
Szanowni mieszkańcy,  

zakończyły się wakacje.           
Na polach widać pierwsze 
znaki nadchodzącej jesieni.  
7 września obchodzimy tra-
dycyjne święto rolnicze – 
Gminne Dożynki Łuków Śl. 
- 2008r. Dziękujemy rolni-
kom, wszystkim,  którzy ich 
wspomagali za trud włożony 
w pracę na roli. Wypada 
dziękować Bogu, że naszą 
„małą ojczyznę” ominęły 
klęski suszy, wichury, grady 
czy siejące straszne spusto-
szenie trąby powietrzne. 
Częste anomalia pogodowe 
każą myśleć o dodatkowych 
ubezpieczeniach naszych 
majątków od skutków nie-
przewidzianych zdarzeń. 

Rozpoczynamy kolejny rok 
szkolny. Oddajemy do dys-
pozycji dzieci i młodzieży 
salę sportowo - widowisko-
wą w Czernicy, rozbudowa-
ny plac zabaw przy SP 
Szczerbice, pomieszczenie 
nowego oddziału „zero” w 
SP Gaszowice i wyremonto-
waną salę gimnastyczną przy 
SP Gaszowice. 

We wszystkich placówkach 
zostały wykonane niezbędne 

prace remontowo – moder-
nizacyjne, aby nasze dzieci        
i młodzież czuła się dobrze. 

Prowadzimy dalsze moder-
nizacje dróg. Zostanie we 
wrześniu zmodernizowana 
ulica Łąkowa w Gaszowi-
cach oraz odcinku ulicy 
Babiogórskiej w Czernicy. 
W ramach tzw. dojazdu do 
pól zostanie wykonany  
odcinek drogi łączącej         
ul. Dworską w Łukowie Śl. 
z ul. Leśną w Czernicy. 

W dalszym ciągu nie może-
my rozpocząć prac przyłą-
czeniowych do kanalizacji 
sanitarnej z powodu opóź-
nień budowy odcinka kana-
lizacji w Rybniku - Zebrzy-
dowicach. 

Powiat Rybnicki zgodził się 
przeznaczyć ze swojego 
budżetu dodatkowe środki, 
co pozwoli zrealizować 
budowę odcinków chodnika 
w Szczerbicach i Czernicy. 

Pojawi się nowa nawierzch-
nia na ul. Wolności od          
ul. Powstańców do skrzyżo-
wania z ul. Podleśną. 

Wszystkie te prace pozwolą 
na poprawienie warunków 
środowiskowych oraz 
zwiększenie bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców, 

 z pozdrowieniami  

Wójt Gminy Gaszowice  

Andrzej Kowalczyk 

ROLNICZY TRUD 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WRZESIEŃ 2008, NUMER 8 (32) 

Na zdjęciu obok: rozpo-
częcie roku szkolnego 
2008/2009 w Szkole Pod-
stawowej w Gaszowicach 
wraz z poświęceniem no-
wej sali lekcyjnej dla dzie-
ci z klasy zerowej. 
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AEROBIK 

Już od 15 września o 18.00 w każdy  poniedziałek     
i piątek, w  Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-
cach, rozpoczynają się zajęcia aerobiku. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 430 54 85. 

PILNUJ GOŚCIA I SĄSIADA 

 Pomimo tego, że wielu mieszkańców naszej gmi-
ny posiada kosze na śmieci to jednak zdarza się, że 
idąc do lasu spotykamy wyrzucone odpady. Zwra-
cajmy uwagę na to, kto wyrzuca odpady, spiszmy 
numery rejestracyjne i zgłośmy to straży gminnej 
lub policji. Zdarza się często, że śmieci te wyrzu-
cają osoby, które tylko są przejazdem na terenie 
naszej gminy. Dzięki naszym mieszkańcom zdarza 
się nam mieć sukcesy i odnaleźć właściciela po-
rzuconych odpadów na którego straż miejska lub 
policja nakłada mandat w wysokości 500,00 zł. W 
przypadku kiedy nie złapiemy właściciela to usu-
nięcie płacone jest z budżetu gminy. 

