B IULETYN URZĘDU G MINY G ASZOWICE

M ARZEC 2006,
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D ECYZJE INWESTYCYJNE
Drodzy mieszkańcy
Gminy Gaszowice,
przygotowanie gminy
do wykorzystania pieniędzy pomocowych
Unii Europejskiej jest
sprawą trudną i czasochłonną. Dlatego już
prowadzone są prace
mające przysposobić
naszą gminę do czerpania ze wspólnotowej
kasy w przyszłej perspektywie budżetowej
Unii Europejskiej na
lata 2007 – 2013. Referaty sporządzają bazę
zadań inwestycyjnych,
które można by wykonać w latach 2007 –
2013. Znamy wynik
negocjacji pomiędzy
Polską a Unią Europejską, który jest dla nas
bardzo korzystny. Zmieniły się zasady współfinansowana inwestycji
i nie musimy już zabezpieczać 25% tzw. wkładu własnego, tylko 15%.
Największym problemem i obciążeniem nie
jest sporządzenie samego wniosku lecz dokumentacji technicznej
(projekty techniczne,
studia wykonalności,
raporty oddziaływania
na środowisko itp.). Jest
to koszt, który gmina
musi ponieść, nie mając

pewności, że zgłoszone
do dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane.
Nasze zaangażowanie
nie gwarantuje jeszcze
pewności przyznania
europejskich pieniędzy,
lecz biorąc pod uwagę
dotychczasowe bardzo
pozytywne doświadczenia naszej gminy związane z pozyskiwaniem
unijnych dotacji oraz
sprawności naszych
młodych urzędników,
jestem przekonany, że
wzorem lat wcześniejszych również w perspektywie 2007 – 2013
uda się naszej gminie
zdobywać kolejne dotacje tak abyśmy nadal
byli świadkami dynamicznego rozwoju gminy. Patrząc na dane statystyczne widzimy ciągły wzrost liczby mieszkańców naszej gminy.
W roku 2005 przybyło
50 mieszkańców z tego
31 to nowonarodzone
dzieci. Sytuacja taka
świadczy o optymizmie
mieszkańców Gminy
Gaszowice i pozwala
twierdzić, że w naszej
gminie żyje się coraz
lepiej a sporo młodych
rodzin chce swoją przyszłość wiązać z Gminą

Gaszowice. Nieustanny
rozwój gminy z korzyścią dla mieszkańców
wszystkich sołectw, to
główny cel moich działań. Aby gmina rozwijała się z pożytkiem dla
mieszkańców, najważniejsze decyzje inwestycyjne muszą być podejmowane wspólnie. Zachęcam, abyście Państwo wypowiadali się co
do zadań inwestycyjnych na lata 2007 –
2013. Wierzę, że udział
mieszkańców we współdecydowaniu o losach
naszej gminy jest konieczny i pozwoli osiągnąć nam wspólny sukces.

Z
serdecznymi
pozdrowieniami,
Wójt Gminy Gaszowice
Andrzej Kowalczyk

Chcesz się ustrzec
ptasiej grypy?
- spożywaj mięso i przetwory drobiarskie poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej
(min.70oC);
- myj dokładnie wszystkie przedmioty, które
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miały kontakt z surowym
mięsem;
- nie dotykaj martwych
lub chorych ptaków;
- myj ręce po zetknięciu
z ptactwem;
- pamiętaj aby surowe
mięso drobiowe nie miało styczności z pozostałą
żywnością.
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych
przez przedstawicieli
inspekcji weterynaryjnej
i państwowej inspekcji
sanitarnej.
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U NIJNE D OPŁATY B EZPOŚREDNIE
Od 15 marca 2006 r. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Kto może ubiegać się o
dopłaty bezpośrednie:
-Osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka nie
posiadająca osobowości
prawnej.
-Posiada gospodarstwo
rolne o minimalnej łącznej powierzchni użytków
rolnych co najmniej 1 ha,
a powierzchnia działek
rolnych wynosi co najmniej 0,10 ha.

