
mość, że bez poparcia Ra-
dy i radnych pewnych rze-
czy nie da się zrobić. Rada 
Gminy musi być aktywna, 
nie może być „klubem 
dyskusyjnym”, w którym 
każda uchwała przechodzi 
długo i opornie. A za spóź-
nione decyzje i przedsię-
wzięcia blokujące rozwój 
gminy odpowiada Wójt. 

Kończy się kolejny rok, 
nadchodzi czas podsumo-
wań. O wielu sprawach, 
inwestycjach rozmawiali-
śmy wielokrotnie w czasie 
spotkań. Z satysfakcją 
mogę powiedzieć, że ko-
lejny raz udało się zreali-
zować zdecydowaną więk-
szość zadań, postawionych 
przed Urzędem. Kończy-
my zaplanowane moderni-
zacje dróg i chodników, 
rozpoczęła się budowa 
kanalizacji w ramach pro-
gramu ISPA, trwa budowa 
sali gimnastycznej przy SP 
w Czernicy.  

Trwa dyskusja nad budże-

Zaufanie jakim obdarzyło 
mnie społeczeństwo naszej 
Gminy bardzo cieszy, jed-
nak niesie również za sobą 
ogromne brzemię odpo-
wiedzialności.  

Nowowybrana Rada Gmi-
ny przystąpiła do pracy. 
Przewodniczącym został 
pan Marek Masarczyk, 
długoletni radny naszej 
Gminy, a jego zastępczy-
nią pani Ewa Biernacka. 
Komisjami stałymi rady 
pokierują - pani Gabriela 
Oślizło (Komisja Rewizyj-
na), pani Halina Rybarz – 
Adamik (Komisja Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Spraw 
Socjalnych,  Zdrowia          
i Młodzieży), pan Adam 
Grzelec (Komisja  Rozwo-
ju Gospodarczego, Ochro-
ny Środowiska i Finan-
sów). 

Wierzę, że współpraca       
z Radą i  wszystkimi rad-
nymi przy takim poparciu 

będzie służyło rozwojowi 
naszej Gminy. 

Wiemy, by się rozwijać 
mus imy inwes tować         
w infrastrukturę drogową, 
w ochronę środowiska       
i oświatę. By móc tak wie-
le inwestować trzeba po-
dejmować trudne decyzje 
o zaciąganiu kredytów, 
aby mieć środki na swój 
wkład w razie pozyskania 
kolejnych środków ze-
wnętrznych. 

Oczywiście ryzyko musi 
być kontrolowane, a to 
zapewnia przestrzeganie 
reż imu f inansowego           
i mieszczenie się w pew-
nych ustawowych nor-
mach. 

Dziękuję mieszkańcom za 
zaufanie. Zawsze chciałem 
być Wójtem i dać z siebie 
wszystko dla naszej Gmi-
ny. Mam już ośmioletnie 
doświadczenie i świado-

I PO WYBORACH 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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tem na rok 2007. Wierzę, że 
zgłaszane poprawki spowo-
dują, że będzie to dokument, 
który nas mieszkańców zado-
woli, spowoduje dalszy har-
monijny rozwój naszej Gmi-
ny. 

W styczniowym numerze 
zapoznamy mieszkańców      
z kształtem budżetu na rok 
2007. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za poparcie 
mojej kandydatury i życzę 
wszystkim, by byli ze swej 
Gminy jeszcze bardziej dum-
ni. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

 

Świąt białych, pachnących choinką, 

Skrzypiącego śniegu pod butami, 

Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

Pełnej niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek,  

oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze 

lepszy niż ten co właśnie mija, 

Życzy: 

