
Szanowni Mieszkańcy 

6 listopada minęło 10 lat 
kierowania Gminą Gaszo-
wice przez moja osobę.  

To było 10 niezwykłych 
lat. Niezwykłych dla 
mnie, dla mojej rodziny.  
Jestem dumny, że od 10 
lat z woli wyborców mogę 
pełnić Urząd Wójta Gmi-
ny Gaszowice. Razem z 
wieloma aktywnymi 
mieszkańcami dokonali-
śmy rzeczy wielkich.     
Nasza gmina konsekwent-
nie kroczy drogą rozwoju, 
drogą poprawiającą byt 
naszych mieszkańców.      
W naszej gminie demo-
kracja i samorządność 
działają. Funkcjonuje dia-
log i koncepcja porozu-
mienia. Rada i Urząd są 
otwarte na dalszą szczerą 
współpracę ze wszystkimi 
organizacjami i stowarzy-
szeniami. Gdy ogarniam 
te 10 lat, gdy patrzę na 
zmiany, na nasze sukcesy 
chcę jak najserdeczniej 
podziękować wszystkim, 
którzy pracowali dla na-
szej Gminy. Dziękuję ca-
łej naszej społeczności         
i każdemu z osobna.  

Słowa wdzięczności             
i uznania kieruję do róż-
nych środowisk – oświa-
towych, gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych. 

Za to, co stało się przez 
te lata dziękuję także or-
ganizacjom pozarządo-
wym. Szczególne podzię-
kowania składam przed-
stawicielom Kościoła 
Katolickiego.  

Nasi proboszczowie – Ci 
byli i Ci obecni, to wkład 
Kościoła w umacnianie 
naszej demokracji, samo-
rządności. To m.in. na-
uka kościoła przyczynia 
się do rozwoju społe-
czeństwa obywatelskie-
go.  

Słowa uznania i podzię-
kowania kieruję w stronę 
byłych i obecnych pra-
cowników Urzędu Gmi-
ny za ich wielkie zaanga-
żowanie w rozwój Gmi-
ny. 

Zawsze starałem się bu-
dować dom wszystkim – 
Gminę  Gaszowice .  
Starałem się łączyć, a nie 
dzielić.  

Razem z moimi współ-
pracownikami chcę Gmi-
ny, gdzie zaufanie jest 
wartością, gdzie ludziom 
dajemy szansę, żeby 
spełniali siebie i współ-
tworzyli obraz  i rzeczy-
wistość naszej Gminy. 
Potrzeba nam więcej 
wiary w samych siebie. 

Ciąg dalszy na str.3 
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UCZNIOWIE OTRZYMALI STYPENDIA 

Stypendia przyznawane są corocznie uczniom i studentom z 
terenu Gminy Gaszowice, którzy uzyskali w ostatnim roku 
szkolnym wysoką średnią lub mają szczególne osiągnięcia w 
co najmniej jednej dziedzinie. 

W tym roku stypendia otrzymali:  

Arkadiusz Brachman - Czernica, 

Daria Król - Czernica, 

Dawid Swaczyna - Szczerbice, 

Marcin Bierza - Gaszowice, 

Anita Franosz - Piece, 

Anna Porwoł - Czernica, 

Piotr Wieczorek - Szczerbice, 

Mateusz Piecowski - Gaszowice, 

Jakub Widawski - Gaszowice, 

Kamil Widawski - Gaszowice. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

 PODSUMOWANIE 

W dniach 27 - 29 października 2008r. odbyła się    na terenie 
Naszej Gminy zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Zbiórką objęte były między innymi: lodów-
ki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewi-
zory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia 
elektryczne i elektroniczne. 

W ciągu tych trzech dni zebraliśmy ponad 10 ton elektro - 
odpadów (w tym np. 60 telewizorów) które zostały przekaza-
ne firmie Elektrozłom. 

Zdajemy sobie sprawę z potrzeby kontynuowania takich 
działań, dlatego też planujemy zorganizować kolejną zbiórkę 
wiosną 2009 roku. 

