
europejskich to duży 
sukces młodej kadry 
naszego Urzędu. Poko-
lenie 20 – 40 latków 
nadaje tempo pracy. 
Ciągłe podwyższanie 
poziomu wykształcenia, 
udział w studiach pody-
plomowych, szkole-
niach pozwalają naszym 
pracownikom czynić 
urząd przyjaznym,           
a jednocześnie kompe-
tentnym dla wygody 
mieszkańców.  

Codzienne kontakty         
z mieszkańcami to 
główne źródło inspiracji 
do działania. Udział 
wójta, przedstawicieli 
urzędu gminy, radnych  
i sołtysów w spotka-
niach stowarzyszeń, 
organizacji sportowych, 
kulturalnych to możli-
wość poznawania bliżej 
problemów naszej gmi-
ny. 

Wspieranie hodowców 
gołębi pocztowych, na-
szych harcerzy, kół 
emerytów to nieformal-
na pomoc kierowana    
w ich stronę z wiarą, że 
ich działanie dobrze 
wpisuje się w rozwój 
naszej gminy. 

K o ń c z ą c ,  p r a gn ę 
wszystkim mieszkań-
com złożyć życzenia 

Czytając kolejny numer 
Informatora Gminnego 
uświadamiamy sobie, że 
to już jesień. Świętowa-
liśmy razem z całym 
powiatem dożynki, dzię-
kowaliśmy rolnikom za 
t egoroczne  plony.            
4 września rok szkolny 
rozpoczę ły  dz iec i  
i młodzież naszej gmi-
ny. W odnowionych 
szkołach i przedszko-
lach będą zdobywały 
kolejne porcje wiedzy, 
jakże potrzebnej w do-
rosłym życiu. 

Premier RP wraz z pre-
zydentem ogłosili ter-
min wyborów samorzą-
dowych na dzień 12 li-
stopada. W tym dniu 
razem wybierzemy 
przedstawicieli samo-
rządu gminnego, powia-
towego i wojewódzkie-
go na lata 2006 – 2010. 
Okres przedwyborczy 
musi być czasem złoże-
nia sprawozdania przez 
tych, którzy działają 
obecnie w samorządach, 
a jednocześnie okresem 
przedstawienia swoich 
planów przez kandyda-
tów na kolejną kaden-
cję. Już dzisiaj zapra-
szam wszystkich, i tych 
działających obecnie,         
i kandydatów do udziału 
we wszystkich spotka-

niach z mieszkańcami,  
z przedstawicielami or-
ganizacji i stowarzyszeń 
działających w naszej 
gminie.  

Udział w tych spotka-
niach pozwoli nam oce-
nić trafność wyboru 
sprzed czterech lat,            
a jednocześnie poznać 
plany kandydatów na 
kolejne cztery lata. 
Szczególnie serdecznie 
zapraszam do udziału 
ludzi młodych, tych któ-
rzy dopiero teraz zdoby-
li prawa wyborcze.  

Większość prac już wy-
konanych jak i planowa-
nych to przecież inwe-
stycje służące poprawie 
życia mieszkańców na-
szej gminy.  

Rozbudowa i moderni-
zacja obiektów oświato-
wych, budowa nowych 
terenów rekreacyjnych     
i sportowych, poprawa 
infrastruktury drogowej, 
budowa chodników, 
budowa kanalizacji sa-
nitarnej, nowy plan za-
gospodarowania prze-
strzennego, to główne 
elementy dbałości sa-
morządu o swoich 
mieszkańców.  

Realizacja tych zamie-
rzeń, przy dużym 
współudziale środków 
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wielu miłych chwil pod-
czas pięknej polskiej jesie-
ni, wykorzystania okresu 
„babiego lata” do zakoń-
czenia prac na polach         
i w ogrodach. 

