
łeckie. Wspólnie z Wami – 
mieszkańcami gminy uda-
ło się nam wiele. Po kilku-
letnich przygotowaniach 
rusza program budowy 
kanalizacji sanitarnej 
ISPA. Budujecie wiele 
nowych domów, m.in. 
dzięki nowemu Planowi 
Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy. Przyję-
cie tej uchwały to nasz 
wielki wspólny sukces.  
Dziękuję wszystkim, któ-
rzy brali udział przy po-
wstawaniu tego dokumen-
tu, który określił kierunki 
rozwoju naszej gminy na 
wiele lat. Inwestycje ostat-
nich kilku lat stworzyły 
nowe, lepsze warunki do 
życia w naszej gminie.       
To przecież nieprzypadko-
wo tak wielu nabywców 
gruntów budowlanych     
to mieszkańcy ościennych 
miast (Rydułtowy, Ryb-
nik). Ludzie Ci zauważyli 
przyjazną atmosferę spo-
łeczną, docenili nasze wy-
siłki skierowane na popra-
wę środowiska oraz two-
rzenie miejsc przyjaznych 
do mieszkańców. Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
budowa nowych chodni-
ków, kanalizacja sanitarna 
to  niezaprzeczalne fakty. 
Zbudowanie przez ostatnie 
osiem lat ( 2 kadencje) 
Szkoły Podstawowej         
w Czernicy, rozbudowa 
Gimnazjum w Piecach, 
wybudowanie 2 sal gimna-
stycznych ( Szczerbice, 
Piece), rozpoczęcie budo-

Szanowni Mieszkańcy! 

Kończy się kolejna kaden-
cja samorządu lokalnego. 
Po raz kolejny okazuje się, 
że nasza społeczność 
gminna dobrze sobie radzi-
ła bez polityki i upartyjnie-
nia. Pozwoliło to pracować  
z Radą Gminy zgodnie dla 
dobra mieszkańców naszej 
gminy. Udało się zbudo-
wać jedność gminną z za-
chowaniem tożsamości 
każdego sołectwa. Zbudo-
waliśmy system informacji  
i współpracy ze wszystki-
mi organizacjami i stowa-
rzyszeniami działającymi 
na terenie gminy. Moje 
spotkania z mieszkańcami 
w trakcie zebrań sołeckich 
to bardzo ważny element 
budowania nowej jakości 
życia w naszej gminie. 
Udział w tych spotkaniach, 
zarządów stowarzyszeń, 
spotkania z kibicami klu-
bów sportowych, osobisty 
udział w życiu OSP, Chóru 

„ Bel Canto”, powodują, 
że większość problemów 
naszych mieszkańców jest 
mi znana z tzw. „ pierw-
szej ręki”. Comiesięczne 
narady z dyrektorami szkół 
i przedszkoli sprawiają, że 
sprawy oświaty są mi zna-
ne bardzo dobrze. Współ-
praca z Radą Gminy          
w zakresie inicjatyw 
uchwałodawczych układa-
ła się dobrze. Generalnie 
przed złożeniem projektów 
uchwał, odbywały się wie-
logodzinne dyskusje mają-
ce na celu wypracowanie 
wspólnego stanowiska dla 
dobra mieszkańców.     
Corocznie przy konstru-
owaniu najważniejszej 
uchwały – budżetu gminy 
– konsultacje odbywały się        
z udziałem przedstawicieli 
stowarzyszeń i organizacji. 
W sprawach inwestycyj-
nych i remontowych decy-
dujące znaczenie miały 
wnioski przedstawiane 
przez sołtysów i Rady So-
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wy kolejnej sali sportowej   
w Czernicy, wiele remontów 
i modernizacje ( Przedszkole 
w Gaszowicach), to efekt 
współpracy Urzędu, Wójta       
z Radą Gminy, Radami So-
łeckimi, z wszystkimi miesz-
kańcami. Bliskie kontakty  
z młodzieżą, dziećmi – wy-
słuchanie także opinii ludzi 
bardzo młodych zaowocowa-
ły powstaniem placów zabaw 
w Gaszowicach, Szczerbi-
cach i Czernicy, przebudową 
kortów, budową skate parku, 
budową boisk przy szkołach, 
OKiS, OSP Łuków Śl…. 

