
wszystko co zostało ze-
brane, będziemy dzięko-
wać rolnikom za ich 
mozolny trud. Zapra-
szam wszystkich 27 
sierpnia do Gaszowic.           

Szanowni Mieszkańcy, 

Jeszcze niedawno dzieci 
i młodzież cieszyła się 
kiedy brzmiał ostatni 
dzwonek szkolny. Teraz 
okazało się, że dwa mie-
siące wakacji to bardzo 
krótki czas. Część 
mieszkańców naszej 
Gminy wraz ze swoimi 
pociechami wypoczy-
wała w różnych zakąt-
kach kraju. Jedni byli 
nad morzem inni wędro-
wali w górach. Byli i 
tacy, którzy wypoczy-
wali w domu, organizu-
jąc tylko małe wypady. 
Nabieraliśmy siły do 
dalszej pracy i nauki. 

Szkoły i przedszkola w 
naszej Gminie także w 
tym czasie przechodziły 
remonty i modernizacje. 
Każda szkoła i przed-
szkole zmieniły swoje 
oblicze, aby nasze po-
ciechy miały lepsze wa-
runki do nauki i zabawy. 
Dobrze się stało, że w 
niektórych placówkach 
do prac modernizacyj-
nych włączyli się rodzi-
ce. Ich wkład pracy jest 
znaczący. Odmalowanie 
klas, nowe WC, wyka-
felkowane korytarze, 
naprawione dachy, wy-
mienione podłogi, nowe 
elewacje to tylko niektó-
re prace wykonane w 

placówkach oświato-
wych. 

Okres letni to także czas 
wytężonej pracy dla 
rolników. Tegoroczna 
pogoda, upały i brak 
deszczu spowodowały, 
że zbiory nie były takie 
jakich oczekiwano. Pra-
cowitość i doświadcze-
nie rolników pozwoliły 
tylko zminimalizować 
straty. Zbiory są niższe 
o około 30% - 40%. Su-
sza dotknęła także inne 
rejony naszego kraju, 
dlatego już dziś powin-
niśmy bardzo szanować 
i roztropnie dzielić ze-
brane plony. Jedząc 
chleb musimy wspo-
mnieć trud rolnika. Wie-
rzę, że spotykając się na 
dożynkach będziemy 
mogli wspólnie podzię-
kować za pracę naszym 
rolnikom. 

Tegoroczne dożynki w 
naszej gminie to dożyn-
ki powiatowo- gminne.  
Aby podziękować za 
plony zbierze się w Ga-
szowicach cała brać rol-
nicza naszego powiatu. 
Będą rolnicy z Czer-
wionki – Leszczyn, 
Świerklan, Jejkowic, 
Lysek oraz gospodarze 
– rolnicy Naszej Gminy. 
Będziemy wspólnie 
dziękować Bogu za 

ŚWIĘTO PLONÓW 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Z  p o w a ż a n i e m             
Wójt Gminy Gaszowice 
Andrzej Kowalczyk  

Wizyta u Harcerzy  
12 sierpnia Wójt Gminy 
Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Gaszo-
wice Janusz Milion odwie-
dzili harcerzy z naszej 
gminy którzy przebywali 
na obozie w Wapienicy. 
Obóz gościł także grupę 
skautów ze Szkocji.  Po 
harcerskim poczęstunku, 
wszyscy wspólnie wzięli 
udział w tradycyjnym 
ognisku. Chóralne śpiewy 
oraz zabawy wszystkim 
przypadły do gustu. Wizy-
ta zakończyła się spotka-
niem kadry obozu z 
Szkockimi gośćmi a na-
stępnie wręczeniem drob-
n y c h  u p o m i n k ó w .                     
          GCI 



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  

STR. 2 INFORMATOR GMINNY 

Niska emisja zanieczysz-

czeń powietrza jest to 

emisja komunikacyjna  

oraz emisja pochodząca       

z lokalnych kotłowni wę-

glowych i indywidual-

nych palenisk domowych 

opalanych najczęściej 

węglem tanim, o złej cha-

rakterystyce i niskich pa-

rametrach grzewczych.  

