
Kończy się lipiec, połowa 
wakacji i sezonu urlopowego 
za nami. Dla jednych to czas 
odpoczynku, dla innych czas 
wytężonej pracy. Trwają 
żniwa, rolnicy w skwarze 
zbierają plony. Doceńmy 
trud ich pracy i udzielajmy 
im wszechstronnej pomocy, 
aby nie zmarnować ani jed-
nego ziarna. Także pełną 
parą posuwają się prace przy 
budowie kanalizacji sanitar-
nej. Na wielu odcinkach 
dróg położono już nowy 
asfalt, co poprawiło warunki 
życia. Wiemy, że tymczaso-
we utwardzenie dróg jest 
przyczyną wielu uciążliwo-
ści. Kiedy jest upał kurz nie-
samowity, a kiedy deszcz to 
też niedobrze. Po raz kolejny 
chcę przeprosić mieszkań-
ców za te uciążliwości z na-
dzieją na Waszą wyrozumia-
łość. Wykonano odnowę 

drogi Osadowej i częściowo 
Wąwozowej. W najbliż-
szych dniach firma wyło-
niona w przetargu rozpocz-
nie dalszą budowę sali spor-
towej przy Szkole Podsta-
wowej w Czernicy. Trwają 
intensywne remonty we 
wszystkich placówkach 
oświatowych. Dziękuję 
wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy w jakikolwiek 
sposób pomagają przy orga-
n i z a c j i  p ó ł k o l o n i i  
w naszej gminie. Z tej for-
my wypoczynku skorzysta 
w okresie wakacji około 
250 dzieci z terenu naszej 
gminy. Wszystkim miesz-
kańcom życzę udanego 
wypoczynku. 

Z poważaniem  

Andrzej Kowalczyk  

Wójt Gminy Gaszowice 

NIE WSZYSCY ODPOCZYWAJĄ 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Zdjęcia: po lewej X Dni Czernicy, powyżej pożegnanie Dyrektora 
Gimnazjum Pana Jerzego Sierka. 
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Nie zabrakło czasu na wypoczy-
nek, organizowano m.in..: pie-
sze wycieczki, poznawanie tra-
dycji okolicznych górali oraz 
zabawę i sport.  

W trakcie obozu wizytację prze-
prowadził osobiście Wójt i Se-
kretarz Gminy Gaszowice, po-
chlebnie wypowiadając się        
o takim sposobie organizacji 
życia strażackiego. Przekazali 
także słodycze dla uczestników 
obozu. Taka forma szkolenia 
strażackiej młodzieży poprzez 
zabawę prowadzi do pobudzenia 
zainteresowania społeczną służ-
ba ratownicza, pozwala na reali-
zacje potrzeb w zakresie kontak-
tów z rówieśnikami, rozwijanie 
potrzeby działania na rzecz lo-
kalnej społeczności. Stanowi 
jednocześnie element edukacji 
młodzieży do szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa, a także 
pozwalają poznać niektóre            
z zagrożeń i przygotować do ich 
przeciwdziałania. 

Zarząd Gminnego Związku OSP 

22 czerwca absolwenci 
Gimnazjum im. Ziemi Ślą-
skiej w Piecach pożegnali 
mury szkoły. Uroczystość 
rozpoczął Dyrektor Gimna-
zjum pan Jerzy Sierek. Dla 
niego była to szczególnie 
wzruszająca impreza, gdyż 
udaje się on z końcem sierp-
nia na zasłużoną emeryturę. 
 Za jego pracę na rzecz edu-
kacji w gminie Gaszowice 
podziękowania złożył pan 
Wójt Andrzej Kowalczyk, 
pani sołtys Piec Gabriela 
Oślizło oraz przewodnicząca 
Komisji Oświaty pani Hali-
na Rybarz-Adamik. 

Dyrektor Jerzy Sierek praco-
wał jako nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Gaszowi-
cach, potem był jej dyrekto-
rem, a po reformie oświaty 
w 1999r. został dyrektorem 
Gimnazjum w Piecach. 
Swojego dyrektora pożegna-
li również uczniowie, któ-
rych na co dzień uczył geo-
grafii i smykałki do turysty-
ki (prywatnie pan Sierek jest 

zapalonym turystą). 

