
Szanowni Mieszkańcy 

Wakacje się skończyły. Nade-

szła jesień. Wierzę, że będzie 

jeszcze okres tzw. „ babiego 

lata”. Po urlopach czeka nas 

perspektywa powrotu do co-
dziennych obowiązków. Wie-

lu chętnie by przedłużyło 

okres beztroskiego wypo-

czynku. W naszej gminie czas 

nie zwolnił. W wakacyjne dni 

roboty szły pełna parą. Odna-

wiano szkoły, powstały kolej-

ne odcinki ul. Górniczej, Sta-

rej, Wąwozowej, Powstańców 

w Czernicy, odnowiono na-

wierzchnię ul. Wolności od 

Łukowa Śl. do Lysek, popra-

wiono nawierzchnie na kilku 

bocznych drogach. Trwają 

prace przy kolejnych odcin-

kach kanalizacji w Gaszowi-

cach – Pogwizdowie. Zakoń-

czono odcinki nowych wodo-

ciągów w Czernicy, Łukowie 

Śl. i Szczerbicach. Zakończy-
ły się przebudowy i moderni-

zacje remiz OSP w Łukowie 

Śl., Gaszowicach i Szczerbi-

cach. Przygotowano projekty 

uzupełniające oświetlenie na 

naszych drogach w rejonie ul. 

Potokowej, Dworskiej w Łu-

kowie Śl, ul. Górskiej w 

Szczerbicach, bocznej Wiej-

skiej i Sumińskiej w Gaszo-

wicach. Właśnie te prace 

sprawiają, że nasza gmina jest 

bardzo atrakcyjnym terenem 

do osiedlania się nowych 

mieszkańców. Mieszkańcy 

Rybnika, Rydułtów i innych 

ościennych miast widzą          

w naszej gminie bardzo dobre 

miejsce zamieszkania. Obec-

nie w gminie buduje się kil-
kadziesiąt nowych budynków 

mieszkalnych. Możemy się 

już przyłączać do kanalizacji 

wybudowanej w ramach pro-

gramu ISPA. Także ta inwe-

stycja sprawia, że nasza 

gmina znalazła się w gronie 

tych, którzy inwestycje pro-

ekologiczne stawiają jako 
jeden z głównych celów 

rozwoju. Realizacja progra-

mu wymiany pieców CO na 

ekologiczne, zabudowa sola-

rów oraz budowa przydomo-

wych oczyszczalni ścieków 

to także krok w kierunku 

poprawy środowiska natural-

nego. Dopłaty dla mieszkań-

ców to duża zachęta do 

uczestniczenia w tym pro-

gramie. W roku 2010 kolej-

na grupa mieszkańców sko-

rzystała z dopłaty przy li-

kwidacji pokryć azbesto-

wych. Podjęto już kolejne 

działania poprawiające śro-

dowisko. W roku 2011 rusza 

program ograniczenia niskiej 

emisji poprzez termomoder-
nizację w budynkach przed-

szkola w Czernicy i Szkoły 

w Szczerbicach. Perspekty-

wa minionych lat pokazuje 

dobitnie, że dbałość o środo-

wisko się opłaca. Tereny 

naszej Gminy są bardzo 

przyjazne mieszkańcom. 

Mam pełną świadomość, że 

realizacja wielu zadań mo-

dernizacyjno – remontowych 

spowodowała narażenie nie-

których mieszkańców na 

uciążliwości. Wierzę jednak, 

że rozumiecie i doceniacie 

Państwo to, co zostało wy-

konane. Na jesienne wieczo-

ry życzę Wszystkim Miesz-

kańcom wielu wspaniałych 

chwil w gronie rodziny           

i przyjaciół. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radli-

nie organizuje w dniach 9 – 10 października 2010r. 

Wystawę ptaków egzotycznych 

Miejsce wystawy: hala OKiS Gaszowice. 

Wystawa czynna w sobotę 9 października w godzinach  

11.00 – 20.00, oraz w niedzielę 10 października od 

8.00 do 17.00. 

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd i Organizatorzy wystawy 

Informacja dotycząca wydania wypisu i wyrysu oraz 

zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego 

 

Wypis i wyrys oraz zaświadczenie z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać po złoże-

niu wniosku wraz z załączoną mapką w skali 1:1000 lub       

1: 2000 oraz po uiszczeniu stosownej opłaty. 