c.d. na str 3 
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Każda Rada Gminy             
w myśl ustawy o Samorzą-
dzie Gminnym jest orga-
nem stanowiącym i kontro-
lnym        w Gminie i pod-
lega kadencyjności. 26 
października tego roku 
kończy się kadencja Rady 
Gminy 2002 – 2006. Każ-
dy kończący się okres 
działalności, a szczególnie 
działalności społecznej, 
zobowiązuje do podsumo-
wań i rozliczenia się z po-
zyskanego zaufania, do 
złożenia sprawozdania           
z tego czego się dokonało. 
Nasza Rada w czasie ka-
dencji obradowała łącznie 
na 59-ciu sesjach. Z tego: 
na 52-ch zwołanych zgod-
nie z planem, 6-ciu zwoła-
nych w trybie nadzwyczaj-
nym i jednej uroczystej, 
zwołanej z okazji 15-lecia 
istnienia Samorządów 
G minnych .  Ł ą czn i e             
w okresie bieżącej kaden-
cji podjęto 363 uchwały. 
Uśredniona frekwencja 
Radnych za wszystkie po-
s i e d z en i a  w yn i o s ł a          
96,31%. Podejmując 
uchwały, Rada podejmo-
wała decyzje w sprawach 
ważnych, dla rozwoju na-
szej Gminy, dla naszych 
mieszkańców a szczegól-
nie dla naszych dzieci         
i młodzieży. Do najważ-
niejszych z nich w moim 
przekonaniu należy zali-
czyć:  

- coroczne uchwalanie bu-
dżetu, budżetu zawsze od-
ważnego ale rozsądnego, 
uzyskującego każdorazo-
wo pozytywną opinię orga-
nu kontrolnego jakim jest 
Regionalna Izba Obra-
chunkowa, budżetu który 
na dzień dzisiejszy pozo-
stawia naszą Gminę w do-
brej i bezpiecznej kondycji 
finansowej za co szczegól-
ne podziękowania należą 

się Wójtowi i p.Skarbnik 
(dopuszczalny limit spłaty 
rat kapitałowych wraz z 
odsetkami wynosi 15% 
nasz tegoroczny wynosi 
5,3%. Natomiast poziom 
zadłużenia długotermino-
wych zobowiązań zgodnie             
z ustawą nie może przekra-
czać 60%. W naszym przy-
padku wartość ta nie prze-
kracza 5% w/w limitu.); 

- ostateczne uregulowanie 
pomiędzy Gminą Lyski           
i Gaszowice warunków 
spłaty kredytu zaciągnięte-
go na budowę międzygmin-
nej oczyszczalni ścieków      
w Suminie oraz kontynu-
ację budowy kanalizacji 
sanitarnej w Sołectwie Ga-
szowice – przynależnej      
do oczyszczalni w Suminie; 

- budowę i wymianę azbe-
stowo-cementowej sieci 
wodociągowej w Czernicy, 
Łukowie Śląskim i Piecach; 

- dbałość o infrastrukturę 
drogową Gminy; 

- dbałość o obiekty oświato-
we, kulturalne i sportowe; 

- uchwalenie Statutów So-
łectw określające ich tożsa-
mość; 

- ustanowienie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego, otwierają-
cego drogę, do możliwości 
rozbudowy i rozwoju naszej 
Gminy; 

- ustanowienie regulaminu        
i zasad utrzymania czysto-
ści na terenie Gminy; 

- podjęcie decyzji finanso-
wych umożliwiających,         
w ramach programu ISPA 
wspólnie z miastem Ryb-
nik, rozpoczęcie budowy 
najważniejszej inwestycji w 
naszej Gminie, jaką jest 
kanalizacja sanitarna dla 
sołectwa Szczerbice i tej 
części sołectw Gaszowice      

i Piece które terenowo gra-
witują w kierunku miasta 
Rybnik; 

- rozpoczęcie  budowy ostat-
niej w naszej Gminie przy-
szkolnej sali gimnastycznej 
w Czernicy o widowiskowo-
sportowym charakterze za-
pewniając w ten sposób od-
powiednio wysoki poziom 
bazy szkolnej na terenie 
Gminy Gaszowice. 