Zapraszam w miesiącu 
październiku do udziału         
w tradycyjnych zebraniach 
wiejskich we wszystkich 
sołectwach. 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 
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W dniu 27 sierpnia na 
terenie Ośrodka Kultury       
i Sportu w Gaszowicach 
odbyły się uroczyste ob-
chody dożynkowe. Orga-
nizatorem święta  plonów 
był Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian 
Mrowiec i Wójt Gminy 
Gaszowice Andrzej Ko-
walczyk. Swój współ-
udział miały również 
Ośrodki Kultury z Gaszo-
wic i Czernicy oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele parla-
mentu, władz powiato-

wych i sąsiednich gmin  
a także delegacja z Nie-
miec z miejscowości Gel-
schenkirchen oraz ze Sło-
wacji z zaprzyjaźnionego 
z gminą Gaszowice - 
Miasta Krompachy. Pod-
czas uroczystej mszy św. 
dożynkowej, którą odpra-
wiał proboszcz parafii 
G a s z o w i c e  
ks. Eryk Grochla został 
poświęcony sztandar 
Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolni-
czych oraz Gminnej Rady 
Kobiet Gminy Gaszowi-
ce. Mszę uświetnił miej-
scowy chór mieszany 
„Bel Canto”. 

Starostą dożynek był Da-

mian Krauze, a starościną 
– Renata Mazurek – oboje 
z sołectwa Gaszowice. 
Konferansjerem całej im-
prezy była Sylwia Mazu-

rek – dyrektor 
Szkoły Pod-
stawowej w 
Gaszowicach. 

Organizatorzy 
tej niezwykłej 
uroczystości 
stanęli na wy-
sokości zada-
nia. Program 
świętowania 
był bardzo 
bogaty.  Naj-

większą uwagę zgroma-
dzonych gości przykuwał 
barwny korowód, w któ-
rym brały  udział nie tylko 
pięknie udekorowane 
przyczepy ale również 
amazonki z Pstrążnej           
i Łukowa Śl., kucyk pro-
wadzony przez Antoniego 
Szulika z Jejkowic,  samo-
chód z gołębiami z gaszo-
wickiej sekcji hodowców 
gołębi pocztowych oraz 
zabytkowy traktor „Ursus”               
z 1954r., którego właści-
cielem jest Grzegorz Mor-
gała z Rybnika. Gospody-
nie z gmin powiatu ryb-
nickiego zaprezentowały 
piękne korony dożynko-
we. Wystawiono korony      

z miejscowości: Gaszowi-
ce, Czerwionka-Leszczyny, 
Świerklany, Lyski i Jejko-
wice. Wszystkie korony 
były bardzo ładne, ale ko-
misja wybrała trzy, które 
najpełniej wyrażały istotę 
święta plonów: 

I m-ce korona z Czerwionki-
Leszczyn; 

II m-ce korona z Gaszowic; 

III m-ce korona z Lysek. 

Ogłoszono również wyniki 
konkursu na najciekawszą 
przyczepę w korowodzie: 

I m-ce przyczepa z Jejkowic; 

II m-ce przyczepa z Świer-
klan ; 

III m-ce  przyczepa z sołec-
twa Czernica; 

Imprezie towarzyszyły 
również bardzo ciekawe 

wystawy ptactwa ozdob-
nego, drobnego inwenta-
rza, robótek ręcznych 
oraz wiejskich domowych 
potraw. 

Rolnicy mogli również 
zapoznać się z ofertami 
Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, KRUS-u, 
Gminnego Centrum In-
formacji z Gaszowic oraz 
Starostwa Powiatowego  
z Rybnika. 

Ważnym punktem w pro-
gramie dożynek były pre-
zentacje artystyczne po-
szczególnych gmin po-
wiatu rybnickiego. Na 
scenie wystąpiły zespoły  
i soliści z bardzo urozma-
iconym repertuarem, co 
wzbudziło ogromne zain-
teresowanie publiczności. 
Największych emocji 
dostarczyły widzom wy-
stępy Leszka Filca, mażo-
retek z Rydułtów, grupy  
gaszowickiej sekcji Sto-
warzyszenia Daleko-
wschodnich Sztuk Walk 
TAO oraz Gangu Marce-
la. 

Uroczystości zakończono 
pokazem ogni sztucznych 
i zabawą taneczną.     S.M. 



