
Szanowni Mieszkańcy 

6 września obchodziliśmy 
tradycyjne gminne dożynki. 
Tegoroczni gospodarze so-
łectwo Piece zorganizowało 
obchody bardzo uroczyście. 
Mieszkańcy sołectwa bardzo 
zaangażowali się, aby zapre-
zentować to, co najlepsze. 
Dziękuję wszystkim organi-
zatorom dożynek. Podzięko-
wania należą się księdzu 
proboszczowi Markowi          
i jego przyjaciołom z Rzymu 
i Islamabadu za odprawienie 
dziękczynnej mszy i wygło-
szenie słowa bożego. Dzię-
kuję Pani sołtys Gabrieli 
Oślizło i całej Radzie Sołec-
kiej. Serdeczne podziękowa-
nia należą się paniom  
z KGW z Panią Magdaleną 
Neuman na czele. Bardzo 
dziękuję wszystkim miesz-
kańcom Gaszowic, Szczer-
bic, Piec, którzy na trasie 
korowodu pięknie przystroili 
swoje posesje. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom ko-
rowodu- paniom z KGW, 
hodowcom gołębi poczto-
wych, młodzieży. Wszyscy 
nasi goście, w tym delegacja 
czeskiego miasta Bruntal 

byli pod wrażeniem ogląda-
jąc Wasze przyczepy i obej-
ścia. 

Czas świętowania minął, 
życie toczy się dalej. Roz-
począł się we wszystkich 
placówkach rok szkolny. 
Dzieci i młodzież wróciły     
z wakacji do odnowionych 
placówek. Trwają prace 
przy kolejnych inwesty-
cjach. Budujemy „ORLIKA 
2012” przy Gimnazjum, 
kończy się wymiana kolej-
nego odcinka rurociągu 
azbestowo- cementowego, 
trwają prace przy moderni-
zacji oświetlenia ulicznego, 
modernizujemy odcinki 
dróg, trwa czyszczenie ro-
wów melioracyjnych. Gmi-
na się rozwija, ludziom żyje 
się coraz lepiej, patrzmy z 
optymizmem w przyszłość. 

Na piękne dni polskiej je-
sieni życzę Wszystkim 
mieszkańcom i gościom 
zdrowia i radości. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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LICZBY ODDZIAŁÓW, DZIECI, UCZNIÓW W PLACÓW-
KACH OŚWIATOWYCH GMINY GASZOWICE W ROKU 

SZKOLNYM 2009/2010 

WYNIKI BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH 

W pokoju 03 (parter, środkowe wejście do budynku 
Urzędu Gminy Gaszowice) można odebrać wyniki ba-
dań mammograficznych przeprowadzonych w dniach 
od 11 do 13 sierpnia br. w mammobusie przy Ośrodku 
Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Przy odbiorze niezbędne jest posiadanie dokumentu 
zawierającego numer PESEL. 

W związku z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Da-
nych Osobowych, Centrum Onkoligii informuje, że 
wyniki badań wydawane są do rąk własnych osób które 
w/w badania wykonały. Dopuszczalna jest sytuacja, 
wydania wyników badań osobie trzeciej na podstawie 
upoważnienia sporządzonego przez osobę przebadaną. 

Upoważnienie musi zawierać: 

- aktualną date, 

- imię i nazwisko, numer PESEL osoby której wynik 
jest odbierany, 

- imię i nazwisko, numer PESEL osoby która została 
upoważniona do odebrania wyniku, 

- czytelny podpis osoby sporządzającej upoważnienie. 

 

Badania w Gaszowicach, będzie można odbierać do 
końca września br., po tym terminie zostaną odesłane 
do Centrum Onkologii w Gliwicach. 

GCI 

USZCZEGÓŁOWIENIE ANKIET 
Obecnie trwa kolejny etap prac nad programem ograni-
czenia niskiej emisji oraz programem budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Osoby które złożyły an-
kiety, aktualnie uzupełniają informację dotyczące posia-
danych instalacji w specjalnie przygotowanych do tego 
celu deklaracjach.  

Deklaracje należy składać do 30 września br. w referacie 
ochrony środowiska, pokój 03 (parter, środkowe wej-
ście do budynku Urzędu Gminy Gaszowice). Deklara-
cje złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane. 