W paleniskach domo-

wych węgiel jest w dal-

szym ciągu spalany ze 

zbyt małą sprawnością, 

zaś niskie kominy 

(poniżej 40 m), są zna-

czącymi źródłami zanie-

czyszczenia powietrza, 

określanego mianem 

„niskiej emisji”. W wyni-

ku badań wykonanych w 

miastach  i obszarach 

wiejskich Górnego Śląska 

stwierdzono, że 60 % 

średniorocznej emisji za-

nieczyszczeń pochodzi ze 

źródeł komunalnych, a w 

czasie sezonu zimowego 

wartość ta wzrasta do       

90% w przypadku emisji 

związków smołowych. 

Dotyczy to w szczególno-

ści tak szkodliwych za-

nieczyszczeń jak dwutle-

nek siarki i substancje 

smołowe, w tym rako-

twórczy benzo(a)piren. 

Niska emisja powoduje 

szereg niekorzystnych 

skutków zdrowotnych: 

dyskomfort, podrażnienie 

spojówek oraz błon śluzo-

wych, zaburzenia czynno-

ści i zwiększoną zachoro-

walność układu oddecho-

wego, pogorszenie prze-

biegu istniejących chorób 

układu oddechowego           

i zwiększonej częstości 

występowania chorób no-

wotworowych. W wyniku 

realizacji Programu roczna 

redukcja zanieczyszczeń  

może wynieść nawet 90% 

w przypadku pyłu i tlenku 

węgla. Redukcja dwutlen-

ku siarki może sięgać oko-

ło 9%, a tlenków azotu 

15%. W lipcu w gminach 

naszego powiatu  rozpo-

częła się akcja informacyj-

na na temat opracowywa-

nego „Programu ograni-

czenia niskiej emisji”.       

W pierwszym etapie,         

w wyniku ankietyzacji, 

ustalona zostanie liczba 

starych, nieefektywnych 

kotłowni oraz liczba 

mieszkańców deklarują-

cych chęć uczestnictwa     

w Programie. Opracowanie 

Programu umożliwi samo-

rządowi terytorialnemu 

ubieganie się o środki fi-

nansowe, dzięki którym 

koszt modernizacji kotłow-

ni ponoszony przez właści-

ciela budynku będzie wy-

datnie zmniejszony. Dlate-

go też zachęcamy wszyst-

kich mieszkańców powiatu 

rybnickiego, użytkowni-

ków nieefektywnych ko-

tłowni,  do aktywnego 

uczestnictwa w programie, 

poprzez wypełnienie ankie-

ty, a następnie złożenie jej 

w  Urzędzie Gminy. Szcze-

gółowe informacje na te-

mat zasad uczestnictwa        

w Programie oraz efektów 

ekologicznych i ekono-

micznych zostaną przeka-

zane mieszkańcom na spo-

tkaniach informacyjnych, 

które odbędą się we wrze-

śniu w dzielnicach i sołec-

twach wszystkich gmin 

powiatu rybnickiego.  

Spotkania na terenie Gmi-

ny Gaszowice odbędą się 

w następujących termi-

nach: 

- sołectwo Gaszowice i 

Piece - 8 września b.r. 

(Piątek), Ośrodek Kultury 

i Sportu Gaszowice, go-

dzina 17.00; 

- sołectwa Czernica i Łu-

ków Śląski - 11 września 

b.r. (Poniedziałek), Ośro-

dek Kultury Zameczek, 

godzina 17.00; 

- sołectwo Szczerbice - 

12 września b.r.(Wtorek), 

Remiza OSP Szczerbice, 

godzina 17.00. 

Drodzy Mieszkańcy! 

Od dawna na terenie 
gminy prowadzona jest 
segregacja odpadów,  a 
jednak pomimo wszyst-
ko tworzywa sztuczne, 
przede wszystkim pla-
stikowe butelki, najczę-
ściej kończą swą uży-
teczność w „piecu”. 
Wraz z początkiem 
sierpnia nadeszło od 
dawna oczekiwane 
ochłodzenie,  niestety 
wyraźnie można było 
zauważyć, że wielu z nas 
wykazuje brak szacun-
ku dla swoich sąsiadów 
jak i dla własnego zdro-
wia. Na pewno każdego 
zastanawia co roczny 
wzrost  zachorowań, a 
wystarczy odpowiednio 
zagospodarować wyko-
rzystane przez siebie 
śmieci aby zlikwidować 
emisję szkodliwych 
dioksyn. W trosce o 
przyszłość Naszą i Na-
szych pociech prosimy o 
zainteresowanie się tym 
problemem. 

