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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W IOSENNE P ORZĄDKI
wym i początkiem wiosny.

jest coraz czystsza i ład-

nych mieszkańców w walce z

Gdy tylko

pogoda na to

niejsza. Smutnym faktem

tymi, którzy zakłócają nasz

pozwoliła

nasze

jest również to, że wraz z

porządek publiczny i niszczą

nadejściem wiosny obu-

nasze wspólne mienie. Życzę

naprawy dziur w drogach.

dzili

gminni

Państwu dużo wiosennego

Robimy to masą asfaltową,

WANDALE. Powyrywane

słońca i wierzę, że Wasz

zaś na drogach grunto-

kwiaty, skradzione i poła-

udział we współdecydowaniu

wych tłuczniem i żużlem.

mane drzewa, powywraca-

o losach naszej gminy jest

Drodzy mieszkańcy!

Sukcesywnie staramy się

ne znaki drogowe i kosze

konieczny i pozwoli nam

Wreszcie nadeszła długo

usuwać ślady zimy.

na śmieci to tylko przykła-

osiągnąć sukces.

oczekiwana wiosna – czas

Dziękuję wszystkim tym,

zostały

„ładowania nowych akumulatorów”.

służby

skierowane

do

którzy zabrali się ochoczo

Promienie

do porządkowania swoich

wiosennego słońca pozwa-

posesji i terenów wokół

lają z większym optymi-

nieruchomości. Sukcesem

zmem spojrzeć na otacza-

zakończyła

się

kolejna

jący nas świat. Tegoroczna

zbiórka odpadów wielko-

zima była długa i ciężka

gabarytowych. Dzięki tej

dla nas wszystkich. Pragnę

akcji mogliśmy za darmo

więc, jeszcze raz przepro-

pozbyć się wielu zbędnych

sić wszystkich mieszkań-

rzeczy.

ców

sprawiają, że nasza gmina

za

niedogodności

Takie

działania

się

także

dy śladów zostawionych
przez

grasujących

nocą

Andrzej Kowalczyk

łobuzów. Apelujemy do
rodziców,

dziadków

o

W TYM NUMERZE :

większą kontrolę nad poczynaniami naszej mło-

G IMNAZJUM

dzieży. Naprawa zniszczo-

PIECACH

nych elementów, dodatkowe sprzątanie to przecież
pieniądze,

które

przeznaczyć na coś nowego. Liczę

na

Urząd Gminy Gaszowice wraz z Ośrodkiem Kultury Zameczek w Czernicy

na Majowy Koncert muzyki starodawnej
w wykonaniu zespołu „IL SOSPIRO”

Bilety w cenie 10,00 zł do nabycia w OK Zameczek
(w cenie biletu poczęstunek).

2

W IEŚCI Z SP
G ASZOWICE

2

G DZIE T WÓJ
K OSZ?

3

wsparcie

ZAPROSZENIE
zapraszają w dniu 28 maja 2006r. o godz. 17.00

W

można

wszystkich odpowiedzial-

związane z okresem zimo-

Wójt Gminy Gaszowice

K ONKURS NA N AJ- 3
PIĘKNIEJSZY O GRÓD

K ONCERT P IEŚNI
S AKRALNEJ

4

K ULINARNE
D ZIEDZICTWO

4

K ONKURSY
E KOLOGICZNE

5

I NFORMATOR G MINNY

S TR . 2

G IMNAZJUM W P IECACH
Do gimnazjum uczęsz- kształtowanie

wśród

nych

i

wielu

innych.

zawody pływackie , turniej

czają uczniowie nie tylko uczniów poczucia bezpie-

Uczniowie mają możli-

tenisa

z terenu naszej Gminy. czeństwa oraz pewności

wość rozwijania zaintere-

ców, zawody w piłce ko-

Do dyspozycji uczniów uzyskania

pomocy

sowań na zajęciach poza-

szykowej, siatkowej, ręcz-

mamy nowoczesną salę trudnych

sytuacjach.

lekcyjnych.