PLAGA LISÓW 

W ostatnim okresie otrzymujemy sporo sygnałów      
o atakach lisów na zwierzęta gospodarskie.                
W związku z powyższym poprosiliśmy działające na 
terenie Naszej Gminy koła łowieckie o przeprowa-
dzenie odstrzałów lisa, które unormują wielkość jego 
populacji. Niestety lisy przebywające blisko zabudo-
wań gospodarskich (do 100m) nie mogą być odstrze-
lone zgodnie z regulaminem polowań myśliwskich. 
W poprzednim roku zabito 161 lisów. 

ROK SZKOLNY 2008/2009    
Zajęcia w szkołach i przedszkolach na terenie na-
szej gminy rozpoczyna 972 dzieci. W rozbiciu na 
placówki kształtuje się to następująco: 

- gimnazjum - 250 uczniów, 

- szkoły podstawowe - 583 uczniów, 

- przedszkola - 139 przedszkolaków. 

Placówki zostały wyremontowane, więc mamy 
nadzieję, że będą cieszyć oko naszych pociech 
przez długi czas. Uczulmy nasze dzieci aby usza-
nowały włożoną pracę i pieniądze, ponieważ za 
zniszczenia będziemy odpowiadać my - rodzice.                                         

GCI 

KTO JEŹDZI SZYBKO? 

Nasze drogi gminne są w coraz lepszym stanie 
technicznym. Prowokuje to niektórych kierowców 
do przekraczania dozwolonych szybkości. Często 
łamią prawo także nasi mieszkańcy, zdarza się, że 
są to nawet nasi znajomi lub sąsiedzi. Nie bądźmy 
obojętni na szaleńcze jazdy motocyklistów, moto-
rowerzystów. Przecież teraz już wszyscy potrafią 
czytać i powinni rozumieć, co oznacza znak 30, 40 
km/h. W okresie jesiennym zmrok będzie zapadał 
szybko więc niebezpieczeństwo będzie wzrastało. 

ŚCIEŻKA ZDROWIA 

W Szczerbicach na terenie klubu sportowego utwo-
rzona została dla naszych mieszkańców ścieżka 
zdrowia. Zadanie to zrealizowano w ramach 
„Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego”. 
Dzieci, jak i rodzice mogą skorzystać z tej atrakcji   i 
rozpocząć regularne ćwiczenia. Znajdziemy tam ele-
menty do przeskoków, slalomu i podciągania. Może-
my tutaj poprawić naszą kondycję fizyczną. Mamy 
nadzieję, że ścieżka zdrowia będzie miała wielu 
zwolenników i użytkowników. Obok ścieżki zainsta-
lowana została kamera która stanowi uzupełnienie 
monitoringu na terenie szkoły. Fotografie na str.6. 

 INFORMACJA 

Przypominamy użytkownikom placów zabaw oraz 
ścieżki zdrowia, że z tych obiektów można korzystać 
tylko i wyłącznie do zmierzchu.  

INFORMACJA 

Zgodnie ze Statutem Gminy Gaszowice w każdy ponie-
działek w godz. od 14.00 do 16.00 Radni Gminy Gaszo-
wice pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Gaszowice – Biuro 
Rady Gminy – pokój Nr 20 (2 piętro, klatka schodowa od 
wejścia głównego). Zapraszamy mieszkańców Gminy do 
przedstawienia Radnym problemów i wniosków celem 
ich dalszego załatwienia. 

WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY 

W ostatnim okresie pojawiło się wiele luźno bie-
gających psów. Są to wielokrotnie psy naszych 
sąsiadów i znajomych. Zwracajmy uwagę na te 
nieprawidłowości. Pies powinien być uwiązany, a 
w czasie spaceru być na smyczy i posiadać kaga-
niec. Rozpoczyna się rok szkolny. Wiele dzieci 
wędruje naszymi drogami i różnymi skrótami, za-
dbajmy o to aby nie spotkały bezpańskiego albo 
sąsiedzkiego psa na swojej drodze. Może być wte-
dy za późno na działanie. 
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Na terenie ośrodka  Sportu 
i Rekreacji w Łukowie 
Ś l ą s k i m  o d  1 4 -
25.07.2008r., Rady Sołec-
kie Czernicy i Łukowa 
zorganizowały półkolonie 
letnie dla dzieci. Środki 
finansowe na ten cel zosta-
ły zabezpieczone w budże-
cie gminy, oraz w znacz-
nej części od darczyńców. 
Przez 10 dni od godziny 
9.00 do godziny 15.00, 
pięćdziesięcioro dzieci 
miało zapewnioną opiekę, 
ciepły posiłek, napoje i 
słodycze. Opiekę tą spra-
wowali bezinteresownie 
nauczyciele z przedszkola 
i szkoły w Czernicy. 