D ZIAŁKI

wiednich zabiegów agrotechnicznych. Działka
rolna to : zwarty obszar
gruntu rolnego, na którym
prowadzona jest jedna
-Utrzymuje grunty rolne uprawa, o powierzchni
w dobrej kulturze rolnej. nie mniejszej niż 0,10 ha,
-Jest wpisany do ewiden- wchodzący w skład gocji producentów w ARi- spodarstwa rolnego.
MR (ma nadany numer Dokumenty potrzebne
identyfikacyjny).
do wypełnienia wnioUżytki rolne to: grunty sku:
rolne, łąki pastwiska, -Numer identyfikacyjny
ugory, sady, plantacje gospodarstwa.
wieloletnie. Ugory to :
grunty, które w danym -Dane osobowe / NIP,
roku zostały wyłączone Pesel /.
spod uprawy, ale na któ- -Aktualny wypis z rejerych dokonuje się odpostru gruntów.

-Inne osoby, które władają gospodarstwami rolnymi z tytułu np. dzierżawy,
użyczenia.

NA

Urząd Gminy Gaszowice
informuje, iż w miesiącu
kwietniu br. będzie ogłoszony przetarg ustny nie
ograniczony na sprzedaż
12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych pomiędzy
ulicą Powstańców a ulicą
Sobieskiego w miejscowości Czernica. W/w
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy przeznaczone są
pod budownictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe. Powierzchnia
nieruchomości wynosi od
814 m2 do 1127 m2. Cena
1m2 będzie wynosiła ok.
19,00 zł + 22 % podatek
VAT.

S PRZEDAŻ
sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych w miejscowości
Piece. Przedmiotowe nieruchomości położone są
pomiędzy ul. Krzywą, ul.
Żytnią i ul. Rydułtowską.
Wielkość nieruchomości
waha się w granicach 800
m2. Nieruchomości w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod
budownictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe.

Dodatkowych informacji
o nieruchomościach można uzyskać osobiście w
Urzędzie Gminy Gaszowice w Referacie Rolnictwa pokój nr 20 lub telefonicznie (032) 430 55
Również w miesiącu ma- 93, (032) 430 55 67
ju br. przewiduje się ogło- wew.121.
szenie przetargu ustnego
B.Ł.
nieograniczonego na

-Dokładnie obliczone powierzchnie działek rolnych.
Pracownicy Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku służą
doradztwem i pomocą przy
wypełnianiu wniosków o
dopłaty bezpośrednie, nasz
adres: Rybnik ul. Białych 7
codziennie w godz. 7.30 –
15.30. tel.(32)7395144.
ODR RYBNIK
Gdzie składać wnioski: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro
Powiatowe w Rybniku, ul.
Białych 7, tel. (32) 4239930

S POTKANIE I NTEGRACYJNE
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich w Czernicy i
Powiatowa Społeczna
Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca na terenie powiatu rybnickiego pod patronatem
Wójta Gminy Gaszowice
ORGANIZUJE w dniu
8 kwietnia 2006r.
o godz.15.30 SPOTKANIE Z POCZĘSTUNKIEM dla osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności (ZUS, KRUS
oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Na spotkaniu zostaną
omówione możliwości
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z
których mogą skorzystać
osoby niepełnosprawne.
Spotkanie odbędzie się w

Gimnazjum na Piecach,
przy ul. Rydułtowskiej 9.
Zainteresowane osoby
prosimy zgłaszać w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach
tel. (032) 43 055 93 do
dnia 24.03.06r., celem
przygotowania posiłku i
zdiagnozowania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Gaszowice.
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych
mieszkańców!

M ARZEC 2006, N UMER 3(3)

S TR . 3

„B ECIKOWE ” DLA KAŻDEGO N IEMOWLAKA
Dnia 25 stycznia 2006r.
opublikowana została
ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającą jednorazową zapomogę z
tytułu urodzenia dziecka.
Zmiana ta weszła w życie
9 lutego 2006r.
Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się
dziecka (popularnie nazywana: „becikowe”) zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, jest
świadczeniem rodzinnym.