Wójt i Rada Gminy Gaszowice  



NOWA SALA W CZERNICKIM PRZEDSZKOLU 
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04.10.2006r. w dniu górni-
czego święta w przedszkolu 
miała miejsce długo oczeki-
wana uroczystość. Dla po-
trzeb dzieci przedszkolnych 
została otwarta sala do zajęć 
i zabaw. Oficjalnego i sym-
bolicznego przecięcia wstęgi 
dokonał Wójt Gminy Ga-
szowice Andrzej Kowalczyk 
w obecności dyr. przedszko-
la Haliny Mrozek, Komisji 
Oświaty i z przewod. H. 
Rybarz – Adamik oraz 
członków M. Knapik i H. 
Fabisz, grupy przedszkola-
ków oraz personelu przed-
szkola, a także rodziców       
i osób dzięki, którym możli-
we było rozpoczęcie              
i ukończenie remontu sali. 
Byli to mieszkańcy Czerni-
cy i Łukowa Śląskiego oraz 
właściciele firm działają-
cych na terenie gminy Ga-
szowice, a zarazem najważ-
niejsi goście spotkania.  
Dyrektor H. Mrozek szcze-
gólnie ich wyróżniła i po-
dziękowała w swoim imie-
niu, a przewod. RR Grze-
gorz Zdrzałek wręczył pa-
miątkowe dyplomy, zaś 
członkinie RR wręczyły 
upominki wykonane przez 
rodziców. Nad organizacją 
całości spotkania czuwały 
członkinie Rady Rodziców: 
Barbara Watała, Aneta Łata, 
Alicja Figura oraz przewod. 
RR G. Zdrzałek i p.Nitner. 

Przedszkolacy przygotowali 
wymowne wierszyki oraz 
przedszkolne piosenki insce-
nizowane ruchem. Śląskie 
stroje dzieci symbolizowały 
górnicze święto. Z tej też 
okazji B. Watała złożyła ży-
czenia wszystkim górnikom 
na ręce przedstawicieli           
i Wójta Gminy oraz emeryta 
górnika Franciszka Kulika 
wręczając symboliczne bryły 
węgla porównując trud gór-
nika do trudu nauczyciela 
przedszkola, kształtującego 
najmłodsze pokolenie .           
F. Kulik był niekwestiono-
wanym koordynatorem 
wszystkich prac remonto-
wych w porozumieniu z dyr. 
H. Mrozek. 

05.12.2006r. do nowej Sali 
zawitali dwaj Mikołajowie: 
Św. Mikołaj – biskup oraz 
Mikołajka. Dzieci zostały 
obdarowane prezentami: 
workami i skrzyniami wspól-
nych zabawek oraz indywi-
dualnie słodkimi upominka-
mi. Do radości dzieci przy-
czynili się Rada Rodziców, 
Wójt Gminy, Komisja 
Oś wi a t y  o r a z  F i rma 
„Mieszko” z Raciborza. 

10.12.2006r. nowa sala        
w godz. od 8.30 – 17.30 była 
miejscem zimowo – świą-
tecznego kiermaszu organi-
zowanego przez RR, perso-
nelu przedszkola oraz anga-

żujących sie rodziców. Można 
było podziwiać: mowę rąk 
wraz z pomieszczeniami,    
wyroby rodziców oraz firm 
dekoracyjnych. 

PODZIĘKOWANIA 

Kieruję najwyższe uznanie        
i wyrazy szacunku dla życzli-
wych i ofiarujących pomoc 
osób, dzięki którym Przed-
szkole w Czernicy wzbogaci-
ło się o salę zajęć i zabaw          
z prawdziwego zdarzenia. 

Serdecznie dziękuję, że na 
moje prośby odpowiedzieli : 

- Jan Pytlik wraz z synem 
Jackiem i Krzysztofem Szcze-
panikiem oraz Marcinem 
Porwoł z Firmy UNISTER        
z Łukowa Śląskiego, 

- Czesław Cieślok – murarz           
z Łukowa Śląskiego, 

- Czesław Janyga – Firma 
DOMIX ze Szczerbic, 

- Krystian Donga – montaż 
okien i paneli podłogowych, 

- Andrzej Makarski – firma 
sitodruk-reklama, 

- Czesław Migacz - firma 
transportowo-budowlana, 

- Katarzyna Koźlik – uczenni-
ca Gim. w Piecach, malowi-
dło ścienne, 

- Robert Magiera – prace po-
mocnicze, wykończenie.  

