
sportowych, festynów w 
sołectwach). 

Już teraz szukamy środ-
ków pochodzących           
z Unii Europejskiej w 
Urzędzie Marszałkow-
skim, u Wojewody Ślą-
skiego, w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, 
które będą mogły wspo-
magać nasze fundusze 
przy realizacji ambit-
nych zamierzeń. Zdaję 
sobie sprawę i jednocze-
śnie cieszę się, że korek-
ty wprowadzone do pro-
jektu budżetu tylko go 
poprawią, tworząc bu-
dżet naszej gminy na 
miarę naszych oczeki-
wań, ale jednocześnie 
na miarę naszych finan-
sowych możliwości. 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk  

12 listopada odbyły się 
wybory samorządowe. 
Dziękuję wszystkim, 
którzy brali udział           
w tym bardzo ważnym 
akcie demokracji. Gra-
tuluję nowo wybranym 
radnym. Wszystkim 
pozostałym dziękuję za 
to, że zdecydowaliście 
się kandydować. Progra-
my wszystkich kandy-
datów, ich postawa         
w trakcie wielu spotkań 
wiejskich, przedwybor-
czych pokazała jak wiel-
ki potencjał tkwi w na-
szych mieszkańcach. 
Nie możemy tego zapa-
łu zmarnować. 

Wielu kandydatów dzia-
ła w organizacjach i sto-
warzyszeniach, inni wy-
stępowali ze swymi pro-
gramami autorskimi. 
Wszystkie myśli, postu-
laty, wnioski przedsta-
wione przez tych ludzi 
to bardzo cenny materiał 
przy podejmowaniu de-
cyzji, mających wpływ 
na życie naszej gminy. 

Zapraszam wszystkich 
mieszkańców do aktyw-
ności społecznej. Wy-
braliśmy swoich przed-
stawicieli na kolejne 
cztery lata, ufamy, że 
ich postawy, działania 
przyniosą wiele korzy-
ści naszej „ małej oj-

czyźnie” Gminie Gaszo-
wice. 

Nowo wybrana Rada już 
podczas pierwszych se-
sji będzie musiała pod-
jąć ważne decyzje. Rad-
ni uchwalają budżet 
Gminy na rok 2007, 
zdecydują o kierunku 
r o z w o j u  Gm i n y .  
Zgodnie z przepisami     
15 listopada został zło-
żony do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 
projekt budżetu gminy, 
którego dochody zamy-
kają się kwotą 14,5 mln 
PLN. Ta kwota pozwoli 
zrealizować planowane 
wydatki. 

Ut r zyman ie  s zkó ł              
i przedszkoli wraz z mo-
dernizacją i budową sali 
sportowej to prawie  
5,5 mln PLN. Dalej jed-
nak stoimy na stanowi-
sku, że te pieniądze to 
bardzo dobra inwestycja 
na przyszłość. W budże-
cie znajdą się pieniądze 
na bieżące funkcjono-
wanie gminy (autobusy, 
OSP, ZOK, Opieka Spo-
łeczna, sport i kultura, 
dotacje dla OKiS              
i Ośrodka Kultury  
„Zameczek”, budowa 
d róg ,  chodn i ków, 
oświetlenie uliczne, po-
moc przy organizacji 
imprez  kulturalno – 

ZADANIA NOWEJ RADY GMINY 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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WYNIKI WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH W GMINIE 

GASZOWICE 
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Podajemy wyniki wyborów 
samorządowych w naszej 
gminie. 

W wyborach na Wójta naj-
więcej głosów otrzymał 
Andrzej Konrad Kowalczyk 
(1454), przed Janem Chen-
toszem (1248). Ci dwaj kan-
dydaci zmierzą się ze sobą 
w II turze wyborów. Poniżej 
przedstawiamy również 
wyniki wyborów do Rady 
Gminy a także osoby z które 
będą Nas reprezentować       
w Radzie Powiatu. Upraw-
nionych do głosowania było 
6910 osób. Frekwencja wy-
borcza wyniosła 45,6 %. W 
wyborach na wójta oddano 
3066 ważnych głosów zaś w 
wyborach do Rady Gminy 
oddano 3017 ważnych gło-
sów. 