Chcemy gorąco podziękować wszystkim którzy w legalny 
sposób pozbyli się zużytego elektrosprzętu. Udział w akcji 
jest Państwa wkładem w ochronę naszego środowiska.  GCI 

O HODOWCACH GOŁĘBI 

Poniżej przedstawiamy krótką historię powstania  oddziału, 
osiągnięć hodowlano-lotowych oraz wystawowych Naszych 
hodowców. 

W 1967 roku zawiązał się Komitet Organizacyjny utworze-
nia nowej  Grupy Lotowej z siedzibą w Gaszowicach. Komi-
tet ten tworzyli niżej wymienieni hodowcy: Paulus Jerzy 
jako przewodniczący oraz Procek Józef, Korbel Alfred, Szle-
zinger Tadeusz Jarząbek Paweł, Kowacki Karol -jako człon-
kowie. Jesienią tegoż roku odbyło się zebranie w Okręgu 
PZHGP V Katowice na którym rozpatrywany został wniosek 
o utworzenie nowej Grupy Lotowej w Gaszowicach, który to 
wniosek został szeroko uzasadniony przez obecnego na tym-
że zebraniu kol.Jerzego Paulusa. 

Nie obyło się też bez zgrzytów na tym zebraniu, jako ze 
przedstawiciele Grupy Lotowej Rybnik w trakcie dyskusji 
nie wyrazili zgody na zwolnienie Oddziału Jejkowice, który 
ubiegał się o przynależność do nowej grupy Lotowej. 

Natomiast przedstawiciel Grupy Lotowej Rydułtowy wyraził 
zgodę na przejście Oddziałów Gaszowice, Szczerbice, Czer-
nica i Pstrążna. Po wyczerpaniu dyskusji ówczesny sekretarz 
Zarządu Okręgu Katowice oświadczył, że zarząd Okręgu 
wyraża zgodę na założenie nowej Grupy Lotowej z/s w Ga-
szowicach. W dniu 17 listopada 1976r Zarząd Okręgu Kato-
wice zwołuje w tym celu zebranie w Rydułtowach w świetli-
cy Kop,Rydułtowy. Na tym zebraniu Zarząd Okręgu Katowi-
ce deleguje członka Zarządu Okręgu kol.Antoniego Lebudę 
na zebranie organizacyjne tworzącej się nowej grupy Loto-
wej w Gaszowicach. Zebranie to odbywa się w świetlicy 
OSP w Gaszowicach. 

Kol.Lebuda Antoni w krótkim zarysie naświetla cel i waż-
ność zebrania oraz podaje Oddziały przynależne do nowo 
utworzonej Grupy Lotowej są to: Gaszowice, Szczerbice, 
Czernica i Pstrążna. 

Jako datę założenia Grupy Lodowej Gaszowice przyjmuje 
się 01.01.1968r. Zapał członków w nowo założonej Grupie 
Lodowej był ogromny. Wczesną wiosną 1968 roku przystą-
piono do budowy na terenie OSP za zgodą Gminy lokalu, 
który do dzieje jest wykorzystywany. Do sezonu lotowego 
1968 roku była gotowa nowa kabina transportowa na 5000 
sztuk gołębi. Nasza Grupa Lotowa od założenia jedyną Gru-
pą w Okręgu Katowice która przewoziła gołębi na loty sa-
mochodowe w kabinie nakładczej. Szybkości gołębi z roku 
na rok byla coraz lepsza, dowodem tego było zdobycie w 
latach 70-tych mistrzostwa Okręgu Katowice również z na-
szego grupy samiczka reprezentowała nasz kraj na Olimpia-
dzie w Wiedniu zdobywajac medal olimpijski i dyplom. 

W 1975 Grupy Lotowe przemianowano na Odziały, zaś ist-
niejące Oddziały na Sekcje. 

W latach 80-tych Okręg Katowice utworzył Rejony Lotowe. 
Wystawa rejonowa odbyła się w dniach 25-26 stycznia 1992 
roku  w pięknej hali widowisko-sportowej w Gaszowicach. 
W 1993 roku postanowiono ufundować sztandar związkowy. 
Oddział Gaszowice organizuje wystawy rejonowe i Okręgo-
we które były każdorazowo świętem wszystkich hodowców 
gołębi pocztowych stanowiących forum na których zostały 
zbilansowane sukcesy hodowlane, pokazano gołębie które 

osiągnęły znakomite wyniki w lotach, a równocześnie od-
znaczały się ponad przeciętną urodą. 

