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SPOTKANIACH W SOŁECTWACH ...

W miesiącu marcu
odbyły się tradycyjne
zebrania wiejskie we
wszystkich sołectwach. Spotkania te
podsumowały kolejny
rok działalności naszych sołtysów i rad
sołeckich. Zebrania
wiejskie to dla mnie
okazja do istotnej,
bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami
naszych sołectw, naszych małych ojczyzn.
Spotkania te to skarbnica mojej wiedzy o
gminie, to podstawa
do podejmowania decyzji służących rozwojowi naszej gminy.
Spotkania te budują

społeczeństwo obywatelskie. Istotnym elementem jest dialog
społeczny – często
trudny, lecz w rezultacie przynoszący korzyści każdej ze stron
i gołym okiem widać,
że Państwa udział w
rozwoju naszej gminy,
każdego sołectwa jest
poważny o czym
świadczy udział w
zebraniach. Tak jak
dotychczas, chcę dalej
z Państwem rozmawiać o ważkich problemach, ale jednocześnie rozwiązywać i
te drobne, dotyczące
każdego z was.

Jestem otwarty na
wszelkie konkretne
propozycje z Państwa
strony i wierzę, że tylko w ten sposób będę
mógł spełniać Państwa oczekiwania .
Wyznaję niezmiennie
zasadę, że sprawowanie władzy w gminie
powinno opierać się
na dialogu z mieszkańcami. Zebrania
wiejskie, lokalne społeczności, rady sołeckie są dla mnie najlepszymi doradcami, a
ewentualna konstruktywna krytyka z ich
strony mobilizuje do
pozytywnych działań.
Oczekuję od Państwa,

od mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń
działających w naszej
gminie propozycji inwestycji na lata 2007 – 2013. Realizacja zadań
z gł as z an ych p rz ez
mieszkańców, ogólny
zarys inwestycji pozwolą przeprowadzić analizę szeroko pojętych
możliwości naszej gminy.
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Ż EGNAJ MARZANNO , OBRZYDŁA PANNO !
To niesamowite, ale nawet
dzieci mają już dość tej
zimy! W tym celu 21 marca b.r. w Szkole Podstawowej w Czernicy zorganizowano uroczysty apel na
cześć wiosny, a potem
symboliczne palenie kukły
- marzanny, uosabiającej
to, co dawno wszystkim
obrzydło, a więc szarość
dnia, pośniegowe błoto,
skutą mrozem ziemię nie
pozwalającą rosnąć nowemu życiu. Choć dzieci
podczas palenia kukły stały po kolana w śniegu, nie
wątpiły w to, że to ostatnie
podrygi złośliwej Pani Zimy. Pierwszy dzień wio-

sny naznaczony w kalendarzu jako popularny Dzień
Wagarowicza od wielu lat
obchodzony jest w czernickiej szkole jako Dzień Samorządności. Oddając w
tym dniu władzę w szkole
w ręce uczniów nauczyciele są pewni, że nikt nie
opuści murów szkoły. I
rzeczywiście, byłaby to
duża strata! Uczniowie
najstarszych klas przebierają się za nauczycieli i
nawet za nich prowadzą
lekcje (oczywiście pod
dyskretna kontrolą
"starszych kolegów"). Odmłodzone grono najpierw
przedstawia się na apelu,

wzbudzając dużo emocji i
humoru. To wspaniałe, że
niektórzy uczniowie są tak
bystrymi obserwatorami i
nauczycielskie grono może
przejrzeć się w swoich sobowtórach jak w lustrze.
Czasem ktoś ze starszych
zadawał sobie po cichu
pytanie: "Czy ja tak naprawdę wymachuję rękami?", "Czy tak wyraźnie
garbię się podczas chodzenia?", "Przecież nie noszę
tak długich, cygańskich
spódnic!". Ale uczniowie
wiedzą swoje: Jak cię widzą, tak cię piszą" i już!
Podczas tego dnia nauczyć
się mogli czegoś także sa-