IV POWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nasze Parafialne Koło Sto-
warzyszenia Rodzin Katolic-
kich, działające przy parafii 
Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Czernicy, 
korzystając z patronatu Sta-
rosty Powiatowego w Ryb-
niku, wsparcia i pomocy 
Wójta naszej Gminy, nasze-
go Księdza Proboszcza, przy 
ogromnej pomocy Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie jak i Powiatowej Ra-
dy do spraw Osób Niepełno-
sprawnych, zorganizowało 
10 września na terenie 
ośrodka kultury Zameczek, 
trzeci w Czernicy a IV z 
kolei Powiatowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych. 
Organizując Dzień Osób 
Niepełnosprawnych pragnie-

my ludziom, którym los nie 
pozwala w pełni korzystać 
ze swojego życia, dać po-
czucie wsparcia i zrozumie-
nia, ogrzać ich serca nadzie-
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ją, upewnić ich że nie są sa-
me. I choć zorganizowanie 
takiej imprezy wymaga ogro-
mu pracy to warto to robić bo 
miło jest mieć świadomość 
że komuś przybliżyło się 
świat. 

Obchody IV P.D.O.N swoją 
obecnością zaszczycili mię-
dzy innymi: P. Senator Prof. 
Antoni Motyczka, Starosto-
wie naszego Powiatu, nasz 
Wójt, Radni Powiatowi i 
Gminni, Prezes naszego ar-
chidiecezjalnego stowarzy-
szenia, przedstawiciele poli-
cji. Niespodziewanym acz-
kolwiek bardzo miłym go-
ściem był Prezes Narodowe-
go Funduszu Zdrowia Pan 
Andrzej Sośnierz. Po mszy 
już na terenie „Zameczka” 
dokonano oficjalnego powi-
tania zebranych. Otwarcia IV 
P.D.O.N dokonała Aneta 
Wieczorek z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Czer-
wionki – Leszczyn. Na pro-
gram obchodów naszej im-
prezy składały się następują-
ce atrakcje: 

Gośc iem szczegó lnym               
i główną atrakcją był Pan 
Maciej Kuroń który występu-
jąc u nas charytatywnie za-
serwował zupę gulaszową i 
jak sam o niej mówił „Zupę z 
charakterem” gotowanej na 
kuchni polowej. Ci co ją jedli 
mogą zaświadczyć o jej cha-
rakterze, bo zapewne jeszcze 

dzisiaj czują jej mocny smak. 

Bardzo ujmujące i nagradza-
nie gromkimi oklaskami były 
występy oraz rozgrywki 
sportowe osób niepełno-
sprawnych. 

Miło było patrzeć i podzi-
wiać występującą i pracującą 
na festynie młodzież z zespo-
łów „Przygoda”, „Jutrzenka”, 
„Singers”, „Thujon” , kola-
rzy na czele z Eugenią Alic-
ką mistrzynią Polski, nasze 
gimnazjalistki które pomaga-
ły gotować Panu Kuroniowi  
i oczywiście naszych wspa-
niałych zawsze gotowych 
pomagać innym harcerzy         
z Gaszowickiej drużyny 
„Pogodne serca”. 

Policja dla naszych milusiń-
skich przygotowała atrakcje 
z udziałem policyjnego psa. 

Można było również podró-
żować po Czernicy bryczką z 
zaprzęgiem i jeździć wierz-
chem, pograć w szachy z 
Mistrzynią międzynarodową 
Panią Szczepkowską, którą 
nikomu nie udało się poko-
nać. Wygrać atrakcyjne na-
grody no i potańczyć przy 
kołyszących dźwiękach mu-
zyki Zespołu „R.A.Ż.” ze 
Szczerbic. 

Takich imprez na taką skalę 
nie jest w stanie zorganizo-
wać jeden człowiek czy jed-

na organizacja. Organizowa-
ne przez nas imprezy chary-
tatywne czy obchody 
P.D.O.N są doskonałym 
przykładem współpracy 
naszej Czernicko – Łukow-
skiej społeczności władz 
samorządowych Powiatu 
Rybnickiego, Wójta Naszej 
Gminy, policji, organizacji 
społecznych, kościelnych, 
religijnych, harcerzy i mło-
dzieży szkolnej. Organizując 
dni osób niepełnosprawnych 
sponsorów naszej gminy, 
naszego powiatu a nawet z 
poza niego. Toteż korzysta-
jąc z okazji wszystkim tym 
którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli nam zorganizować 
IV P.D.O.N serdecznie dzię-
kujemy. 