Wybory wójta gminy Ga-
szowice: 

- Andrzej Konrad Kowal-
czyk  1454 głosy  (47,42 
%); 

- Jan Chentosz 1248 głosów 
(40,70 %); 

- Adam Mróz 364  głosy 
(11,87 %); 

Lista wybranych radnych 
Rady Gminy Gaszowice w 
podziale na okręgi wybor-
cze: 

Okręg Wyborczy Nr 1, so-
łectwo Gaszowice: 

Knapik Maria – 404 głosy 

Krauze Damian – 355 gło-
sów 

Rybarz-Adamik Halina – 
301 głosów 

Szawerna Józef – 281 gło-
sów 

Fabisz Henryk – 269 głosów 

Okręg Wyborczy nr 2, sołec-
two Piece: 

Oślizło Gabriela Grażyna – 
137 głosów 

Okręg Wyborczy nr 3, sołec-
two Szczerbice: 

Szymik Mieczysław – 308 
głosów 

Masarczyk Marek – 132 gło-
sy 

Biernacka Ewa Maria – 129 
głosów 

Bienek Renata Danuta – 112 
głosów 

Okręg Wyborczy nr 4, sołec-
two Czernica: 

Witek Małgorzata – 197 gło-
sów 

Górecki Piotr -141 głosów 

Jacek Ryszard Franciszek – 
130 głosów 

Milion Janusz – 129 głosów 

Okręg Wyborczy nr 5, sołec-
two Łuków Śląski: 

Grzelec Adam Stanisław – 
81 głosów 

Największe poparcie miesz-
kańców Gminy Gaszowice i 
mandat Radnego Powiatu 
Rybnickiego uzyskali: 

Paweł Bugdol - 421 głosów; 

Roman Kubek - 417 głosów 

Zbigniew Goworowski - 368 
głosów 

Jacek Czogalla - 352 głosy  

II tura wyborów Wójta 
Gminy Gaszowice odbędzie 
się 26 listopada b.r. 

Głos oddany w wyborach 
samorządowych jest często 
prawdziwą szansą wyraże-
nia własnego zdania w 
sprawach ważnych dla gmi-
ny. Zapraszamy do ponow-
nego głosowania ponieważ 
nieobecni nie mają racji.  

GCI 

W nowym roku szkolnym 
Szkoła Podstawowa w Gaszo-
wicach przystąpiła do mię-
dzynarodowego konkursu 
„Tydzień eTwinning”. Roz-
począł się on 25 września.  
Przez pięć kolejnych dni 
uczniowie znajdowali się          
w kręgu kultury i historii wy-
branych krajów Europy.  

Już w poniedziałek, zgodnie  
z tematem „Poznajemy Tur-
cję”, każda klasa zaprezento-
wała publicznie wybrany ele-
m e n t 
charakte-
ryzujący 
T u r c j ę : 
kuchnię, 
r e l i g i ę , 
słynnych 
l u d z i , 
historię, 
muzykę, 
geogra -
fię, stro-
je i ta-
niec oraz 
symbole 
narodowe.  

Wtorkowe obchody Dnia Ję-
zyków Europejskich pod ha-
słem „Polacy nie gęsi też 
swój język mają” zbiegły się  
z uroczystym otwarciem in-
ternetowej czytelni multime-
dialnej. Nieco później, korzy-
stając z ładnej, słonecznej 
pogody, szkolni sportowcy 
zainaugurowali rok sportowy.  

Środa upłynęła pod hasłem 
„Smoki jednoczą Europę”. 
Tego dnia wszystkie chętne 
dzieci przebrały się w stroje 
postaci bajkowych.  

W czwartek każdy ruszył 
„Tanecznym krokiem do Eu-
ropy”. W specjalnie zorgani-
zowanym konkursie, ucznio-
wie mieli okazję wykazać się 
swoją wiedzą muzyczną, 
umiejętnościami tanecznymi      
i wokalnymi.  

Piątkowi z kolei przyświecało 
hasło „Z ekologią za pan brat. 
Szanujmy Polskę, Europę         

i Świat”. W tym dniu 
uczniowie zaprezentowali 
„ s w o i s t y ”  p o k a z 
„śmieciomody”. Projektując 
stroje z surowców wtórnych, 
udowodnili, że śmieci moż-
na segregować, przetwarzać 
lub wykorzystywać do zaba-
wy, robić „coś z niczego”.  