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SP SZCZERBICE
Dnia 20.03.2006r. o godz.
1927 nadeszła astronomiczna wiosna. W tym
roku szkolnym uczniowie
SP Szczerbice pierwszy
dzień wiosny przywitali
śpiewająco. W szkole zorganizowano III Szkolny
Festiwal
Piosenki.
Uczniowie śpiewali piosenki dziecięce, jak również klasykę muzyki popularnej.
W każdej kategorii przyznano trzy miejsca i jedno

wyróżnienie. Wśród nagrodzonych solistów
grupy młodszej znaleźli
się: Kamil Hołek (I
miejsce), Dawid Miler
(II miejsce), Agnieszka
Pilniok (III miejsce)
oraz Julia Korbel, która
otrzymała wyróżnienie.
W grupie starszej I miejsce zdobyła Paulina
Raszczyk, II miejsce –
Aneta Mańka, III miejsce – Żaneta Bombik, a
wyróżnienie przyznano
Natalii Norek. Wszyscy
uczestn i c y
otrzym a l i
na grody wręczone
przez
Dyrekt o r a
Szkoły,
a ufun-

dowane przez Radę Rodziców. Festiwal uświetnił występ zaproszonych
gości: absolwentki naszej
szkoły – Hani Hołek oraz
pani Justyny Klimek.
Ponadto uczniowie klasy
„0” pożegnali Panią Zimę w tradycyjny sposób.
Marzannę – personifikację zimy i śmierci podpalono i wrzucono do rzeki,
wierząc, że wraz z jej
zagładą nadejdzie wiosna. Temu obrzędowi
towarzyszyły wesołe zabawy ze śpiewem oraz
wypowiadane zaklęcie:
„Marzanno, Marzanno,
odpływaj, prosimy! Nie
chcemy już więcej żadnych śladów zimy!” W
tym dniu uczniowie spędzili miło i bezpiecznie
czas tradycyjnego „Dnia
W a ga r o wi c z a ” po d
okiem wychowawców,
nauczycieli oraz rodziców.
SP SZCZERBICE

mi zastępujący nauczycieli
uczniowie. Niestety, ta nauka nie służy kształceniu
przyszłej kadry nauczycielskiej. Większość nowo praktykujących "pedagogów" z
przekonaniem stwierdziła:
"Nigdy więcej!". Mimo
ciężkiej harówki uczniowie
byli zadowoleni z siebie, a
najbardziej podobała im się
wizyta w pokoju nauczycielskim, gdzie wypili morze
kawy i objadali się ciastkami. W końcu trzeba sobie
jakoś osłodzić żywot! Mamy wszyscy nadzieję, że tak
udane powitanie wiosny
sprawi, że upodoba sobie
ona wreszcie naszą ziemię i
zagości tu na dobre.
Aleksandra Tkocz
SP Czernica

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Gaszowice
ogłasza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na
sprzedaż 12 nieruchomości
gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Czernica. Przetarg
odbędzie się w dniu 9 maja
2006r. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać
wpłaty wadium do 4 maja
2006 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem tel.(32)430 55 67.
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P O SPOTKANIACH W SOŁECTWACH … C . D . (2)
Pieniądze unijne na lata
2007-2013 nie są do
końca znane, jednak
musimy przygotować
naszą gminę do możliwości wykorzystania
unijnych pieniędzy. Nie
chcemy tak ważnej rzeczy zostawić na ostatnią chwilę. W tym roku
rozpoczniemy w naszej
gminie inwestycję „
stulecia” – budowę kanalizacji sanitarnej w
ramach programu ISPA
wspólnie z miastem
Rybnik i Gminą Jejko-

wice. Rozpoczęcie budowy sali sportowej w
Czernicy to także spełnienie postulatów wielu
mieszkańców. Tegoroczna zima bardzo
utrudniła życie mieszkańcom naszej gminy.
Nasze drogi wyglądają
tak a nie inaczej. Jeżeli
tylko pogoda pozwoli,
rozpoczniemy stosowne
prace. Za utrudnienia w
poruszaniu się po niektórych gminnych drogach serdecznie Państwa przepraszam. Zda-

ję sobie sprawę, że niewielu interesują zawiłości prawne, nieprzystająca do życia ustawa o zamówieniach publicznych
– rozumiem to. Proszę
jednak o odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości.
Życzę długo oczekiwanego wiosennego słońca,
dziękuję za udział w zebraniach wiejskich.