UWAGA!!! W przypadku zadeklarowania chęci monta-
żu tylko i wyłącznie kolektorów słonecznych kocioł  
zamontowany w budynku musi posiadać  certyfikat 
energetyczno-emisyjny z akredytowanego laborato-
rium. 

Kolejne informacje dotyczące Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji oraz Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków możecie Państwo znaleźć w na-
stępnych numerach Informatora oraz na stronie 
www.gaszowice.pl.       GCI 

Nazwa placówki Liczba 
oddzia-
łów 

Liczba dzieci/ 
uczniów 

Przedszkole w Czernicy 3 

  

  

75 – razem w 
tym:                 

3-4 latki - 33    
5 latki - 17            
6 latki - 25 

Przedszkole w Gaszowi-
cach 

5 

  

122– razem w 
tym:                    

3-4 latki - 43           
5 latki - 36               
6 latki- 43 

RAZEM                  
PRZEDSZKOLA 

8 

  

197– razem w 
tym:                 

3-4 latki - 76          
5 latki - 53         
6 latki - 68 

Szkoła Podstawowa  w 
Czernicy 

6 

  

166 

Szkoła Podstawowa  im. 
Tadeusza Kościuszki w 

Gaszowicach 

11 

  

234 

Szkoła Podstawowa  im. 
Zygmunta Biernackiego w 

Szczerbicach 

7 

6 + 1 
(odział 

zerowy) 

  

161 

136 + 25 
(odział zerowy) 

Gimnazjum im. Ziemi Śla-
skiej w Piecach 

10 217 

RAZEM SZKOŁY 34 (z od-
działem 

zero-
wym) 

778 

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy dożynek serdecznie dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygotowania i organiza-
cję dożynek gminnych. Dziękujemy mieszkańcom, 
którzy na trasie przejazdu korowodu dożynkowego w 
bardzo efektowny sposób ozdobili swoje posesje. 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę hodow-
ców gołębi, którzy jak co roku uświetnili imprezę wy-
puszczeniem gołębi. Dziękujemy również tym którzy 
po prostu zjawili się na boisku w Piecach i świętowali 
razem z Nami. 
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Zapraszamy młodzież gim-
nazjalną do udziału w pro-
jekcie finansowanym przez 
Lokalny konkurs Grantowy 
w ramach  Programu 
„DZIAŁAJ LOKALNIE VI 
„edycja 2009. W ramach 
programu odbędą się  warsz-
taty fotograficzne jak i cera-
miczne. Pierwszy warsztat 
fotograficzny odbędzie się 
11 września (niedziela). Pod-
czas ośmiogodzinnego ple-
neru młodzież będzie praco-
wać pod okiem fotografów. 
Warsztaty odbędą się w 
miejscach ciekawych pod 
względem historycznym dla 
Gaszowic (m.in. szyb kopal-
ni „Cili”, zespół pałacowo – 
parkowy „Zameczek” w 
Czernicy) jak i kulturalnym 
(„Galeria w Piecu” prowa-
dzona przez Grupę Arty-
styczną Konar). Na podsta-
wie tych zdjęć zostaną wy-
konane widokówki, które 
każdy z mieszkańców bez-
płatnie będzie mógł otrzy-
mać w siedzibie Gminy Ga-
szowice, Ośrodku Kultury i 
Sportu w Gaszowicach, 
Ośrodek Kultury w Czerni-
cy, w „Galerii w Piecu” i 
innych miejscach ważnych 
dla lokalnej społeczności. 
Pocztówki będą zawierały 
pakiet informacji o miejscu 
jaki widnieje na fotografii i 
okolicznościach w jakich 
powstały pocztówki. 

Realizator projektu zapewni 
młodzieży transport (miejsce 
zbiórki do uzgodnienia) do 
miejsca odbywania się 
warsztatów i z powrotem do 
miejsca zbiórki. Oprócz wi-
dokówek miejscem prezenta-
cji prac powstałych w ra-
mach projektu będzie galeria 

Ustawa o pomocy społecznej 
określa rodzaje zasiłków, 
kryterium dochodowe, wy-
sokości świadczeń i zasady 
ich waloryzowania. System 
zasiłków oparty jest na 
trzech podstawowych rodza-
jach zasiłków: zasiłku sta-
łym, okresowym i celowym. 
Osoba, która chce otrzymać 
pomoc w formie zasiłku 
powinna zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w miejscu zamieszkania. 