W ostatnim dniu tygodnia 
eTwinning nastąpiło uroczy-
ste powitanie asystenta języ-
kowego, pani Emine Eda 
Coskun, która przyleciała 

prosto z Turcji, by przyglą-
dać się pracy polskiej oświa-
ty, uczyć się o Polsce a nam 
dać zastrzyk kulturowy w 
postaci wiadomości o Tur-
cji . Będzie u nas przebywać 
do maja 2007, wtedy kończy 
się okres asystentury języ-
kowej Comeniusa.  

Warto również nadmienić, 
iż w ramach Europejskiej 
Współpracy Szkół, bliźnia-
cza placówka we Włoszech 
zaprezentowała nasza szkołę 
u siebie. Główną pomysło-
dawczynią, autorką haseł 
oraz koordynatorem całego 
projektu była pani Danuta 
Witkowska. Swoją obecność 
w projekcie zaznaczyli rów-
nież nauczyciele: Magdale-
na Mekin, Karina Marcol, 
Łukasz Wojaczek, Stanisła-
wa Janyga, Sylwia Mazurek 
i Andrzej Wojaczek. Nad 
wszystkim zaś czuwała oraz 
wspierała w wysiłkach pani 
dyrektor Sylwia Mazurek. 

D.W. 

E-TWINNING W GASZOWICACH 



RAZEM - 50 I WIĘCEJ LAT 

Na początku tego miesią-
ca, 7-ego listopada, ko-
rzystając z zaproszenia 
Wójta miałem zaszczyt 
uczestniczyć w corocz-
nym spotkaniu z tymi, 
którzy w związku mał-
żeńskim przeżyli z sobą 
50 i 55-lat. Obserwując te 
pary uświadomiłem sobie, 
że patrzę na żywą lekcję 
znaczenia słów „służyć i 
kochać”, patrzę na ludzi, 
którzy wiedzą, co to jest 
miłość, patrzę na praw-
dziwych zwycięzców, 
którzy ciągle mają siebie. 
W uroczystościach, 
oprócz Szanownych Jubi-
latów, obecni byli zapro-
szeni księża Proboszczo-
wie naszych gminnych 
Parafii: Ksiądz Eryk Gro-
chla z Parafii Gaszowic-
ko-Piecowskiej, Ksiądz 
Stefan Doleżych z Parafii 
Szczerbickiej, Ksiądz Ry-
szard Lapczyk z Parafii 
Czernicko – Łukowskiej.  

Ta coroczna uroczystość 
organizowana jest w celu 
udekorowania Naszych 
zacnych Jubilatów nada-
nymi przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Pana Lecha Kaczyńskiego 
„Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie” oraz 
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uhonorowania Dyplomami 
Uznania przez Wójta Gmi-
ny za 55-lecie pożycia mał-
żeńskiego, a także wyraże-
nie hołdu, szacunku i po-
dziękowań ludziom, którzy 
w tej naszej sztafecie życia 
wspólnie jako mąż i żona, 
jako rodzina, swoją ciężką 
pracą i wyrzeczeniami, bu-
dowali następnym pokole-
niom lepsze i dostatniejsze 
życie. Witając zebranych, 
składając życzenia, oficjal-
nego otwarcia uroczystości 
dokonała p. Halina Bobrzyk  
z-ca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w naszej 
Gminie. W swoim wystą-
pieniu odniosła się do przy-
sięgi małżeńskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
znaczenia słów, że małżeń-
stwo zawierane jest na 
dobre i na złe. Podkreśli-
ła, że przeżyte w ciągu 
tych 50 i 55-lat małżeń-
stwa, radości, obowiązki, 
troski i smutki cemento-
wały ich związki jeszcze 
bardziej. Wójt składając, 
w imieniu całej naszej 
gminnej społeczności         
i własnym, podziękowa-
nia i życzenia, życzył 
szanownym Jubilatom, 
zdrowia, spełnienia ma-
rzeń i należnego im od 

najbliższych i całej na-
szej społeczności szacun-
ku.  