Informujemy, że w
dniach 24-28 kwietnia
b.r. Zakład Obsługi
Komunalnej przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych:

Z pozdrowieniami,

- 27. 04. – Szczerbice

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 – 6lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może
przyjąć dziecko, które
ukończyło 2,5 roku).
Zasady postępowania
rekrutacyjnego e przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Gaszowice.
Dzieci do przedszkola
przyjmowane są na podstawie kart zgłoszeń
( wyda wa nyc h pr ze z
przedszkole) i oddanych
do placówki przedszkolnej do końca kwietnia
2006r. z zachowaniem

następujących kryteriów:
1. w pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci 6
– letnie, które mają obowiązek odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne (rodzice dziecka
są zobowiązani dopełnić
czynności zgłoszenia
dziecka do przedszkola i
zapewnić mu regularne
uczęszczanie);
2. dzieci już uczęszczające do danego przedszkola;

- 24. 04. – Czernica
- 25. 04. – Łuków Śl.
- 26. 04. – Gaszowice

Andrzej Kowalczyk - 28. 04. – Piece
Wójt Gminy Gaszowice

Ref. Ochrony Środowiska

K RYTERIA REKRUTACJI D ZIECI DO P RZEDSZKOLI
Na terenie Gminy Gaszowice funkcjonują dwa
przedszkola, Przedszkole
w Czernicy i w Gaszowicach oraz jeden odział
przedszkolny, przy Szkole Podstawowej w Szczerbicach, do którego przyjmowane są tylko dzieci 6
– letnie.

O GŁOSZENIE

pracujących według kolejności – dzieci 5,4,3,letnie.
Przedszkole w Gaszowicach posiada 3 odziały
przedszkolne, jeden
odział nie może przekroczyć 25 dzieci, przedszkole może przyjąć ogółem 75 dzieci.
Przedszkole w Czernicy
ma 2 odziały przedszkolne, może więc przyjąć 50
dzieci.

3. dzieci matek lub ojców
samotnie wychowujących
dzieci, matek lub ojców,
wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji, na
podstawie przepisów, a
także dzieci z rodzin zastępczych;

W przedszkolach wszystkie dzieci korzystają z
dwóch
posiłków
(śniadanie i obiad), stawkę żywnościową na posiłek ustala rada Rodziców
danego przedszkola.

4. dzieci obojga rodziców

Dyrekcja Przedszkoli

Lista dzieci przyjętych
będzie ogłoszona w
przedszkolu w dniu
15.05.2006r.

P OSESJA Z U MOWĄ
Zmiana ustawy o odpadach wprowadziła szereg
zmian w prawodawstwie
dotyczącym czystości i
porządku w gminach.
Nowe zmiany dotyczą w
szczególności właścicieli
oraz zarządców nieruchomości. Obowiązkowymi
wymogami stało się posiadanie umów na wywóz
odpadów stałych oraz
ciekłych oraz udokumentowanie wykonywania
tych czynności.
Nieruchomość należy wyposażyć w urządzenia służące
do gromadzenia odpadów
stałych i ciekłych. Wyżej
wymienione umowy należy spisać z firmami posiadającymi stosowne
zezwolenie Wójta Gminy.
Urząd Gminy prowadzi
ewidencję zawartych
umów. Przypominamy
więc o spisaniu umów
ponieważ w przypadku
kontroli nieruchomości
umowy będą wymagane.
GCI

I NFORMATOR G MINNY

S TR . 4

W IOSENNA P IELĘGNACJA D RZEW
Wiosną zaczynamy porządkować nasze posesje. Wielu z nas stwierdza, że drzewa i krzewy
w aktualnym stanie
przestały dla nas mieć
walory dekoracyjne,
bądź też po długiej zimie obumarły lub są
zniszczone. Prace pielęgnacyjne, a także wycięcie drzew owocowych
oraz drzew i krzewów
do 5 lat mieszkańcy mogą wykonywać bez zezwoleń. Natomiast wycinka drzew zniszczonych i obumarłych związana jest z wydaniem
decyzji administracyjnej. Właściciel nieruchomości składa wniosek do
Wójta Gminy o wydanie
zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów. Załącznikami do wniosku
są:

- tytuł prawny do dysponowania terenem, na
którym rośnie drzewo
lub zgoda właściciela
nieruchomości,
- szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją
drzew lub krzewów
wnioskowanych do wycinki,
- oświadczenie czy
wnioskodawca jest osobą fizyczną czy też
przedsiębiorcą.
Wniosek można pobrać
w Referacie Ochrony
Środowiska, pokój 02.
Opłata skarbowa to 5zł
za wniosek oraz 0,50zł
za każdy załącznik.
Za wydanie decyzji administracyjnej osoba
fizyczna ponosi opłatę
skarbową w wysokości