Tak już jest w życiu jak          
i w każdej działalności że 
towarzyszą jej chwile trudne  
i bolesne, jak i chwile dumy     
i radości. Taką trudną i bole-
sną chwilą w czasie działal-
ności naszej Rady było odej-
ście na zawsze radnego       
Jerzego Witka, oddanego 
samorządowca doskonałego 
fachowca i organizatora, do 
chwil dumy i radości nasza 
rada napewno może zaliczyć 
realizację stawianych sobie 
celów i uznanie lokalnej 
społeczności. Jak już kiedyś 
pisałem nasza Gmina jest 
małą niezamożną Gminą, 
która pomimo swojej skrom-
ności może poszczycić się 
znaczącymi osiągnięciami w 
zakresie ogólnego rozwoju, 
ale jest również Gminą która 
poszczycić się może swoją 
sprawnością administracyj-
ną, świadczy o tym brak 
kierowanych do naszej Rady 
zasadnych skarg na jej funk-
cjonowanie, jak i pozytywne 
opinie organów, instytucji 
oraz osób spoza naszej Gmi-
ny które z tytułu swoich 
administracyjnych obowiąz-
ków z nami współpracują. 
Na zakończenie naszej ka-
dencji w imieniu całej Rady 
Gminy i własnym:  

- dziękuję całej naszej 
Gminnej Społeczności za 
wsparcie, poradę, zrozumie-
nie i zaufanie; 

- dziękuję za współpracę 
Radzie, Radnym, Starostom 

i pracownikom Starostwa 
Powiatowego; 

- dziękuję naszym, przed-
siębiorcom za to że dzięki 
nim i takim ludziom jak 
Oni wskaźnik bezrobocia 
w Gminie wynosi 4%; 

- dziękuję Księżom na-
szych parafii, policji, orga-
nizacjom społecznym            
i religijnym, sołtysom           
i  radom sołeckim, harce-
rzom, sportowcom, ośrod-
kom kultury, zespołom 
muzyczno-wokalnym dzia-
łającym  w naszej Gminie        
i przy szkołach, za to że 
razem z naszą Radą pracu-
ją dla dobra drugiego czło-
wieka i naszej Gminnej 
Społeczności; 

- dziękuję chórowi „Bel 
Canto”, Kołom Gospodyń 
Wiejskich, uczniom na-
szych szkół za to że dzięki 
nim w Polsce i poza jej 
granicami ludzie słyszą         
o Gminie Gaszowice; 

- dziękuję wszystkim pra-
cownikom Urzędu, p. Se-
kretarz, p. Skarbnik, na-
szym Radcom Prawnym, 
kierownikom i pracowni-
kom wszystkich jednostek 
organizacyjnych  za wspar-
cie naszej Rady i  pracę na 
rzecz rozwoju  Gminy. 

Szczególnie podziękowa-
nia kieruję do Wójta, za 
mądrą  i rozsądną politykę 
kadrową za to, że w na-
szym Urzędzie pracuje tak 
dużo młodych znających 
swój fach ludzi, za dbałość 
o każdy nasz Gminny inte-
res i grosz, za fachowość, 
za rozsądny i w miarę 
możliwości równomierny 
rozwój naszej Gminy, za to 
że jest Dobrym Gospoda-
rzem.  

Przewodniczący Rady   
Gminy - Janusz Milion 



PODSUMOWANIE PRACY KOMISJI OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH, 

ZDROWIA I MŁODZIEŻY  

c.d. ze str 1 

budowa nowych płyt boisk 
piłkarskich w Szczerbicach, 
budynku szatni w Piecach. 
To inwestycje, które spra-
wiają wiele radości i zado-
wolenia wśród naszych 
mieszkańców.       Zadowo-
l e n i e  m i e s z k a ń c ó w , 
uśmiechnięte buzie dzieci       
to największa nagroda dla 
mnie i wszystkich ludzi 
współpracujących ze mną.  
Aby nasza gmina mogła się 
rozwijać szukamy środków 
finansowych na zewnątrz. 
Korzystanie ze środków 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
Bank Światowy to dla nas 
c h l e b  c o d z i e n n y .                   
W ostatnich latach zdobyli-
śmy w sumie około 40 mln 
złotych. W połączeniu  
z niskoprocentowymi kredy-
tami ( m.in WFOŚ ) i naszy-
mi środkami własnymi moż-
na było zrobić aż tyle przez 
4 lata. Czytając ten tekst 
niektóry mogą powiedzieć, 
że można zrobić więcej. 
Może i tak, ale my              
w dotychczasowym działa-
niu staraliśmy się wydawać  
p i e n i ąd z e  r o z s ąd n i e ,         
nie ulegać interesom jedno-
stek, zawsze kierowaliśmy 
się interesem całej społecz-
ności. Zapraszam wszyst-
kich na zebrania sołeckie, 
tam właśnie będziecie mogli 
usłyszeć co dla Was zrobili-
śmy wspólnie z wszystkimi 
ludźmi dobrej woli z naszej 
gminy, usłyszycie także co 
my chcemy dalej dla Was 
robić. Ja usłyszę wraz z mo-
imi współpracownikami 
jakie są Wasze oczekiwania. 
Głęboko wierzę, że ostatnie 
lata to czas rozwoju naszej 
gminy, a kolejne lata to czas 
realizacji zaplanowanych 
zamierzeń na miarę naszych 
oczekiwań. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk   
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Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Spraw Socjalnych, 
Zdrowia i Młodzieży w skła-
dzie: Halina Rybarz-Adamik 
– przewodnicząca, oraz 
członkowie: Ewa Biernacka, 
Maria Knapik, Alfred Mańka  