Po oficjalnych wystąpie-
niach Wójt w imieniu 
Prezydenta R.P Pana Le-
cha Kaczyńskiego ude-
korował Złotych Jubila-
tów Medalami za długo-
letnie pożycie małżeń-
s k i e ,  a  p a r y ,                     
które przeżyły ze sobą 
55-lat uhonorował usta-
nowionymi przez siebie 
dyplomami.  

Medalami za 50 lat poży-
cia małżeńskiego udekoro-
wani zostali: 

1.Maksymilian i Anna 
Zawisz – Łuków Śląski 

2.Paweł i Elżbieta Frani-
czek – Czernica 

3.Paweł i Maria Łata – 
Piece 

4.Emanuel i Helena Mu-
sioł – Czernica 

5.Henryk i Regina Mieli-
monka – Łuków Śląski 

6.Tadeusz i Jadwiga 
Zniszczoł – Szczerbice 

7.Henryk i Ingeborga 
Bluszcz – Piece 

8.Konrad i Anna Mazurek 
– Gaszowice 

9.Longin i Trauda Syrek 
– Szczerbice 

10.Walter i Hildegarda 
Korbel – Piece 

Dyplomami za 55-lat po-
życia małżeńskiego uho-
norowane zostały pary: 

1.Alfred i Agnieszka 
Mrozek – Gaszowice 

2.Józef i Salomea Jurecz-
ko – Gaszowice 

3.Alojzy i Amalia Paulus 
– Gaszowice 

4.Józef i Magdalena To-
miczek – Gaszowice 

5.Gertruda i Jan Sobala – 
Gaszowice 

6.Rudolf i Agnieszka Py-
tlik – Czernica 

7.Benedykt i Hildegarda 
Zimoń – Szczerbice 

Czego należałoby jeszcze 
życzyć zacnym Jubila-
tom? Chyba tego, żeby 
codziennie, kiedy będą 
kładli się do snu, mieli 
powody do radosnego 
uśmiechu. 

Na pożegnanie, miło było 
słuchać podziękowań         
i mieć świadomość, że 
sprawiło się komuś ra-
dość.           Janusz Milion 



SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI PROJEKTU ISPA 
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Dnia 8 listopada br. odby-
ło się spotkanie w sali 
gimnastycznej  SP w 
Szczerbicach w sprawie 
budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Zaproszeni 
goście przedstawili zało-
żenia dotyczące budowy 
sieci oraz odpowiadali na 
pytania mieszkańców. 
Zaprezentowany został 
film dzięki któremu 
mieszkańcy mogli się 
przekonać, że budowa 
kanalizacji to „nie taki 
diabeł straszny jak go 
malują”. Cieszymy się 
bardzo, że firma która 
wygrała przetarg na reali-
zację powyższego zada-
nia to jedyna firma, która 
w Rybniku wykonała   
podobny zakres rzeczowy 
w wymaganym terminie i 
co ważniejsze bez uste-
rek. Plac budowy przeka-

zany zo-
stał firmie 
dnia 25 
paździer-
nika. Mo-
żemy się 
więc spo-
d z i ewa ć 
rozpoczę-
cia robót 
j u ż 
wkrótce. 
W Urzę-
dzie Gmi-
ny został 
utworzo-
ny punkt 
konsulta-
cyjny dla 
mieszkań-
ców. Mieści się on w 
Gminnym Centrum Infor-
macji (środkowe wejście 
do budynku Urzędu, par-
ter, pokój 02). Każdy 
mieszkaniec gminy zainte-

resowany realizacją pro-
jektu uzyska tu informacje. 
Przede wszystkim właści-
ciel nieruchomości przez 
którą przebiega sieć kana-
lizacyjna czy też z nią są-

siaduje mogą sprawdzić 
przebieg sieci kanaliza-
cyjnej oraz ewentualną 
możliwość przyłączenia 
budynku. 

GCI 

DNI MUZYKI LITURGICZNEJ 
Kościół p.w. Opatrzności 
Bożej w Gaszowicach 
gościł cztery zespoły chó-
ralne na Koncercie Pieśni 
Sakralnej z okazji Dnia 
Muzyki Liturgicznej 22 
października 2006r. Kon-
cert zorganizował miej-
scowy chór „Bel Canto”. 
Wzięły w nim udział chó-
ry: „Słowiczek” z Popie-
lowa,  chór  męski       
„Echo” z Biertułtów,  
„Cecylianum” z Krzyżko-
wic i „Bel Canto” z Ga-
szowic. 