I

K RZEWÓW

20zł. Przedsiębiorcy
zaś ponoszą
opłatę
z
tytułu usunięcia drzewa w zależności
od
obwodu
oraz gatunku drzewa
lub
powierzchni
krzewów
p r zew id ywanych do
usunięcia.
Usunięcie
drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia
grozi nałożeniem wysokich kar finansowych dla
właściciela nieruchomości. Dlatego decydując
się na zasadzenie drzew
lub krzewów, musimy

Ż YŁ W ŚRÓD NAS : F RANCISZEK S TĘPIEŃ
Franciszek Stępień urodził się 3 grudnia 1945
roku w Brzostku. Po zakończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole
Budowlanej w Częstochowie. W 1963 roku podjął
pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Budowlano –
Przemysłowym z siedzibą
w Katowicach. Od 1967
roku kontynuował pracę
w KBO „Row” Rybnik.
W 1978 roku ukończył
Technikum Budowlane w
Wodzisławiu Śl. W latach
1992 do 1995 pracował w
Towarzystwie Budowlanym oraz RPBI Rybnik.
W roku 1995 został za-

trudniony w Urzędzie
Gminy Gaszowice na stanowisku Inspektora d/s
budownictwa, a następnie
Kierownika Referatu Gospodarki Publicznej i Inwestycji. Całą swoją drogę zawodową wiązał z
budownictwem. Za swą
działalność zawodową
został uhonorowany odznakami resortowymi i
dyplomami uznania. To
właśnie pod jego nadzorem na terenie Gaszowic
zostały zrealizowano inwestycje, które zmieniły
oblicze naszej Gminy.
Wybudowano Szkołę
Podstawową w Czernicy,
salę gimnastyczną przy

przewidzieć w jakim
celu chcemy to zrobić,
ponieważ nie zawsze ich
usunięcie jest dla właściciela lekkie, łatwe
i przyjemne.
Ref. Ochrony Środowiska

KIERMASZ

SP w Szczerbicach. Rozbudowano Gimnazjum w Piecach o segment dydaktyczny i salę gimnastyczną.
Jeszcze długo mieszkańcy
Gminy Gaszowice będą
korzystali z infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej, która powstała pod
czujnym okiem Franciszka.
Ośrodek Kultury i Sportu
w Gaszowicach zaprasza
na wystawę i kiermasz roślin ozdobnych i ogrodowych w dniach 30 kwietnia
i 01 maja b.r. w godzinach
od 900 do 1800. Podczas
kiermaszu będzie można
zakupić sadzonki roślin i
krzewów. Wstęp na wystaOKiS
A.K. wę 2 zł.

Zmarł 5 marca 2006 roku
w wieku 60-ciu lat. My
jego przyjaciele i współpracownicy będziemy
przede wszystkim wspominać go jako wspaniałego
człowieka zarówno na
płaszczyźnie zawodowej,
jak i prywatnej.
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
- zebrania wiejskie wszystkich sołectw,

- 9.03 spotkanie z przedstawicielami Gminy Jejkowice,
Straży Miejskiej z Rydułtów, Policji z Gaszowic i Rybnika
w sprawie rozszerzenia działalności straży miejskiej na
tereny gmin Gaszowice i Jejkowice,

- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP – Gaszowice, Łuków
Śl. i Szczerbice,

- 13-14.03 konferencja w Ustroniu poświęconej roli samorządu w życiu naszego regionu,

- spotkania z przedstawicielami banków w celu poznania ofert
skierowanych do samorządów,

- 16.03 narada z dyrektorami szkół i przedszkoli,

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

- 20.03 spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Religią,

- prowadzenie lekcji w gimnazjum nt. działalności samorządu ,

- 21.03 spotkanie sołtysami,

- 2.03 spotkanie w Starostwie Powiatowym nt. dożynek powiatowych organizowanych w Gminie Gaszowice,

- 23.03 spotkanie z przewodniczącą Rady Kobiet w sprawie organizacji pokazu potraw wielkanocnych,