Część artystyczną uświet-
nił zespół muzyczny Sin-
gers. Jak co roku pan Wójt 
wręczył nagrody dla naj-
zdolniejszych absolwen-
tów oraz specjalne nagrody 
ufundowane przez gminę 
za prace plastyczne wyko-
nane przez uczniów gim-
nazjum na tutejszych przy-
stankach autobusowych. 
Nagrodę otrzymał także 
uczeń klasy drugiej Mate-
usz Piecowski za zdobycie 
II miejsca w VII Rybnic-
kim Przeglądzie Młodych 
Talentów (zasięg ogólno-
polski). Po części arty-
stycznej wszyscy ucznio-
wie klas trzecich otrzymali 
świadectwa ukończenia 
gimnazjum, na które pra-
cowali ciężko przez 3 lata. 
Niektórzy nie kryli wzru-
szenia, jednak wszystkich 
cieszyła perspektywa dłu-
gich i miejmy nadzieję 
słonecznych wakacji. Gimnazjum 

CZAS POŻEGNANIA 
Po raz drugi młodzież z tere-
nu Gminy Gaszowice mogła 
wziąć udział w Obozie Szko-
leniowo Wypoczynkowym          
w Istebnej organizowany 
przez Oddział Gminny 
Związku OSP RP w Gaszowi-
cach. Podczas czerwcowego 
długiego weekendu 41 dziew-
czyn i chłopców, młodych 
adeptów pożarnictwa pozna-
wała zagadnienia teoretyczne 
i praktyczne zakresu pożar-
nictwa oraz bezpieczeństwa 
powszechnego w oparciu       
o zatwierdzony przez Zarząd 
Główny Program Szkolenia 
Członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Dodat-
kowymi tematami była szero-
ko rozumiana ochrona środo-
wiska oraz zdrowy tryb życia, 
głównie walka z nałogami 
wśród młodzieży. Dużą uwa-
gę uczestników wzbudziły 
tajniki ratownictwa medycz-
nego wykorzystywane przez 
zawodowych strażaków-
ratowników.  

WWW.SUBREGION.PL 

Zapraszamy do odwiedzania 
stron internetowych Związ-
ku Subregionu Zachodniego 
www.subregion.pl. Aktual-
nie serwis internetowy skła-
da się z sześciu działów 
tematycznych. Znajdują się 
tam gospodarcze oferty in-
westycyjne, informacje o 
Związku, projekcie „Pomysł 
na sukces”, informacje lo-
kalne gmin oraz serwisy 
turystyczne. Jednocześnie 
gorąco zachęcam do odwie-
dzania i uaktualniania inte-
raktywnych serwisów: tury-
stycznego oraz rowerowego. 

Serwis turystyczny Subre-
gionu Zachodniego prezen-
tuje w chwili obecnej ponad 
500 atrakcji, obiektów kul-
turalno-rekreacyjnych oraz 
infrastruktury towarzyszącej 
pogrupowanych w kilkuna-
stu kategoriach tematycz-
nych. Każdy z obiektów 
znajdujących się w serwisie 
posiada swój opis, dane 

kontaktowe, dodatkowo gale-
rię zdjęć i cennik usług. Do-
datkową zaletą prezentowane-
go serwisu jest kalendarium 
najciekawszych wydarzeń w 
Subregionie: od koncertów 
przez wystawy po wydarzenia 
sportowe i kulturalne.  

Ponadto serwis podpowiada 
każdorazowo interesujące 
atrakcje i obiekty do zwiedze-
nia w obrębie tej samej gminy 
jak również Subregionu, a 
także informuje gdzie można 
dobrze zjeść i znaleźć miejsce 
na nocleg. Serwis odwiedza 
miesięcznie do 20 tys. interna-
tów. Bezpłatne dotarcie do tak 
dużej liczby informacji zachę-
ci Państwa do korzystania z tej 
witryny.                              GCI 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GASZOWICACH ORGANIZUJE: 

1. Pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 04.08. w cenie 20 zł o godz. 15.00 Msza św. 

2. Wczasy 10-cio i 7-mio dniowe z możliwością wyboru dogodnego terminu: MAZURY OW 
„MŁYNIK”: 16.08.-12.09; Krynica Morska : 15.08.-16.09; Sarbinowo: 21.08.-30.08.  