W wystawach tych można było zauważyć hodowców niemal 
z całej Polski. Były to prawdziwe spotkania przyjaciół, któ-
rych łączy prawdziwa miłość i wzajemna sympatia do tego 
podniebnego-sportowca gołębia pocztowego w 2001 roku 
ostatecznie Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru 
Związanego zakończył zbiórkę pieniędzy przez naszych ho-
dowców na ten cel, jak również zwrócono się z pismem do 
instytucji zakładów pracy i miejscowych sympatyków o po-
moc finansową. Zarząd Oddziału Gaszowice żywi wielką 
nadzieja, że poświecony sztandar związkowy będzie nas 
jednoczył i dawał poczucie siły i jedności, czyniąc nasze 
hobby-sportem przyjemnym ugruntowującym przyjazne sto-
sunki pomiędzy hodowcami przez wzajemną życzliwość  
koleżeńskość i pojednanie.  Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 
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we i wypadkowe. To będzie 
miało wpływ na prawo do 
świadczeń. Na przykład, jeśli 
zawieszenie będzie trwało 
ponad miesiąc, to po wzno-
wieniu prowadzenia firmy 
przedsiębiorca, który zacznie 
opłacać składki chorobowe, 
będzie musiał podlegać ubez-
pieczeniu chorobowemu 
przez 180 dni, aby np.             
w przypadku choroby nabyć 
prawo do zasiłku.  

Zawieszenie będzie wywie-
rało skutki prawne w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych 
od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w którym przedsiębiorca 
dokonał zgłoszenia zawie-
szenia wykonywania działal-
ności gospodarczej, do ostat-
niego dnia miesiąca, w któ-
rym przedsiębiorca dokonał 
zgłoszenia wznowienia wy-
konywania działalności go-
spodarczej. Jeśli więc przed-
siębiorca zawiesi prowadze-
nie firmy na przykład od 10 
grudnia do 2 lutego, składek 
na ubezpieczenia społeczne 
nie będzie opłacał za okres 
od 1 stycznia do 28 lutego. 
ZUS w okresie od 10 do 31 
grudnia będzie go traktował 
jako prowadzącego działal-
ność, mimo iż działalności 
faktycznie nie będzie prowa-
dził. Natomiast okres od 3 do 
28 lutego będzie traktowany 
jako okres zawieszenia dzia-
łalności, mimo że w tym 
okresie działalność będzie 
już wykonywana.  

Nie opłacanie składek zdro-
wotnych spowoduje po 30 
dniach od zawieszenia brak 
możliwości korzystania 
przez przedsiębiorcę ze 
świadczeń lekarskich. Wtedy 
może zostać zgłoszony do 
ubezpieczenia jako członek 
rodziny albo dobrowolnie 
ubezpieczyć się w NFZ.  

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINĘŁO 10 LAT 
Dokończenie ze str.1 

Chcę złożyć gratulacje 
wszystkim członkom rad 
sołeckich, OSP, KGW, 
Stowarzyszeniu Hodow-
ców Gołębi Pocztowych, 
Pszczelarzy, działaczom 
klubów sportowych, 
przedsiębiorcom, emery-
tom. Bez waszych działań 
nasz samorząd lokalny 
byłby ułomny i ubogi. 
Wszystkim życzę, abyśmy 
osiągal i  satysfakcję              
z efektów naszej pracy         
i mieli poczucie, że ma 
ona głęboki sens i przyno-
si publiczny pożytek.  

Dziękuję za dobrą współ-
pracę parlamentarzystom, 
dziękuję Panu Wojewo-
dzie, dziękuję przedstawi-
cielom samorządu woje-
wódzkiego, powiatowego 
i gminnego za pomoc przy 
realizacji zadań stawia-
nych przed naszą gminą. 
Szczególne podziękowa-
nia kieruję na ręce Pana 
Starosty Rybnickiego Da-
miana Mrowca za tworze-
nie dobrej platformy 
współpracy pomiędzy po-
wiatem a naszą gminą. 
Dziękuję władzom WFOŚ 
za dużą pomoc przy reali-
zacji zadań proekologicz-
nych. Dziękuję wszystkim 
służbom mundurowym za 
wkład w umacnianie bez-
pieczeństwa naszych 
mieszkańców. Dziękuję 
przedstawicielom Kurato-
rium Oświaty, przedstawi-
cielom przedsiębiorców za 
wszelką pomoc skierowa-
ną w kierunku mieszkań-
ców naszej Gminy.  