Kierownikiem półkolonii 
została pani Barbara Wi-
dawska. Atrakcyjny pro-
gram przygotowany przez 
organizatorów i przy 
udziale pani dyr. Ośrodka 
Kultury „Zameczek” za-
wierał między innymi: 
wycieczki autokarem do 
Ustronia i Wisły, do Tar-
nowskich Gór, Rud Raci-
borskich. Wycieczka po-
ciągiem do Raciborza. 
Wycieczka rowerowa do 
gospodarstwa agrotury-
stycznego w Pstrążnej po-
łączonego              z jazdą 
konną. Rajd rowerowy do 
Stodół i w obrębie Ośrod-
ka w Łukowie. Zabawy 
prowadzone przez harce-
rzy z 27 Drużyny Harcer-
skiej. Całość programu 
bardzo podobała się dzie-
ciom, a dodatkowe gry, 
zabawy i konkursy przy-
niosły im wiele wrażeń i 
radości. 

Z tego miejsca składamy 
serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy przy-

czynili się do organizacji 
oraz sprawnego i bez-
piecznego ich przebiegu. 
Dziękujemy wychowaw-
com, za ich trud i poświę-
cenie swego czasu na 
rzecz dzieci. 

P.P. Iwona Witek, Iwona 
Kwiatoń, Aleksandra 
Tkocz, Ilona Paluch, 
Aleksandra Stachera, Ze-
nobia Mrozek, Halina 
Mrozek, Elżbieta Tulec, 
Małgorzata Tulec, Anna 
Makarska, Agnieszka 
Mikszan, Eugenia Boczek, 
Eugeniusz Brodniak, Ma-
rek Granieczny, Patrycja 
Bielaczek oraz 27 Druży-
nie Harcerskiej „Pogodne 
Serca”. 

Szczególne podziękowa-
nie i wyrazy uznania za 
sprawny i bezpieczny 
przebieg półkolonii kieru-
jemy do Pani Barbary Wi-
dawskiej. Dziękujemy Pa-
ni Basiu!!! 

Serdecznie dziękujemy 
sponsorom za pomoc fi-
nansową: Pani Barbarze 
Wołczyk - dyr. Ośr. Kul-
tury Zameczek. Panu An-
toniemu Motyczka-  Za-
kład Robót Specjalnych. 
Właścicielowi Zakładu 
„Prefrow” w Rybniku. 
Dziękujemy P. Wójtowi i 
P. Sekretarz Urzędu Gmi-
ny za wizytowanie na-
szych półkolonii i prezen-
ty dla dzieci. 

Dziękujemy tym wszyst-
kim nie wymienionym z 
nazwiska, którzy przyczy-
nili się do organizacji pół-
kolonii 2008 w Łukowie.  

Adam Grzelec,  

Małgorzata Witek 

PÓŁKOLONIE W ŁUKOWIE WIDOCZNI  

NA DROGACH 

W ramach akcj i 
„Bezpieczne wakacje” 
zorganizowanej  w 
Szczerbicach przez Pa-
nią sołtys Gabrielę Ośli-
zło wraz z Komendan-
tem Policji Panem Zbi-
gniewem Ciałoniem, 
dzieci z klas I do III 
otrzymały elementy od-
blaskowe (miśki, opa-
ski). Przypominamy 
rodzicom aby  zwrócili 
uwagę swoim pocie-
chom o zakładaniu 
„odblasków” na torni-
stry, plecaki lub na rękę 
podczas  spacerów 
wzdłuż jezdni. Dziecko 
jest wtedy widoczne na 
drodze. Celem akcji by-
ła poprawa świadomo-
ści naszych pociech, ale 
o bezpieczne zachowa-
nie dzieci  muszą za-
dbać również rodzice i 
dziadkowie.            GCI 

REMONTY NA DROGACH 

W ostatnim czasie wy-
konane zostały nakładki 
na następujących dro-
gach gminnych : 

-ul. Stara w Czernicy, 

-ul. Rybnicka (boczna) 
w Szczerbicach, 

-ul. Dworska w Łuko-
wie Śląskim (łącznik 
Lipowa- Dworska). 