Kontakt Maria Faucz – 4306178, tel. kom.517656650 



BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
NZOZ Med – Jolan z So-
snowca przeprowadził bada-
nia mammograficzne kobiet 
z terenu Gminy Gaszowice 
urodzonych w latach 1938-
1957 w ramach programów 
profilaktycznych Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Po-
nadto z budżetu gminy zre-
fundowano badania Paniom 
urodzonym w latach 1958-
1962. W badaniu wzięło 
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udział 248 kobiet. Wczesne 
wykrycie objawów choroby 
daje większe szanse na sku-
teczne leczenie. Władze na-
szej gminy wyznaczyły do 
przeprowadzenia akcji infor-
macyjnej, rejestracji oraz 
odbioru wyników pracowni-
ków Gminnego Centrum 
Informacji. Po wyniki będzie 
można się zgłaszać około 15 
sierpnia b.r.                     GCI 

W sobotę dnia 25 czerwca br. 
obchodzono uroczyście w Ga-
szowicach 60-lecie powstania 
Gminnej Spółdzielni "SCh" 
Gaszowice z/s w Jejkowicach. 
Uroczystość Jubileuszowa po-
przedziła Msza św. w kościele 
parafialnym p.w. Trójcy Prze-
najświętszej w Gaszowicach. 
Swoją obecnością w obchodach 
jubileuszowych założenia Spół-
dzielni między innymi zaszczy-
cili: 

- Senator Antoni Motyczka, 

- światowej sławy kompozytor 
profesor Henryk Mikołaj Górec-
ki z rodziną, 

- Dyrektor Oddziału Krajowego 
Związku Rewizyjnego Andrzej 
Żochowski, 

- Starosta powiatu Rybnickiego 
Damian Mrowiec, 

- Wójtowie Gmin:Gaszowice, 
Jejkowice, Lyski i Kornowac, 

- proboszczowie z Gaszowic, 
Jejkowic i Pstrążnej oraz prezesi 
zaprzyjaźnionych Gminnych 
Spółdzielni "SCh". 

Po mszy świętej delegacja dzia-
łaczy i pracowników Spółdziel-
ni udała się na miejscowy cmen-
tarz złożyć, kwiaty i zapalić 
znicz na grobie długoletniego 
prezesa Spółdzielni Józefa Pie-
chuli, który kierował Spółdziel-
nią przez 29 lat /1968 -1997/. 
Następnie wszyscy członkowie 
S p ó ł -
d z i e l n i , 
p racow-
nicy i 
zaprosze-
ni goście 
udali się 
do pobli-
s k i e j 
s p ó ł -
dzielczej 
restaura-
cji "Pod 
T r o j o -

kiem" na uroczysty obiad, przy-
gotowany przez załogę tej re-
stauracji pod kierownictwem 
Rozalii Marcol. Następnie uro-
czystość przeniosła się do 
Gminnego Ośrodka Kultury          
i Sportu. W dalszej części uro-
czystości jubileuszowej okolicz-
nościowe wystąpienie obrazują-
ce działalność Spółdzielni na 
przestrzeni minionego 50-lecia 
wygłosił prezes Zarządu Erwin 
Krywalski. Po tej ceremonii 
prowadzący tę uroczystość         
J. Białek odczytał list gratula-
cyjny od Prezesa Zarządu Kra-
jowej Rady Spółdzielczej Alfre-
da Domagalskiego skierowany                
do Zarządu i Rady Nadzorczej 
GS Gaszowice z/s w Jejkowi-
cach. Część artystyczną uroczy-
stości Jubileuszowych uświetnił 
występ uczniów z Gimnazjum 
w Piecach pod kierownictwem 
Katarzyny Brachaczek. Końco-
wym akcentem obchodów 60-
lecia powstania GS "SCH" Ga-
szowice z/s w Jejkowicach była 
wspólna "śląska biesiada" na 
której można było tradycyjnie 
pośpiewać, zatańczyć pożarto-
wać i mile spędzie czas do póź-
nych godzin wieczornych. Jubi-
leusz spółdzielców w Gaszowi-
cach był okazją do oddania po-
kłonu i podziękowania tym 
wszystkim, którzy pracowali         
i pracują w spółdzielni. Od lat 
tworzą ją ludzie i oni są jej naj-
większym skarbem.  GCI 