         GCI 



NOWA LINIA BUSÓW 
W odpowiedzi na potrze-

by mieszkańców ulic Je-

rozolimskiej i Sumińskiej, 

od dnia 16 sierpnia b.r. 

została przedłużona linia 

„busów”, która dotych-

czas przebiegała na trasie 

Chwałowice-Jejkowice. 

Na terenie naszej Gminy 

trasa będzie przebiegać 

następująco: z Jejkowic 
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LP PRZYSTANEK KIERUNEK DNI ROBOCZE SOBOTA 

1 

 

SZCZERBICE –         
KAPLICA 

  

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 

przez Gaszowice 

8 30 9 50 12 25  14 15  16 15 

 

8 45 12 05 13 30 

  

2 

 

GASZOWICE – 
SKRZYŻOWANIE 

  

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 15 8 35  10 10  12 40  14 25  
1618 

9 00 12 25 13 40 

3 

 

GASZOWICE –  
MLECZARNIA 

  

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 17  8 37  1012  1242  1427  
1620 

9 02 12 27 13 42 

4 

 

GASZOWICE –       
CENTRUM 
 

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 19 8 39  10 14  12 44   14 29  
1622 

9 04 12 29 13 44 

5 

 

SZCZERBICE –         
JEROZOLIMSKA 

  

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 22 8 42   10 17  12 47 14 32   
1625 

9 07 12 32 13 47 

  

6 

 

SZCZERBICE –         
JEROZOLIMSKA II 

  

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 23 8 43  10 18  12 48   14 
33  1626 

9 08 12 33 13 48 

7 

 

SZCZERBICE –         
KAPLICA 
 

Kierunek Rybnik, 

Chwałowice 
7 24 8 44   10 19  12 49   14 
34   1627 

9 09 12 34 13 49 

ul.Sumińską do skrzyżo-

wania z ulicą Rudzką, 

następnie ulicą Rybnicką 

do ulicy Jerozolimskiej, 

ponownie do ulicy Su-

mińskiej w kierunku Ryb-

nika. Obok mapa z prze-

biegiem trasy oraz szcze-

gółowy rozkład jazdy. 

GCI 



NASZA MAŁA OJCZYZNA - ŚLĄSK, 
ŚLĄZACY ICH KULTURA I TRADYCJE 

STR. 4 INFORMATOR GMINNY 

Pod takim hasłem od 17 do 

21 lipca odbyły się w Gmi-

nie Gaszowice kolejne pół-

kolonie profilaktyczne, któ-

re w bieżącym roku miały 

charakter  szczegó lny.               

A mianowicie w organizację 

pięciodniowej imprezy dla 

dzieci szkół podstawowych 

całej Gminy włączyła się 

Nieformalna Inicjatywa 

Obywatelska PRO-KULT 

założona przez Adama Wa-

wocznego, który od ponad 

dziesięciu lat jest także 

przewodniczącym gminnej 

komisji rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych. 

PRO-KULT kilka miesięcy 

temu złożyła wniosek o do-

finansowanie akcji w ra-

mach piątej edycji programu 

DZIAŁAJ LOKALNIE. 

Komisja konkursowa wśród 

wielu wniosków postanowi-

ła wysoko ocenić gaszowic-

ki projekt organizacji półko-

lonii, które w bieżącym roku 

miały typowo śląski charak-

ter. W konkursie grantowym 

zorganizowanym przez Cen-

trum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych dla gmin i po-

wiatów Subregionu Zachod-

niego Województwa Ślą-

s k i e g o  i  P o l s k o -

Amerykańską Fundacją 

Wolności, a realizowanym 

przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce we 

współpracy ze Związkiem 

Gmin Subregionu Zachod-

niego z siedzibą w Rybniku i 

Firmą MARAT z Rybnika 

inicjatywa PRO-KULT 

otrzymała dotację w wysoko-

ści 4.000 zł. Realizacja pro-

jektu odbywała się podczas 5 

gorących lipcowych dni. 17 

lipca spod gaszowickiego 

ośrodka kultury wyruszył 

autokar z pięćdziesięciooso-

bową grupą dzieci, aby prze-

żyć spotkanie z góralami na 

Szyndzielni. Kolejnego dnia 

dzieci czekały już nowe 

atrakcje w Muzeum Chleba 

w Radzionkowie, gdzie mo-

gły poznać tradycje i zwy-

czaje śląskiej kuchni oraz 

same spróbować wyrobu i 

wypieku pieczywa. Środowe 

przedpołudnie uczestnicy 

spędzili w kopalni zabytko-

wej Królowa Luiza w Za-

brzu, gdzie wnikliwie przy-

glądali się górniczej pracy, 

tej sprzed lat i tej obecnej. 