IV Powiatowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych pomimo 
pewnych uchybień, które 
zapewne miały miejsce w 
moim przekonaniu i tu pro-
szę wybaczyć mi nieskrom-
ność był udaną imprezą, a 
tak naprawdę jak było wie-
dzą Ci co w niej uczestni-
czyli a Ci co nie uczestni-
czyli mogą tylko żałować. 

Więcej szczegółów o IV 
P.D.O.N podamy w paź-
dziernikowym numerze In-
formatora Gminnego. 

Przewodniczący Stowarzy-
szenia  Janusz Milion 
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W maju Wójt Gminy Ga-
szowice ogłosił konkurs 
na najpiękniejszy ogród 
na terenie Naszej Gminy. 
W lipcu komisja konkur-
sowa, składająca się z 
reprezentantek każdego z 
sołectw, dokonała objaz-
du posesji które zgłosiły 
chęć uczestnictwa w kon-
kursie. Każdy z siedmiu 
członków komisji doko-
nał indywidualnej oceny 
oglądanych ogrodów. Po 
przeliczeniu punktacji za 
Najpiękniejszy Ogród 
Gminy Gaszowice – 
uznano Ogród Państwa 
Korbel z Gaszowic. Pani 
Alina Korbel podzieliła 
się z nami następującymi 
informacjami na temat 
ogrodu: 

Ogród istnieje od 16 lat, i 
wciąż się zmienia. Jego 
wygląd to zasługa cięż-
kiej pracy państwa Aliny 
i Tadeusza Korbel. Jako 

że właścicielka nie pra-
cuje zawodowo więk-
szość swojego czasu po-
święca na zajmowanie 
się domem i ogrodem. 
Pomysły na aranżację 
ogrodu są autorstwa pani 
Aliny. 

Gros roślin i drzew, które 
znajdują się w ogrodzie 
wyhodowane są z nasion, 
a tylko niektóre z nich 
kupowane były jako uko-
rzenione. Najwięcej pra-
cy jest wiosną, kiedy 
wszystko zaczyna się 
budzić do życia i rosnąć. 
W ogrodzie znajdziemy 
m.in.: cedry, modrzewie, 
bukszpan, liguster, cis i 5 
rodzajów żywopłotów, 
skalniaki, tulipany, kroku-
sy. Na tyłach ogrodu znaj-
duje się część warzywna, 
na której rosną pomidory, 
papryka, kapusta, mar-
chewka oraz mały sad w 
którym są drzewa owoco-

we, borówki amerykańskie 
i kamczackie, maliny, tru-
skawki, agrest. Znajdziemy 
tu również miejsce do gri-
lowania, odpoczynku i za-
bawy.                O każdej 
porze roku ogródek wyglą-
da inaczej, w czerwcu 
kwitną piękne azalie i ro-
dodendrony, których jest 
aż 36 sztuk. Latem kwitną 
muszkatki          i pelargo-

nie. W przyszłości Pani 
Alina planuje z samego 
tyłu zasadzić drzewa aby 
powstał lasek. 

Wyniki konkursu: 

I m-ce Alina Korbel 

II m-ce Eugeniusz Stawonoga 

III m-ce Alina  i Czesław Jany-
ga 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymają nagrody.  

Przypominamy o możli-
wości złożenia ankiety 
dotyczącej chęci uczest-
nictwa w „Programie li-
kwidacji niskiej emisji w 
powiecie rybnickim”. 
Złożenie ankiety do ni-
czego nie zobowiązuje!, a 
daje możliwość skorzy-
stania z dotacji! Osoby 
które nie złożą ankiet         
do 30.09.br. nie będą 
miały możliwości póź-
niejszego dołączenia się 

do programu. 