60 LAT GS SCH GASZOWICE 

MUNDURKI SZKOLNE 

Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gaszowicach 
informuje, że w dniu 27 
sierpnia 2007 r. tj. w po-
niedziałek od godziny 14 
do 18 w szkole w sali nr 5 
będą zdejmowane miary 
do jednolitych strojów 
uczniowskich – kamizelek 
dla uczniów klas I – VI 
naszej szkoły obowiązują-
cych od września. Wyko-
nawcą kamizelek jest: Za-
kład Krawiecki Damsko – 
Męski SZYK – Mieczy-
sław Bednarz Rydułtowy 
ul. Bema 19 tel.: 032 457-
9251. Uczniowie nieobec-
ni w tym dniu mogą zgło-
sić się na zdejmowanie 
miary bezpośrednio            
w zakładzie krawieckim.  

Dyrektor szkoły: Sylwia Mazurek 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH 
organizuje w dniu 18.08.2007r. wycieczkę do Sudetów – 
koszt 40 zł. Program: zwiedzanie Karpacza z Świątynią 
WANG, Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska oraz 
sztolni, zamek w Książu, wodospad Kamieńczyk i okolice. 
Zapisy OKiS lub telefonicznie 430-54-85.  

DOŻYNKI 2007 

Tegoroczne uroczystości 
dożynkowe odbędą się             
2 września 2007r. na terenie 
Ośrodka Kultury Zameczek 
w Czernicy. Gospodarzem 
dożynek gminnych będzie 
sołectwo Czernica. Uroczy-
stości dożynkowe rozpoczną 
się mszą św.  Po mszy nastą-
pi ustawienie korowodu przy 
starym kościele w Czernicy       
i przejazd ulicami: Wolności, 
Powstańców, Graniczną, 
Jana, Buczyna i Wolności do 
Zameczku. Około godz. 15 
rozpocznie się część oficjal-
na a po niej część artystycz-
na, w której wystąpią miej-
scowe zespoły szkolne i ta-
neczne. Powiatowe uroczy-
stości dożynkowe w tym 
roku odbędą się w Gminie 
Lyski w dniu 16 września 
2007r. Przejazd korowodu 
nastąpi z sołectwa Sumina do 
sołectwa Lyski, gdzie odbędą 
się główne uroczystości.  GCI 
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GMINNA RADA SPORTU 
Wójt Gminy Gaszowice reali-
zując ustawowy obowiązek 
wynikający z przepisów usta-
wy o kulturze fizycznej, powo-
łał Gminną Radę Sportu.  

Ciało to stanowi przede 
wszystkim zaproszenie środo-
wiska ludzi związanych z kul-
turą fizyczną i sportem do ak-
tywnego i czynnego kształto-
wania realizacji zadań w sferze 
aktywności społecznej. Jest 
ona kontynuacją budowania 
aktywnych form współpracy 
pomiędzy Samorządem Gmin-
nym i organizacjami pozarzą-
dowymi.  

Gminna Rada Sportu została 
powołana w drodze Zarządze-
nia nr 38/2007 Wójta Gminy 
Gaszowice z dnia 01 czerwca 
2007r. Natomiast Zarządze-
niem nr 44/2007 z dnia            
19 czerwca br. został ustalony 
skład osobowy oraz regulamin 
działania Rady.  

W skład Rady Sportu weszli: 
Henryk Fabisz - przedstawiciel 
Rady Gminy Gaszowice, Ma-
rek Kuszek oraz Piotr Paulus – 
przedstawiciele klubów sporto-
wych działających na terenie 
Gminy Gaszowice, Jerzy Bia-
łek - przedstawiciel instytucji 
kultury, Zbigniew Goworowski 
- dyrektor szkoły z terenu Gmi-
ny Gaszowice, Wioleta Słobo-
da - przedstawiciel Urzędu 
Gminy Gaszowice. 