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

 Andrzej Kowalczyk 

Od 20 września 2008r. 
istnieje możliwość zawie-
szenia działalności gospo-
darczej. Przedsiębiorcy 
zainteresowani zawiesze-
niem powinni zgłaszać ten 
fakt w Urzędach wg miej-
sca zamieszkania. Z zawie-
szenia będą mogli skorzy-
stać przedsiębiorcy, którzy 
z różnych powodów, oso-
bistych lub ekonomicz-
nych, nie mogą jej prowa-
dzić, ale nie chcą jej też 
wyrejestrować. Możliwość 
zawieszenie mają wyłącz-
nie przedsiębiorcy nie za-
trudniający pracowników. 
Działalność może być za-
wieszona od 1 miesiąca do 
24 miesięcy. Zawiesić 
działalności nie będą nato-
miast mogli przedsiębior-
cy, którzy zatrudniają zle-
ceniobiorców.  

W okresie zawieszenia 
przedsiębiorca nie będzie 
mógł wykonywać działal-
ności gospodarczej i osią-
gać bieżących przychodów 
z pozarolniczej działalno-
ści. Będzie mu jednak 
przysługiwało prawo do 
podejmowania wszelkich 
czynności niezbędnych do 
zachowania lub zabezpie-
czenia źródła przychodów. 
Może także osiągać przy-
chody finansowe, także         
z działalności prowadzonej 
przed zawieszeniem. Bę-
dzie mógł także sprzeda-
wać własne środki trwałe       
i wyposażenie firmy. 

Zwolnienie od składek  

W okresie zawieszenia 
działalności przedsiębiorca 
nie będzie podlegał obo-
wiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym. Będzie 
mógł natomiast opłacać 
dobrowolnie składki na 
ubezpieczenia emerytalne   
i rentowe, ale nie chorobo-

Wakacje podatkowe  

Przedsiębiorca, który za-
wiesi wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej, sko-
rzysta z wakacji podatko-
wych. Zawieszenie prowa-
dzenia firmy będzie skut-
kowało zwolnieniem              
z obowiązku zapłaty zali-
czek na podatek dochodo-
wy, bez względu na sposób 
ich opłacania (miesięczny, 
kwartalny czy uproszczo-
ny). Preferencja obejmie 
zarówno indywidualnych 
przedsiębiorców, jak i oso-
by fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą w 
ramach spółek osobowych. 
W przypadku indywidual-
nych przedsiębiorców oraz 
wspólników spółki cywil-
nej zawieszenie opłacania 
zaliczek podatkowych na-
stępuje z mocy prawa. Na-
tomiast podatnicy prowa-
dzący działalność w ra-
mach handlowych spółek 
osobowych nie będą mu-
sieli opłacać zaliczek pod 
warunkiem pisemnego za-
wiadomienia naczelnika 
urzędu skarbowego o okre-
sie zawieszenia działalno-
ści. Wspólnik na zawiado-
mienie urzędu skarbowego 
będzie miał siedem dni od 
dnia złożenia wniosku o 
wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej.  

Zwolnienie z obowiązku 
zapłaty zaliczek dotyczy 
zarówno podatników rozli-
czających PIT na zasadach 
ogólnych, jak i rozliczają-
cych się według stawki 
liniowej. Po upływie okre-
su zawieszenia podatnik 
będzie miał obowiązek 
uiszczania zaliczek według 
zasad obowiązujących 
przed okresem zawiesze-
nia.            

Działalność Gospodarcza 
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W dniu 11 listopada 2008 
roku członkowie koła 
Pszczelarzy w Czernicy 
obchodzili 85 lecie powsta-
nia koła. 

Z tej to okazji ufundowano 
sztandar. Spotkanie pszcze-
larzy rozpoczęło się Mszą 
świętą w Kościele w Czer-
nicy, gdzie sztandar został 
poświecony.  