Komisja Oświaty pracowała 
w oparciu o plany pracy ko-
misji na poszczególne lata, 
które tematycznie były zgod-
ne z planami Rady Gminy 
Gaszowice. Na posiedze-
niach zajmowano się stanem 
zaawansowania inwestycji 
g mi n n yc h ,  o ma wi a no  
i wskazywano na konkretne 
potrzeby remontowe szkół     
i przedszkoli. Co roku           
w sierpniu odbywały się ob-
jazdy szkół i przedszkoli 
celem oceny przygotowania 
placówek do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. Ko-
misja uczestniczyła w róż-
nych uroczystościach organi-
zowanych  przez placówki 
oświatowe a także w zebra-
niach, na których omawiano 
sprawę dotyczącą wysokości 
opłat  za  świadczenia            
w przedszkolach (zostały      
zatwierdzone stawki zapro-
ponowane przez komisję). 
Zgodnie ze swoimi obowiąz-
kami Komisja omawiała za-
kres pomocy społecznej 
udzielanej podopiecznym 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz przy współpracy z Ko-
misariatem Policji stanem 
bezpieczeństwa w naszej 
Gminie. Zajmowano się sta-
nem zdrowia naszych miesz-
kańców a szczególnie dzieci  
i młodzieży, u której pogłę-
biają się przede wszystkim 
wady postawy – odbyły się 
badania wad postawy              
w młodszych klasach Szkół 
Podstawowych finansowane 
ze środków budżetu. Zorga-
nizowano I i II Dni Promocji 
Zdrowia celem ułatwienia 
mieszkańcom dostępu do 
specjalistów. Monitorowano 

systematycznie działalność 
placówek kulturalnych          
i sportowych na terenie gmi-
ny. Na posiedzeniach o tema-
tyce sportowej stwierdzono, 
że dzięki współpracy władz 
samorządowych, działaczy 
klubów sportowych i sponso-
rów w gminie stwarza się 
optymalne warunki do roz-
woju sportu. Owocuje to 
sukcesami nie tylko w klu-
bach sportowych ale także  w 
sporcie szkolnym. Sukcesy 
sportowe dzieci i młodzieży 
idą również w parze z osią-
gnięciami naukowymi i arty-
stycznymi, zarówno indywi-
dualnymi jak i zespołowymi 
na szczeblu wojewódzkim 
oraz ogólnopolskim, co        
w znacznym stopniu promuje 
naszą Gminę na arenie ogól-
nokrajowej. Wiele pożytku 
dla dzieci i młodzieży przy-
niosła współpraca naszej 
komisji z GKRPA w  zakre-
sie organizacji wypoczynku 
letniego i zimowego, zajęć    
w ramach Świetlic Środowi-
skowych oraz finansowania 
niektórych zajęć w szkołach. 
Nasze plany prawie w pełni 
zostały zrealizowane. Nigdy 
przedtem w naszych placów-
kach oświatowych nie było 
zrobione tak dużo jak obec-
nie  np.: 

- systematycznie odbywały 
się remonty przedszkoli          
i szkół, 

- w najstarszej szkole – SP 
Gaszowice zostało wymie-
nionych około 90 okien oraz 
powstało asfaltowe boisko, 

- wszystkie szkoły zostały 
wyposażone w pracownie 
informatyczne,  

- zostało wykonane ocieple-
nie, tynkowanie i malowanie 
elewacji Przedszkola w Ga-
szowicach,  rozbudowa           
o jedną salę dla  trzeciej gru-
py przedszkolaków, 

- odbył się remont Przed-
szkola w Czernicy i zaplano-
wana jest adaptacja nowych 
pomieszczeń, 

- Gimnazjum w Piecach 
rozbudowano o łącznik, 
nowe sale  lekcyjne, wybu-
dowano salę gimnastyczną  
z kompleksem boisk,          
w Czernicy rozpoczęto bu-
dowę sali widowiskowo – 
sportowej, 

- powstały nowe place za-
baw przy SP Szczerbice        
i OKiS w Gaszowicach, 

- przeprowadzono remont 
OKiS-u w Gaszowicach         
i zagospodarowano tzw. 
zielone boisko – dalej nie 
zagospodarowane są korty 
jednak część kortów zosta-
nie przeznaczona na budowę 
Skate-Parku dla dzieci            
i młodzieży. 