Ponadto bardzo 
dziękuję Iwonie 
W e c z e r e k             
i Agnieszce Kału-
ża za rozpoczęcie 
rozmów i podję-
cie inicjatywy 
p r z e n i e s i e n i a 
przedszkola do I 
części budynku 
oraz nauczycielce 
Anecie Makar-
skiej za podjęcie 
się estetycznego 
wykończenia sali. 

Dyrekcja  
Przedszkola 

INFORMACJA 

Zgodnie z informacjami 
przekazanymi nam przez 
firmy realizujące projekt 
ISPA, harmonogram re-
alizacji prac przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej 
w najbliższym okresie 
przedstawia się następują-
co: 

- ul. Jerozolimska –
Szczerbice, Gaszowice; 

- kolektory biegnące 
wzdłuż rowów meliora-
cyjnych w Gaszowicach    
i Szczerbicach; 

- ul. Rydułtowska w Ga-
szowicach (boczne dojaz-
dy i pola w stronę 
ul.Granicznej); 

- ul.Fabryczna - Szczerbi-
ce, Piece  (boczne dojaz-
dy); 

- ul. Polna i ul. Górska  
Szczerbice; 

- ul. Radoszowska 
(boczne dojazdy). 

Roboty na powyższych 
ulicach wykonywane bę-
dą równolegle, ponieważ 
prace w terenie rozpocz-
nie kilka brygad jedno-
cześnie. Na ulicach gdzie 
zakończone zostały prace 
geodezyjne należy spo-
dziewać się w najbliż-
szym czasie rozpoczęcia 
robót. 

Aktualnie prace rozpo-
częte są przy ul. Polnej      
w Piecach oraz ul. Leśnej 
i ul. Rybnickiej (boczne 
dojazdy) w Szczerbicach. 
Projekt sieci kanalizacyj-
nej można sprawdzić         
w godzinach pracy Urzę-
du Gminy —7.00 - 15.00, 
pokój 02 ( Referat Ochro-
ny Środowiska). 

         GCI 



KROK PO KROKU PO DOTACJĘ! 
Pozyski-
w a n i e 
środków 
finanso-
wych na 
rea l i za -
cję zadań 
publicz-
nych, w 
tym do-
tacji to 
temat zawsze żywo interesu-
jący przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych.  

W i a d o m o ś ć  
o otrzymaniu dotacji jest zaw-
sze dla organizacji ogromną 
radością. Jednak wiele pod-
miotów tkwi w błędnym prze-
konaniu, że pozyskanie dota-
cji jest sukcesem samym w 
sobie. Owszem, jest to począ-
tek sukcesu, którego zwień-
czeniem powinno być jednak 
prawidłowe i rzetelne rozli-
czenie przyznanych środków. 
Ubieganie się o dotację jest 
jedną z licznych metod zdo-
bywania funduszy, która opie-
ra się przede wszystkim na 
umiejętności pisania wnio-
sków. 

Zapoczątkowanie procedury 
dotacyjnej stanowi uchwała 
Rady Gminy na mocy której 
zostają zabezpieczone środki 
finansowe na określone zada-
nia mieszczące się zarówno  
w ustawie o pożytku publicz-
nym i o wolontariacie jak        
i  roczn ym p rogramie      
w s p ó ł p r a c y  
z organizacjami pozarządo-
wymi.. 

Kolejny etap stanowi ogłosze-
nie konkursowe, które Wójt 
zamieszcza w Biuletynie In-
formacji Publicznej, dzienni-
ku o zasięgu lokalnym bądź 
ogólnopolskim, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu            
i innym miejscu przeznaczo-
nym do zamieszczania ogło-
szeń. Ogłoszenie konkursowe 
zamieszcza się z co najmniej 
trzydziestodniowym wyprze-
dzeniem. 