Na spotkaniu organizacyjnym 
w dniu 13 czerwca br. przepro-
wadzono głosowanie nad po-
działem funkcji w nowopow-
stałej Radzie. I tak Przewodni-
czącym Rady został wybrany 
Marek Kuszek, z-cą Przewod-
niczącego Rady został Zbi-
gniew Goworowski, a Sekreta-
rzem Rady została Wioleta 
Słoboda. 

Ciało to ma charakter opinio-
dawczo – doradczy względem 
organów Gminy w zakresie 
kultury fizycznej i sportu.  

Do zadań nowo powołanej 
Rady należy: 

1)opiniowanie: 

a)strategii rozwoju Gminy w 
zakresie kultury fizycznej          
i sportu, 

b)projektu budżetu w części 
dotyczącej kultury fizycznej       
i sportu, 

c)projektów uchwał dotyczą-
cych rozwoju kultury fizycz-
nej i sportu, 

d)programów bazy sportowej 
na terenie Gminy, 

e)planów imprez sportowych 
i rekreacyjnych organizowa-
nych przez różne organizacje 
na terenie Gminy, 

f)projektów rocznych progra-
mów współpracy Gminy Ga-
szowice z organizacjami           
i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego, 

g)ofert złożonych do otwar-
tych konkursów na realizację 
zadań publicznych oraz pro-
pozycji podziału środków 
przeznaczonych na ten cel, 

h)wniosków o udzielenie sty-
pendiów specjalnych za wy-
sokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym, 

i)sprawozdań i rozliczeń           
z wykonania zadań realizo-
wanych przy udziale środków 
pochodzących z budżetu 
Gminy Gaszowice, 

2)współorganizowanie im-
prez sportowych i rekreacyj-
nych na terenie Gminie, 

3)pomoc w ustalaniu progra-
mu imprez, których współor-
ganizatorem lub organizato-
rem byłaby Gmina, 

4)ustalanie zasad współpracy 
z stowarzyszeniami kultury 
fizycznej, związkami i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność w kulturze fizycz-
nej, 

5)propagowanie przedsię-
wzięć sportowo - rekreacyj-
nych.                                  WS 

Co roku strażacy – ochotnicy z 
terenu Gminy Gaszowice spo-
tykają się na Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych. Tym razem 
zawody odbyły się na boisku 
sportowym w Czernicy 16 
czerwca. Dzięki staraniom Za-
rządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Gaszowi-
cach zachęcającym ochotników 
do rywalizacji (Obozy Strażac-
kie, Zloty Młodzieży) udział 
wzięło blisko setka zawodni-
ków – rekordowa ilość, obsa-
dzając prawie wszystkie kate-
gorie startowe. 

Zawody pożarnicze przeprowa-
dzane są w dwóch konkuren-
cjach: sztafety pożarniczej          
(z przeszkodami, a pałeczkę 
zastępuję prądownica wodna) 
oraz rozwinięcia bojowego 
(symulacja działań strażaków, 
które występują podczas poża-
ru). Suma czasów tych konku-
rencji z doliczonymi punktami 
karnymi za błędy w czasie po-
konywania toru lub pracę nie-
zgodną z taktyką pożarniczą 
stanowią o końcowym wyniku 
drużyny. Zespołami, które uzy-
skały najmniej punktów 
(najszybciej ukończyli konku-
rencje) to: 

- OSP Czernica w kategorii 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych dziewczyn 

- OSP Łuków Śląski w katego-
rii Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych chłopców 

- Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza przy OSP Szczerbice w 
kategorii A1 chłopców. 

- Drużyna pożarnicza męż-
czyzn OSP Szczerbice 

Podczas zawodów doszło do 

dwóch precedensów. Młodzie-
żowa drużyna chłopców            
z OSP Szczerbice startująca w 
kategorii starszej uzyskała 
najlepszy czas w „bojówce” 
zostawiając w tyle doświad-
czonych strażaków z innych 
jednostek. Natomiast w druży-
nie MDP Łuków Śląski która 
wygrała w kategorii chłopców 
były aż cztery dziewczyny, 
które swym występem za-
wstydziły startujących chłop-
ców z pozostałych drużyn. 