- przeprowadzono remont      
i zagospodarowano teren 
wokół Ośrodka Kultury Za-
meczek w Czernicy.     

- w znaczny sposób popra-
wiono bazę Klubów Sporto-
wych: nowa szatnia na bo-
isku Dąb Gaszowice w Pie-
cach, renowacja i poszerze-
nie boiska w Szczerbicach, 
remont szatni na obiekcie 
sportowym w Łukowie oraz 
boisko do siatkówki plażo-
wej, poprawa murawy i oto-
czenia boiska w Czernicy, 
remont sali do tenisa stoło-
wego oraz wyremontowano 
obiekt byłej  „Winiarni”     
w Piecach.  

Członkowie Komisji Oświa-
ty ze swoich diet pomagali 
dzieciom z przedszkoli, 
szkół i gimnazjum, młodzie-
ży biorącej udział w półko-
loniach, zielonych szkołach 
oraz harcerzom. 

                        cd.str.4 
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Dnia 10 października b.r. 
podpisano umowę na 
„Budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Gaszo-
wice” realizowanej w 
ramach Funduszu Spój-
ności (ISPA) na kwotę 
10.316.541,24 euro. Po-
zyskano dofinansowanie 
w wysokości 75% warto-
ści zadania, pozostała 
część to wkład własny 
gminy. Roboty prowadzić 
będz i e  konso rc j um 
dwóch firm: „Tchas spol. 
s r.o.” z Ostrawy oraz  
polskie przedsiębiorstwo 
AKWEDUKT     z Kielc. 
W ramach umowy wyko-
nane zostanie 40 km sieci 
kanalizacyjnej, 2 zbiorni-
ki retencyjne oraz 2 prze-
pompownie ścieków, od-
nowiona zostanie również 
nawierzchnia uszkodzo-
nych dróg gminnych         

i dróg po-
wiatowych. 
Okres reali-
zacji kon-
traktu to 18 
m i e s i ę c y . 
Prawie cał-
kowicie ska-
nalizowane 
z o s t a n ą 
Szczerbice, 
c zęśc iowo 
Gaszowice i 
Piece. Firmy 
planują roz-
p o c z ę c i e 
robót już w 
październi-
ku, dlatego nie powinien 
dziwić fakt że firmy za-
czynają organizować plac 
budowy na naszym tere-
nie. W związku z tym w 
interesie każdego właści-
ciela posesji proponujemy 
wykonanie zdjęć własnej 

nieruchomości przed wej-
ściem w teren firm wyko-
nawczych. W razie kon-
fliktu z firmą będziemy 
wtedy mogli udowodnić 
zniszczenie naszej własno-
ści i domagać się odszko-
dowania.                   GCI 

 

cd.str.3 

Byliśmy inicjatorami ufun-
dowania tablic pamiątko-
wych dla zasłużonych ludzi 
z naszego środowiska – Jo-
achima Kaszty w Gimna-
zjum w Piecach  i Władysła-
wa Dworaczka w Szkole 
Podstawowej w Gaszowi-
cach. Z inicjatywy komisji 
zostały uchwalone jednora-
zowe stypendia dla dzieci    
i młodzieży o specjalnych 
osiągnięciach. Popieraliśmy 
rozwój ośrodków kultury, 
bibliotek,  klubów sporto-
wych oraz działania promo-
cyjne chóru BEL CANTO,  
a także pracę drużyny har-
cerskiej „Pogodne serca”. 

Na sesjach Rady Gminy 
wspieraliśmy inicjatywy 
związane z poprawą jakości 
dróg, budową nowych chod-
ników, budową kanalizacji 
(Gaszowice-Szczerbice-
Piece) oraz przebudową 
starej sieci wodociągowej    
z rur azbestowo – cemento-
wych (Czernica-Łuków). 
Realizacja wykonanych 
zadań była możliwa między 
innymi dzięki pozyskiwaniu 
środków z zewnątrz 
(programy unijne, Urząd 
Marszałkowski).                