Po uroczystej Mszy św. 
pszczelarze udali się na 
drugą część uroczystości do 
„Zameczka”. 

W tym pszczelarskim świę-
cie udział wzięli również 
zaproszeni goście w oso-
bach: 

Senator p. Antoni Motycz-
ka, Prezes Śląskiego 
Związku Pszczelarzy w 
Katowicach p. Zbigniew 
Binko, z-ca Prezesa Śl. 
Związku Pszczelarzy pani 
Maria Laska, Wójt Gminy 
Lyski p. Grzegorz Gryt, 
Wójt Gminy Kornowac       
p. Józef Stukator, Z-ca 
Wójta Gminy Gaszowice 
pani Sabina Mańczyk oraz 
pan Damian Moric naczel-
nik wydziału oświaty i kul-

tury Urzędu Miasta Ryduł-
towy. 

Obecny był także pro-
boszcz Parafii Czernickiej 
ksiądz Eugeniusz Twar-
doch. Było licznie grono 
pszczelarzy wraz z żonami. 
Po część oficjalnej, w któ-
rej przedstawiono historię 
koła Czernica, Prezes Ślą-
skiego Związku Pszczela-
rzy na wniosku zarządu 
koła odznaczył kilkunastu 
pszczelarzy odznakami Pol-
skiego Związku Pszczela-
rzy oraz okolicznościowy-
mi medalami. Były listy 
gratulacyjne oraz życzenia 
składane pszczelarzom z 
okazji ich jubileuszu. 

Członkowie koła Pszczela-
rzy w Czernicy dziękują 
wójtom gmin: Gaszowice, 
Lyski, Kornowac, Pani 
Burmis trz  Ryduł tów, 
Gminnemu Związkowi 
Rolników Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Gaszo-
wicach, Zakładowi Robót 
Specjalnych Budowlanych 
za pomoc w zorganizowa-
niu jubileuszu 85 - lecia 
koła, a także fundacji sztan-
daru.             Romuald Kowalski 

29 października 2008 roku 
w Domu Przyjęć Okolicz-
nościowych „Finezja” w 
Szczerbicach, Urząd Stanu 
Cywilnego w Gaszowi-
cach zorganizował spotka-
nie dla par małżeńskich 
obchodzących w bieżą-
cym roku 50, 55 i 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. 
Jubilaci obchodzący Złote 
Gody zostali odznaczeni 
medalami przyznanymi 
przez Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Medale zostały 
wręczone przez Wójta 
Gminy inż. Andrzeja Ko-
walczyka. 

Odznaczone zostały na-
stępujące pary: 

Anderski Bolesław i Maria,          

Badura Izydor i Maria, 

Buła Karol i Gertruda,                    

Cichy Jan i Dorota,                         

Dryja Henryk i Kunegunda, 

Fojcik Zygmunt i Adelajda,             

Gwóźdź Henryk i Elżbieta,            

Korbel Zygfryd i Anna,                    

Larysz Jan i Genowefa,                   

Lepiarczyk Wincenty i Zofia,          

Małek Augustyn i Irena,                  

Mazelanik Stefan i Adelajda,          

Mojżysz Emil i Irena,                      

Pawełek Leon i Maria,                    

Spandel Herbert i Małgorzata,      

Stawinoga Józef i Łucja,                

Syrek Leon i Erna,                          

Szymik Jan i Jadwiga,                    

Zieleźny Hubert i Irena, 

Zimoch Stanisław i Maria.            

Wykaz par obchodzących 
jubileusz 55-lecia pożycia 
małżeńskiego: 

Dudzik Konrad i Maria,                     

Gawlik Joachim i Genowefa,            

Górski Czesław i Maria,                    

Janyga Alfred i Aniela,                      

Kastelik Jan i Małgorzata,                 

Kwiotek Benedykt i Stefania,            

Masarczyk Alfred i Elżbieta,             

Miłek Walenty i Agnieszka,               

Nowak Józef i Anastazja,                  

Ogórczyk Szczepan i Łucja,              

Paduszek Norbert i Anna,                  

Zawisz Alojzy i Dorota.                     