W/w dokumenty mogą być wydane m.in. do celów budowla-

nych lub zbycia bądź nabycia nieruchomości. Wszelkie in-

formacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowi-

ce,  pokój nr 15.                                               Anna Grzybek 

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 ponadgimnazjal-

nej na rok szkolny 2010/2011. 

 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek ro-

dzinny lub dodatek nie zostanie przyznany.  

Informacja dla klientów firmy Naprzód 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w na-

stępujących terminach: 

Łuków, Czernica, Piece - 27 październik 

Gaszowice - 28 październik 

Szczerbice - 29 październik 

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych bę-

dzie płatny w zależności od rodzaju i wielkości odpadu. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefonicz-

ny (032-4577083) lub osobisty w terminie od 14 do 7 dni od 

ustalonego terminu w celu określenia rodzaju, wielkości        

i ceny odpadu. Odpady wielkogabarytowe odbierać będzie-

my tylko klientom, którzy wcześniej nas o tym poinformują. 

Informacja dla klientów firmy Transgór 

Informujemy, że firma Transgór organizuje dla swoich 

klientów zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dniach     

4 – 5 października br. (poniedziałek-wtorek). 

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 30.09.2011 r.): 

 - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia          

z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  

2010/2011 złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją 

do dnia 31  sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń z fundu-

szu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługują-

cych  za miesiąc październik   zostanie  wypłacona do dnia 

31 października br. 

 - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia           

z funduszu 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 świad-

czeń  przysługujących  za miesiąc październik  wypłacone 

zostaną do dnia 30 listopada  br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń ali-

mentacyjnych która ukończyła 18 rok życia dostarcza za-

świadczenie ze szkoły na rok szkolny 2010/2011 o kontynu-

acji  nauki . 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły świadcze-

nie alimentacyjne   nie zostanie wypłacone.  

Informacja dla klientów firmy Remondis 

Informujemy, że firma Remondis organizuje dla swoich 

klientów zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz elek-

trycznych i elektronicznych w dniu 23 października br. 

(sobota). 

Zdjęcia na pierwszej stronie: 1 - Dożynki Gminne w Szczerbicach od lewej strony stoją: Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, Starości Dożynkowi tj.Antoni 
Procek i Justyna Pojda, Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk oraz  europoseł Bogdan Marcinkiewicz; 2 - uroczysta dożynkowa msza święta;              

3 - Włodarze poszczególnych gmin powiatu rybnickiego podczas dożynek powiatowych w Świerklanach. 
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Mieszkańcy Gminy Gaszo-

wice mogą skorzystać jesz-

cze z dotacji do: 

- wymiany wyeksploatowa-

nego kotła na nowoczesny 

ekologiczny kocioł węglo-

wy, 

- montażu instalacji solar-

nej. 

Gmina Gaszowice ponosi 

50% nakładów poniesio-

nych na zakup i montaż 

urządzeń, jednak nie więcej 

niż: 

4.934,88 zł w przypadku 

wymiany kotła,  

5.000,00 zł w przypadku 

montażu kolektorów sło-

necznych. 

Aby otrzymać dotację trze-

ba złożyć stosowny wniosek 

w Referacie Ochrony Śro-

dowiska, Rozwoju Gminy, 

Gminnym Centrum Infor-

macji (pokój nr 03) Urzędu 

Gminy Gaszowice do dnia 

30.09.2010r. 

Dotowane są KOTŁY WĘ-

GLOWE z automatycznym 

podajnikiem retortowym lub 

tłokowym opalane miałem 

lub eko - groszkiem dla bu-

dynków, które zostały odda-

ne do użytkowania przed 

01.01.2005r. 

Przyznanie dotacji do KO-

LEKTORÓW SŁONECZ-

NYCH jest możliwe, jeżeli 

budynek jest wyposażony w 

kocioł c. o., posiadający 

certyfikat energetyczno-

emisyjny  „na znak bezpie-

czeństwa ekologicznego" 

(wydany przez laboratoria 

akredytowane np. Instytut 

Chemicznej Przeróbki Wę-

gla w Zabrzu) i jest oddany 

do użytkowania.  

WARTO ZAINSTALO-

WAĆ KOCIOŁ Z PODAJ-

NIKIEM 

Zainstalowanie zautomaty-

zowanego kotła z paleni-

skiem retortowym lub tło-

kowym jest najlepszym 

rozwiązaniem. Spala się 

wówczas tylko taką ilość 

paliwa, jaka jest potrzebna 

do wytworzenia określonej 

przez nas temperatury,  

Eksploatacja tego źródła 

ciepła charakteryzuje się 

wysoką sprawnością (78%-

84%), optymalną mocą         

i odpowiednią automatyką, 

co pozwala na ekonomicz-

ne gospodarowanie ilością 

spalanego paliwa i na ogra-

niczenie emisji zanieczysz-

czeń gazowo-pyłowych         

i gazów cieplarnianych.  