Realizacja programu obej-
muje: 

- wymianę starych kotłów 
na paliwo stałe na kotły 
gazowe, olejowe lub ni-
skoemisyjne kotły węglo-
we z paleniskiem retorto-
wym; 

- zastosowanie kolektorów 
słonecznych wspomagają-
cych ogrzewanie i dostar-
czanie ciepłej wody użyt-
kowej; 

- zastosowanie pomp cie-
pła; 

- docieplenie zewnętrz-
nych przegród budowla-
nych (ścian, dachów/

stropodachów, wymiana 
okien). 

Planowane dofinansowa-
nie ma wyglądać następu-
jąco. Prosta wymiana sta-
rego źródła ciepła na pali-
wo stałe na niskoemisyjny 
kocioł węglowy: 

Koszt – 10.000 zł;  

Udział własny – 2.500 zł 

Dofinansowanie – 7.500 
zł. 

Obniżenie kosztów eks-
ploatacji – 1.000 zł na se-
zon. Okres zwrotu wkładu 
własnego -  2,5 roku.  

Ankiety można złożyć w 
Urzędzie Gminy lub             
u sołtysa.                               GCI 

Uroczysta inauguracja ro-
ku szkolnego 2006/2007 
odbyła się w Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Pie-
cach. W uroczystości wziął 
udział Wójt Gminy An-
drzej Kowalczyk, który 
życzył nauczycielom i 
uczniom wielu sukcesów i 
osiągnięć w nauce oraz 
zdobycia jak najlepszego 
wyniku na egzaminach. 
Poniżej przedstawiamy 
liczbę uczniów w naszych 
szkołach:Gimnazjum Piece 
– 294, SP Czernica – 177, 
SP Szczerbice – 178, SP 
Gaszowice – 210. Do 
przedszkoli gminnych 
uczęszcza ogółem 131 
przedszkolaków w tym:   
w Gaszowicach 79, a w 
Czernicy 52.                GCI 

PROGRAM NISKIEJ EMISJI WITAJ SZKOŁO 
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Runda jesienna rozgry-
wek piłkarskich w peł-
ni. Drużynom z terenu 
Naszej Gminy wiedzie 
się z różnym szczę-
ściem. Poniżej przed-
stawiamy „wycinki” 
tabel poszczególnych 
klas piłkarskich, z 
punktacją drużyn Gmi-
ny Gaszowice na dzień 
10 września 2006. 

Podokręg Racibórz: 

KLASA A  

1.Dąb Gaszowice-12pkt 

2.Gosław Jedłownik -12pkt 

3.Kolejarz Chałupki-12pkt 

4.PrzyszłośćRogów-12pkt 

5.KS Kornowac-8pkt 

KLASA B 

8.LKS Studzienna -7pkt 

9. LKS Czernica-7pkt 

10.LKS Pstrążna-7pkt 

11.LKS Bogunce-6pkt 

 

Podokręg Rybnik: 

KLASA C – Grupa I 

1.Mszana II-16pkt 

2. Szczerbice-15pkt 

3. Rój-12pkt 

4. Połomia II-8pkt 

KLASA C - Grupa II 

7. Bzie - 9okt 

8. Łuków-7pkt 

9. Jejkowice II-4pkt 

10. Chwałęcice-0pkt. 

 

GODZINY PRACY 
BIBIOTEK 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PU-

BLICZNAW GASZOWI-

CACH  

PONIEDZIAŁEK 9 – 17 

WTOREK 8 – 16 

ŚRODA 9 – 17 

CZWARTEK 8 – 12 

PIĄTEK 9 – 17 

 

FILIA CZERNICA 

PONIEDZIAŁEK 12 – 18 

WTOREK 8 – 12 

ŚRODA 12 – 18 

PIĄTEK 12 – 18  

 

FILIA ŁUKÓW ŚL. 