Tegoroczne zmagania były 
jednocześnie eliminacjami do 
Powiatowych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych jakie od-
będą się we wrześniu w Ly-
skach. Związku z tym przygo-
towano tory w oparciu o naj-
nowsze Regulaminy Zawo-
dów, aby wyłonić najlepszych 
i godnych reprezentantów 
Gminy Gaszowice. 

Tradycyjnie nad poprawno-
ścią wykonywanych zadań 
czuwała Komisja Sędziowska 
złożona z funkcjonariuszy         
z Komendy Miejskiej PSP        
w Rybniku. 

Najlepszym wręczono pucha-
ry, statuetki strażaka oraz dy-
plomy za uzyskane miejsce. 

Udział w zawodach śledzili 
sołtysi sołectw z terenu gminy 
oraz Wójt i Sekretarz Urzędu 
Gminy Gaszowice, którzy 
przekazali  słodycze i piłki dla 
młodzieży. 

Pani Sekretarz odczytała list 
gratulacyjny od Prezesa Za-
rządu Głównego Związku 
OSP RP dla Druha Jerzego 
Kawuloka z okazji 30-lecia 
działalności w organizacji 
strażackiej.                       OSP 

ZAWODY STRAŻACKIE 

LETNIE  ŚCIGANIE O PUCHAR  AMK „ŚLĄZAK” ORAZ 
ŚCIGANIE  O PUCHAR  WÓJTA GMINY GASZOWICE 

IV eliminacja zawodów o Puchar Automobilklubu 
„Ślązak” Rydułtowy -  Gaszowice  05.08.2007r. 

Start  godzina 10.00.  

Więcej informacji na www.amk-slazak.oz.pl 
GCI 
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PODSUMOWANIE DNI CZERNICY 
Po raz X, 15.07.2007 roku, w Ośrodku 
Kultury „Zameczek” w Czernicy odbył 
się festyn rodzinny - „Dni Czernicy”. 
Słoneczne popołudnie sprawiło, że na 
imprezę przyszło wielu mieszkańców 
Gminy Gaszowice jak i okolicznych 
miejscowości. Imprezę rozpoczęła 
czernicka rockowa grupa  „Losers”, 
która rozgrzała publiczność, po niej do 
wspólnej zabawy zaprosił dzieci Wuj-
cio Marcio ( Marek Biesiadny), który 
rozśpiewał i roztańczył bawiące się 
dzieci. Następnie nadszedł czas na 
program dla poważniejszych mieszkań-
ców- pieśni śląskie i wice opowiadały 
panie z zespołu „Biesiada olżańska”      
z Domu Kultury w Olzie.  

Powoli zbliżaliśmy się do punktu 
głównego imprezy- przed nim prezen-
towały się zespoły dziecięce i młodzie-
żowe działające w Ośrodku Kultury 
( „Jutrzenka”, „Znak pokoju”, „Break 
dance”) oraz swe wokalne zdolności 
prezentowały Emilia Sala i Joanna 
Łata. Program zespołów zakończyła 
grupa najstarsza zespołu „Jutrzenka” 
tańcem irlandzkim, który był łączni-
k i em z  ze sp o ł em fo lk owym 
„REDLIN”. Zespół ten zabrał wszyst-
kich uczestników festynu w muzyczną 
podróż dookoła świata. Ich tempera-
ment i żywa muzyka sprawiła ,że 
wszyscy bawili się wspaniale.  

Po wrażeniach koncertowych nadszedł 
czas na wspólne tańce do muzyki wy-
branej przez DJ SEBI. Zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Oprócz tego w czasie trwania festynu 
odbywały się różnego rodzaju konkur-
sy dla dzieci, dla dorosłych, loteria 
fantowa, wystawa haftu krzyżykowego 
przygotowana przez Panie z koła dzia-
łającego przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rydułtowach, mecz piłki 
nożnej i wiele innych atrakcji. Niespo-
dzianką był tajemniczy motolotniarz, 

który przeleciał nisko nad uczestnika-
mi festynu rozrzucając cukierki. 
Ponad to można było zakupić różne-
go rodzaje pyszności - parówki          
w cieście, ciasta, szaszłyki, kołaczy-
ki, bigos i wiele, wiele innych po-
traw.  