Aktualnie rozpoczęto 
prace związane z prze-
budową ul. Łąkowej        
w Gaszowicach. W ra-
mach tego zadania wy-
konana zostanie nowa 
podbudowa, oraz na-
wierzchnia asfaltowa na 
dł. 550 mb. W najbliż-
szym czasie rozpoczną 
się również roboty na 
ul. Dworskiej w Łuko-
wie Śląskim w ramach 
dotacji otrzymanej            
z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Ref. Inwestycji 

SPALANIE ODPADÓW !!! 

Ustawa o odpadach dopuszcza spalanie pozostało-
ści roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, 
jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepi-
sów- czyli rozporządzenia w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej, ustawy o ochronie przyrody 
oraz ustawy o lasach. Z przepisów tych wynika, 
że: 

- rozpalanie ogniska w poblizu materiałów po-
lnych albo sąsiednich obiektów w odległości poni-
żej 10m jest zabronione. 

- Wypalanie trawy i pozostałości roślinnych w od-
ległości mniejszej niż 100m od zabudowań i la-
sów, bądz w sposób powodujący zakłócenia w ru-
chu drogowym, a także bez zapewnienia stałego 
nadzoru jest zabronione. W przypadku łamania 
przepisów można zatelefonować na Policję nr tel. 
4305598 lub do Straży Gminnej nr tel. 4578139. 
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INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO  

PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GASZOWICACH 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w 2008r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, prace organizacyjne związane z projek-
tem trwają już od stycznia 2008r. Projekt nosi tytuł: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych 
w Gminie Gaszowice”, będzie realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 
7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Wartość projektu wynosi 40.934.00. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wezmą udział osoby długotrwale bezrobotne z terenu 
Gminy Gaszowice, będą uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interperso-
nalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejęt-
ności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy.                          Kierownik OPS  

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2008 r. 

2 Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2008 r. 

3 Ferie zimowe 26 stycznia - 8 lutego 2009 r. 

4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2009r. 

5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2009 r. 

7 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r. 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O STYPEN-
DIUM SZKOLNE W GMINIE GASZOWICE 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większy niż 351,00zł (wysokość 
dochodu jest ustalona na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecz-
nej). 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez 
członków rodziny (brutto i netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku), jeśli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

2) odcinek z renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 

3) zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej o uzyskiwanej pomocy mate-
rialnej, jeśli rodzina pobiera pomoc zgodnie z art. 8 pkt 2 o pomocy społecz-
nej (Dz.U. Z 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami), 

4) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone 
przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym), uwierzytelnione ksero-
kopia wyroku sądowego, 

5) stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z 
innych źródeł np. działalność gospodarcza,   

6) w razie bezrobocia – zaświadczenie z Urzędu Pracy z ostatniego miesiąca, 

7) w razie trwałej niepełnosprawności , ciężkiej lub długotrwałej choroby – 
aktualne zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie. 

Wnioski należy pobrać w szkołach na terenie gminy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE 
UPŁYWA Z DNIEM 15 WRZEŚNIA  DANEGO ROKU SZKOLNEGO. 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W GZOSziP (budynek Szkoły Podstawo-
wej w Gaszowicach I piętro). 

p.o. kier. GZOSziP Jerzy Sierek 

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie Rozp. R.M. z dnia 5 sierpnia 2008 r. w spra-
wie szczegółowych warunków udzielania pomocy finanso-
wej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 
2008 r. Nr 147, poz. 931) informuję, że wnioski o udzielenie 
dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczy-
nających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, 
naukę w klasach I‑III szkoły podstawowej lub w klasach I–
III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia można 
składać do dyrektora szkoły, w terminie od 8 do 22 września 
2008r. Wnioski należy pobrać w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy.  

p.o. kier. GZOSziP Jerzy Sierek 
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PÓŁKOLONIE GASZOWICE 

Wakacyjne zajęcia przy 
Szkole Podstawowej w Ga-
szowicach odbyły się: 

I TURNUS OD 23.06.08 
DO 2.07.08 – BAJKOLAN-
DIA, 

II TURNUS OD 14.07.08 
DO 23.07.2008 - ŚWIAT 
PRZYRODY. 