Świadczenia rodzinne są
wolne od podatku dochodowego.
Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się
dziecka w wysokości
1000,00zł przysługuje:
matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu.
Wniosek o jednorazową
zapomogę można złożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach w
terminie 3 miesięcy od
urodzenia dziecka. O
świadczenia mogą się

więc ubiegać rodziny, na
dzieci urodzone 9 listopada 2005r. i później. Wniosek złożony po terminie
będzie pozostawiony bez
rozpoznania.

urodzenia dziecka lub
inny dokument urzędowy
potwierdzający datę urodzenia dziecka,

3. pisemne oświadczenie,
że na dziecko nie została
Do pisemnego wniosku już pobrana jednorazowa
osoba powinna dołączyć zapomoga (np. przez drugiego z rodziców w innej
następujące dokumenty:
instytucji).
1. dokument potwierdzający tożsamość osoby Do 6 marca b.r. wniosek
ubiegającej się o przyzna- tutejszym OPS-ie złożyło
nie zapomogi z tytułu 26 uprawnionych, a do
dnia 28 lutego wypłacono
urodzenia dziecka,
18świadczeń.
OPS
2. skrócony odpis aktu

T URNIEJ S ANSHOU
I Turniej Sanshou
S.D.S.W. „Tao” odbył się
26 lutego 2006 r. w hali
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Radlinie.
W zawodach
uczestniczyło osiemdziesięciu zawodników w
wieku 7-30 lat oraz dwoje
sześciolatków w walce
pokazowej, zamykającej
rozgrywki. Była to kolejna okazja do spotkania
członków z wszystkich
sekcji stowarzyszenia:
Radlin, Gaszowice, Ornontowice, Pszów i Rybnik-Niedobczyce.
Turniej przeprowadzony
został w systemie walk
indywidualnych oraz drużynowym, gdyż na zakończenie wyłoniono najlepszą sekcję stowarzyszenia, którą została sekcja
„Gaszowice”. Regulamin
zawodów był zbieżny z
regulaminem walk sportowych obowiązującym w
Polskim Związku Wu
Shu. Nad jego przestrze-

ganiem czuwał sędzia
główny – pan Dariusz
Dłużewski (sędzia III
stopnia w PZWS).
Turniej ten stanowił ostatni etap eliminacji członków stowarzyszenia do
drużyny zawodników reprezentujących klub, swo-

je miasta i gminy, a w
ostateczności również
i województwo śląskie
na zawodach krajowych i
zagranicznych.

poszczególnych sekcji:

Najlepszy zawodnik turnieju: Krystian Skowroński (Ornontowice).

Niedobczyce – 10 pkt

Klasyfikacja

punktowa

Gaszowice – 40 pkt
Ornontowice – 24 pkt
Radlin – 19 pkt
Pszów – 9 pkt
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D OTACJA DLA DEMONTUJĄCYCH „A ZBEST ”
W związku z dużymi
kosztami demontażu elementów azbestowych
Rada Gminy Gaszowice
podjęła uchwałę w sprawie: „Regulaminu udzielania dotacji z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej”.
Dotacje będą udzielane
osobom fizycznym, nie
będącym przedsiębiorcami na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub
materiałów zawierających
azbest w zakresie składowania i utylizacji materiału na składowisku odpadów. Osoba fizyczna
ubiegająca się o dotację,
składa wniosek wraz z
załącznikami do Wójta
Gminy. Następnie pracownicy sprawdzają jego
zgodność z założeniami

regulaminu. Po stwierdzeniu jego kompletności
spisana zostaje umowa
dotacji pomiędzy Dotującym tj. Gminą Gaszowice
a Dotowanym tj. właścicielem budynku.
Wnioski można składać w
nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Dotację udziela się w kwocie
odpowiadającej 100%
kosztów związanych z
składowaniem i utylizacją
materiałów zawierających
azbest na składowisku
odpadów, nie większej
jednak niż 500,00 zł.

Ponadto warto tutaj przypomnieć, że środki na
utylizację elementów
azbestowych związanych
z transportem pozyskać
można z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszystkich szczegółowych informacji dotyczących wniosku oraz załączników do wniosku
udziela Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Gaszowice.
Referat Ochrony Środowiska

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w
kolejności wpływu i w
miarę posiadanych środków w budżecie gminy.
W bieżącym budżecie
zabezpieczono środki w
wysokości 10.000,00 zł.