Natomiast czwartek był 

dniem wyjątkowym obfitują-

cym w atrakcje kulinarne 

śląskiego domu, które przy-

gotowały gospodynie z 

KGW w Czernicy w Kuchni 

Śląskiej tutejszej podstawów-

ki. Dzieci mogły wysłuchać 

historii swojej okolicy, po-

znać smak świeżego, domo-

wej roboty chleba ze smal-

cem. Wspólnie z gospodynia-

mi wyrabiały ciasto na ko-

łocz, z którego po wyciągnię-

ciu z pieca migiem znikła 

chrupiąca posypka. Podobnie 

działanie masła wzbudziło 

sporo zainteresowania naj-

młodszych. Ku zdziwieniu 

opiekunów, dzieci wykazy-

wały się dużą znajomością 

śląskich słów. Za to cerowa-

nie skarpet i haftowanie oka-

zało się dla nich egzotyką. 

Już z pełnymi brzuszkami i 

pełne wiedzy naszej Śląskiej 

Ojczyzny dzieci wyruszyły 

do pobliskiego Zameczka, 

przy którym czekali już na 

nich harcerze z 27 Drużyny 

POGODNE SERCA z Gaszo-

wic. Dzieci zdobywały swoje 

półkolonijne sprawności, a na 

zakończenie przy wspólnym 

ognisku 

i pie-

czen i u 

kiełbasek śpiewano harcer-

skie piosenki. Ostatniego 

dnia dzieci wyjechały do 

Parku Wodnego w Tarnow-

skich Górach, a po powrocie 

pożegnano się do następne-

go razu, czyli do zimowych 

ferii. Dzięki współpracy 

Wójta Gminy Gaszowice, 

Dyrektora SP Czernica, 

KGW Czernica, 27 Drużyny 

ZHP Hufca Ziemi Rybnic-

kiej oraz Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z inicjatywą 

PRO-KULT dzieci mogły 

przeżyć wspaniały tydzień 

kultury regionalnej, który od 

września zapoczątkuje cykl 

zajęć prowadzonych w 

świetlicach środowiskowych 

Gaszowic, Piec, Szczerbic   

i Czernicy.                     GCI 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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NOWOCZESNA BIBLIOTEKA  

Szkoła Podstawowa w Ga-

szowicach w lipcu 2005r. 

przystąpiła do projektu ME-

NiS na „Internetowe cen-

trum informacji multime-

dialnej w bibliotece szkol-

nej”. Projekt ten jest współ-

finansowany z Europejskie-

go Funduszu Społecznego. 