W dwóch turnusach zajęć 
udział wzięło 58 uczestni-
ków, którymi opiekowali się 
nauczyciele naszej szkoły 
oraz Panie z przedszkola w 
Gaszowicach i Panie Radne. 
Zajęcia cieszyły się zainte-
resowaniem uczestników. 
Szczególnie wyjazdy na 
wycieczki. Podróżowaliśmy 
tradycyjnie autokarem oraz 
pociągiem. Do Raciborza 
wyruszyliśmy ze stacji Łu-
ków Śl. Zwiedzaliśmy mia-
sto i muzeum. Największą 
atrakcją była ekspozycja z 
mumią egipską. Do Cieszy-
na gdzie mieliśmy okazję 
zwiedzić zabytkowy polski i 
czeski Cieszyn pojechali-
śmy autokarem. Tu również 
czekało na nas wiele atrak-
cji. Autokarem podróżowa-

liśmy również do Parku 
Leśnych Niespodzianek w 
Ustroniu oraz do Bukowa 
gdzie oglądaliśmy różne 
zwierzęta. Zwiedzaliśmy 
na własnych nogach naj-
bliższą okolicę. Byliśmy w 
Suminie w leśniczówce i 
na placu zabaw oraz w 
Czernicy w „Zameczku”, 
bibliotece i izbie śląskiej 
przy Szkole Podstawowej. 
Pociągiem do Multikina w 
Rybniku podróżowaliśmy 
przez jeden z najdłuższych 
tuneli kolejowych w Pol-
sce. Tunel ten znajduje się 
na granicy między Ryduł-
towami a Czernicą. Odbyły 
się również zajęcia świetli-
cowe, bal przebierańców, 
ognisko i zajęcia harcerskie 
z podchodami, dyskoteka i 
noc filmowa. Dyrekcja 
szkoły dziękuje Urzędowi 
Gminy, nauczycielom, 
sponsorom oraz harcerzom 
z 27 drużyny „Pogodne 
serca” za zaangażowanie i 
umożliwienie spędzenia 
wolnego czasu w ciekawej 
dla uczniów formie.                                                                                                                    

SM 

W sierpniu 2008r. Wójt Gminy Gaszowice -   An-
drzej Kowalczyk, brał udział w następujących spo-
tkaniach i uroczystościach: 

4 sierpnia - spotkanie Gmin Górniczych w Ornon-
towicach , którego tematem był podatek od wyro-
bisk; 

5 sierpnia - spotkanie Rady Sportu; 

8 sierpnia - konferencja zorganizowana przez Mini-
sterstwo  Gospodarki a  dot. rozwoju Śląska w Ka-
towicach; 

9 i 10 sierpnia - Dni Gaszowic; 

11 sierpnia - spotkanie z sołtysami; 

13 sierpnia - co miesięczna narada z dyrektorami 
szkół i przedszkoli; 

14 sierpnia -  w spotkanie Rady  Przyjaciół Harcer-
stwa w Wapienicy; 

24 sierpnia - msza dożynkowa dla sołectw Gaszo-
wice i Piece. 

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 
W SZKOŁACH 

oraz z Urzędu Gminy w 
kwocie 5.000,00 zł. pozwa-
lają na korzystanie przez 
uczniów wyżej wymienio-
nych szkół z darmowych 
przejazdów i wstępów na 
pływalnię oraz z zajęć spor-
towo – rekreacyjnych. Dzia-
łania kierowane są do 
wszys t k i ch  c hę tnych 
uczniów – niezależnie od ich 
warunków fizycznych i 
umiejętności. Zajęcia pro-
wadzone są w oparciu o po-
trzeby, zainteresowania oraz 
bazy sportowe szkół podsta-
wowych i gimnazjum. 
Uczniowie mogą realizować 

Działający w naszej gminie 
GUKS „Lider” pozyskał 
środki z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki Departament 
Sportu Powszechnego oraz 
Urzędu Gminy Gaszowice  na 
realizację zadań sportowo – 
rekreacyjnych. Zajęcia odby-
wają się w 3 szkołach: SP 
Gaszowice,  SP Szczerbice, 
Gimnazjum im. Ziemi Ślą-
skiej w Piecach oraz na pły-
walni krytej Fundacji Elek-
trowni Rybnik  (2 razy w ty-
godniu). 