R EMONT S ALI
Od 10.01.2006r. przeprowadzono malowanie sali
w Piecach. W imieniu
użytkowników tj. Sekcji
Tenisa Stołowego, dzieci
korzystających ze świetlicy, KGW w Piecach
i swoim własnym chciałam serdecznie podziękować sponsorom dzięki,
którym mamy teraz naprawdę ładne wnętrze.
Szczególne podziękowania dla: Pana Jacka Czogalla, Henryka Bugdol i
Kazimierza Daniluk oraz
wszytkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do remontu. Dziękuje też Paniom z Koła
Gospodyń za pomoc przy
sprzątaniu, gospodarzowi
obiektu a w szczególności
Pani Justynie Dobrzyńskiej na której pomoc
zawsze mogę liczyć.
Dziękuję !!!
Sołtys

Ż YŁ W ŚRÓD NAS : W ILIBALD B YWALEC
Wilibald Bywalec urodził
się 20 stycznia 1935 roku
w Gaszowicach w rodzinie
Franciszka i Eulalii Bywalec, z domu Lepiarczyk.
W roku 1942 rozpoczął
naukę w Szkole Podstawowej w Knurowie. Po wyzwoleniu w 1945 roku
kontynuował naukę w
Szkole Podstawowej im.
T. Kościuszki w Gaszowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1948
roku rozpoczął naukę w
Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach, w
którym uzyskał świadectwo dojrzałości. Pracował
w Rybnickiej Fabryce Ma-

szyn, odbył służbę wojskową, pracował również
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Miejskiego w Rybniku jak
również jako ekonomista
w Rybnickich Zakładach
Metalowych Huta Silesia.
W roku 1972 przeszedł
szkolenie związane z projektem nowego podziału
administracyjnego kraju.
1 stycznia 1973 roku objął
stanowisko Naczelnika
Gminy Gaszowice. W czasach odrodzenia samorządu w roku 1990, został
wybrany Wójtem Gminy
Gaszowice. Funkcję tę
pełnił do 1992 roku. Za

swą działalność zawodową i społeczną został uhonorowany odznaczeniami
państwowymi, odznakami
i dyplomami. Zmarł 23
listopada 2005r. Każdy z
nas pewnie w inny sposób
zapamiętał naszego przyjaciela, kolegę i współpracownika, sąsiada. Odszedł
jak żył, starając się nie
absorbować sobą uwagi,
jakby przepraszając, że
jest powodem troski. Wilibald był człowiekiem z
charyzmą, podającym
przyjacielską dłoń, ofiarując pomoc z uśmiechem i
radością. Wielka życzliwość i serdeczność, tak

najkrócej można scharakteryzować. Będziemy go
pamiętać jako wspaniałego człowieka, pełnego
pomysłów, jako druha
działającego w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
jako działacza klubu sportowego „ Dąb Gaszowice”
i członka Koła Łowieckiego. Kierował naszą Gminą
przez 19 lat. Były to lata
trudne. Zmieniał się w tym
czasie system. On, Wilibald Bywalec zawsze
sprawy naszej gminy stawiał na pierwszym miejscu. Swoje najlepsze lata
poświęcił Gminie Gaszowice.
c.d.str.5
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Z K ALENDARZA W ÓJTA P O R EGON
W lutym 2006r. Wójt Gminy Gaszowice — Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
26.01 - Dzień Śląski zorganizowany przez SP Czernica.
27.01 - uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez uczniów SP Szczerbice.
30.01 - spotkanie z przedstawicielami PZPN Racibórz.
31.01 - podpisano umowę z Urzędem Pracy na roboty publiczne.
14.02 - spotkanie robocze z sołtysami.
16.02 - otwarcie nowo wyremontowanej Winiarni w Piecach.
20.02 -spotkanie w UM Rydułtowy w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, polegającego na obsłudze terenu
Gminy Gaszowice przez straż miejską z Rydułtów.

cd.str.4

Żył Wśród Nas

Nie odszedł na zawsze –
co najwyżej odeszło ciało,
jednakże jego myśli, idee
które mu przyświecały za
życia są nieśmiertelne. Patrzy teraz na nas z wysokości nieba wraz z Józefem
Piechulą, Franciszkiem
Wieczorkiem, ks. Arnoldem Woźnicą, Władysławem Dworaczkiem i wieloma innymi zasłużonymi
dla naszej gminy.

