
Szanowni Mieszkańcy, 

Mijają wakacje, wielu wróci-
ło już z urlopów. Kończą się 
żniwa. Tegoroczne plony są 
podobne do ubiegłorocz-
nych. Już niedługo – bo        
5 września będziemy dzięko-
wać rolnikom za zebrane 
plony podczas gminnych 
dożynek w Szczerbicach.  
Już teraz zapraszam wszyst-
kich mieszkańców.   
Zakończono prace remonto-
we w placówkach oświato-
wych, a 1 września rozpocz-
nie się nauka w trzech szko-
łach podstawowych i naszym 
gminnym g imnaz jum.         
W trosce o jakość nauczania 
zdecydowaliśmy uruchomić 
dodatkowy oddział dla 
pierwszoklasistów w SP 
Czernica oraz 4 nowe od-
działy w gimnazjum, co spo-
woduje że liczebność w po-
szczególnych klasach nie 
przekroczy 20 uczniów.   
W przedszkolach przygoto-
wano 225 miejsc, co jednak 
nie pozwoliło na przyjęcie 
wszystkich chętnych. Dlate-
go też kończymy projekt 
n o w e g o  p r z e d s z k o l a             
w Szczerbicach oraz posia-
damy koncepcję rozbudowy 
przedszkola w Czernicy,       
a wszystko po to by stwo-
rzyć warunki do funkcjono-
wania obiektów, tak aby        
w okresie najbliższych 2-3 
lat umożliwić wszystkim 
dzieciom w wieku przed-
szkolnym korzystanie z opie-
ki przedszkolnej.    
Cieszymy się, że wielu 
mieszkańców uzyskało moż-
liwość udziału w programie 
ograniczenia niskiej emisji 
(piece, solary) oraz progra-

mie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
Realizacja tych programów, 
wspólnie z WFOŚiGW po-
zwoli w zdecydowany spo-
sób poprawić warunki śro-
dowiskowe w naszej gmi-
nie.  
”Nareszcie” – można było 
powiedzieć! Z dniem            
3 sierpnia uzyskaliśmy in-
formację o możliwości 
składania wniosków o przy-
łączenie się do wybudowa-
nej kanalizacji w ramach 
programu ISPA. Liczymy, 
że około 850 budynków     
w najbliższym czasie uzy-
ska dostęp do kanalizacji 
sanitarnej. Realizacja tej 
inwestycji stawia nasza 
gminę w gronie nielicznych 
gmin, które w tak dużym 
stopniu będą skanalizowa-
ne. Ta inwestycja to wielki 
sukces, zwieńczenie dużych 
wysiłków w latach 2002-
2010.   
Trwa realizacja wszystkich 
tegorocznych zamierzeń. 
Kolejne roboty inwestycyj-
ne, modernizacyjno – re-
montowe są przygotowywa-
ne. Zgodnie z procedurami 
zostaną przedstawione ra-
zem z wnioskami miesz-
kańców na jesiennych spo-
tkaniach w poszczególnych 
sołectwach.   
Wszystkim mieszkańcom, 
naszym gościom życzę wie-
lu miłych chwil kończących 
się wakacji, rolnikom do-
brej pogody na dokończenie 
prac polowych.  

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk  

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY SIERPIEŃ 2010, NUMER 8 (56) 

Na zdjęciu najmłodsi uczestnicy turnieju piłkarskiego na Orliku. 
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SPRZEDAŻ DZIAŁEK W CZERNICY 
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 30 sierp-
nia 2010 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych niezabudowa-
nych, położonych w miejscowości Czernica przy 
ul.Powstańców. Działki o powierzchni około 800 m2, 
położone są w terenie jednorodzinnej zabudowy miesz-
kaniowej. Uwaga! wadium w wysokości 2500 zł można 
wpłacać tylko do 25 sierpnia br. 