Pozyskane środki z Minister-
stwa w kwocie 22.500,00 zł.  

się w wybranych dyscypli-
nach sportowych: piłka noż-
na, piłka ręczna, piłka siat-
kowa, piłka koszykowa, 
piłka nożna halowa, tenis 
stołowy, lekkoatletyka 
(biegi na krótkich i średnich 
dystansach, biegi przełajo-
we, skoki, rzuty), gry   i 
zabawy ruchowe, kometka, 
ringo, konkursy i gry zręcz-
nościowe. Ponadto przepro-
wadza się oświatę prozdro-
wotną oraz profilaktykę         
– pogadanki  na temat szko-
dliwości palenia tytoniu, 
picia alkoholu, narkotyków 
oraz innych używek. 

Ważnym działaniem i ini-
cjatywą było stworzenie 
Powiatowej Ligi Siatkówki. 

Środki na realizację tego 
działania, w wysokości 
2.000,00 zł., zostały pozy-
skane ze Starostwa Powia-
towego w Rybniku.  W 
rozgrywkach, które odby-
wają się dwa razy w mie-
siącu, biorą udział chłopcy 
i dziewczyny z Gimnazjum 
w Piecach, Lyskach i Jej-
kowicach . 

Zajęcia mają na celu pro-
mowanie zdrowego i ak-
tywnego trybu życia wśród 
dzieci i młodzieży oraz 
zagospodarowanie czasu 
wolnego uczniom poprzez 
organizację współzawod-
nictwa sportowego.  

guks 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY SALI                                  
SPORTOWO - REKREACYJNEJ W CZERNICY 

Już od września uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Czernicy będą mogli korzystać z nowo wybu-
dowanej sali gimnastycznej. Obszerny artykuł 
oraz zdjęcia tego imponującego obiektu umieści-
my w kolejnym numerze Informatora Gminnego. 
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W tym numerze kilka słów        
o sobie napisał kolejny radny 
z Gaszowic, pan Józef Sza-
werna. 

Mam 58 lat, od urodzenia 
jestem związany z Gaszowi-
cami. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej podjąłem naukę 
w Zasadniczej Szkole Górni-
czej w Rydułtowach. Do 
emerytury pracowałem w 
„KWK Rydułtowy”. 

Dzięki poparciu mieszkań-
ców Gaszowic od 1994 r. 
pełnię funkcję radnego Gmi-
ny Gaszowice, reprezentując 
nasze sołectwo. W latach 
1994 - 2002 r. byłem człon-
kiem Komisji Rozwoju Go-
spodarczego. Od 2002 - 2006 
r. pełniłem funkcję w komisji 

Rewizyjnej. Od roku 2006 
jestem ponownie członkiem 
Komisji Rozwoju Gospo-
darczego. Moim celem jest 
praca na rzecz rozwoju 
Gminy. Pragnę, aby jak 
największa część naszej 
gminy była skanalizowana i 
podłączona do oczyszczalni 
ścieków w Suminie. 

SYLWETKI RADNYCH -  
JÓZEF SZAWERNA 

Na zdjęciach z lewej strony: 1,2 - elementy ścieżki zdrowia na terenie rekre-
acyjnym przy SP Szczerbice;  po prawej od góry: 3 - uczestnicy półkolonii w 
Łukowie Śląskim przed Domem Sportu, 4 -  Dzieci z Gaszowic na wycieczce w 
Raciborzu. 

Na zdjęciu z lewej Wójt An-
drzej Kowalczyk uroczyście 
otwiera nową klasę zerową (na 
zdjęciu powyżej) w SP Gaszo-
wice. 