Pomoc społeczna ma na celu 
umożliwienie osobom i ro-
dzinom przezwyciężenie  
trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są one w 
stanie pokonać, wykorzystu-
jąc własne uprawnienia, za-
soby i możliwości. 

Pomoc adresowana jest do 
osób o najniższych docho-
dach. Mogą ją uzyskać oso-
by, których dochody nie są 
większe niż 477 zł. dla oso-
by samotnie gospodarującej 
lub 351 zł. na osobę w rodzi-
nie. 

Zasiłki z pomocy społecznej 
to nie jedyny system pomo-
cy dla osób o niskich docho-
dach. 

System świadczeń rodzin-
nych jest wsparciem dla ro-

dzin gorzej sytuowanych w 
wychowaniu dzieci oraz w 
sytuacji kiedy w rodzinie 
znajduje się osoba niepełno-
sprawna, wymagająca opie-
ki i pomocy. Jego charakter 
jest mniej selektywny niż 
system świadczeń z pomocy 
społecznej, o czym świad-
czą chociażby wyższe kryte-
ria dochodowe, określające 
uprawnienia do świadczeń 
rodzinnych. 

Kwoty kryteriów do świad-
czeń rodzinnych pozostają 
na tym samym poziomie tj: 
504 zł na osobę w rodzinie i 
583 zł na osobę w rodzinie z 
dzieckiem z orzeczoną nie-
pełnosprawnością, jednakże  
od 1 listopada br. zmieni się 
wysokość zasiłku rodzinne-
go: 

- 68 zł na dziecko w wieku 
do 5 roku życia, 

- 91 zł. na dziecko powyżej 
5 roku życia do ukończenia 
18 roku życia, 

- 98 zł. na dziecko pow.18 
lat do ukończenia 24 roku 
życia. 

Wysokość zasiłku pielęgna-
cyjnego nie ulegnie zmianie 
i pozostaje w kwocie 153 zł. 

Kierownik OPS 

WIDOKÓWKA Z GASZOWIC 

w centrum handlowym w 
Rybniku jak i „Galeria w 
Piecu”. 

Następnym elementem pro-
jektu będą warsztaty rzeź-
bienia w glinie. Tym razem 
młodzież będzie wykony-
wać ceramiczne rękodzieła. 
Miejscem, w którym odbędą 
się warsztaty ceramiczne 
będzie „Galeria w Piecu” i 
potrwają dwa dni (po cztery 
godziny).Wyroby ceramicz-
ne także będą prezentowane 
na wernisażu w „Galerii w 
Piecu”. 

Młodzież nie ponosi żad-
nych kosztów związanych z 
warsztatami. Młodzież bę-
dzie znajdować się pod 
opiekom wychowawców 
mających stosowne upraw-
nienia. 

„Widokówka z Gaszowic” 
jest dofinansowana przez 
Lokalny Konkurs Grantowy 
realizowany przez Polsko – 
Amerykańską Fundację 
Wolności we współpracy z 
Akademią Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych CRIS z Rybnika. 

Dotację pozyskało i realizu-
je Stowarzyszenie Podróżni-
ków „Mahakam”. Koordy-
natorem projektu jest 
Agnieszka Bugajska . Oso-
by chętne do udziału w pro-
jekcie mogą zgłaszać się do 
Pani Grażyny Pierchała w 
OPS Gaszowice lub Pani 
pedagog Katarzyny  Sku-
pień w Gimnazjum Piece. 

Liczba osób, które mogą 
wziąć udział w warsztatach 
jest ograniczona.              GP 

KTO I KIEDY MOŻE OTRZYMAĆ        
ZASIŁEK Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

SKUTECZNY MONITORING 
Od jakiegoś czasu na terenie naszej gminy rozbudo-
wywana jest sieć monitoringu, która ma zwiększyć 
Nasze poczucie bezpieczeństwa. Dzięki monitoringo-
wi udało się ująć kilku sprawców aktów wandalizmu. 
Nasz monitoring staje się skutecznym środkiem do-
starczającym dowody w policyjnych dochodzeniach. 