Organizacje zainteresowane 
przystąpieniem do konkursu 
mają obowiązek sporządzenia 
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oferty zgodnie z urzędowym 
wzorem. Oprócz ogólnych infor-
macji dotyczących danych wnio-
skodawcy, opisu i kalkulacji 
zadania, posiadanych zasobów 
k a d r o w yc h ,  l o k a l o w yc h  
i sprzętowych, oferent jest zobo-
wiązany do dołączenia odpisu z 
rejestru (rozporządzenie nie 
określa już że odpis ma być waż-
ny 3 miesiące od daty wystawie-
nia), sprawozdania merytorycz-
nego i finansowego za ostatni 
rok oraz umowy partnerskiej lub 
oświadczenia partnera w przy-
padku gdy uczestniczy on w 
realizacji zadania, a także innych 
dokumentów określonych w 
ogłoszeniu konkursowym. Orga-
nizacja pozarządowa ma możli-
wość złożenia oferty z własnej 
inicjatywy, wówczas organ ad-
ministracji jest zobowiązany w 
terminie dwóch miesięcy poin-
formować oferenta o podjętej 
decyzji. 

Następstwem rozstrzygnięcia 
konkursu jest podpisanie umo-
wy. Na uwagę zasługuje określe-
n ie  wzoru  umowy jako 
„ramowego”, gdzie obok zapi-
sów obligatoryjnych, można 
wprowadzać do niej inne 
(wynikające ze specyfiki zada-
nia), o ile nie są sprzeczne  
z rozporządzeniem. Należy jed-
nak pamiętać, iż wprowadzenie 
zmian w projekcie jest dużo ła-
twiejsze przed podpisaniem umo-
wy niż w trakcie jej obowiązywa-
n i a ,  c o  ś w i a d c z y  
o umiejętności planowania i mo-
nitorowania działań. 

Organ, który zlecił realizację 
zadania organizacji pozarządo-
wej ma obowiązek dokonywać 
okresowej kontroli i oceny stanu 
realizacji zadania publicznego, 
natomiast organizacja, która 
zrealizowała zadanie w trybie 
określonym ustawą zobowiązana 
jest do przedstawienia sprawoz-
dania z jego wykonania. 

Można bez wątpienia powie-
dzieć, że zarówno zdobycie dota-
cji, jak i potem jej terminowe 
rozliczenie nie są zbyt skompli-
kowane, jednak wymagają umie-
jętności planowania.  

W.S. 

Z końcem listopada b.r.        
w Szkole Podstawowej      
w Szczerbicach została 
przeprowadzona akcja 
„Posadź swoje drzewko”. 
W ramach akcji przycięto 
przeschnięte krzewy.    
Wokół obejścia szkoły 
oraz na placu zabaw dla 
dzieci posadzono nowe 
drzewa w ilości 93 sztuk 
za łączną kwotę 2.500 zł. 
Fundatorem drzewek i 
krzewów była Fundacja 
Ekologiczna „Silesia” z 
Katowic, a wykonawcą 
Specjalistyczna Gospodar-
stwo Szkółkarskie w Rasz-
czycach inż. Jerzy Ohrzal 
oraz pracownicy szkoły.  

W związku z rozległym 
obejściem wokół szkoły 
jak i rozbudowanym kom-
pleksem rekreacyjno-
sportowym nasza szkoła  
w części zaspokoiła po-
trzeby zazielenienia tere-
nu. Walory estetyczne po 
nasadzeniu krzewów zo-
stały natychmiast zauwa-
żone przez uczniów, ro-
dziców i mieszkańców 
Szczerbic. 

Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni Fundacji „Silesia” za 
umożliwienie przystąpie-
nia do akcji. Poczyniliśmy 
starania, by w przyszłości 
ponownie skorzystać           
z takiego przedsięwzięcia  
i już wiosną włączyć w nie 
całą społeczność uczniow-
ską, rodziców i zaintereso-
wanych mieszkańców na-
szej miejscowości w celu 
propagowania tematu 
ochrony zieleni i środowi-
ska naturalnego. 