W dniu 14 września 2010 r. odbędzie się przetarg na 
sprzedaż działki nr 3491/230 o powierzchni 851 m2, 
również położonej w Czernicy przy ul.Powstańców.    
W tym wypadku wadium można wpłacać do 9 września 
br. 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu 
Gospodarki Gruntami, pokój nr 04 tel.(32) 43 27 151. 

Przyłącza kanalizacyjne  - ISPA 
Urząd Gminy Gaszowice informuje, że od dnia 3 sierpnia 
br. można składać w PWiK Rybnik wnioski o wydanie 
warunków technicznych odprowadzania ścieków dla 
przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach 
programu ISPA. 

Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń 
kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62. 

Wnioski dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska 
tutejszego Urzędu (pokój 03, parter środkowe wejście do 
budynku Urzędu) oraz na stronie internetowej PWiK 
Rybnik. 

Informacja 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 
miesiąca września 2010r. przyjmuje wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 
(tj. 01.11.2010r. do 31.10.2011 r.)  
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 złoży wniosek 
wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 30 września, świad-
czenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad zostaną 
wypłacone do dnia 30 listopada br., 
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 złoży wniosek 
wraz z wymaganą dokumentacją w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysłu-
gujące za miesiąc listopad wypłacone zostaną do dnia 31 gru-
dzień br. 
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 
- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziec-
ko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (16 rok życia), 
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które ukoń-
czyło 18 rok życia, 
- do wniosku dołącza zaświadczenie ze szkoły ponadgimna-
zjalnej na rok szkolny 2010/2011, w terminie do                
10.09.2010r. 
W razie niedostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek ro-
dzinny lub dodatek nie zostanie przyznany.  

Ośrodek Kultury w Czernicy informuje, że koncert 

z cyklu „MUZYKA ŁĄCZY…”, 

który miał odbyć się w dniu 27.08.2010r  

w Szkole Podstawowej w Czernicy, 

nie odbędzie się.  
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy. 

Informacja 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 
miesiąca sierpnia 2010r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń alimentacyjnych na okres zasiłkowy 2010/2011 
(tj. 01.10.2010r. do 31.09.2011 r.): 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2010/2011 
złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 31  
sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc paź-
dziernik   zostanie  wypłacona do dnia 31 października br. 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z fundu-
szu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy  2010/2011 
złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w okresie do 
dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za 
miesiąc październik  wypłacone zostaną do dnia 30 listopada  
br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń alimenta-
cyjnych która ukończyła 18 rok życia dostarcza zaświadczenie 
ze szkoły policealnej lub wyższej na rok szkolny 2010/2011,     
o kontynuacji  nauki w terminie do 20.09.2010r. 

W razie niedostarczenia zaświadczenia ze szkoły świadczenie 
alimentacyjne nie zostanie wypłacone.  

PIENIĄDZE DO WZIĘCIA 
Urząd Gminy Gaszowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Katowicach informują,  że w bieżącym 
roku można jeszcze skorzystać z dotacji do wymiany kotłów 
centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych. 

Wszystkie osoby zdecydowane na udział w 2010 roku           
w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 
Gaszowice” prosimy o wypełnienie właściwych wniosków     
i złożenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gmi-
ny, Gminnym Centrum Informacji  Urzędu Gminy Gaszowi-
ce (pokój Nr 03).  

Wzory wniosków zgłaszających uczestnictwo w Programach 
dostępne są w Urzędzie Gminy Gaszowice w Referacie 
Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej: 
www.gaszowice.pl.  

W ramach Programu wysokość dotacji wynosi 50% nakła-
dów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż: 

- 4934,88 zł w przypadku wymiany wyeksploatowanego 
kotła na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy z podajni-
kiem retortowym lub tłokowym opalany miałem lub eko-
groszkiem; 

- 5000,00 zł w przypadku montażu kolektorów słonecznych. 
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19 czerwca w Ośrodku Kultury 
„Zameczek” w Czernicy odbył się 
WIELKI FINAŁ I Edycji „Urwis 
Show – Pokaż że Masz Talent”.  