PONIEDZIAŁEK 12 – 18 

WTOREK 8 – 12 

ŚRODA 12 – 18 

PIĄTEK 12 – 18 

WAŻNE!!! 
Urząd Gminy w Gaszo-
wicach informuje, że w 
dniach 16 – 20 paź-
dziernika br. odbędzie 
się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych: 

16.10 b.r.– Szczerbice 

17.10 b.r.– Gaszowice 

18.10 b.r.– Piece 

19.10 b.r.– Czernica 

20.10 b.r.–Łuków Ślą-
ski 

W lipcu i sierpniu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice -       
Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotka-
niach i uroczystościach: 

- 31 lipca: podpisanie aneksów do umów o dofinansowanie 
projektów w ramach programu odnowy wsi (Szczerbice, 
Gaszowice); 

- 31 lipca: objazd klubów sportowych; 

- 6 sierpnia: „Święto Gaszowic”, które odbywało się na 
terenie Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach; 

- 17 sierpnia: spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika, które-
go tematem  było rozpoczęcie budowy kanalizacji oraz 
sprawy finansowe; 

- 21 sierpnia: comiesięczne spotkanie sołtysów; 

- 24 sierpnia: udział w Zgromadzeniu Ogólnym Subregionu 

Zachodniego w Rybniku. Celem Zgromadzenia, zaak-
ceptowanie kluczowych projektów zgłaszanych przez 
Subregion do listy inwestycyjnej dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego  na lata 2007-
2013; 

- Od 26 do 28 sierpnia: gościliśmy delegację z zaprzy-
jaźnionego Miasta Krompachy ze Słowacji; 

- 27 sierpnia: powiatowo-gminne dożynki, które odby-
ły na terenie Gaszowic; 

- 29 sierpnia: objazd szkół i przedszkoli oraz ich ocena 
przygotowania do roku szkolnego 2006/2007; 

- 30 sierpnia: podpisanie pomiędzy Miastem Rydułto-
wy, Gminą Jejkowice i Gminą Gaszowice porozumie-
nie w sprawie funkcjonowania wspólnej Straży Miej-
skiej na tych terenach. 

Kursy Językowe 

Angielski, Francuski, Nie-
miecki, Hiszpański, Włoski 

Zapraszamy Dzieci od 3 
lat, Młodzież, Doro-
słych!!! 

Miła atmosfera (gry, zaba-
wy, konkursy), skuteczna 
nauka, wykwalifikowana 
kadra. 

Już od 7zł/60min!!! 

Zapisy: Ośrodek Kultury i 
Sportu Gaszowice 

tel. 032 430 54 85  

Spotkanie organizacyjne: 
29 IX 2066r o godz. 18.00 



INFORMACJA 

W dniu 12 czerwca br. wpłynęło do Urzędu Gminy w Gaszowicach 
pismo z Gminnej Spółdzielni „SCH”  Gaszowice  z siedzibą w Jejko-
wicach podpisane przez prezesa w sprawie rezygnacji z części po-
mieszczeń piekarni ale zapewniające o ciągłości dostaw pieczywa do 
sklepu piekarniczego z piekarni w Pstrążnej. 

W związku z powyższym w dniu 7 września 2006r. została zamiesz-
czona w gazecie lokalnej informacja o pomieszczeniach do wynaję-
cia po byłej piekarni. Po okresie 21 dni od daty ukazania się informa-
cji zostanie ogłoszony przetarg na wynajęcie wyżej wymienionych 
pomieszczeń. 

WAŻNE 

Od 1 listopada w Rybniku zacznie funkcjonować Elektroniczna Kar-
ta Miejska. Pierwsze zastosowanie znajdzie w komunikacji organizo-
wanej przez ZTZ Rybnik – jako bilet elektroniczny. Aby otrzymać 
Elektroniczną Kartę imienną należy złożyć wniosek (dostępny w 
Urzędzie Gminy Gaszowice oraz na stronie internetowej: 
www.rybnik.pl). Wnioski można składać m.in. w Gminnym Centrum 
Informacji, pokój 02 Urzędu Gminy Gaszowice. 

Redakcja: 
Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
Tel.: (32) 430 55 67 
Faks: (32) 430 55 87 

JESTEŚMY  W  SIECI  WEB :  

WWW .GASZOWICE .ROW .PL  
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Kolejne inwestycje Odnowy Wsi 

W związku z pozyskaniem środków w „Konkursie Przedsięwzięć Odnowy 
Wsi” na terenie „Zameczek” w Czernicy powstanie plac zabaw dla dzieci 
oraz zamontowany zostanie stacjonarny grill z zadaszeniem dla około 20 
osób. Ponadto w budynku wykonany zostanie remont łazienki, która zosta-
nie nie tylko unowocześniona ale również dostosowano do potrzeb niepeł-
nosprawnych. 