Kotły z podajnikiem retor-

towym są aż o 40% tańsze 

w eksploatacji od tradycyj-

nych kotłów rusztowych. 

W warunkach zimowych 

zużycie eko-groszku w go-

spodarstwie domowym 

przy zastosowaniu kotła       

o mocy 15-25 kW, wynosi 

ok. 1-1,5 kg/h. Zaletą jest 

też bardzo wygodna eksplo-

atacja kotła, ograniczająca 

ilość czynności obsługo-

wych do okresowego uzu-

pełnienia węgla w koszu 

zasypowym podajnika. 

WARTO ZAMONTOWAĆ 

INSTALACJĘ SOLARNĄ 

Uzyskana dzięki kolekto-

rom słonecznym energia 

jest bezpłatna i nieopodat-

kowana. 

System jest wygodny, bo 

bezobsługowy.  

Instalacja solarna wpływa 

na ograniczenie emisji  

szkodliwych substancji do 

otoczenia. Słońce dostarcza 

ciepło przez cały rok i jest 

najbardziej ekologicznym 

ze wszystkich źródeł ener-

gii. 

Ilość środków przeznaczo-

nych na dotacje jest ograni-

czona. Decyduje kolejność 

złożenia wniosku. 

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJĘ !!! PRZYGODY Z DUCHAMI I NIE TYLKO 

Każdy z nas doskonale wie, że wakacje to czas zabawy i odpo-

czynku. To stwierdzenie  nie jest obce również nauczycielom 

dlatego pod tym właśnie hasłem  Szkoła Podstawowa w Szczer-

bicach po raz  kolejny zorganizowała dla swoich uczniów pół-

kolonie letnie w dniach 16.08-20.08. 2010.  

Na początek dzieci doświadczyły wodnych przyjemności, które 

oferuje pobyt na basenie. Zrelaksowani i pełni energii mogli-

śmy ruszać w dalszą drogę. O tym, iż spora dawka energii była 

niezbędna uczestnicy przekonali się podczas spotkania z leśni-

kiem. Tutaj bowiem na parę godzin zielona polana zamieniła 

się w światową stolicę mody. Wychowankowie wykazali się 

niebywałą pomysłowością tworząc stroje przy użyciu wyłącz-

nie naturalnych materiałów. Trzeba przyznać, że efekty prze-

szły najśmielsze oczekiwania, kto wie czy za parę lat któryś z 

uczniów nie owieje się sławą w Mediolanie lub Paryżu. Jednak 

na tym nie kończyło się obcowanie z przyrodą, gdyż przejazd 

wyciągiem w Jaszowcu pozwolił nam na podziwianie cudow-

nych górskich widoków. Dalsze piękne krajobrazy uczniowie 

oglądali podczas schodzenia urokliwym szlakiem jak przystało 

na  prawdziwych górskich wędrowników. Interesujący oraz 

pełen emocji okazał się także pobyt na strzelnicy na który to 

zaproszeni zostaliśmy przez Bractwo Kurkowe miasta Rybnika. 

Bracia zapoznali uczestników ze swoimi tradycjami. Zaprezen-

towali kolekcję broni czarno prochowej a następnie zorganizo-

wali zawody strzelecki dla wychowanków. Ostatni dzień letniej 

przygody to wycieczka do Ogrodzieńca. Ruiny starego zamku 

skrywają wiele intrygujących historii związanych z duchami, 

które co pewien czas nawiedzają swoją rezydencję. Okazało się 

również, iż nieszczęśliwa miłość jest obecna w życiu od zarania 

dziejów o czym przekonują losy ducha Białej Damy, która do 

dziś z utęsknieniem czeka na swojego ukochanego rycerza. 

Podsumowując, plan półkolonii był niezwykle ciekawy i pełen 

atrakcji o czym świadczą uśmiechnięte buzie 45 uczniów. Re-

alizacja całego przedsięwzięcia  była możliwa dzięki zaangażo-

waniu kierownika p. Gabrieli Krakowczyk, dyrektora szkoły 

podstawowej w Szczerbicach p. Zbigniewa Goworowskiego, 

nauczycieli sprawujących opiekę: Ewa Anderska, Justyna 

Gawrońska, Edyta Knapik, Iwona Witkowska, Agnieszka Cho-

waniec. Podziękowania kieruje się również do sponsorów : 

Wójta Gminy Gaszowice, Rady Sołeckiej, Rady Rodziców oraz 

Unimarket Gaszowice. 