Przewodnicząca Komisji 

Halina Rybarz-Adamik 

WARSZTATY MUZYCZNE CHÓRU BEL CANTO 
W dniach 22-24 września 
chór Bel Canto przebywał 
na Ziemi Świętokrzyskiej. 
Pierwszy przystanek był         
w Jędrzejowie. Zatrzymanie 
się przed Pomnikiem żołnie-
rzy AK. Potem zwiedzono 
klasztor Cystersów z kościo-
łem p.w. Wniebowzięcia 
NMP, którego początki się-
gają 1110 r. Tam, powstała 
„CRONICA – POLONO-
RUM” błogosławionego 
Wincentego Kadłubka zwa-
nego Ojcem Kultury Pol-
skiej. Zwiedzono też mu-
zeum zegarów założone 
przez Feliksa Przypkow-
skiego w 1885r. Końcowa 
podróż tego dnia, to Chęci-
ny. Wieczorem śpiewacy 
wędrując wąskimi uliczka-
mi, przechodzą przez piękne 
odnowiony rynek do kościo-
ła św. Bartłomieja, jednej      
z najstarszych budowli        
w Chęcinach (ok.1325r.). 

Kościół stoi na stoku góry 
Zamkowej, pomiędzy mia-
stem, a ruinami starej wa-
rowni.  

W sobotę rano wyjazd do 
Kielc. Zwiedzenie Rezerwatu 
geologicznego zwanego 
„Skałką Geologów”. Następ-
nie udano się do Klasztoru 
S.S Bernardynek z kościołem 
Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej. Największe Sanktu-
arium Ziemi Świętokrzyskiej 
to Święty Krzyż z Łysą Górą 
(595 m n.p.m) z relikwijami 
Krzyża Świętego wzniesione 
na miejscu pogańskich wie-
rzeń religijnych. Wieczorem, 
o 19 chór znowu udał się do 
kościoła św. Bartłomieja. Tu 
zespół uczestniczył w eucha-
rystii wykonując następujące 
utwory: „Signore Delle Ci-
me”, „Kyrie”, „Offertorium”, 
„Sauktus”, „Agnus Dei”, „O 
Salutaris”, „Sancta Maria”     

i „Wszystkie Trony Niebie-
skie”. Celebrujący mszę św. 
kapłan serdecznie podzięko-
wał za 2 dni uświetnienia śpie-
wem eucharystii. W niedzielę 
chór wyjechał do Kielc. Tam 
śpiewał na Sumie w Archika-
tedrze p.w. Wniebowstąpienia 
N.M.P. Jest to Sanktuarium     
z cudownym obrazem Matki 
Bożej Łaskawej – Kieleckiej. 
Tu zespół witany był wyjątko-
wo mile przez ks. celebransa,  
który po nabożeństwie dzięko-
wał śpiewakom, a zwłaszcza 
p. dyrygentowi. Po obiedzie 
chór podziękował obsłudze  
pieśnią, co wywołało łzy 
wzruszenia jednej z kucharek. 
Podziękowania za 3 wspaniale 
spędzone dni należy złożyć: 
Alfredowi Mańka – prezesowi 
chóru za wyjątkową organiza-
cję, dyrygentowi  p. Januszowi 
Budak za przygotowanie ze-
społu i wybór repertuaru.  A.P. 
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KĄCIK SPORTOWY 
LKS Dąb Gaszowice. 

Sekcja tenisa stołowego 
wznawia sezon 2006-
2007 od dwóch meczów 
wyjazdowych. 13 paź-
dziernika Gaszowiczanie 
wybieraja się do Żywca 
natomiast 20 październi-
ka do Borucina. Inaugu-
racja rozgrywek we wła-
snej hali (OKiS Gaszowi-
ce) odbędzie się 27 paź-
dziernika meczem z wi-
cemistrzem II ligi Pol-
sport Bielsko Biała. Dru-
żyna występuje pod wo-
dzą nowego trenera gra-
jącego zawodnika Piotra 
Brawańskiego. W tym 
miejscu zarząd klubu 
składa serdeczne podzię-
kowania zmarłemu trene-
rowi sp.Zygmuntowi La-
sce, za jego 6-letnią wzo-
rową prace w klubie. No-
wo pozyskanym zawod-
nikiem jest Jacek Prze-
włocki z AKS-u Miko-
łów. Drużyna SKAT-a w 
6 kolejce, rozgrywanej 
we własnej hali zajęła 2 
miejsce w swojej grupie, 
zaś w zakończonym se-

zonie wywalczyła awans 
z 2 pozycji do II ligi. Ser-
deczne gratulacje. Nieste-
ty 2 drużyna Dębu nie 
ustrzegła się degradacji z 
III ligi i obecnie będzie 
występować w lidze okrę-
gowej. 