Wykaz par obchodzących 
jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego: 

Bielica Józef i Agata,                          

Kasparek Teodor i Dorota,                

Klimsza Stanisław i Gertruda,          

Krajczok Wincenty i 
Agnieszka,      

Kucharski Władysław i Gertruda,    

Nowakowski Józef i Anna,                 

Pytlik Jerzy i Klotylda. 

USC                 

NASI JUBLIACI 

RADA RODZICÓW  PRZY SZKOLE  PODSTAWOWEJ    
W CZERNICY 

ZAPRASZA NA 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 

13 GRUDNIA 

W BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY 

TRADYCJE PSZCZELARSKIE 

GS Gaszowice - lokalny mecenas 

Gminna Spółdzielnia produkcyjna GS Gaszowice funk-
cjonuje na terenie Naszej Gminy od wielu lat. Zawsze 
możemy liczyć na zaangażowanie „GS-u” podczas orga-
nizacji wszelkiego rodzaju imprez dla Naszej społeczno-
ści. Podstawowa działalność Spółdzielni opiera się obec-
nie na: 

- prowadzeniu Stacji kontroli pojazdów w Jejkowicach, 
gdzie możemy wykonać przeglądy rejestracyjne samocho-
dów, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep 
(zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-
18 oraz w sobotę od 8 do 13). 

- prowadzeniu restauracji „Pod Trojokiem”, gdzie może-
my zamówić imprezy okolicznościowe. Restauracja po-
siada bogatą ofertę cateringową. 

- wynajem powierzchni handlowych oraz usługi piekarni-
cze. 
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DODATKOWE OZNAKOWANIE 

Według podanych przez 
Komendę Miejską Policji        
w Rybniku danych dotyczą-
cych miejsca, liczby i rodza-
ju kolizji i wypadków, które 
m i a ł y  m i e j s c e  n a 
ul.Rydułtowskiej w Gaszo-
wicach zdecydowano o 
oznakowaniu drogi znakami 
ostrzegawczymi. W celu 
poprawy bezpieczeństwa na 
w/w drodze ustawiono znaki 
A-3D ostrzegające o niebez-
pieczeństwie wraz z tablicz-
kami T-14 pokazującymi 
rodzaj zdarzających się wy-
padków. Ponadto ustalono, 
że na w/w odcinku 
ul.Rydułtowskiej w Gaszo-
wicach oraz na odcinku 
ul.Wolności w Czernicy 
zdecydowanie wzmożone 
zostaną kontrole radarowe o 
czym informują stosowne 
tablice. Przedmiotowe ozna-
kowanie wprowadzone zo-
stało na podstawie projektu 
zmiany organizacji ruchu 
zaopiniowanego przez Ko-
mendę Miejską Policji           
w Rybniku.  

Ponadto przeanalizowano 
sytuację warunków drogo-
wych i ruchowych na odcin-

ku ul.Rydułtowskiej w Ga-
szowicach pod kątem wy-
konania przejścia dla pie-
szych. Stwierdzono, że w 
zdecydowanej większości 
piesi poruszają się istnieją-
cym chodnikiem. Zgodnie 
z ustawą Prawo o ruchu 
drogowym, pieszy może 
przekroczyć jezdnię w do-
wolnym miejscu ale z za-
chowaniem szczególnej 
ostrożności i ustąpienia 
pierwszeństwa pojazdom. 
Nie stwierdzono również 
aby na wysokości sklepu 
spożywczego występowała 
szczególnie duża koncen-
tracja ruchu pieszego. Do-
datkowo istniejące zjazdy 
przy sklepie uniemożliwia-
ją lokalizację przejścia         
w tym miejscu.  

Reasumując, zdajemy so-
bie sprawę, że wprowadzo-
ne dodatkowe oznakowa-
nie i kontrole radarowe na 
w/w drogach nie wyelimi-
nują całkowicie kolizji           
i wypadków drogowych        
a jedynie mogą ograniczyć 
ich liczbę i ewentualne 
skutki.   Ref. Inwestycji 

W listopadzie 2008r. Wójt Gminy Gaszowice -             
Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spo-
tkaniach i uroczystościach: 

3.11 - obchody „Hubertusa” w Pstrążnej; 

7.11 - spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Naszej 
Gminy; 

8.11 - uroczyste obchody 35-lecia Gminy Gaszowice na 
terenie sali w Czernicy; 