DO

Od dnia 02.01.2006r. wnioski RG-1 o wpis do rejestru
REGON składane przez
osoby fizyczne wraz z
wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można przesyłać do
Oddziału w Rybniku na
adres: Urząd Statystyczny
w Katowicach Oddział w
Rybniku ul. Chrobrego 6,
44-200 Rybnik
Wszystkie wnioski wpływające do oddziału będą
rejestrowane na miejscu, a
zaświadczenia o numerze
identyfikacyjnym REGON
wysyłane pocztą. Wnioski

R YBNIKA

przesłane do Urzędu w
Katowicach będą realizowane na dotychczasowych
zasadach. W Oddziale w
Rybniku przedsiębiorcy
będą mogli załatwić
wszystkie formalności
związane z nadaniem
numeru REGON, zgłoszeniem zmian lub likwidacji
działalności. Zaświadczenia o numerze REGON są
wydawane w tym samym
dniu, a w uzasadnionych
przypadkach w terminie
do 7 dni od momentu złożenia wniosku.
G.B.

T ERMINARZ ROZGRYWEK P IŁKARSKICH
LKS DĄB GASZOWICE, boisko Pie- - 15.06 godz.17:00 - KS Kornowac.
ce, przedmecz juniorów 1,5 godz. przed
LKS ZAMECZEK CZERNICA, bomeczem głównym:
isko Czernica, nie posiada juniorów:
- 26.03 godz.15:00 - Start Pietrowice Wielkie;
- 26.03 godz.15:00 - MKS 05 II Krzanowice;
- 9.04 godz.16:30 - Przyszłość II Rogów;
- 9.04 godz. 16:30 - LKS Zabełków;
- 23.04 godz.17:00 -LKS Lyski;
- 23.04 godz.17:00 - LKS Bolesław;
- 3.05 godz.17:00 - Włókniarz Nędza;
- 3.05 godz.17:00 - Wypoczynek Buków;
- 7.05 godz.17:00 - Buk Rudy Wielkie;
- 14.05 godz.17:00 - LKS Grzegorzowice;
- 21.05 godz.17:00 - LKS Krzyżkowice;
- 28.05 godz.17:00- LKS Rudnik;
- 4.06 godz.17:00 - Unia Turza Śląska;
- 4.06 godz. 17.00 - - LKS Owsiszcze.

U CHWALONO NA S ESJI RADY G MINY
Rada Gminy Gaszowice
ustala dla terenu gminy
liczby punktów sprzedaży
napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu z
wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i
w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
1.Ustala się na terenie

Gminy Gaszowice liczbę
45 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych
zawierających powyżej
4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży.
2. Ustala się na terenie
Gminy Gaszowice liczbę
20 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych
zawierających powyżej
4,5 % alkoholu z wyjąt-

kiem piwa przeznaczo- pobliżu dróg publicznych do spożycia w miej- nych o ile przed lokalami tymi nie ma odposcu sprzedaży.
wiednich zabezpieczeń
3. Punkt sprzedaży napow postaci barierek, łańjów alkoholowych nie
cuchów itp.
może znajdować się:
- na placach targowych,
- w bezpośrednim sąparkingach, dworcach
s i e dzt wi e pl a c ówe k
komunikacji kolejowej,
oświatowo - wychowaww parkach.
czych, ośrodków zdrowia
Biuro Rady
i miejsc kultu religijnego.
- w lokalach gastronomicznych położonych w
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STYPENDIA DLA STUDENTÓW
W związku z planowanym ogłoszeniem
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu na projekty
stypendialne dla studentów na semestr
letni roku akademickiego 2005/2006,
informujemy studentów zamieszkałych
na terenie Gminy Gaszowice, których
dochód w rodzinie nie przekracza 504
zł na członka rodziny (zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego za 2004 rok) aby
skontaktowali się osobiście z Referatem
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia
pok.315 w Starostwie Powiatowym w
Rybniku przy ul. 3 Maja 31.
GCI
Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 430 55 67
Faks: (32) 430 55 87
E-mail: gcigaszowice@wp.pl