Ośrodek Kultury pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkań-
com za liczne przybycie, miłą atmos-
ferę i wspólną zabawę, a także 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w pomoc w zorganizowaniu festynu  
i ufundowaniu nagród. 

Sponsorami festynu byli: OPA –
ROW Sp z o.o. z Rybnika, Z.R.S.B. 
Antoni Motyczka, Szkółka drzewek 
owocowych i krzewów Urszula i 
Michał Kozłowscy,„Techno-serwis” 
Wojciech Kowalczyk, Z.SiUP -Poż  
Leszek Korus, U.H –T Czesław Mi-
gacz, Studio Fryzur Sylwia Durczok, 
Salon Fryzjerski „Wenus” Hanna 
Malerz, ”FILTROMEX”, AVON, 
ORIFLAME, Gospodarstwo ogrodni-
cze Krystyna i Damian Krauze, 
P.H.U. „MAG-MAR” S.J., UIMAR-
KET Gaszowice, Urząd Miasta Ry-
dułtowy, Związek Kółek Rolniczych, 
„UNISTER”,Koło hafciarskie, p. 
Grażyna Gunia – ZA CO SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY!!!!  

Dziękujemy również pracownikom 
O ś r o d k a  K u l t u r y ,  f i r m i e 
„UNISTER”, która czuwała nad 
całością technicznej strony festynu, 
organizacjom, które zaangażowały 
się w organizację: Straży Pożarnej z 
Czernicy, Radzie Sołeckiej w Czerni-
cy, drużynie LKS „Zameczek” i 
„Czarni” Nowa Wieś, ZOK Gaszowi-
ce, Komendzie Policji w Gaszowi-
cach, NZOZ „SERVIMED”. 

Do zobaczenia w przyszłym roku!! 

Barbara Wołczyk 

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

30.06 - Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan oraz w „Dni Jejkowic”; 

2.07 -  spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 
projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego; 

3.07 - spotkanie w Katowicach nt. współpracy banków z samorządami; 

5.07 -  narada Subregionalna w Wodzisławiu Śl., dot. Programu Roz-
woju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013; 

10.07 - uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Rydułtowach; 

12.07 - spotkanie wójtów i skarbników gmin powiatu w sprawie plano-
wanej realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych a doty-
czących e-administracji oraz ograniczenia niskiej emisji w powiecie; 

14.07 - uroczystości obchodów 45-lecia istnienia Akcji Klimczok oraz 
w spotkaniu przyjaciół harcerzy w Wapienicy; 

15.07 - „Dni Czernicy”; 

17.07 - spotkanie robocze ze sołtysami; 

24.07 - akademia z okazji święta Policji w Rybniku; 

25.07 - comiesięczna Rada Budowy kanalizacji sanitarnej; 

25.07 - posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum w Piecach; 

26.07 - spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych; 

27.07 - posiedzenie komisji ds. Ochrony Powierzchni w Katowi-
cach. Przedmiotem posiedzenia był wniosek Kompanii Węglowej 
S.A. o zaopiniowanie programu rozwiązań dla zapewnienia bezpie-
czeństwa powszechnego w aspekcie oddziaływań eksploatacji górni-
czej ujętej w kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów za-
grożonych tąpaniami na lata 2007-2010  w KWK „Rydułtowy-
Anna” na zabudowę powierzchni. 

 

Pomimo upałów firmy pro-
wadzące prace budowlane 
związane z budową kanali-
zacji sanitarnej, pracują                
w normalnym tempie. Po-
stępy robót widoczne są 
gołym okiem. Szczególnie 
zadowoleni mogą być 
mieszkańcy ulic: Szkolnej, 
Krótkiej, Polnej oraz części 
ul.Granicznej i Radoszow-
skiej, ponieważ na tych uli-
cach położono już nowe 
nawierzchnie asfaltową. W 
wielu miejscach zakończo-
no prace porządkowe. Na 
dzień 20 lipca wykonano 
ponad 28 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej. Uwaga! 
Prosimy o rozwagę podczas 

poruszania się na drogach 
na których trwają prace 
budowlane. W ostatnim 
okresie pracownicy Urzędu 
Gminy byli świadkami 
zdarzenia podczas którego 
o mały włos nie doszło do 
poważnego wypadku gdy 
pędzący samochód z led-
wością uniknął zderzenia  
z pracującą koparką.  