Konkurs miał na celu ukazanie 
talentów, zdolności i umiejętności 
młodych ludzi, podnoszenie ich 
własnej wartości oraz nawiązanie 
trwałej współpracy między szkoła-
mi i przedszkolami naszego regio-
nu. 

Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie Ruch Wspierania 
Inicjatyw Społecznych – U'RWIS 
przy współpracy ze Szkołą Podsta-
wową w Czernicy oraz Ośrodkiem 
Kultury „Zameczek”.  

1-go czerwca w Przedszkolach:    
w Czernicy ,  Gaszowicach               
i Szczerbicach, w Szkołach Pod-
stawowych: w Szczerbicach, Ga-
szowicach i Czernicy oraz              
8 czerwca w Gimnazjum w Pie-
cach odbyły się eliminacje wstęp-
ne URWIS SHOW.  

Dzieci występowały indywidual-
nie i w zespołach.  

Spośród 150 uczestników wyło-
nionych zostało 20 najlepszych 
występów, które brały udział w 
Wielkim Finale.  

Finaliści I Edycji „URWIS SHOW 
– Pokaż, że masz talent” 

Emilian Chłodek, Izabela Porwoł, 
Julia Siwoń, Zuzanna Markiewicz, 
Joanna Łata, Katarzyna Kwiatoń, 
Jakub Kozłowski, Adrian Płaza, 
Patryk Marszolik, Mateusz Ry-
barz, Zuzanna Strokosz, Patrycja 
Goworowska, Jacek Wojaczek, 
Paulina Łukoszek, Marta Gryt, 
Rafał Gembalczyk, Dominika 
Tomaszek, Paulina Figura, Kamil 
Jaskółka, Rafał Gembalczyk, Ma-
ciej Gembalczyk, Bartosz Czerny, 
Danuta Tytko, Dawid Wawoczny, 
Julia Wojaczek, Agnieszka Ku-
charska, Martyna Mielimonka, 
Judyta Ozarowska, Aneta Mańka. 

W Finale 19 czerwca Jury w skła-
dzie: Sabina Dyla, Agnieszka 
Miszkan, Mirosław Barszowski i 
Monika Pypeć przyznało 4 nagro-
dy indywidualne (1 miejsce oraz 3 
wyróżnienia) oraz 1 nagrodę gru-
pową.  

W kategorii indywidualnej nagro-
dzono: 

1 miejsce: Mateusz Rybarz – gra 
na pianinie; 

Wyróżnienie: Aneta Mańka – 
śpiew; 

Wyróżnienie: Julia Wojaczek – 
śpiew; 

Wyróżnienie: Dawid Wawoczny 
– gra na organach. 

W kategorii grupowej wyróżniono 
zespół taneczny w składzie: Julia 
Siwoń i Zuzanna Markiewicz. 

Dodatkowo Nagrody Wójta Gmi-
ny Gaszowice dla najmłodszych 
uczestników Finału otrzymali: 
Katarzyna Kwiatoń i Emilian 
Chłodek. 

Dziękujemy Wszystkim finali-
stom, gratulujemy laureatom. 
Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i zapraszamy za rok by 
odkryć nowe talenty.  

„Ruch Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych – U’RWIS” pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim 
sponsorom oraz osobom i instytu-
cjom, które pomogły Nam w reali-
zacji „URWIS SHOW – Pokaż, że 
masz talent” i walnie przyczyniły 
się do jej sukcesu. A byli to:  

Stowarzyszenie Dalekowschodnich 
Sztuk Walki TAO – Mirosław 
Barszowski  

Poseł na Sejm RP – Grzegorz Janik 

Zakład Wędliniarski – Andrzej 
Stania 

Firma Lorken-Tech – Henryk Bug-
dol 

Firma MCJ – Jacek Czogalla 

Lakiernictwo Samochodowe – 
Henryk Głombica 

Lakiernictwo Samochodowe – 
Czesław Bugdol 

Sklep Wielobranżowy – Józef 
Stebel 

Dom Przyjęć Kalimera – Daria 
Bajer  

Firma Twist – Adam Bluszcz 

Firma Grinsbud – Piotr Grinspek 

Firma Cyranex – Mirosław Cyran 

Sklep Wielobranżowy – Elde 

Sklep Spożywczy Nina – Joanna 
Zawioła 

Radny Powiatu Rybnickiego – 
Paweł Bugdol 

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzie-
ży „SIM” z Rybnika 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych „CRIS” z 
Rybnika  

Subregion Zachodni Województwa 
Śląskiego 

oraz Wójt Gminy Gaszowice – 
Andrzej Kowalczyk . 