J ESTEŚMY W SIECI WEB:
WWW. GASZOWICE. ROW. PL

T ERMINARZ

Z EBRANIE S PRAWOZDAWCZE D ĘBU
Zarząd Klubu LKS „DĄB” Gaszowice informuje, że w dniu
4.03.2006 r. odbyło się Zebranie
Sprawozdawcze z działalności
sportowej za rok 2005. Na zebraniu tym obecny był Wójt Gminy
Gaszowice p. Andrzej Kowalczyk, który pozytywnie ocenił
działalność Zarządu. Uzupełniono skład Zarządu, a jego nowym
członkiem został p. Paweł Wojaczek. Zarząd Klubu składa podziękowanie za pomoc finansową i materialną wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i
promowania naszego Klubu na
terenie Gminy i poza jego granicami. Szczególnie dziękujemy:

- Janowi Skupień – właścicielowi
firmy DRÓGBUD,
- Kazimierzowi Daniluk,
- Karolowi Komor,
- Józefowi Zdziebczok,
którzy są członkami honorowymi
Klubu LKS „DĄB” Gaszowice.
Dziękujemy pani Gabrieli Oślizło sołtysowi wsi Piece, Kołu
Gospodyń Wiejskich w Piecach,
państwu Agacie i Romanowi
Szymkiewicz za pomoc przy organizowaniu różnych imprez.

Za wielki wkład przy budowie
ogrodzenia boiska w Piecach
- Andrzejowi Kowalczyk – Wój- Zarząd dziękuje p. Konradowi
Kuśka, Józefowi Kurko i Henrytowi Gminy Gaszowice,
kowi Mazurek.
- Henrykowi Bugdol – właścicieZe sportowym pozdrowieniem
lowi firmy LORKEN-TECH,
prezes Antoni Bugdol
- Jackowi Czogalla – właścicielowi firmy MCJ,

ROZGRYWEK

P IŁKARSKICH

D OWODY

D O WYMIANY
LKS ŁUKÓW ŚLĄSKI, boisko - 21.05 godz.16.30 - UNIA KSIĄŻNIReferat meldunkowy
Łuków Śląski, przedmecz juniorów CE;
2 godz. przed głównym meczem:
- 18.06 godz.17.00 - JEDNOŚĆ RO- Urzędu Gminy Gaszowi- 9.04 godz.15.00 - KS WIELOPOLE;

GOŹNA.

- 30.04 godz.16.00 - JEDNOŚĆ GRA- Terminarz przedstawia mecze piłkarskich klubów z terenu Gminy GaszowiBOWNIA;
ce rozgrywanych na własnym boisku
- 14.05 godz.16.30 - GRANICA RUP- w rundzie wiosennej.
TAWA;
Należy się liczyć z możliwością zmian
- 28.05 godz.17.00 - HADEX SZERO- w terminarzu.
KA;
- 11.06 godz.17.00 - ZUCH ORZEPOWICE;
- 18.06 godz.17.00 - PŁOMIEŃ CZUCHÓW.
KS SZCZERBICE, boisko Szczerbice,
przedmecz juniorów 2 godz. przed
głównym meczem:
- 16.04 godz.15.30 - KP KAMIEŃ;
-30.04 godz.16.00-DĄB DĘBIEŃSKO;

ce przypomina o konieczności wymiany w
2006 roku dowodów osobistych wydanych w latach 1992-1995.
Bezwarunkowo powinny
zostać wymienione dowody wydane w latach
1962-1991 o serii: ZN,
TK, AB, JB i WL.
Wnioski o wydanie dowodu osobistego pobrać
można w Urzędzie Gminy. Ostateczny termin
wymiany dowodów osobistych wydanych w latach 1996-2000 to 31
grudnia 2007 r.
Referat Meldunkowy