Ewa Biernacka 

SP Szczerbice 

Po raz kolejny przypomi-
namy że każdy właściciel 
posesji zobowiązany jest 
do wyposażenia nierucho-
mości w pojemnik na od-
pady komunalne. W za-
leżności od potrzeb 
mieszkańcy mogą wybrać 
kosz o pojemności 110 L, 
240 L (opróżniany co naj-
mniej 1 raz w miesiącu) 
lub kontener 1100 L 
(opróżniany co najmniej 1 
raz na kwartał). Firma 
która odbiera śmieci, po-
winna również dostarczyć 
worki do segregacji odpa-
dów (przy dokonywaniu 
płatności możliwe jest 
również odebranie przy-
należnych nam worków) . 

Zgodnie z Programem 
Gospodarowania Odpada-
mi Gminy Gaszowice, 
średnio miesięczna pro-
dukcja śmieci na miesz-
kańca naszej gminy to 46 
L. W ostatnim okresie 
często zwracają się do nas 
mieszkańcy którzy twier-
dzą, że w związku z obo-
wiązkiem comiesięcznego 
opróżniania pojemnika 
ponoszą nieuzasadnione 
koszty, ponieważ pojem-
nik nie jest zapełniony. 
Podczas rozmowy najczę-
ściej jednak dochodzimy 
do wniosku że worki, bu-
telki, pieluchy jednorazo-
we a także inne odpady 
lądują w kotłach a następ-
nie zostają spalone. Nie-
stety wszyscy jesteśmy 
o f i a r a m i  t e g o 
„zabójczego” procederu. 
Musimy pamiętać o tym 
że stan środowiska natu-
ralnego wciąż się pogar-
sza, zastanówmy się jakie 
dziedzictwo otrzymają 
następne pokolenia.                        
          GCI 

POSADŹ SWOJE 
DRZEWKO 

SZANUJMY SIĘ 



SPOSÓB OBSŁUGI KASOWNIKA E-KARTY 
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BILETY OKRESOWE (15 
lub 30 – dniowe). E-karta 
imienna ze zdjęciem obo-
wiązuje bezwzględnie od 1 
stycznia 2007 r. W celu re-
jestracji przejazdu, zbliżamy 
ją do kasownika tylko przy 
każdorazowym wejściu do 
autobusu. Przy wychodzeniu 
e-karty nie zbliżamy do 
czytnika. Nie naciskamy 
żadnego z przycisków. 

BILETY JEDNORAZOWE 
Sposób kasowania e-karty 

na okaziciela lub e-karty 

imiennej ze zdjęciem 

(„załadowanej” tylko bileta-
mi jednorazowymi): 

- osoba bez prawa do prze-
jazdów ulgowych: e-kartę 
zbliżamy do kasownika przy 
każdorazowym wejściu do 
autobusu i wyjściu z autobu-
su. Przy wejściu do autobu-
su i wyjściu z autobusu nie 
naciskamy żadnego z przy-
cisków.  

- osoba posiadająca prawo do 
przejazdów ulgowych: przy 
wejściu do autobusu naciska-
my klawisz kasownika ozna-
czony literką „U” (przejazd  
ulgowy), a następnie zbliża-
my e-kartę do kasownika. 
Przy wyjściu z  autobusu  
zbliżamy      e-kartę do ka-
sownika i niczego nie naci-
skamy. 

Sposób kasowania za dodat-

kowe osoby lub ponadnorma-

tywny bagaż:  

Po skasowaniu własnego 
przejazdu, naciskamy na 
kasowniku odpowiedni przy-
cisk („N” - przejazd normal-
ny lub „U” – ulgowy) i po-
nownie zbliżamy e-kartę do 
kasownika. Przy większej 
ilości osób czynność tę nale-
ży odpowiednio powtórzyć. 
Bez względu na liczbę osób 
podróżujących na jednej e-
karcie, przy wyjściu z auto-
busu jednorazowo zbliżamy 
e-kartę do kasownika i nicze-

go nie naciskamy.  