Odpowiednio przygotowa-

na dokumentacja zgodna z 

kryteriami regulaminu po-

zwoliła znaleźć  się naszej 

szkole w grupie tych, które 

otrzymały przydział na wy-

posażenie biblioteki szkol-

nej w multimedialne cen-

trum informatyczne. Aby-

śmy mogli przystąpić do 

tego projektu niezbędne 

było wsparcie Urzędu Gmi-

ny jako organu prowadzą-

cego szkołę, który zapewnił 

przygotowanie od strony 

technicznej. Słowa uznania 

należą się Panu Andrzejowi 

Kowalczykowi - Wójtowi 

Gminy Gaszowice, który 

rozumie, że należy stwarzać 

młodzieży nowoczesne 

warunki do kształcenia i 

zdobywania wiedzy. Pani 

Sylwii Mazurek, dyrektor 

SP Gaszowice, która wśród 

wielu ofert napływających 

do szkoły wybrała właśnie 

tę, jak również naszej mło-

dzieży z Gminnego Cen-

trum Informacji, która po-

magała od strony technicz-

nej w realizacji tego projek-

tu. Projekt na „Internetowe 

centrum multimedialnej w 

bibliotece szkolnej” wraz z 

jego planem wykorzystania 

opracowała Stanisława Jany-

ga. Na przełomie sierpnia i 

września powinno być już 

podłączone internetowe cen-

trum multimedialne w biblio-

tece szkolnej. Będą je two-

rzyć 4 komputery + 1urządz-

enie wielofunkcyjne. Wiele 

prac związanych z instalacją 

wykonuje firma ATU-

P@RTNER, będąca operato-

rem zapewniającym dostęp 

szkoły do internetu. To co 

udało nam się osiągnąć 

wspólnymi siłami ma służyć 

nie tylko uczniom szkoły w 

Gaszowicach, ale całej spo-

łeczności lokalnej. Biblioteka 

szkolna przestaje być wy-

łącznie miejscem okazjo-

nalnego pobytu ucznia,  a 

zaczyna funkcjonować 

jako dydaktyczne centrum 

szkoły. Będzie to jak na 

razie jedyna tego typu pla-

cówka, na terenie gminy, 

do korzystania,  z której od 

nowego roku szkolnego 

zapraszamy nie tylko mło-

dzież uczącą się, ale 

wszystkich tych, którym 

potrzebne są różnorodne 

informacje specjalistyczne, 

branżowe.  

  Stanisława Janyga 

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

- 7, 14 i 20 lipca, narady  z kierownikiem ZOK-u i pracow-
nikami referatu inwestycji, na których były omawiane bie-
żące remonty wykonywane przez zakład  na terenie gminy. 

- 6 i 13 lipca, spotkania z grupą inicjatywną w sprawie bu-
dowy skate parku w naszej gminie. 

- 14 lipca, spotkanie z klubami sportowymi na temat za-
kończenia sezonu piłkarskiego 2005/2006 i rozpoczynają-
cego się sezonu 2006/2007, uzgodniono również termin 
spotkania w placówkach klubów na dzień 31 lipca 2006r. 

- 16 lipca, „Dni Czernicy” na terenie Ośrodka Kultury 
„Zameczek”. 

- 20 lipca, spotkanie w  Lyskach z przedstawicielami firmy  
POLYTEX w sprawie remontu systemu napowietrzania 

oczyszczalni ścieków w Suminie. 

- 21 lipca, wizja lokalna z udziałem przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego, pracowników 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Gaszowice. 

- 23 lipca, festyn sportowy w Czernicy,  w ramach 
którego przeprowadzono II ogólnopolski wyścig kolar-
ski o puchar Wójta Gminy i który był jednocześnie 
pierwszymi mistrzostwami powiatu rybnickiego.         
W ramach festynu odbyły się mecze piłkarskie druży-
ny LKS Zameczek Czernica. 

- 24 lipca, akademia z okazji Święta Policji w Rybni-
ku. 

- 25 lipca, comiesięczna narada z sołtysami. 

- 25 lipca, Walne Zgromadzenie Wspólników w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. 
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KIEDY DO SZKOŁY? 

Rok szkolny rozpocznie się w tym roku 

4 września, a nie jak dotychczas 1 wrze-

śnia. Właśnie weszła w życie noweliza-

cja rozporządzenia ministra edukacji w 

sprawie organizacji roku szkolnego.  

Zgodnie z nią, jeśli 1 września wypada 

w piątek lub w sobotę, to rok szkolny 

rozpoczyna się w najbliższy poniedzia-

łek po tym dniu. W tym roku 1 września 

w y p a d a  w ł a ś n i e  w  p i ą t e k .  

Rok szkolny 2006-2007 zakończy się 22 

czerwca.         GCI 

 

IV POWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„ZAMECZEK’’ W CZERNICY 10 WRZESIEŃ 2006 r. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób niepełnosprawnych oraz kierując się chęcią pogłębie-
nia integracji tychże osób z otoczeniem, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Czernicy pod patronatem Sta-
rosty Powiatowego w Rybniku,  organizuje Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbędzie 
się w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy w dniu 10 września 2006 r. i obejmować będzie wszystkich 
chętnych do udziału w niej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu. Świadomi, iż potrzeby osób pokrzyw-
dzonych przez los nie są nikomu obce,  zwracamy się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczo-
wego w powyższej imprezie. Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przerodził się w cykliczne święto 
dając tym osobom  przekonanie, że obok nich żyją ludzie pragnący urzeczywistnić ich nadzieje i marzenia. 
Podajemy nr konta, na które można wpłacić środki finansowe: 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

44-282 Czernica, ul. Sobieskiego 15 

nr konta: 87 1050 1403 1000 0022 1604 3295  ING.B.Ś.O/Rydułtowy 

Nadmieniamy, iż nasze Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego. 

Telefon kontaktowy:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rybnik, tel. 032/4260033 

 

 ZA OKAZANĄ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !  