Tak więc kolejne półkolonie przechodzą do historii nam zaś łza  

kręci się w oku, kiedy na myśl przychodzą słowa : „Żegnaj lato 

na rok idzie jesień za mgłą”.                                             A.Ch.  



STR. 4 WRZESIEŃ 2010, NUMER 9 (57) 

PODZIĘKOWANIA, 

W imieniu organizatorów tegorocznych dożynek i swoim 

własnym, składam najserdeczniejsze podziękowania wszyst-

kim, którzy poprzez ogromny trud i wysiłek przyczynili się 

do zorganizowania tej imprezy. 

Przewodnicząca KGW - Janina Strzelec 

Podziękowania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczerbicach 

pana Zbigniewa Goworowskiego za udostępnienie sal na tę uroczy-

stość, Klubowi Sportowemu za udostępnienie nam boiska, probosz-

czom dziękujemy za odprawienie pięknej mszy dożynkowej, 

uświetnionej przez chór BEL CANTO. Podziękowania należą się 

również pocztom sztandarowym oraz starostom dożynek i służb 

zabezpieczających trasę korowodu tj.strażaków i Policji. 

Podziękowania dla orkiestry górniczej z KWK Chwałowice oraz 

orkiestry i mażoretek z czeskiego Bruntala. Podziękowania za wy-

stępy artystyczne kierujemy w stronę młodzieży szkolnej, dla ze-

społu Singers oraz Colorado. Podziękowania dla sołtysa i członków 

rady sołeckiej oraz szczerbickich radnych. 

Podziękowania kierujemy również do grona pedagogicznego które 

przygotowało dzieci do występów oraz pięknie przystroiło scenę. 

Szczególne podziękowania dla mieszkańców naszej Gminy którzy 

udekorowali swoje posesje. 

Na końcu dziękujemy sponsorom, dzięki którym w dużej mierze 

uroczystość się udała. 

Sponsorzy: 

GS Gaszowice, Aneta i Jacek Czogalla, Alina i Czesław Janyga, 

Szymon Stanek, Joanna i Zbigniew Pulchny, Magdalena i Mieczy-

sław Szymik, Elżbieta i Andrzej Dudek, Irena i Bonifacy Berger, 

Maria Skupień, Patrycja i Paweł Książek, Kazimierz Daniluk, Róża 

i Piotr Paulus, Janina i Antoni Kawik, Danuta i Brunon Knesz, Ewa 

Grzenik, Stanisława i Tadeusz Kalpczyński, Iwona i Jarosław Oza-

rowski, Halina i Andrzej Cieślok, Gabriela i Bernard Zieliński, 

Maria i Zenon Sznajder, Joanna i Zbigniew Goworowski, Ewa i 

Damian Biernacki, Renata i Kazimierz Bienek, Prezes Kółek Rolni-

czych - Damian Krauze, Kierownik OKiS Gaszowice – Jerzy Bia-

łek, Ewa i Bogusław Łata, Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowi-

cach, Sylwia Mazurek, Sponsorzy anonimowi. 

ZŁOTA MEDALISTKA W JUDO 

W dniach maju br. odbyła  się w Józefowie pod Warszawą XVI Ogólnopol-

ska Olimpiada Młodzieży w Judo. Klub POLONIA RYBNIK reprezentowa-

ła między innymi ANNA PORWOŁ  - na co dzień uczennica klasy trzeciej 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. Tylko najbliższe grono znajo-

mych wie, że Ania trenuje judo. Dlaczego? Ania jest bardzo skromną dziew-

czyną, niechętnie chwali się tym, co robi. Kiedyś poprosiłam uczniów, aby 

przynieśli na lekcję wychowawczą materiały o swoich zainteresowaniach. 

Wiedziałam o sukcesach Ani i chciałam, aby opowiedziała o tym w klasie. 

Niechętnie, ale za namową swojej przyjaciółki Karoliny, zgodziła się …  - 

mówi wychowawczyni Ani. 

Karolina: Dlaczego judo? 

Ania: Judo to dyscyplina, którą zaproponował mi mój tata. Przypadkiem od 

kolegi dowiedział się, że judo to piękna dyscyplina sportowa, która popra-

wia kondycję i sprawność fizyczną, dlatego zabrał mnie na trening. Ten 

sport bardzo mi się spodobał, dlatego zaczęłam uczęszczać na treningi. 