Na wstępie śpiewaków       
i słuchaczy przywitał ks. 
Proboszcz Eryk Grochla, 
pozdrowieniem „Niech 
będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Przybyłych 
ś p i ewaków nazwa ł 
„przyjaciółmi”, ponieważ 

chóry te już u nas śpiewa-
ły. Wyraził radość, że są 
ludzie, którzy chwalą Pana 
Boga i Maryję przez „dar 
głosu i talentu” właśnie      
w miesiącu różańcowym i 
to w 28-mą rocznicę Pon-
tyfikatu Ojca Św. Jana 
Pawła II. Poprosił, by 
śpiewając, chórzystom 
t owa r z y s z y ł a  my ś l                
o wspólnocie Kościoła 
modlącego się o beatyfika-
cję Sługi Bożego Jana 
Pawła II. 

Następnie zabrała głos dh-
na Sylwia Mazurek, która 
poprowadziła Koncert. 

Słuchacze mieli okazję 
wysłuchać mało im znane 
pieśni liturgiczne i maryj-
ne. Toteż nie szczędzili 
braw wykonawcom. Dyry-

genci poszczególnych ze-
społów otrzymali wiązanki 
kwiatów, a prezesi pamiąt-
kowe dyplomy. Po zapre-
zentowaniu sie chórów od-
śpiewano wspólne pieśni ku 
c z c i  M a t k i  B o ż e j 
„Wszystkie Trony Niebie-
skie”. Utwór ten zabrzmiał 
imponująco w wykonaniu 
połączonych zespołów. 

I znowu ks. Proboszcz ser-
decznie podziękował śpie-
wakom i wiernym słucha-
czom za udział w Koncer-
cie. Dziękował dyrygentom 
i prezesom chórów, zapra-
szając jednocześnie na ko-
lejny Koncert w styczniu. 

Miło było usłyszeć, że nasz 
chór „Bel Canto” robi wiel-
kie postępy dzięki pracy 
dyrygenta p. Janusz Budaka 

i „opieki” pana Wójta. 
Ks. Proboszcz pożegnał 
wszystkich śpiewaczym 
hasłem „Cześć pieśni”, 
prosząc gości o pozdro-
wienie swoich księży 
proboszczów. Na zakoń-
czenie dh-na Sylwia 
podziękowała ks. Pro-
boszczowi,  który tak 
chętnie przyjmuje śpie-
waków w naszym ko-
ściele, dyrygentom             
i prezesom poszczegól-
nych chórów. 

Dzięki temu Koncertowi 
gaszowicka świątynia 
znowu zabrzmiała chó-
ralną pieśnią liturgiczną 
chwalącą Pana Boga         
i Matkę Bożą. 

Adelajda Porembska  



Z KALENDARZA WÓJTA 
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KĄCIK SPORTOWY 
Tenis Stołowy 

Obecnie II ligowa drużyna 
Dębu zajmuje 2 miejsce w ta-
beli. Naszym tenisistom w do-
tychczasowych 4 meczach uda-
ło się odnieść 3 zwycięstwa. 
Liderem jest niepokonana dru-
żyna z Bielska. Wyniki druży-
ny LKS Dąb Gaszowice, II 
liga: 

13.10.2006 

Żywiec – Gaszowice 2-8 

20.10.2006 

Borucin – Gaszowice 0-10 

27.10.2006 

Gaszowice – Bielsko B. 3-7 

3.11.2006 

Sosnowiec – Gaszowice 1-9 

Piłka Nożna 

Pomimo porażki z Nieboczo-
wami, piłkarze Dębu wciąż 
mają realne szanse na mistrza 
rundy jesiennej raciborskiej A 
klasy. Przed ostatnią kolejką 
rundy jesiennej zajmują            
2 miejsce w tabeli ze stratą 1 
punktu do prowadzących Cha-
łupek. W ostatniej kolejce run-
dy jesiennej piłkarze Dębu 
wyjeżdżają do Kornowaca. 
Dobry okres gry zanotowali 
również piłkarze z Czernicy,       
w ostatnim miesiącu zdobyli 9 
pkt i przed ostatnią kolejką tej 

rundy zajmują 6 miejsce           
w tabeli i tracą 7 punktów do 
lidera – Ocic. W niedziele 19 
listopada, Czernica zmierzy 
się z zajmującą 2 miejsce          
w tabeli, drużyną z Lysek. 