U’RWIS 

GMINNE TALENTY EKSPLODOWAŁY !!! MÓJ PIĘKNY OGRÓD W OBIEKTYWIE 

Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Rybniku. 

 

Konkurs trwa od 12 sierpnia 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r. Uczest-
nikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych 
z ogrodami. Przedmiotem oceny są budynki położone w granicach 
administracyjnych Powiatu Rybnickiego. Konkurs organizowany 
jest w ramach projektu „Dni kultury Powiatu Rybnickiego”. Pro-
jekt ubiega się o dofinansowanie  w ramach Działania 4.3 
„Promocja Kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata  2007-2013 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Starostwa 
Powiatowego w Rybniku, do Referatu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa (pokój nr 321) lub kancelarii (pokój nr 118) 
bądź drogą mailową (ochrona.srodowiska@starostwo.rybnik.pl) 
ZDJĘCIA swojego ogrodu (minimum 6 zdjęć kolorowych). 

Zdjęcia muszą umożliwić ocenę pod katem kryteriów podanych      
w pkt V regulaminu konkursu. 

Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
oraz oświadczanie dotyczące praw autorskich (załącznik do regula-
minu). 

Kryteria oceny metoda punktową:  

• Ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne, 

• Różnorodność gatunków zieleni wysokiej i niskiej, 

• Pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni, 

• Stan i wygląd ogrodzenia, 

• Kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawniki, krze-
wy, 

• Mała architektura ogrodowa. 

Ustala się punktację według skali liczbowej 0-5 punktów za każde 
kryterium. Każdy z członków komisji będzie dokonywał indywidu-
alnej oceny w każdym z kryteriów. Następnie z ocen członków 
komisji w danym kryterium będzie wyciągana średnia. 

Maksymalnie można otrzymać 30 punktów. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.08.2010 r. Zgłoszenia 
można składać od 12 sierpnia 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r. w 
Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub kance-
larii Starostwa Powiatowego w Rybniku mieszczącego się przy ul. 
3 Maja 31, 44-200 Rybnik. 

Efekty prac osiągniętych w ramach konkursu będą nagrodzone  
nagrodami rzeczowymi: 

I miejsce – nagroda o wartości do 1000 zł 

II miejsce  - nagroda o wartości do 250 zł 

III miejsce – nagroda o wartości do 214  zł 

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 
29.08.2010 r. na Dożynkach Powiatowych, które odbędą się            
w Świerklanach w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ul. 
Strażackiej 1.  

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do konkursu jest 
podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu. 

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń           
i satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększenia własnego 

ogrodu. 
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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 

DLA KOBIET W WIEKU OD 50 DO 69 LAT 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, reali-
zowany jest w Polsce od 2006 roku. Badania są bezpłatne, finanso-
wane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Program obejmuje badaniami mammograficznymi, wykony-
wanymi co dwa lata, kobiety w wieku 50-69 lat. Badania te nazy-
wamy badaniami skryningowymi albo przesiewowymi, ponieważ 
przy pomocy testu, jakim jest mammografia, rozdzielamy 
(przesiewamy) populację kobiet bez objawów klinicznych (z zało-
żenia zdrowych), na dwie grupy: 

• grupę z testem dodatnim (nieprawidłowym), czyli osoby 
wymagające dalszych badań 

• grupę z testem ujemnym (prawidłowym), czyli osoby zdro-
we. 

Warto dodać, iż wszystkie panie u których zostaną wykryte niepo-
kojące zmiany, mają zapewnioną dalszą bezpłatną diagnostykę w 
ramach ww programu!  

Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlep-
szym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym etapie 
rozwoju (szczególnie u kobiet po menopauzie). 

Rocznie około 12 000 kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi, z 
czego blisko połowa umiera.  

Głównym czynnikiem tak wysokiej umieralności jest zbyt późne 
zgłoszenie się do lekarza. 

Instytut Onkologii jako jeden z wielu realizatorów ww. programu, 
zakupił nowoczesny mammobus (z cyfrowym mammografem), 
celem wyjścia  naprzeciw oczekiwaniom kobiet i dotarcia do 
miejsc, w których jest słaba dostępność do aparatury diagnostycz-
nej. 

Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz aparaturze 
najnowszej generacji, można szybko, komfortowo i blisko swojego 
miejsca zamieszkania wykonać rzetelne badania diagnostyczne 
najwyższej jakości. Więcej informacji na stronach: 

http://www.nfz.gov.pl/profilaktyka/ 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index 

http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/index.php?pokaz=cokp 

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/ 

Organizatorami akcji są Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skło-
dowskie-Curie oddział w Gliwicach wraz z Urzędem Gminy Ga-
szowice. 

W Gminie Gaszowice, w bieżącym roku przebadały się zaledwie 44 
mieszkanki, z ponad 1000 uprawionych do bezpłatnych badań.  

 

ZAPRASZAMY NA 
DARMOWE BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE  

 KOBIETY MIĘDZY 50 a 
69 ROKIEM ŻYCIA 

 

 

DO MAMMOBUSU  STOJĄCEGO: 

 Od 2 do 3 i od 6 do 7 WRZEŚNIA br. przy Ośrodku Kultury i 
Sportu w GASZOWICACH (ul. Rydułtowska 7). 

Badania będą wykonywane w: 

- czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 17.00 

- poniedziałek i wtorek w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Wyniki badań będą do osobistego odbioru od 30 września br. w 
Gminnym Centrum Informacji,  od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 8.00 do 15.00. 

Jedynymi dokumentami, jakie trzeba ze sobą zabrać, są: 

• dowód tożsamości z numerem PESEL, 

• karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie 
zdrowotne, 

• jeśli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii – to 
ważne dla oceny badania! 

Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie! 

Badania są bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia upłynęły pełne dwa lata lub rok, 
jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjentki zachorował na raka piersi.  

Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone w Porad-
niach Chorób Piersi oraz pacjentki leczone z powodu rozpoznanego 
raka piersi. 

Przyprowadźcie swoje mamy, babcie, siostry, ciocie, sąsiadki 

 – zróbcie coś dla siebie – zbadajcie swoje piersi. 

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Już po raz piąty a drugi z kolei Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. w Gaszowi-
cach zorganizował w Wapienicy,  letni obóz młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.  

Ośrodek harcerski zapewnił uczestnikom dobrą bazę nocle-
gową pod namiotami oraz  dobrą kuchnię. Niepowtarzalne 
walory przyrodnicze, piękne widoki, dobry klimat pozwoliły 
doskonale połączyć szkolenie z atrakcyjnym wypoczynkiem. 
Obóz prowadzony był według wcześniej opracowanego          
i zatwierdzonego programu przez opiekunów i instruktorów 
OSP, którego jednym z celów było zapoznanie się z podsta-
wowym sprzętem gaśniczym, poznanie działalności ochotni-
czego pożarnictwa, zapoznanie się z działalnością Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz nauka udzielania pierwszej pomo-
cy. Końcowym etapem  był egzamin a uczestnicy otrzymali 
świadectwa ukończenia przeszkolenia podstawowego. Sze-
fem obozu był Wojciech Kasperzec a pomagali mu Mariusz 
Lesiuk, Mirosław Soppa oraz Marcin Cyran. 