- 3.03 spotkanie robocze z przedstawicielami wszystkich organizacji naszej Gminy w sprawie organizacji dożynek gminnopowiatowych,

- 27.03 spotkanie z przedstawicielami Funduszu Beskidzkiego w celu omówienia oferty „funduszu norweskiego”,

- 8.03 obchody 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich
w Gaszowicach,

- 28.03 wyjazd do Zebrzydowic w celu zapoznania się z
technologią pracy oraz problemami funkcjonowania tamtejszej oczyszczalni ścieków,

N OWE W ŁADZE OSP
W dniach 27 luty a także
5,12 i 19 marca b.r. w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
Gminy Gaszowice, odbyły
się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Na
zebraniach została podsumowana działalność Zarządów za okres minionej
kadencji. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności , sprawozdań finansowych oraz sprawozdań

Komisji Rewizyjnych za
2005 rok Zarządy z poszczególnych jednostek
otrzymały absolutorium.
Następnie w jawnym głosowaniu druhowie jednogłośnie powierzyli prowadzenie jednostki OSP Gaszowice Zarządowi w dotychczasowym składzie
pod kierunkiem prezesa
Druha Szymona Korbel.
Natomiast w OSP Czernica nastąpiły zmiany w

składzie Zarządu tj. zastępcy naczelnika, sekretarza oraz członka Zarządu.
Dotychczasowy prezes
druh Jerzy Kawulok będzie przewodniczył Zarządowi przez następną kadencję. W OSP Łuków
zmieniono skarbnika i
poszerzono skład Zarządu
o jednego członka. Pozostali członkowie Zarządu
bez zmian na czele z prezesem druhem Francisz-

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WUSHU
W dniu 19 marca 2006
roku, grupa zawodników
Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki
„Tao”, wyłoniona po
lutowym turnieju wewnętrznym w Radlinie,
po raz pierwszy uczestniczyła w zawodach
ogólnopolskich. Był to
Ogólnopolski Turniej
WuShu o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Turniej ten, współorganizo-

wany prze Polski Związek WuShu, stanowił
etap eliminacji do kadry
Polski WuShu.
Z ramienia Stowarzyszenia Dalekowschodnich
Sztuk Walki „Tao” wystartowało 25 zawodników. Byli to przedstawiciele obu płci w wieku
od 7-23 lat.
Ogółem stowarzyszenie
„Tao” zdobyło 23 meda-

le, w tym: 13 złotych, 5
srebrnych i 5 brązowych. Rywalizacja sportowa była na bardzo wysokim poziomie, stąd
tym większy sukces naszych debiutantów. Serdecznie podziękowania za
pomoc w organizacji wyjazdu firmie „Kryza-plast
Henryk Kamiński” z Mikołowa oraz Wójtowi
Gminy Gaszowice.
Edyta Pawlak-Barszowska

kiem Niesobskim. W
OSP Szczerbice dokonano dużych zmian w składzie Zarządu. Zmieniono
prezesa i naczelnika oraz
ich zastępców, sekretarza,
gospodarza oraz poszerzono Zarząd o jednego
członka. Prezesem został
wybrany druh Witold
Ryszka, który w poprzednim zarządzie pełnił funkcję sekretarza.
E.K.

PODZIĘKOWANIA
Ochotnicza Straż Pożarna Czernica składa
podziękowania PZU
S.A Inspektorat w
Rybniku za przyznanie dotacji na realizację zadania prewencyjnego tj. zakup
motopompy szlamowej, która zostanie
wykorzystana dla potrzeb mieszkańców
gminy Gaszowice.
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INFORMUJEMY
Odziały banków oraz punkty kasowe
mieszczące się w tutejszym Urzędzie
czynne są przez cały tydzień w godzinach: Bank Spółdzielczy – 730-1430,
Getin Bank – 800-1500, PKO – 830-1530,
sobota nieczynne.
Ośrodek Zdrowia w Gaszowicach: od
poniedziałku do piątku 700-1800, tel.:
43-05-570.
Ośrodek Zdrowia w Czernicy, Zespół
Lekarza Rodzinnego: od poniedziałku
do piątku 800-1800, tel.: 43-05-213.
Po godz. 1800 pacjenci ośrodków
przyjmowani są przez Ambulatorium
znajdujące się w budynku Pogotowia
Ratunkowego w Rydułtowach przy ul.
Plebiscytowej, tel.: 45-78-209.
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