KANALIZACJA W CENTRUM GASZOWIC 
Już w październiku rozpoczną się prace związane z bu-
dową odcinka kanalizacji przy ul.Rydułtowskiej w Ga-
szowicach. Do sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone 
m.in. Ośrodek Zdrowia, Komisariat Policji, Pawilony 
Handlowe GS-u oraz Ośrodek Kultury i Sportu. 
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„Muzyka łączy…” pod ta-
kim hasłem odbył się 27 
sierpnia 2009 koncert zorga-
nizowany przez Urząd Gmi-
ny Gaszowice i Ośrodek 
Kultury w Czernicy. 

W podróż muzyczną, w któ-
rej połączyli się ludzie, oby-
czaje i narody zabrali wi-
dzów: zespół „Polonia „ z 
Francji, chór „Bel Canto” z 
Gaszowic, zespół wokalno- 
instrumentalny „Znak Poko-
ju”,  zespó ł  taneczny 
„Jutrzenka”. 

Koncert można uznać za 

barwne widowisko, w któ-
rym pojawiły się zarówno 
różnorodne style muzyki       
i tańca. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim widzom, którzy entuzja-
stycznie reagowali w czasie 
koncertu. Dziękujemy także 
wszystkim zaangażowanym 
w jego organizację m.in. 
Dyrekcji i pracownikom 
Szkoły Podstawowej w 
Czernicy, firmie „Unister 
Sound” i Zakładowi Obsługi 
Komunalnej w Gaszowi-
cach.                     Zameczek 

PODSUMOWANIE KONCERTU W CZERNICY 

Starosta rybnicki wraz z 
władzami poszczególnych 
gmin powiatu rybnickiego 
zamierzają ufundować 
rumuńskiej gminie Kaczy-
ka pomnik papieża Jana 
Pawła II. 

Kaczyka to niewielka 
miejscowość położona w 
Bukowinie rumuńskiej. 
Gmina ma 4,5 tys. miesz-
kańców i składa się z pię-
ciu wsi. Największa, Ka-
czyka,  liczy ok. 1,6 tys. 
mieszkańców. Mieszkańcy 
Kaczyki to w dużej mierze 
potomkowie rodzin górni-
czych z Bochni, którzy 
zostali tam sprowadzeni w 
18 wieku. Powiat Rybnic-
ki do wielu lat współpra-
cują z tą rumuńską gminą, 
a w 2004 roku podpisano 

nawet umowę o współpra-
cy pomiędzy starostwem a 
gminą Kaczyka. Poniżej 
przedstawiamy wizualiza-
cję wspomnianego pomni-
ka. 

POMNIK DLA KACZYKI 

Pomagamy Ziemi – codziennie 
 

„Pomagamy Ziemi – codziennie” to nazwa kampanii 
jaką Fundacja Nasza Ziemia wraz z patronami prowa-
dzi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kampania ma 
na celu pokazanie jak łatwo na co dzień chronić środo-
wisko. 
W tym numerze Informatora przybliżymy Państwu pięć 
złotych zasad oszczędzania energii cieplnej, które 
przyczyniają się m.in. do obniżenia emisji dwutlenku 
węgla. 
1. Ociepl swój dom – uszczelnienie okien i drzwi po-
zwoli Ci zaoszczędzić 20 % wydatków na ogrzewanie. 
2. Zainstaluj termostaty na grzejnikach – 21o C jest naj-
lepszą temperaturą pokojową dla zdrowia, w sypialni 
wystarczy 18o C. 
3. Jeśli to możliwe to obniż temperaturę w domu – 2o C 
mniej to zużycie ciepła mniejsze o 10-20 %. 
4. Ogrzewaj powietrze w domu, nie na zewnątrz – 
wietrz szybko i intensywnie przy szeroko otwartych 
oknach. 
5. Zakryte grzejniki nie grzeją domu – pamiętaj aby nie 
zasłaniać ich zasłonami ani meblami.                    GCI 
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W sierpniu 2009r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej 
Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i 
uroczystościach: 

8 i 9.08 - Dni Gaszowic i rajd samochodowy o puchar 
Wójta Gminy. 

18.08 - spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska w Katowicach w sprawie dofinansowania 
budowy kanalizacji. 

17.08 - odwiedziny uczestników półkolonii organizowa-
nych przez SP Szczerbice. 

