y s t a n k ów  p r z e z 
uczniów gimnazjum. Mło-
dzież pięknie odmalowała 
nasze przystanki a wyróż-
nione prace zostały nagro-
dzone. Dla młodych arty-
stów ufundowano nagrody 
w postaci odtwarzaczy 
mp3. Oto lista nagrodzo-
nych: Patrycja Dąbrowska 
kl.2d, Anna Chrobak kl.3d, 
Magdalena Brzezinka kl.3b 
i Anita Franosz kl.1b. 
Mam taka cicha nadzieje, 
że praca młodzieży zosta-
nie doceniona. Jeśli są w 
n a s z y m  o t o c z e n i u 
„graficiarze”, którzy także 
maja ochotę zaprezentować 
swoje zdolności plastyczne 
bardzo proszę zgłoście się 
do mnie a będziecie mieć 
szanse zrobić coś pożytecz-
nego. Dziękuję wszystkim 
którzy pomagali przy ma-
lowaniu, i oczywiście duże 
słowa uznania dla pani Ka-
si Brachaczek, opiekującej 
się młodzieżą!  

Gabriela Oślizło 

W czerwcu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowalczyk, 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

4.06 - spotkanie z Januszem Mikułą Podsekretarzem Stanu  MRR; 

4.06 - spotkanie w sprawie organizacji dożynek powiatowych; 

5.06 - Dzień Śląski w SP Czernica; 

5.06 -  spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych; 

6.06 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWiKw Rybniku; 

8.06 - odwiedziny zgrupowania młodzieżowych drużyn OSP; 

9.06 - uroczystość 60-lecia działalności KGW w Jejkowicach; 

10.06 - Koncert Pieśni Liturgicznej w Szczerbicach; 

12.06 - spotkanie nt. funkcjonowania komunikacji miejskiej; 

13.06  - spotkanie powołujące Gminną Radę Sportu; 

13.06 - uroczystość nadania Miastu Rybnik patrona; 

14.06 - spotkanie w Jejkowicach sprawie programu ISPA  

14.06 - Konwent Wójtów i Burmistrzów w Świerklańcu; 

15.06 - spotkanie w sprawie programu ISPA; 

15.06 - Zgromadzenie Gmin Górniczych w Mikołowie; 

16.06 - zawody strażackie oraz festyn szkolny (Czernica, Szczerbice); 

18.06 - walne Zgromadzenie Subregionu  w Żorach; 

19.06 - spotkanie z sołtysami; 

20.06 - spotkanie Gminnej Rady Sportu; 

21.06 - uroczystość nadania NARCYZÓW 2007; 

22.06 - akademia kończąca rok szkolny, pożegnanie Dyrektora Gimnazjum; 

22.06 - konkurs muzyczny PIECOWISKO 2007; 

23.06 - uroczystość 60-lecia powstania GS Samopomoc Chłopska; 

27.06 - Rada Budowy kanalizacji.  

22 czerwca b.r. o godz. 14.00 przy 
Gimnazjum w Piecach świętując za-
kończenie roku szkolnego rozpoczęto 
imprezę pod nazwą „Wakacje spę-
dzam bezpiecznie” i PIECOWISKO 
2007. 

Pierwsza część skierowana była dla 
dzieciaków. Komendant policji w 
Gaszowicach Zbigniew Ciałoń oraz 
Aleksandra Nawara z Komendy w 
Rybniku prowadzili zabawy i konkur-
sy dla najmłodszych – informując 
jednocześnie o tym jak bezpiecznie 
spędzać wakacje – wszystkie konkur-
sy były nagradzane. Policyjny pies 
Sznupek bawił najmłodszych. 

W programie podziwiać można było 
młodych artystów występujących na 
scenie w „mini playback show”, poka-
zy mody dziecięcej ze sklepu 5-10-15 
(modelami były dzieci z kółka tanecz-
nego). 