CO

G ODZINY U RZĘDOWANIA
Informujemy mieszkańców, że
aby załatwić sprawę lub złożyć wniosek w tutejszym
Urzędzie Gminy należy to
uczynić w następujących godzinach: poniedziałek – 7301600, wtorek – czwartek – 7301530, piątek – 730-1500. Jednocześnie informujemy mieszkańców, iż istnieje możliwość
bezpośredniego kontaktu telefonicznego z konkretnym referatem Urzędu Gminy (tabela
obok), wciąż można korzystać
z numerów centrali Urzędu tj.
tel.(32)4305567, (32)4305593.
Zakład Obsługi Komunalnej
jest czynny: poniedziałekpiątek w godzinach 700-1500,
nr tel. (032)4305463.

Tenisiści II ligi zakończyli cykl rozgrywek
2004/2005. W obecnym
sezonie 2005/2006 drużyny II ligi tenisa stołowego zostały podzielone
na dwie grupy: Północ i
Południe po 8 drużyn.
Dąb Gaszowice znalazł
się w grupie Południe i
po rozegraniu rundy rewanżowej, drużyna uplasowała się na piątym
miejscu w swojej grupie.
W 14-stu meczach drużyna odniosła 5 zwycięstw, 8 porażek oraz
jeden mecz zremisował.
Dąb Gaszowice rozegra
w dniach 21.04. i 28. 04
2006 r. dwumecz z dru-

Działalność gospodarcza
Referat Meldunkowy
Urząd Stanu Cywilnego
Rolnictwo
Referat Finansowy
(wymiar podatków)
Referat Finansowy
(księgowość)
Referat Ochrona środowiska, GCI
Opieka Społeczna
Zespół Obsługi Szkół i
Przedszkoli
Zakład Obsługi Komunalnej

NR TEL.
4327140
4327141
4327155
4327158
4327145
4327147
4327146
4327151
4327152
4327154
4327144
4306247
4327157
4305584
4305463

Zaproszenie
Dnia 9.04.2006r. w godz. od 14.00 do 18.00 w Ośrodku Kultury
„Zameczek” w Czernicy odbędzie się pokaz potraw wielkanocnych organizowany przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,
Gminną Radę Kobiet oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

SŁYCHAĆ W

TENIS STOŁOWY

REFERAT
Sekretariat
FAX
Referat ds.Inwestycji

L KS - IE D ĄB G ASZOWICE

żyną KS „Przyszłość”
Rogów. Stawką dwumeczu będzie 9-te miejsce w
ogólnej klasyfikacji II
ligi. W naszej drużynie
najskuteczniejszym zawodnikiem był Brawański
Piotr. Drużynę prowadził
trener-instruktor tenisa
stołowego – Zygmunt
Laska. Drużyna młodzieżowa, występuje w IV
lidze, po rundzie jesiennej
zajmuje II miejsce.

Przy wydatnej pomocy
sponsorów doposażono
sale Opisu. Zarząd LKS
„Dąb” Gaszowice składa serdeczne podziękowanie Urzędowi Gminy
Gaszowice oraz spon-

sorom, dzięki którym Dębu wywalczyła w 3
możliwe było osiągnię- kolejce 5 punktów i zajmuje 16-ste miejsce.
cie tego zamierzenia.
W roku 2006 „Dąb”
Gaszowice założył najmłodszą grupę adeptów
tenisa
stołowego
(żaków) z klas szkoły
podstawowej w hali
OKiS-u.

H.B.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gaszowicach prosi o zgłaszanie par małżeńskich które w 2006 roku obchodzą
50-lecie, 55-lecie, 60SKAT SPORTOWY
lecie pożycia małżeńSekcja skata sportowego skiego.
występuje w III lidze, w Zgłoszenia przyjmuje
grupie B. W 3 kolejce Urząd Stanu Cywilnego
pierwsza drużyna Dębu w Gaszowicach pok. nr.
zajęła 12 punktów i zaj- I piętro w terminie do
muje II miejsce w swojej 15.04.2006r.
grupie ze stratą 1 punktu
do lidera w gronie 20-stu Telefon (32)4305593 lub
drużyn. Druga drużyna (32)4327146.