Wiele radości sprawili goście odwiedzający obozowiczów      
a mianowicie: Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, 
radny powiatowy Zbigniew Goworowski oraz Prezes Gmin-
ny OSP Jerzy Kawulok albowiem przywieźli z sobą paczki     
ze słodyczami. Młodzi strażacy chętnie opowiadali gościom     
o obozowej dyscyplinie, o nocnej warcie, a także jak ciężko 
jest bez komputera czy nawet bez wieczornego światła. 

Wszyscy z zadowoleniem zapowiedzieli udział w przyszło-
rocznym obozie. Być może, że ta akcja letnia przyczyni się 
znacznie do zwiększenia młodzieżowych drużyn pożarni-
czych w poszczególnych jednostkach OSP naszej gminy. 

                                                                        Jerzy Kawulok 
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W lipcu i sierpniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach: 

23 lipca - święto Policji, uroczystość odbyła się na rybnickim 
rynku; 

24 lipca - otwarcie ośrodka rekreacji rodzinnej „SIOŁO”        
w Gaszowicach przy ul. Łąkowej; 

3 sierpnia - spotkanie w Rybnickim Starostwie Powiatowym 
w sprawie wyjazdu delegacji do Rumunii; 

7 i 8 sierpnia - Dni Gaszowic; 

10 i 11 sierpnia - „turnieje piłkarskie dzikich drużyn” na bo-
isku Orlik w Piecach; 

14 sierpnia - uroczyste otwarcie DOMU ZUCHA w Ośrodku 
Obozowym w Wapienicy. 

Jak Polska długa i szeroka, na 
przestrzeni sierpnia i września, 
we wszystkich gminach ma 
miejsce dożynkowe świętowa-
nie. W atmosferze festynów i 
zabaw pod chmurką rolnicy 
dziękują za plony, eksponują 
dorodne okazy warzyw i owo-
ców, koła gospodyń wiejskich 
natomiast z dumą prezentują 
dożynkowe wieńce. 

Prosimy o to aby każdy miesz-
kaniec Naszej Gminy włączył 
się w to święto plonów, choćby 
poprzez obecność na uroczysto-
ściach dożynkowych. Szczegól-

na prośba kierowana jest do 
mieszkańców nieruchomości 
przy których  będzie przejeż-
dżał korowód dożynkowych, 
prosimy o to aby w miarę swo-
ich możliwości przyozdobić  
zagrody  np. przez ustawienie 
przed płotem starego sprzętu 
rolniczego lub rolniczych  plo-
nów.  Trasa Korowodu znajduje 
się na pierwszej stronie Infor-
matora. W imieniu organizato-
rów dożynek z góry dziękujemy 
i jeszcze raz gorąco zachęcamy 
do udziału w uroczystościach 
dożynkowych.                     GCI 

APEL DOŻYNKOWY 

„Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn – Orlik 2012” 

o Puchar Wójta Gminy Gaszowice. 

We wtorek 10.08.2010r. na „Orliku 2012” w Piecach rozpoczął się 
pierwszy z czterech zaplanowanych turniejów w piłce nożnej. W 
tym dniu wystartowały drużyny: „Dzikie Dęby”, „Activia”  i „Red 
Boys” w kategorii rocznika 1999 i młodsi. Na uczestników wakacyj-
nego turnieju czekały medale, dyplomy, statuetki dla najlepszego 
zawodnika oraz króla strzelców. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
również nagrody rzeczowe oraz poczęstunek w postaci napojów i 
batoników. Organizatorem imprezy był Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy „Lider”- sędzia zawodów mgr Łukasz Wojaczek oraz mgr 
Iwona Wolnik. Cykl wakacyjnych turniejów oficjalnie otworzył 
Wójt Gminy Gaszowice - Pan Andrzej Kowalczyk, który podziwiał 
umiejętności piłkarskie startujących zawodników oraz wręczał me-
dale i dyplomy młodym piłkarzom. Najmłodszymi uczestnikami 
turnieju byli czteroletni Wiktor Gajewski oraz Mateusz Dudek z 
Gaszowic. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce  - „Red Boys” 

                                    II miejsce  - „Dzikie Dęby” 

                                    III miejsce  - „Activia” 