W dniu 14.10 br. odbył 
się kolejny turniej skata 
sportowego o puchar 
Wójta Andrzeja Kowal-
czyka. Po zaciętej rywali-
zacji zwyciężył pan Ma-
rian Pielacz. Piąte miejsce 
zdobył  mieszkaniec 
Szczerbic - Kazimierz 
Daniluk. Zwycięzca 
otrzymał puchar oraz pu-
char dla najlepszego za-
wodnika z terenu Gminy 
Gaszowice.  

Piłka Nożna 

Dąb Gaszowice wciąż 
utrzymuje pozycję lidera 
w Raciborskiej A klasie. 
W 10 dotychczas rozegra-
nych spotkaniach zdobył 
27 pkt. Równie dobrą po-
zycją mogą poszczycić 
się piłkarze Klubu Spor-
towego Szczerbice, zaj-

We wrześniu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice -Andrzej Ko-
walczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach: 

- 4.09 rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum w Pie-
cach i w Szkole Podstawowej w Czernicy; 

- 4.09 SP Gaszowice, pasowanie na ucznia; 

- 8, 11 i 12.09 spotkania z mieszkańcami w sprawie przy-
bliżenia programu niskiej emisji; 

- 10.09 IV Powiatowym Dniu Niepełnosprawnych na tere-
nie Ośrodka Kultury Zameczek w Czernicy; 

- 13.09 porozumienie w sprawie przystąpienia gminy Ga-
szowice wraz z powiatem rybnickim i gliwickim do kon-
kursu na dotację dla szkół na projekty rozwojowe; 

- 14.09 narada dyrektorów szkół; 

- 15.09 uroczystości Święta Wojsk Lądowych; 

- 16.09 pikniku promującym budowę kanalizacji          
w ramach projektu ISPA - Rybnik; 

- 17.09 spotkanie z hodowcami gołębi z okazji zakoń-
czenia  sezonu lotów; 

- 18.09 spotkanie robocze z sołtysami; 

- 21.09 przedszkole w Gaszowicach pasowanie na 
przedszkolaka; 

- 23.09 gminne zawody pożarnicze w Łukowie Śl.; 

- 22-24.09 delegacja Gminy Gaszowice wraz z grupą 
siatkarzy uczestniczyła w Dniach Krompachów na 
Słowacji; 

 - 27.09 otwarcie pracowni multimedialnej w Szkole 
Podstawowej w Gaszowicach. 

mują oni pierwsze miejsce 
w grupie I rybnickiej C 
klasy z dorobkiem 24 
punktów w 9 rozegranych 
spotkaniach. Piłkarzom 
beniaminka raciborskiej B 
klasy, LKS Czernica, wie-
dzie się ze zmiennym 
szczęściem, zdobyli 13 
punktów w 10 meczach i 
zajmują 9 pozycję w 16 
zespołowej lidze. Bardzo 
słabo spisują się piłkarze 
LKS-u Łuków Śląski. Z 
dorobkiem 7 punktów w 9 
meczach, plasują się na 
przedostatniej pozycji II 
grupy rybnickiej C Klasy. 

Poniżej wyniki klubów 
piłkarskich z terenu Na-
szej Gminy w ostatnim 
miesiącu. 

15.10.2006: 

Gaszowice – Górki Śl. 3-1 

Czernica – Pstrążna 3-1 

7-8.10.2006: 

Gaszowice– Ruda Koź.2-0 

Olza – Czernica 4-0 

1.10.2006: 

Adamowice–Gaszowice 2-3 

Czuchów – Szczerbice 0-3 

Łuków Śl.– Dębieńsko 0-1 

Czernica–Krzyżkowice 3-9 

24.09.2006: 

Gaszowice – Rzuchów 1-0 

Szczerbice–II Połomia 2-0 

Bzie – Łuków Śląski 4-1 

Racibórz  - Czernica 1-3 

17.09.2006: 

Samoborowice-Gasz-ce 1-3 

Szczerbice–II Mszana 2-1 

Łuków–Krostoszowice 2-3 

Czernica – Dzimierz 2-3 

Kung-fu Wu-Shu 

Sportowcy ze Stowarzy-
szenia Dalekowschodnich 
Sztuk Walki „Tao”           
z ostatnich zawodów        
o Puchar Polski Wu shu    
i II Puchar Polski Junio-
rów w Warszawie przy-
wieźli aż 21 medali. Do-
datkowo wyróżnieni zo-
stali: Mirela Kubica–
Puchar dla najlepszej za-
wodniczki do 12 lat, Ka-
tarzyna Muras – Puchar 
dla najlepszej zawodnicz-
ki do 17 lat, oraz Krzysz-
tof Cieślak – Puchar dla 
najlepszego zawodnika 
do 12 lat.                  GCI 



INFORMACJA 

Referat Ochrony Środowiska przypomina, że kompletne wnioski o przyzna-
nie dotacji na utylizację azbestu można składać w tutejszym Urzędzie do 30 
listopada br. 