19.08 - spotkanie komisji monitorującej funkcjonowa-
nie oczyszczalni ścieków w Suminie. 

20.08 - objazd szkół i przedszkoli. 

21.08 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

21.08 - Nadzwyczajne Zgromadzenie Subregionu Za-
chodniego w Rybniku. 

26.08 - spotkanie w sprawie dożynek gminnych. 

W sobotę 12.09.br. odbył 
się Gwieździsty Rajd Ro-
werowy Ścieżkami Powiatu 

Rybnickiego organizowany 
przez Starostwo Powiatowe 
w Rybniku. 

Uczniowie Gimna-
zjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach 
p o d  o p i e k ą 
I . W o l n i k , 
M.Gawliczka oraz 
K. Skupień wystar-
towali z Gaszowic 
by zameldować się 
na mecie w Rybni-
ku na kąpielisku 
„Ruda”. Na miejscu 
wszystkich uczest-
ników powitał Sta-
rosta Rybnicki – 
Damian Mrowiec. 
O r g a n i z a t o r z y 
przygotowali kon-
kurencje sprawno-
ściowe, w których wzięli 
udział gimnazjaliści z Pie-
ców. 

W torze sprawnościowym 2 
miejsce zdobyła - Andżeli-

ka Pojda, a 3 miejsce - 
Marlena Jureczek. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody - 
torby, koszulki, długopisy, 
słodycze oraz pamiątkowe 
dyplomy. 

VI GWIEŹDZISTY RAJD ROWEROWY 

SZTANDAR DLA GIMNAZJUM 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach jako samo-
dzielna szkoła istnieje od 1999 r. W październiku br. 
będzie obchodzić uroczystość 10 – lecia istnienia.          
Z tej okazji szkole zostanie nadany sztandar. Poświę-
cenie sztandaru odbędzie się 14 października br.        
W tym dniu odbędzie się również uroczyste otwarcie 
kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ra-
mach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012. 

Redakcja: 
Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
Tel.: (32) 43 27 140 
Faks: (32) 43 27 141 

E-mail: gcigaszowice@wp.pl 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 
26 do 28 października 2009r. (poniedziałek-środa) 
zbiórkę zużytego kompletnego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego.  

Zbiórką objęte będą: lodówki, zamrażarki, duży i 
mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt 
komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia 
elektryczne      i elektroniczne.  

Zużyty, kompletny sprzęt zbierany będzie nieod-
płatnie na tyłach budynku Urzędu Gminy Gaszowi-
ce (za byłą piekarnią) w godzinach od 8.00 – 14.00. 

Udział w akcji będzie Państwa wkładem w ochronę 
naszego środowiska. 

UWAGA! Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny jest odpadem niebezpiecznym i nie można go 
umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami. 

 POWIATOWE ZAWO-
DY POŻARNICZE 

W sobotę 12 września 
2009 roku w Jankowi-
cach przeprowadzono 
Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. 
Naszą gminę reprezen-
towały OSP Czernica 
w grupie dziewcząt, 
które zdobyły IV miej-
sce oraz OSP Szczerbi-
ce w grupie starszych, 
którzy zajęli VII miej-
sce. Różnice punktowe 
między drużynami by-
ły minimalne, co 
świadczy o wysokim 
poziomie zawodów. 
Zawody odbyły się w 
przyjaznej atmosferze. 
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Na zdjęciach z lewej strony od góry: 1 - Wóz dożynkowy 
ze Szczerbic - główna nagroda w konkursie Dożynkowym; 2 
- Zespół „Takt” z SP Gaszowice; 3 - ozdoby dożynkowe; 4 = 
Korona dożynkowa; 5 - Uroczysta msza święta; prawa stro-
na od góry: 6 – Wóz dożynkowy z Piec; 7 - Wóz dożynkowy 
z Gaszowic; 8 - Wóz dożynkowy z Łukowa Śląskiego; 9 - 
Wóz dożynkowy z Czernicy. 

Na zdjęciach z pierwszej strony od góry: 1 - Starości do-
żynkowi uroczyście przekazują Wójtowi chleb; 2 - Panie z 
KGW prezentują koronę dożynkową; 3 - ozdobne „Baby” 
dożynkowe; 4 - Licznie zgromadzona publiczność dożynko-
wa. 