Wyniki spotkań piłkarskich      
w ostatnim miesiącu: 

12.11.2006 

Gaszowice – Jedłownik 4-0 

Czernica – Zawada 4-1 

5.11.2006 

Kuźnia R.- Gaszowice 0-6 

Babice – Czernica 2-3 

29.10.2006 

Gaszowice - Rudy Wlk. 5-2 

Czernica – Rafako 2-5 

22.10.2006 

Nieboczowy–Gaszowice 3-2 

Ocice – Czernica 1-3 

Klub KS Szczerbice w sezo-
nie 2006/2007 w rundzie je-
siennej zakończył rozgrywki 
w poszczególnych grupach: 

- grupa seniorów klasa C gru-
pa I 1miejsce (24 pkt.) 

- grupa juniorów 7 miejsce 
(10 pkt) 

- trampkarze rocznik 92/93 
grupa B2 8 miejsce (3 pkt). 

W październiku i listopadzie 2006r. Wójt Gminy Gaszowice -     
Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uro-
czystościach: 

10.10 podpisanie umowy na wykonanie sieci kanalizacyjnej na części 
terenu Gminy Gaszowice w ramach programu ISPA w Rybniku, 

12.10 uroczystości z okazji Dnia Edukacji w Gaszowicach, 

13.10 akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji w Szczerbicach, 

14.10 turniej SKATA o puchar Wójta Gminy, 

16.10 wojewódzka inauguracja sportowa roku szkolnego,Jankowice 

17.10 posiedzenie komisji monitorującej pracę oczyszczalni,  

18.10 spotkanie z przedstawicielami firmy TCHAS (wykonawca 
ISPA), 

18.10 spotkanie z przedstawicielem Starostwa z Wodzisławia Śl. w 
sprawie przekształcenia Ośrodka Zdrowia w Niepubliczny ZOZ. 

18.10 uroczysta wojewódzka akademia z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej w Rybniku, 

22.10 Dniu Muzyki Liturgicznej w Gaszowicach,  

23.10 spotkanie robocze z sołtysami, 

23.10 zebranie wiejskie w Piecach, 

24.10 Dzień Papieski przygotowany przez młodzież z Gimna-
zjum w Piecach, 

24.10 zebranie wiejskie  w Szczerbicach, 

25.10 ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy,  

26.10 ostatnia uroczysta sesja Rady Powiatu,  

27.10 zebranie wiejskie Gaszowice, 

3.11 zebranie wiejskie Czernica, 

7.11 zebranie wiejskie Łuków Śląski, 

8.11 spotkanie mieszkańców gminy i wykonawców projektu 
ISPA w Szczerbicach. 

Zarząd Klubu chciałby podzię-
kować: zawodnikom i trene-
rom za wyniki, sponsorom za 
pomoc w działalności klubu: 
Dariuszowi Piechaczek, Ma-
rian Procek, Kazimierz Bie-
nek, Państwu Alojzy i Korne-
lia Langer, Irenie Szymura i 
Hannie Bujok, Dyrektorowi 
szkoły Zbigniewowi Gowo-
rowskiemu oraz członkom 
klubu za prace społeczne na 
rzecz klubu. 

DOBRY LOT 

Hodowcy zrzeszeni w sekcji 2 
Gaszowice Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych zakończyli sezon lotów 
gołębi starych i młodych 2006-
r. Z tej okazji 28 października 
br. w pomieszczeniu związko-
wym przy OSP Gaszowice 
odbyło sie wręczenie pucha-
rów. Jak co roku gościem był 
Wójt Andrzej Kowalczyk.        
Z rąk Gościa nagrody odebrali 
między innymi: 

- za loty 
gołębi sta-
rych 

Jan Skupień 
– mistrz, 
H e n r y k 
Głombica – 
I wice-
mistrz, An-
drzej Mazu-
rek – II 
wicemistrz, 
Karol Ko-

mor – I przodownik, Longin 
Sobeczko – II przodownik, 
Franciszek i Edward Mazurek 
– III przodownik. 