W centrum Gaszowic powstanie dla naszej młodzieży skate park.             
Zaś w budynku OKiS-u wykonany będzie remont łazienek oraz wymienio-
ne będą drzwi wejściowe.  

Podziękowania 

Dziękuje wszystkim, którzy pomagali i przy-
czynili się do organizacji dożynek powiato-
wo-gminnych, a w szczególności: ks. Pro-
boszczowi Erykowi Grochla, ks. Tomaszowi 
Mrozek, Sylwii Mazurek, chórowi Bel-
Canto, Dyrektorom Ośrodków Kultury i ich 
pracownikom, Gabrieli Oślizło, Justynie 
Dobrzyńskiej, Jadwidze Salwiczek, Aureliu-
szowi Wojaczek, Jolancie Korbel, Czesła-
wowi Kasperzec i strażakom, policji z Ga-
szowic, Helenie Szewczyk i gospodyniom z 
Kół Gospodyń Wiejskich, pracownikom 
ZOK, Henrykowi i Krzysztofowi Tomaszek. 
Serdeczne podziękowania kieruję również w 
stronę sponsorów: Prezesowi GS – Erwino-
wi Krywalskiemu, Adamowi Wieczorek, 
Bogdanowi Choroba, Stefanowi Ganczar-
skiemu, Józefowi Kubek, Państwu Małgo-
rzacie i Janowi  Rataj, Czesławowi i Urszuli 
Lampert    

Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk 

W Naszej Gminie nadal 
można skorzystać z usług 
Gminnego Centrum Infor-
macji, które znajduje się 
w pokoju 02 na parterze 
tutejszego urzędu. Usługi 
GCI adresowane są do 
młodzieży uczącej się, 
bezrobotnych poszukują-
cych pracy, pracodawców 
jak również osób niepeł-
nosprawnych.  

Centrum dysponuje infor-
macjami o ofertach pracy, 
możliwościach podjęcia 
działań o charakterze wo-
lontariackim, zawodach, 
szkołach i instytucjach 
szkolących, warunkach i 
procedurach uruchamiania 
własnej działalności go-

spodarczej, a także pod-
stawowymi informacjami 
z zakresu prawa pracy, 
praw i obowiązków bez-
robotnego, integracji eu-
ropejskiej a w szczególno-
ści dostępu do rynków 
pracy w innych krajach 
oraz adresami urzędów 
pracy i innych organizacji 
świadczących pomoc oso-
bom bezrobotnym i po-
szukującym pracy.  

Informacje posiadane 
przez Gminne Centrum 
Informacji są udostępnio-
ne w różnych formach - 
konwencjonalnych i no-
woczesnych, w tym przez 
Internet. Przyjęto zasadę, 
że oferowane usługi są 

łatwo dostępne dla 
wszystkich członków lo-
kalnej społeczności i za-
sadniczo są świadczone 
przez Centrum nieodpłat-
nie. GCI stwarzają nowe 
szanse rozwoju osobiste-
go i zawodowego dla 
wszystkich bezrobotnych, 
którzy posiadają umiejęt-
ność obsługi komputera 
lub mogą z powodzeniem 
opanowywać nowe tech-
nologie i dysponują dostę-
pem do odpowiedniego 
sprzętu, by dzięki temu 
stać się pracownikami i w 
pełniejszy sposób uczest-
niczyć w życiu społecz-
nym i zawodowym. 
Gminne Centrum Infor-
macji udostępnia również 

materiały z zakresu tema-
tyki Integracji Europej-
skiej, Ochrony Środowi-
ska oraz planowanych i 
realizowanych inwestycji 
na terenie Gminy. 

Osoby korzystające            
z usług GCI są zobowią-
zane do ścisłej współpra-
cy z pracownikami oraz 
stosować się do regulami-
nu GCI. 

Gminne Centrum Infor-
macji czynne jest: 

pon. 7.30 – 16.00 

wt. – śr. 7.30 – 15.30 

pt.  7.30 – 15.00 

Zapraszamy!!! 

KILKA SŁÓW O GCI 