Karolina: Jak wyglądają treningi? 

Ania: Trenuję 5-6 razy w tygodniu po 2 godziny. Trening zaczyna się od 

powitania, później przechodzimy do rozgrzewki. Następnym elementem 

naszego treningu jest wykonywanie poleceń trenera, czyli np. trening szyb-

kościowy, techniczny, czy też randori (walki). Na koniec treningu przeważ-

nie mamy „siłę”, tzn. wykonujemy pompki, brzuszki, wspinaczkę na linie 

czy też podciąganie się. 

Karolina: Czy polecasz tę dyscyplinę sportu rówieśnikom? 

Ania: Oczywiście. Tylko nie mogę zapewnić, że każdemu ten sport się 

spodoba. Jednak gwarantuję, że na pewno  się rozwinie nie tylko fizycznie, 

ale także psychicznie. 

Karolina: Jakie jest Twoje największe osiągnięcie? 

Ania: Moim, jak dotąd najważniejszym i najbardziej wymarzonym osiągnię-

ciem, było zdobycie tytułu Mistrza Polski. Dlaczego wymarzonym? Otóż 

bardzo mocno się do niego przygotowywałam i od bardzo długiego czasu o 

nim marzyłam, był to mój cel. A teraz, skoro już go osiągnęłam,  muszę 

wytyczyć sobie nowy cel - Mistrzostwo  Europy.  

część wywiadu jaki przeprowadziła KAROLINA STANIEK z koła dziennikar-

skie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZEGO 

I ELEKTRONICZEGO ORAZ OPON 

Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 6 do 8 paździer-

nika 2010r. (środa - piątek) zbiórkę zużytego kompletnego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte są m.in.: lodówki, 

zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt 

komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elek-

troniczne. 

KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie na tyłach 

budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej piekarni) w godzi-

nach 8.00 - 14.00. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny jest odpadem i nie można go umieszczać w pojemni-

kach z odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie w dniach 6-8 października br. na terenie Zakładu Ob-

sługi Komunalnej w Gaszowicach przeprowadzona będzie zbiórka 

zużytych opon samochodów osobowych dostawczych i ciężaro-

wych. Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, 

ziemia i inne ). Opony prosimy dostarczać do siedziby ZOK w Ga-

szowicach przy ul.Rydułtowskiej w godzinach 7.00 -15.00 (za 

Ośrodkiem Kultury). 

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody 

Z dniem 20 lipca 2010 r. weszły w życie nowe regulacje w ustawie 

o ochronie przyrody, dotyczące między innymi zezwoleń na usunię-

cie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości. 

Ważną zmianą z punktu widzenia wnioskodawcy jest zmiana doty-

cząca wieku drzew, które mogą być wycinane bez wymaganego 

zezwolenia. Dotychczas usuwanie drzew których wiek nie przekra-

czał 5 lat odbywało się bez zezwolenia wójta, natomiast zmianą 

ustawy podwyższono wiek drzew usuwanych bez zezwolenia do lat 

10. 

Nowelizacja ustawy nakłada na wnioskodawcę dodatkowy obowią-

zek. Do listy informacji niezbędnych do zawarcia we wniosku na 

usunięcie drzew lub krzewów oprócz wskazania: imienia, nazwiska 

i adresu albo nazwy posiadacza i właściciela nieruchomości; tytułu 

prawnego władania nieruchomością; nazwy gatunku drzewa lub 

krzewu; obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczy-

ny zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkości po-

wierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, należy dołączyć rysu-

nek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w sto-

sunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istnieją-

cych lub budowanych na tej nieruchomości. 
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W sierpniu i wrześniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice An-

drzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach        

i uroczystościach: 

23 sierpnia - objazd placówek oświatowych; 

27 sierpnia - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

28 sierpnia - odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Arty-

stycznych w Świerklanach; 

29 sierpnia - Dożynki Powiatowe w Świerklanach; 

1 września - w pasowaniu na pierwszoklasistów w SP Gaszo-

wice; 

4 września - otwarcie Rydułtowskiego Centrum Kultury; 

5 września - gminne dożynki w Szczerbicach; 

10 września - spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze środków ministe-

rialnych i gminnych 

 

Działający w naszej gminie Gminy Uczniowski Klub Sportowy 

„Lider” z siedziba w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach po-

zyskał w tym roku  /tak jak w roku 2008/  środki z Ministerstwa 

Sportu  i Turystyki Departament Sportu Powszechnego oraz Urzędu 

Gminy Gaszowice  na realizację zadań sportowo – rekreacyjnych. 