Sposób kasowania e-karty 

imiennej ze zdjęciem załado-

wanej zarówno biletem okre-

sowym, jak i biletami jedno-

razowymi: 

- BILET OKRESOWY –      
e-kartę zbliżamy do kasowni-
ka tylko przy każdorazowym 
wejściu do autobusu. Niczego 
nie naciskamy. 

- BILET JEDNORAZOWY - 
przy wejściu do autobusu 
naciskamy klawisz kasownika 
oznaczony literką „N” lub 
„U”, a następnie zbliżamy     
e-kartę do kasownika. Przy 
wyjściu z autobusu zbliżamy 
e-kartę do kasownika i nicze-
go nie naciskamy. 

W przypadku przejazdów 
jednorazowych, system przy 
wejściu do autobusu pobiera   
z e-karty następujące kwoty: 

I STREFA – 3 zł (przejazd 
normalny), 1,50 zł (przejazd 

ulgowy) 

II STREFA – 4 zł (przejazd 
normalny), 2 zł (przejazd 
ulgowy).  

Autobusy kursujące w II 
strefie posiadają specjalne 
oznakowanie. Dodatkowo, 
na wyświetlaczu czytnika    
w autobusach pojawia się 
następująca litera "M" – 
oznacza I strefę lub "P" – 
oznacza II strefę. 

PRZYCISK OZNACZONY 
LITERKĄ "S" 

Gdy naciśniemy ten przy-
cisk, a następnie zbliżymy 
e-kartę do kasownika, mo-
żemy sprawdzić: 

- stan punktów (1 punkt =   
1 zł) na e-karcie, 

-  ważność i rodzaj zapłaty 
za bilet jednorazowy, 

- termin ważności biletu 
okresowego.  

          GCI 

PUCHAR PRZECHODNI OKRĘGU RYBNICKIEGO PZCHIO IM. R.TRONTA 

Uroczystość wręczenia 
Pucharu zorganizował 
zdobywca z 2005r. chór 
„Skowronek” w dniu 18 
listopada 2006r. z Gierał-
towic. Obecne chóry         
i gości, śpiewaczym po-
zdrowieniem „Cześć Pie-
śni” powitał dh Kazi-
mierz Bednarz. 

D y r y g e n t  z e s p o ł u 
„Skowronek” druh Jerzy 
Pogocki obchodził 25 – 
lecie pracy artystycznej. 
Jest równocześnie dyry-
gentem chórów Okręgu 
Rybnickiego. 

Na wstępie połączone 
zespoły (8 chórów) pod 
dyrekcją Jerzego Pogoc-
kiego  wykonały następu-
jące utwory: „Guade Ma-
ter Polonia” oraz „Hymn 

województwa Śląskiego”. 

Nastąpiła chwila składania 
życzeń, wręczenia kwia-
tów i pamiątkowych dy-
plomów jubilatowi. Pod 
batutą II–go dyrygenta 
Okręgu Rybnickiego dha 
Wacława Mickiewicza 
chóry odśpiewały „Odę do 
radości” i „Canticorum 
Iubilo”. 

Potem nastąpiły popisy 
poszczególnych zespołów. 
Nasz chór wystąpił jako 
drugi wykonując pieśni: 
„Chętnie żeśmy tu przyby-
li”, „Zatrzymaj się na 
chwilę” i „Plomes alvent”. 

W przerwie występów 
chóra lnych  rozdano 
uczniom Szkoły z Gierał-
towic nagrody za zwycię-
stwo w Konkursie Pla-

stycznym p.t. „Tu gdzie 
mieszkam jest kolorowo”. 

Wreszcie ogłoszono wyniki 
Protokołu Komisji 29-tej 
edycji „Pucharu”. 