Najlepszy gołąb - Henryk 
Głombica. 

- za loty gołębi młodych: 

Hilary Gaszka – mistrz, Anto-
ni Gaszka – I wicemistrz, 
Henryk Głombica – II wice-
mistrz, Jan Skupień – I przo-
downik, Franciszek i Edward 
Mazurek – II przodownik, 
Wojciech Gawlas – III przo-
downik, Bronisław Pierchała 
– IV przodownik. 

Najlepszy gołąb - Wojciech 
Gawlas. 

Rozmowy podsumowujące 
zakończony sezon oraz na-
wiązujące do przyszłorocz-
nych lotów – z aktywnym 
udziałem Wójta – przeciągnę-
ły się do późnych godzin wie-
czornych.                         GCI 



Radni Komitetu Wyborczego Rozwoju Szczerbic chcą podziękować 
swoim wyborcom za oddane głosy i zapewniają, że dołożą wszelkich 
starań aby godnie reprezentować interesy wszystkich mieszkańców 
Szczerbic. 

Marek Masarczyk, Mieczysław Szymik 

Wszystkim mieszkańcom Gaszowic, którzy obdarzyli nas zaufaniem 
i oddali na nas Swój głos w wyborach do Rady Gminy Gaszowice 
składamy serdeczne podziękowania. 

Maria Knapik, Halina Rybarz-Adamik 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkań-
com sołectwa Szczerbice, którzy obdarzyli mnie zaufa-
niem i oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady 
Gminy Gaszowice.  

Ewa Biernacka 

Mieszkańcom Gminy Gaszowice za wsparcie w wyborach 
dziękuję. 

Zbigniew Goworowski 
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ul.Rydułtowska 2 
44-293 Gaszowice 
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Od soboty 18 listopada, w autobusach ZTZ obowiązuje e-karta, z tym 
dniem straciły ważność bilety jednorazowe zakupione w kioskach. Ci z 
państwa którzy korzystają z autobusów sporadycznie mogą zaopatrzyć 
się w e-kartę na okaziciela bądź kupować bilety u kierowcy. Aby otrzy-
mać ten rodzaj karty nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. Sama e-
karta na okaziciela jest bezpłatna, należy jednak pamiętać, że przy od-
biorze  jest ona naładowana kwotą 8 zł. Instrukcję obsługi kasownika 
karty zamieścimy w kolejnym numerze Informatora.                         GCI 

II tura wyborów  

Wójta Gminy  

Gaszowice 

w dniu 

26 listopada 2006 
 

SKATE PARK W GASZOWICACH 
W dniu 18 listopada br. 

otwarto nowy skatepark 

znajdujący się na terenie 

byłego kortu tenisowego 

(za OKiS, obok targowi-

ska). Skate park czynny 

jest w godzinach pracy 

Ośrodka Kultury i Sportu 

w Gaszowicach. Urzą-

dzenia skateparku prze-

znaczone są wyłącznie 

do jazdy na łyżworol-

kach i deskorolkach. Ze 

skateparku korzystać mo-

gą osoby posiadające 

odpowiedni sprzęt w po-

staci ochraniaczy na ko-

lana i łokcie oraz kasku. 

Osoby nie posiadające 

w/w zabezpieczeń nara-

żone są przy upadku na 

wystąpienie dotkliwych 

urazów. Wyłączna odpo-

wiedzialność za ewentu-

alne wypadki jakie mogą 

się zdarzyć podczas jaz-

dy, ponosi osoba korzy-

stająca z urządzeń skate-

parku, zaś w przypadku 

osób niepełnoletnich od-

powiedzialni są ich 

prawni opiekunowie. 

Wszystkie elementy ska-

te parku posiadają sto-

sowne orzeczenia tech-

niczne dopuszczające do 

użytkowania. Każdy 

u ż y t -

kownik 

S k a t e 

p a r k u 

z o b o -

wiązany 

jest do 

z a p o -

znania się z szczegóło-

wym regulaminem. Za-

praszamy wszystkich mi-

łośników jazdy na 

„rolkach” do wypróbowa-

nia swoich sił.         GCI 