10.11 - uroczystości związane z 190 - leciem Powiatu 
Rybnickiego i 10-leciem nowego powiatu; 

11.11 - uroczystości z okazji 85 -lecia rybnickiego huf-
ca ZHP; 

11.11 - uroczystość z okazji 85 -lecia koła Pszczelarzy 
połączona z poświęceniem nowego sztandaru; 

15.11 - spotkanie hodowców gołębi pocztowych z oka-
zji 40-lecia działalności oddziału w Gaszowicach; 

18.11 - comiesięczne spotkanie z sołtysami; 

18.11 - spotkanie hodowców gołębi pocztowych  
z okazji 60 –lecia działalności sekcji w Gaszowicach; 

20.11 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli.            

OCZEKIWANIE NA REZULTATY 
nia pracy, nauki pisania 
CV, ukończyli szkolenia 
zawodowe. Kobiety uczest-
niczące w projekcie otrzy-
mały certyfikaty bukiecia-
rek,  natomiast mężczyźni 
uzyskali kwalifikacje pala-
czy kotłów c.o. 

Udział osób bezrobotnych 
w projekcie miał na celu 
spowodowanie aktywności 
zawodowej u osób do tej 
pory nieaktywnych zawo-
dowo.             OPS 

Dobiega końca realizacja 
projektu systemowego  w 
ramach  Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki  w 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Projekt pt. „Program 
Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej Bezrobotnych 
w Gminie Gaszowice” objął 
swoim działaniem 5 osób: 
dwie kobiety i trzech męż-
czyzn. Uczestnicy projektu 
odbyli spotkania z doradcą 
zawodowym poprzez warsz-
taty aktywnego poszukiwa-

11 listopada świętowaliśmy nie 
tylko 90. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  
W tym dniu również minęło 85 
lat od powstania Hufca Ziemi 
Rybnickiej. Dzięki temu tego-
roczne rybnickie obchody 
Święta Niepodległości upłynę-
ły właśnie pod znakiem lilijki 
harcerskiej. A zaczęły się od 
uroczystego apelu harcerskie-
go, w którym oprócz harcerzy 
wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, parla-
mentarzyści z naszego regionu, 
a także przedstawiciele organi-
zacji niepodległościowych          
i kombatanckich, placówek 
oświaty oraz organizacji spo-
łecznych. Następnie uczestnicy 
i mieszkańcy przeszli w pocho-
dzie pod pomnik Jana Pawła II, 
gdzie przedstawiciele organiza-
cji złożyli kwiaty. W rybnickiej 
bazylice została odprawiona 
msza święta w intencji Ojczy-
zny oraz Hufca ZHP Ziemi 
Rybnickiej, a przewodniczył jej 
ks. bp Gerard Bernacki. 

Gala z okazji 85-lecia  hufca 

miała miejsce w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej. W jej trakcie 
m.in. przekazano na własność 
hufca pamiątkowy album ze 
zdjęciami z działalności har-
cerskiej w latach 30. patrona 
hufca hm. Józefa Pukowca. 
Wśród odznaczonych wymie-
nić należy Józefa Lamżę, 
harcerza Szarych Szeregów, 
członka Kręgu Seniora             
w Gaszowicach, który został 
odznaczony krzyżem Za Za-
sługi Dla Hufca Ziemi Ryb-
nickiej, oraz pana Andrzeja 
Kowalczyka, który otrzymał 
medal za „…współpracę, 
pomocną dłoń i dobre serce”. 
Nagrodę także otrzymała 27 
DH „Pogodne Serca” za zaję-
cie II miejsca w rywalizacji 
między drużynami hufca. 
Podczas uroczystej gali             
w galerii Teatru Ziemi Ryb-
nickiej można było podziwiać 
wystawę zdjęć autorstwa Pio-
tra Przybyły z Czernicy, pre-
zentującą działalność Hufca. 

Olek Grzenia 

85-LECIE HUFCA ZIEMI RYBNICKIEJ 
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Leci mi już 64 roczek żywota.             
Z urodzenia jestem Rydułtowikiem, 
a za przyczyną jednej Halinki, od 40 
lat Czerniczaninem. 