 I miejsce (208 punktów)      
i Puchar Przechodni otrzy-
mał nasz chór „Bel Canto”, 

II miejsce (161 punktów) 
chór „Skowronek” z Gierał-
towic, 

II miejsce (132 puhktów) 
„Bel Canto” z Chudowa. 

Nie trzeba dodawać, że ra-
dość zapanowała w naszym 
zespole z kolejnego zwycię-
stwa. Prezes chóru Alfred 
Mańka podziękował chó-
rzystom, a przede wszyst-
kim dyrygentowi za wypra-
cowany sukces. 

Na zakończenie odśpie-
wano jeszcze jubilatowi 
dh J. Pogockiemu „Sto 
lat”. Podziękowano go-
spodarzom za zorgani-
zowanie uroczystości. 
Dyrygentów i prezesów 
poszczególnych zespo-
łów zaproszono na pod-
sumowanie pracy Okrę-
gu, a wszystkich śpie-
waków na poczęstunek 
(kawa, herbata, kołacz). 

Adelajda Porembska 
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SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ              

W SZCZERBICACH 
Uczniowie naszej szkoły  
w dniu 29.09.2006r. wzięli 
udział  w otwartych        
Mistrzostwach Rydułtów      
w Lekkiej Atletyce. 

Występy zakończyliśmy 
kilkoma sukcesami: 

 I miejsce na 800 m dziew-
cząt: Klaudia Syrek z do-
skonałym czasem 2;54:54, 

II miejsce 300 m  chłop-
ców: Krzysztof Paulus: 
czas 52;64, 

 III miejsce na 1000m 
chłopców: Krzysztof Pau-
lus, czas 3;36;18. 

 Dnia 11.11.2006r. odbył 

się XII Bieg Niepodległo-

ści w Rybniku gdzie III 

miejsce zajęła drużynowo 

SP ze Szczerbic 

 Turniej Gier i Zabaw 

Ruchowych 

Reprezentacja SP Szczer-

bice zajęła I miejsce        

w Turnieju Gier i Zabaw 

Ruchowych klas II-V 

przed SP Gaszowice i SP 

Czernica. Takie samo 

miejsce zajęła 8 listopada 

w Turnieju Powiatowym 

przed SP Jankowice. 

Jako mistrz powiatu SP 

Szczerbice rywalizowa-

ła na szczeblu rejonu w 

hali sportowej RAFA-

KO         w Raciborzu. 

Szkoła była o krok od 

awansu na zawody wo-

jewódzkie ustępując o 

0,5 pkt SP nr 8     z Ra-

ciborza, a wyprzedzając 

SP Pietrowice oraz SP 

nr 6 Czuchów. Przybli-

W listopadzie i grudniu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice                        
Andrzej  Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach 
i uroczystościach: 

3.11 uroczyste obchodach „Hubertusa” koło Borki              
w Pstrążnej, 

6.11 zebranie KGW w Piecach, 

7.11 uroczystość wręczenia medali za 50-cio i 55-cio lecie 
pożycia małżeńskiego w Czernicy, 

7.11 zebranie KGW Szczerbice, 

16.11 spotkanie z zarządem Związku Rolników, Kółek        
i Organizacji Rolniczych,  

20.11 spotkanie robocze ze sołtysami, 

21.11 inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Rybniku, 

25.11 msza św. z okazji święta Cecylii i w spotkaniu człon-

ków i sympatyków chóru Bel Canto, 

27.11 posiedzeniu komisji ds. przeprowadzenia postę-
powania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dy-
plomowanego,  

29.11 spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń       
i organizacji działających  na  terenie  Gminy Gaszo-
wice w celu omówienia warunków współpracy w roku 
2007. 

30.11 koncert przygotowanym przez uczniów Szkoły 
Podstawowej z Gaszowic (tradycyjne Andrzejki i Bar-
bórka po śląsku). Koncert odbył się w Ośrodku Kultu-
ry i Sportu w Gaszowicach. 