W środę 11.08.2010 wystartowali chłopcy w kategorii rocznika  
1996 – 1998. Między sobą rywalizowało 7 drużyn, na które tak jak 
w dniu poprzednim czekały liczne atrakcje. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce  - Płomień Kobyla 

                                    II miejsce  - „Daj pięć złoty” 

                                    III miejsce  - „AC/DC” 

                                    IV miejsce  - Jedność Jejkowice I 

                                    V miejsce  - Zameczek Czernica 

                                    VI miejsce  - „ Wilcze kły” 

                                    VII miejsce -  Jedność Jejkowice II 

Do końca sierpnia zostaną rozegrane jeszcze dwa turnieje w katego-
rii rocznika 1993 – 1995 oraz rocznika 1992 i starsi. 

I.Wolnik 

PROCEDURA REALIZACJI PRZYŁĄCZY  - ISPA 
W związku z pojawiającymi się w lokalnych mediach licz-
nymi sprzecznymi informacjami dotyczącymi budowy kana-
lizacji ISPA oraz sposobu i kosztów wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego, informujemy, że koncepcja skanalizowa-
nia Gminy Gaszowice, z podziałem na zlewnie oczyszczalni 
w Rybniku i Suminie, istnieje w obecnej formie od połowy 
lat 90 ubiegłego wieku. Przyłącza kanalizacyjne na terenie 
całej gminy, niezależnie od tego czy ścieki płyną do oczysz-
czalni w Suminie czy w Rybniku, realizowane są na koszt 
własny mieszkańców. O fakcie tym wielokrotnie informo-
waliśmy m.in. na zebraniach wiejskich. 

Aby wykonać przyłącze kanalizacyjne w ramach projektu 
ISPA, należy wystąpić do PWiK Rybnik z wnioskiem          
o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków, 
koszt otrzymania w/w warunków - 27,69 zł. PWiK zastrze-
ga sobie prawo wykonania ostatniego metra przyłącza - włą-
czenie do studzienki, koszt - 164,27 zł.  Mieszkaniec ma 
możliwość wyboru sposobu wykonania przyłącza, bądź to 
we własnym zakresie lub przez firmy wykonujące usługi w 
tym zakresie. W przypadku gdy przyłącze wykonywane jest 
przez inna jednostkę niż PWiK,  rybnickie „wodociągi” 
dokonują odbioru technicznego przyłącza, koszt - 125,71 zł.  

Jedną z jednostek realizujących przyłącza kanalizacyjne jest 
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Zgodnie z 
cennikiem ZOK-u koszt wykonania montażu 1 mb przyłą-
cza wraz z robotami ziemnymi rozpoczyna się od 80 zł.  

Po wykonaniu przyłącza należy pamiętać również o tym, że 
niezbędne jest wykonanie geodezji powykonawczej. Wyko-
nanie geodezji wspólnie z sąsiadami pozwoli na obniżenie 
kosztów jej wykonania.             Ref. Ochrony Środowiska 

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry: 1 -  turniej dzikich drużyn 
na Orliku, roczniki 96-98; 2 - turniej dzikich drużyn na Orliku, rocznik 99 i 
młodsi; 3 - obóz pożarniczy w Wapienicy;  4 - obóz pożarniczy w Wapieni-
cy; strona prawa od góry: 5 - Uczestnicy konkursu „Pokaż że masz talent”;  
6 - Uczestnicy i organizatorzy konkursu talentów; 7 - jury konkursu talentów;  
8 - laureaci konkursu talentów. 

Dotacja do utylizacji azbestu 

Urząd Gminy Gaszowice, podobnie jak w latach ubiegłych pokry-
wa koszty utylizacji materiału azbestowego. Osoby które  usunęły 
„eternit” z dachu mogą ubiegać się o refundację kosztów związa-
nych z składowaniem azbestu na składowisku. Szczegółowe infor-
macje oraz wnioski dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska 
tutejszego Urzędu, pokój nr 03 tel.(32) 43 27 144.  
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