Dorobiliśmy się dwójki dzieci: córka 
Joanna – laborantka, pracuje w 
krwiodawstwie, syn Mariusz – mgr 
inż. górnik, z zamiłowania historyk, 
pracuje w górnictwie. Dane jest mi 
szczęście bycia dziadkiem do spraw 
niepoważnych dla wnuczki Marty. 
Dla wnuka Pawła, z uwagi na to, że 
na tej ziemi ma już tylko jednego 
dziadka, szczęśliwie wypełniam 
obydwie role – dziadka do spraw 
niepoważnych jak też poważnych. 

Uważam się za człowieka radosne-
go, lubię się bawić, a jak tylko syn z 
wnukiem zabierają mnie ze sobą - 
chodzimy po górach. Najlepiej, 
najskuteczniej wypoczywam i wyci-
szam się wśród koleżanek i kolegów 
z charytatywnie działającego Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich, które-
mu mam zaszczyt przewodniczyć, 
formacji Maryjnej, działającej przy 
naszym kościele, jak również kole-
żanek i kolegów z naszego czernic-
kiego „Klubu Emeryta”. A jak tylko 
mam okazję słucham chóru Bel-
Canto. 

Jestem emerytowanym sztygarem 
Ośrodka Pomiarów i Automatyki 
– R.O.W., gdzie zajmowałem się 
badaniami bezpieczeństwa ruchu 
szybami, regulacją, projektowa-
niem układów sterowania i auto-
matyzacją górniczych maszyn 
wyciągowych. 

Dziękuję Bogu m.in. za to, że jak 
dotychczas w moim życiu mam 
szczęście trafiać na życzliwych mi 
ludzi, toteż ten zaciągnięty dług, 
staram się ludziom oddawać.  

Sprawami samorządu, w tych 
naszych „nowych czasach”, zają-
łem się za namową kolegi, miesz-
kańca Szczerbic inż. Tadeusza 
Bienka, który widząc moją nie-
chęć i opór, aby mnie do tych 
działań przekonać, użył takiej 
argumentacji słownej, że aż mi w 
„pięty poszło”, za co do dziś je-
stem mu wdzięczny, gdyż praca 
społeczna, okazała się moją pasją. 

W Radzie Gminy zasiadam po raz 
czwarty. Dwukrotnie miałem 
zaszczyt być jej przewodniczą-
cym, raz wiceprzewodniczącym, a 
w latach 1993-1994 reprezentowa-
łem naszą Gminę w Sejmiku Sa-
morządowym ówczesnego Woje-

SYLWETKI RADNYCH - JANUSZ MILION 

wództwa Katowickiego. Obec-
nie jako szeregowy Radny, 
pracuję w Komisji Rewizyjnej i 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.  

Za jedne z najważniejszych 
działań w mojej dotychczaso-
wej karierze Radnego, uważam 
osobisty udział w: 

- doprowadzeniu do zmiany 
projektu naszej czernickiej 
szkoły, aby przybrała obecny 
wygląd,  

- działaniach mających na celu 
przejęcie jako mienie komunal-

ne Gminy, od Zakładów Mięsnych 
Bytom, „Zameczku” wraz z przyna-
leżnymi do niego zabudowaniami i 
terenami,  

- pomyśle budowy tarasowych par-
kingów przy naszym kościele. 

Jako Radny Gminy Gaszowice za 
swój obowiązek uważam służenie 
jej mieszkańcom i wspieranie 
wszelkich działań, tych dużych i 
tych małych, tych ważnych i tych 
mniej ważnych, pożytecznych dla 
naszej społeczności gminnej. A 
jako Radny wybrany z Czernicy z 
uwagi na to, że Czernica z Łuko-
wem tworzą naturalną jedność -  
mamy wspólny kościół, szkołę i 
przedszkole, bibliotekę, ośrodek 
zdrowia, organizacje i stowarzy-
szenia – mam szczególny obowią-
zek dbać o czernicko - łukowskie 
interesy.    J.M. 

Po lewej stronie od góry: 1 - super mistrz sezonu lotowego Zbigniew Troszka; 2 - uczestni-
cy projektu aktywizacji bezrobotnych; po prawej stronie od góry: 3 - Pszczelarze z nowo 
ufundowanym sztandarem; 4 - Harcerze podczas obchodów dnia niepodległości 