1.12 podpisanie umowy kredytowej z NORDEA 
BANK POLSKA na realizację zadania pn. budowa 
kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA. 

żając czytelnikom sposób 

rozgrywania konkurencji 

należy powiedzieć, że 

ogrom czy też zakres tych 

że zawodów obejmuje 

przygotowanie z każdej 

klasy tzn. II, III, IV, V po 

10 uczniów (5 chłopców i 

5 dziewczyn) co daje licz-

bę 50 uczniów uczestni-

czących w 5 dyscyplinach 

odmiennych dla każdej 

klasy w sumie 20 różno-

rodnych gier i zabaw. 

W zawodach uczniom 

naszej szkoły towarzy-

szyli opiekunowie: Bog-

dan Langer oraz Zbi-

gniew Goworowski. 

Również rodzice lub 

dziadkowie dopingowali 

naszą młodzież szkolną 

która spisała się wspania-

le reprezentując naszą 

gminę w regionie. 

       SP Szczerbice 



Ośrodek Kultury w Czernicy 

zaprasza na 

ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 

z zespołem „RAŻ” 

Cena biletu 200,00 zł od pary  

(konsumpcja, pokaz sztucznych ogni itp.). 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zapra-
sza na  

Bal Sylwestrowy 

W dniu 31.12.2006 r. Początek  godz. 19.00 

Cena 180,00 zł od pary 

Przygrywa zespół „SYSTEM”. W cenie biletu pełna konsumpcja. 

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na  

Biesiadę Śląską 

W dniu 27.01.2007r. Początek godz.19.00 

Cena 20,00 zł od osoby 

Przygrywa zespół „BAR”.  

W cenie biletu kawa  i ciastko. 

   Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury.  
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Urząd Gminy Gaszowice 
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AKCJA ZIMA 
Przetargi na usługi związane z od-
śnieżaniem wygrały następujące fir-
my: 

- Szczerbice i Piece — Firma 
OKTAN II — Marian Procek          
nr  tel. 697 374 027, 

- Gaszowice — Zakład Obsługi Ko-
munalnej — 4305463, 

- Czernica i Łuków Śląski—Usługi 
Transportowe Żuchowicz Andrzej    
nr tel. 4305024, 509 943 105. 

Głównym koordynatorem akcji zima 
jest ZOK Gaszowice i tutaj można 
zgłaszać wszystkie uwagi i wnioski 
dotyczące odśnieżania.    GCI 

I OTWARTE MISTRZOSTWA 
ŚLĄSKA WUSHU 

Dnia 10.12.br w Sali 

MOSiR w Radlinie odby-

ły się I Otwarte Mistrzo-

stwa Śląska Wushu. 

Uczestnikami zawodów 

były drużyny zrzeszone  

w Polskim Związku 

WUSHU. Zaproszonymi 

gośćmi byli: Andrzej 

Braksal — Prezes Związ-

ku WUSHU, Piotr Osuch 

oraz Dariusz Piwowarski. 

Grupa TAO z Gaszowic 

pokazała się z najlepszej 

strony: 

Grupa dziewczyn : 

I miejsce — Agnieszka 

Widerska 7—8 lat, 

I miejsce — Kinga Mi-

chałek  17 lat, 

Grupa chłopców: 

I miejsce — Bartosz Bar-

czyk 9-10 lat, 

II miejsce — Mateusz 

Węglorz  9-10 lat, 

Zaś w kategorii 11-12 lat 

I miejsce — Błażej Ru-

sak do 35 kg,  

II miejsce—Damian Wi-

derski do 35kg, 

I miejsce — Jakub Wi-

dawski do 38 kg, 

II miejsce— Michał Ga-

moń do 38 kg, 

I miejsce — Krzysztof 

Cieślak do 43 kg, 

I miejsce — Kamil Wi-

dawski 13-14 lat, 

II miejsce— Adam Danek 

17 lat.                         GCI 