Przypominamy, że dozwo-
lona prędkość na drogach 
gminnych wynosi 50 km/h, 
zaś na drogach gdzie pro-
wadzone są prace ziemne 
ograniczenie prędkości 
wynosi 30km/h. 

GCI 

POSTĘPY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI 

Tenis Stołowy 

Zakończono V Turniej Grand Prix w tenisie stołowym o 
Puchar Wójta Gminy Gaszowice 2007. Poniżej przedstawia-
my wyniki w poszczególnych kategoriach. 

Kat. do 54 Balawajder P. Balawajder B. Balawajder 
J.Górka L. Dyrdek K. 

Kat. po 55 Matczak A. Tulak S.Kaptur W. Piecowski J. 
Plisz H. 

Kat. Open Balawajder P.Balawajder B. Górka L. Matczak 
A. Balawajder J. 

Organizatorzy składają podziękowania panu Wójtowi, pani 
Sekretarz, oraz dyrekcji SP w Szczerbicach licząc na dalszy 
udział w organizowaniu turniejów na większą skalę. 
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OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH  

ZAPRASZA NA  

DNI GASZOWIC – 4-5.08.2007r 

W programie imprezy m.in.: 

4 sierpnia SOBOTA 

17.00 – gry i zabawy dla dzieci 

18.00 – występ zespołu młodzieżowego 

19.00 – koncert zespołu muzycznego „DISCO FULL” 

20.30 – zabawa taneczna 

22.00 – pokaz ogni sztucznych 

5 sierpnia NIEDZIELA 

16.00 – występy dzieci i młodzieży gminnej 

17.00 – dekoracja zwycięzców Rajdu Samochodowego 

17.30 – występ kabaretu „GŁODNA GRUPA” 

19.00 –występ zespołu „ŚLĄSKIE TRIO I PIOTR SZNAJDER” 

20.30 – losowanie nagród  loterii fantowej 

21.00 – dyskoteka. 

W tym miesiącu o przed-
stawienie swojej osoby 
poprosiliśmy pana Adama 
Grzelca - sołtysa Łukowa 
Śląskiego. Oto co nam o 
sobie napisał: 

Od 50-ciu lat mieszkam w 
Łukowie. Tu wychowałem 
troje dzieci i dziś już je-
stem dziadkiem. 

Z wykształcenia jestem 
ogrodnikiem, jako pierw-

szy w gminie wybu-
dowałem szklarnie  
i zajmowałem się 
wraz z żoną produk-
cją ogrodniczą. 

Lubię pracę z ludź-
mi, potrafię z nimi 
rozmawiać, staram 
się rozumieć ich 
potrzeby i proble-
my. Zapewne z tej 
racji mieszkańcy już 
po raz trzeci obda-
rzyli mnie zaufa-
niem i wybrali na 

sołtysa. Jestem również 
radnym gminy, gdzie peł-
nię funkcję przewodni-
czącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Ochrony 
Środowiska i Finansów. 

Potrafię bronić swoich 

wyborów i naszych wspól-
nych spraw, ale również 
uświadamiam, że nasze 
interesy należy godzić           
z dobrem całej gminy. 

W swej pracy sołtysa 
współpracuję z dobrym 
skutkiem z organizacjami 
społecznymi działającymi 
w sołectwie. Nie obce mi 
są potrzeby dzieci, mło-
dzieży i seniorów Łukowa.           
Dla nich istnieje z dużym 
wysiłkiem odremontowany 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i boisko sportowe. Organi-
zujemy spotkania seniorów 
i półkolonie dla dzieci. 
Cieszy mnie, gdy Łuków 
staje się coraz piękniejszy. 
Mam nadzieje, że miesz-
kańcy to widzą i doceniają. 

SYLWETKI SOŁTYSÓW - ŁUKÓW ŚLĄSKI 

Na zdję-
ciach: mło-
dzi strażacy 
z terenu 
Gminy Ga-
szowice na 
obozie w 
Istebnej. 