Ponadto można było zobaczyć: poka-
zy strażackie OSP Gaszowice – gasze-
nie pożaru, pokazy karate, pokazy 
policyjne – zatrzymywanie przestęp-
cy. Policjanci zaprezentowali pracę 
policyjnego psa - Iwana. A jak udzie-
lić pierwszej pomocy dowiedzieliśmy 
s i ę  od  ha rcerzy z  d rużyny  
„POGODNE SERCA”. Na zakończe-
nie pierwszej części imprezy wystąpił 
zespół z Gimnazjum - SINGERS.  

Drugą część imprezy PIECOWISKO 
prowadził profesjonalista prezenter 
radiowy  -Arkadiusz Żabka (Radio 90 
sprawowało patronat medialny nad 
imprezą). W przerwach między wystę-
pami młodych zespołów rockowych 
można było wziąć udział w konkur-
sach. W skład jury weszli: p. D. Mro-
wiec - Starosta Rybnicki, p. K. Bra-
chaczek, p. K. Drobny Rock -Art., A. 
Wieczorek członek zespołu ŁZY oraz 
czł. zespołu Closterkeller. 

Nagrodę główną  czyli 15 h w prof. 
studio nagrań oraz występ na Magii 
Rocka w Lyskach zdobył zespół PRO 
– CREATION. 

Bon o wartości 500 zł do zrealizowa-
nia w RONDO MUSIC otrzymał 
zespół KURCZĄT a bon o wartości 
300 zł otrzymał zespół CARPIE 
NOCNE. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali koszulki „PIECOWISKO 2007” 
ufundowane przez GKRPA. Do tej  
pory zabawa była bardzo udana i 
pogodna, później zaczął padać 
deszcz, jednak dla fanów zespołu 
Closterkeller nie miało to znaczenia – 
wszyscy bawili się świetnie mimo 
obfitych opadów. 

Około godziny 22.00 zakończyła się 
pierwsza edycja PIECOWISKA 
2007. Sponsorami imprezy  byli : 

Starostwo Powiatowe z p. D. Mrow-
cem.; Urząd Gminy Gaszowice z A. 
Kowalczykiem; G.K.R.P.A – z p. A. 
Wawocznym; Stowarzyszenie Sumi-
na na rzecz Ochrony i Rozwoju Gór-
nego Śląska; M. J. Zdziebczok – 
Pizzeria Hacjenda; J. Czogała – 
MCJ; H. Bugdol – Lorken - tech.; K. 
Daniluk – inst. elekt.; R. Zdziebczok  
- sklep z napojami; S. Gańczarski – 
zakład wędliniarski; E. Knywalski – 
GS Gaszowice – Piekarnia, Medicus 
-Lyski, Sklep 5-10-15 -Racibórz. 

Organizatorami byli: Starosta Ryb-
nicki; Urząd Gminy Gaszowice; 
Firma Rock – Art. p. Karina Drobny; 
Rada Sołectwa Piece – G. Oślizło; 
Komenda Policji w Gaszowicach  
Dziękuje wszystkim sponsorom i 
organizatorom za pracę i udział w  
imprezie. Dziękuję także Gimnazjum 
w Piecach p. J. Sierkowi oraz ZOK w 
Gaszowicach za pomoc!             G.O. 

PIECOWISKO KOLOROWA 
PRZESTRZEŃ 



HISTORYCZNY AWANS 

Po siedmiu latach istnienia klubu wreszcie upragniony i tak 
oczekiwany awans Naszej Drużyny do klasy B Podokręgu Ryb-
nik. W ostatnim spotkaniu przed własną publicznością KS 
Szczerbice pewnie pokonał drużynę z Czuchowa, co zapewniło 
nam pierwsze miejsce w grupie I klasy C. Dziękujemy Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.                             KS 
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OBOWIĄZKOWE WYKASZANIE 

W związku z licznymi monitami mieszkańców dotyczącymi 
pojawieniem się zwiększonej ilości lisów i żmij na terenie 
naszej gminy tutejszy Urząd Gminy informuje mieszkańców              
o powinności okresowego porządkowania swoich nierucho-
mości. Szkodniki te dzięki sprzyjającym warunkom 
(wysokie trawy, niewykoszone łąki) znacznie szybciej 
zwiększają wielkość swojej populacji, oraz obszar swojego 
występowania, co w najbliższym czasie może stać się uciąż-
liwe dla nas samych. 