SUKCES 

Zakończył się kolejny sezon lotów gołębi pocztowych. Tradycyjnie nasi  
hodowcy zajęli wysokie miejsca w poszczególnych klasyfikacjach. Nasz 
hodowca Krystian Donga został mistrzem Okręgu Śląsk Południe w lotach 
„gołębi starych” Serdecznie gratulujemy. 

Pozostałe wyniki, klasyfikacje zaprezentujemy w kolejnym numerze nasze-
go „Biuletynu Informacyjnego”  

INFORMACJA 

Ruszyła kolejna edycja unijnego programu związanego  z dystrybu-
cją żywności dla najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gaszowicach wydaje mąkę i mleko dla rodzin 
wielodzietnych oraz osób bezrobotnych i osób o najniższych docho-
dach.                  OPS 

WAŻNE 

8 listopada b.r. o godzinie 18.00 w SP Szczerbice (sala gimnastycz-
na) odbędzie się spotkanie z wykonawcami sieci kanalizacyjnej         
w ramach projektu ISPA. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 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 .PL  

STR. 6 

PRACA 

W związku z budową sieci kanalizacyjnej potrzebni będą pracownicy 
do wykonywania robót ziemnych. Osoby zainteresowane ofertą pra-
cy mogą zgłaszać się do Gminnego Centrum Informacji w godzinach 
pracy Urzędu Gminy (osobiście lub pod numer tel. 430 62 47).   

 Ośrodek Kultury „Zameczek”           
w Czernicy zaprasza na 

 BIESIADĘ ŚLĄSKĄ 

 wraz z zespołem „Enter” 

w dniu 18.11.2006 r.  

 

 

  

  

 

 

Bilety do nabycia w Ośrodku        
Kultury ul Wolności 39   

w cenie 20 zł od osoby 

ZAPRASZAMY!!!!! 

12 listopada b.r. odbędą 
się wybory samorządowe. 
Przypominamy że w Gmi-
nie Gaszowice otwarte 
będą 4 lokale wyborcze:  

- Gaszowice, Ośrodek 
K u l t u r y  i  S p o r t u 
ul.Rydułtowska; 

- Piece, Gimnazjum 
ul.Rydułtowska; 

- Szczerbice, SP Szczerbi-
ce ul.Szkolna; 

- Czernica i Łuków Ślą-
s k i ,  SP  Cze r n i c a 
ul.Wolności; 

Lokale wyborcze czynne 
będą w godzinach 6.00-
20.00. 

Każdy wyborca otrzyma 4 
karty do głosowania,          
z kandydatami na: wójta, 
radnego gminnego, radne-
go powiatowego oraz rad-
nego sejmiku wojewódz-
kiego. Na kartach wybor-
czych na wójta, radnego 
powiatowego oraz woje-
wódzkiego stawiamy je-
den krzyżyk. Mieszkańcy 
Piec i Łukowa Śląskiego 
wskazują także jedną oso-
bę do rady gminy. Miesz-
kańcy Szczerbic i Czerni-
cy oddają 4 głosy na rad-
nych gminnych, zaś Ga-
szowiczanie mogą wyzna-
czyć 5 osób do rady gmi-
ny. 

12 listopada powinniśmy 

pójść na wybory. Po to 
żebyśmy mieli w samo-
rządach godną reprezenta-
cję, żebyśmy się nie wsty-
dzili za tych którzy nas 
będą reprezentować. Ale 
również dlatego żeby  
podejmowali mądre i roz-
sądne decyzje.  

Serdeczne podziękowa-
nia księdzu proboszczo-
wi Eugeniuszowi Twar-
dochowi za udzielenie 
ostatniej posługi zmar-
łemu mężowi, a także 
najbliższej rodzinie, 
krewnym, przyjacio-
łom, delegacjom, pocz-
towym sztandarom, 
znajomym i sąsiadom, 
którzy w trudnych 
chwilach byli za mną 
oraz z potrzeby serca 
towarzyszyli w ostatniej 
drodze śp.Józefa Szew-
czyka, 

Składa Żona 

Helena  

OBYWATELSKI OBOWIĄZEK Podziękowania 