Zajęcia odbywają się w 3 szkołach: SP Gaszowice,  SP Szczerbice, 

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz na pływalni krytej 

Fundacji Elektrowni Rybnik  (2 razy w tygodniu). 

Pozyskane środki z Ministerstwa w kwocie 23.000,00 zł.  oraz z 

Urzędu Gminy w kwocie 7.000,00 zł. pozwalają na korzystanie 

przez uczniów wyżej wymienionych szkół z darmowych przejaz-

dów i wstępów na pływalnię oraz z zajęć sportowo – rekreacyj-

nych. Działania kierowane są do wszystkich chętnych uczniów – 

niezależnie od ich warunków fizycznych i umiejętności. Zajęcia 

prowadzone są w oparciu o potrzeby, zainteresowania oraz bazy 

sportowe szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie mogą 

realizować się w wybranych dyscyplinach sportowych: piłka 

nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka noż-

na halowa, tenis stołowy, lekkoatletyka (biegi na krótkich i śred-

nich dystansach, biegi przełajowe, skoki, rzuty). Ponadto prze-

prowadza się oświatę prozdrowotną oraz profilaktykę   – poga-

danki  na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, 

narkotyków oraz innych używek. 

Ważnym działaniem i inicjatywą było stworzenie oraz prowa-

dzenie Powiatowej Ligi Siatkówki oraz Powiatowej Ligi Tenisa 

Stołowego. Środki na realizację tych działań,  w wysokości 

3.500,00 zł., zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w 

Rybniku.   W rozgrywkach, które odbywają się na obiektach 

sportowych naszego gimnazjum, biorą udział chłopcy i dziew-

czyny z gimnazjów naszego powiatu. 

Zajęcia mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu 

życia wśród dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu 

wolnego uczniom poprzez organizację współzawodnictwa spor-

towego.                                                                             guks.mg 

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA  

Czwartek 16.09.2010r. na Orliku w Piecach odbyły się eli-

minacje gminne chłopców w dwóch kategoriach wieko-

wych : 10 – 11 lat i 12 lat. Wystartowały szkoły ze Szczer-

bic, Czernicy i Gaszowic. Na turnieju obecny był Wójt 

Gminy Pan Andrzej Kowalczyk Radni Powiatowi- Zbi-

gniew Goworowski , Paweł Bugdol oraz Radny Gminy 

Henryk Fabisz, rodzice oraz sympatycy piłki nożnej. Hono-

rowi  goście podziwiali umiejętności piłkarskie młodych 

zawodników a Wójt oficjalnie otworzył TURNIEJ ORLIKA 

O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA. Turniej 

przebiegał w sportowej atmosferze w duchu fair – play. 

Klasyfikacja końcowa:  

Grupa młodsza: 

 I m SP. Gaszowice, 

opiekun Ł.Wojaczek  

II m SP.Czernica, 

opiekun Z.Mrozek 

III m SP.Szczerbice, 

opiekun B.Langer 

Grupa starsza : 

I m SP.Czernica opiekun  Z.Mrozek 

II m SP.Szczerbice opiekun  B.Langer 

Zwycięskie zespoły będą reprezentować  gminę na elimina-

cjach wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy oraz ich opieku-

nowie otrzymali  pamiątkowe koszulki  a szkoły dyplomy 

podpisane przez Ministra Sportu i Turystyki Adama Gier-

sza. Za organizacje turnieju odpowiedzialny był animator 

Orlika  mgr I.Wolnik 

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry: 1 - Wóz 

dożynkowy z Łukowa Śląskiego  2 - Wóz dożynkowy ze 

Szczerbic; 3 - Wóz dożynkowy z Czernicy ;  4 - Starości Do-

żynkowi; strona prawa od góry: 5 - Wóz dożynkowy z Piec;  

6 - Wóz dożynkowy z Gaszowic; 7 - Dożynkowa msza świę-

ta; 8 – Uczestnicy turnieju o Puchar Premiera (zdjęcie autor-

stwa pana J.Kawuloka). 

O G Ł O S Z E N I E                                                                        

Stowarzyszenie Emerytów informuje, że są jeszcze wolne 

miejsca na wyjazd do wód termalnych w Szaflarach i Buko-

winie Tatrzańskiej, w dniach 16-17 października br. Zapisy 

pod numerem tel. 32/ 430 56 59, po 2 października. 
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