Przypominamy, iż każdy właściciel, bądź zarządca nieru-
chomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomo-
ści w czystości i porządku poprzez realizację obowiązków 
określonych w ustawie, jak również poprzez jej wykaszanie, 
zbieranie liści, gałęzi itp. Jednocześnie zabrania się wypala-
nia roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, ro-
wach, pasach przydrożnych itp. Kto narusza zakaz podlega 
karze aresztu lub grzywny. 

Nad prawidłowością stosowania się do przepisów od tego 
roku czuwa STRAŻ GMINNA. 

Referat Ochrony Środowiska 

W tym miesiącu kilka słów 
o sobie napisał sołtys Ga-
szowic - pan Czesław       
Kasperzec: 

Mam 53 lata. Od urodzenia 
(z małą przerwą) mieszkam 
w Gaszowicach. Jestem 
emerytem. W roku 2000 
zostałem wybrany sołty-
sem, którym nadal pozosta-
je. Od ponad 30 lat należę 

do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gaszowicach. W 
chwili obecnej pełnię funk-
cję naczelnika OSP Gaszo-
wice i Komendanta Gmin-
nego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w 
Gaszowicach. Jestem jedy-
nym sołtysem w naszej 
gminie, który nie jest rad-
nym. Bardzo chciałbym aby 
nasze drogi były odnawiane 
na bieżąco chociaż nie zaw-
sze to wychodzi i tutaj liczę 
na wyrozumiałość ludzi. 
Zależy mi na tym aby nasze 
sołectwo  rozwijało się i 
stawało się coraz piękniej-
sze. 

Mam nadzieję że mieszkań-
cy Gaszowic chociaż po 
części są zadowoleni z mo-
jego „sołtysowania”.      GCI 

Wymień stary    
dowód na nowy! 
Z dniem 1 stycznia 2008 
roku stary dowód osobi-
sty (zielona książeczka) 
traci ważność. Już dziś 
wymień stary dowód na 
nowy. Po 1 stycznia 2008 
roku:  

- Nie dostaniesz kredytu! 

- Nie wypłacisz pieniędzy 
z banku! 

- Nie załatwisz formalno-
ści u notariusza! 

Z każdym dniem kolejka 
w urzędzie gminy wydłu-
ża się ...  

Dodatkowe informa-
cja pod numerem tele-
fonu - (32) 43 27 147. 

Ośrodek Kultury i  Sportu w 

Gaszowicach zaprasza do: 

- Siłowni w godzinach od 
15– 20, Bilet: 3 zł normalny, 
1,50 zł ulgowy; 

- Sauny w godzinach od 15– 
20, Bilet: 10,00 zł za godzi-
nę; 

- z sali do gry od 16– 20  
Cena: 25,00 zł za godzinę; 

- Skate Parku w godzinach od 
14– 20, Wstęp wolny 

- Kawiarni w godzinach od 
8– 20, 

- Usługi XERO w godzinach 
od 8– 20.  

Ponadto Ośrodek Kultury orga-
nizuje przyjęcia okolicznościo-
we oraz przyjmuje zamówienia 
kateringowe. Wynajmujemy 
pomieszczenia na organizacje 
prezentacji, zebrań, szkoleń, 
kursów, itp.  

SOŁTYS GASZOWIC 

KANALIZACJA SANITARNA 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej.  Prace postępują zgodnie  
z harmonogramami. Na odcinku ul. Podleśnej, Jerozolimskiej, Leśnej, Krótkiej i 
Szkolnej położono już nowe dywaniki asfaltowe. Niedługo rozpoczną się prace 
wzdłuż ul. Rybnickiej w Szczerbicach i Gaszowicach. Na bocznych odcinkach  dróg 
będą sukcesywnie odnawiane nawierzchnie miejsc przez które przeszła kanalizacja. 
Po raz kolejny chcę podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość w pokonywaniu 
okresowych niedogodności. Po zakończeniu tej inwestycji wszyscy stwierdzimy, że 
było warto trochę się pomęczyć, aby kolejne pokolenia naszych dzieci i wnuków żyły 
w zdrowym środowisku.                                 Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk  