nej. Zostaliśmy laureatami

w

Na

kółku

stołowego

chłop-

gimnastyczną z szatniami Uczniowie osiągają suk-

dziennikarskim uczniowie

Wojewódzkiego

i prysznicami. Przy szko- cesy w konkursach języka

redagują gazetkę szkolną

Biblijnego, Ogólnopolskie-

le znajduje się duże bo- polskiego,

„ Głos zza pieca ”. Szkoła

go Festiwal Kolęd i Pasto-

isko sportowe. „ Integru- nych, biologicznych, bi-

często

wy-

rałek, Konkursu Piosenki

jemy się w bezpiecznej blijnych, turniejach sza-

cieczki turystyczno – kra-

Turystycznej, I Integracyj-

szkole” – to główny cel chowych,

sportowych,

joznawcze. Wygrywamy

nego Przeglądu Widowisk

programu wychowawcze- festiwalach

wokalno

w

zawodach

Jasełkowych, Dyktanda – I

drużynowe

etap szkolny, itp. W naszej

matematycz-

go, którego zadaniem jest muzycznych,

–

plastycz-

organizuje

różnych

sportowych:

Konkurs

szkole każdy może znaleźć

W IEŚCI

Z

SP G ASZOWICE

miejsce dla siebie gdzie

W Szkole Podstawowej w

do 27.04.06r. Przez cały

międzynarodowego kon-

może rozwijać swoje umie-

Gaszowicach

wyłoniono

ten okres prowadzona

kursu internetowego "My

jętności i zainteresowania.

zwycięzców

szkolnego

była zbiórka makulatury

School is Cool". Zapra-

literackiego

oraz tworzyw sztucz-

szamy

pt.:”Anioł Stróż w moim

nych. Za uzyskane środ-

www.myschooliscool.pl.

życiu”. Spośród wszyst-

ki

Główną nagrodę - 1000$

kich złożonych prac wy-

zakupiona

brano najlepsze, które zo-

zwierząt ze schroniska w

stały przesłane do konkur-

Rybniku.

su regionalnego. Laureata-

część zebranych pienię-

Głosowanie potrwa do 2

prezy: występy Drużyny

mi etapu szkolnego zosta-

dzy zostanie przezna-

czerwca 2006r. do godzi-

Kuszniczej, pokazy KUNG-

li: Agnieszka Świenty kl.

czona

utworzenie

ny 24.00. Prosimy zatem

FU WU-SHU, Romeo i Ju-

VIb, Judyta Szymik kl.IV,

rezerwatu dla ptactwa

o oddawanie głosów na

lia po śląsku” w wykonaniu

Gracja Janyga kl.VIb, Ma-

wodnego

naszą szkołę!

koła

teusz Szefer kl.IIIa.

ogólnopolskiej

konkursu

pieniężne

na

zostanie

karma

dla

Pozostała

w

ramach

na

stronę

Gimnazjum Piece
FESTYN W GIMNAZJUM !

Serdecznie zapraszamy na
festyn, który odbędzie się

- otrzyma szkoła, która

27 maja 2006 roku o godz.
zdobędzie najwięcej gło- 1600 na boisku Gimnazjum
sów wśród internautów. w Piecach. Program im-

Nie ma

teatralnego

gimna-

występy

zespołu

akcji

ograniczeń co do ilości

zjum,

związanej z Programem

oddanych głosów - gło-

„SINGERS” oraz Hani Ho-

Ochrony Bociana Białe-

sujcie

łek, występ Ślązaczki roku,

go.

Wszystko

FAJNA SZKOŁA

rękach!!!

prowadzono szereg inicjatyw, które trwały od 20.04

Szkoła przystąpiła do

EKO TYDZIEŃ
W związku z obchodami
Dnia Ziemi w szkole prze-

codziennie.
w

waszych

zawody sportowe, zabawa
taneczna.

SP GASZOWICE

Rada Rodziców,
Nauczyciele i Uczniowie
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G DZIE T WÓJ K OSZ ?
Zgodnie

z

ustawą

o

utrzymaniu czystości i
porządku w gminach na
terenie naszych nieruchomości od kilku lat powinny stać pojemniki na odpady stałe. Jest to bardzo
ważne, ponieważ dzięki
temu nie odnotowujemy
wzrostu liczby dzikich
wysypisk

a

przede

wszystkim wokół NAS

jest czyściej.

szowice 232 na ogółem ułatwi

przeprowadzenie

674 domostw, Szczerbice kontroli. Chcemy także
153 na ogółem 496 do- poinformować,

że

w

Od października ubiegłego

mostw, Łuków 63 na ogó- związku z nowymi zapi-

roku prowadzimy rejestr

łem 179 domostw, Piece sami w ustawie, worki

umów spisanych z firma-

90 na ogółem 240 do- do segregacji odpadów

mi odbierającymi odpady

mostw. Właścicieli takich (wraz z harmonogra-

stałe. Aktualnie spisane są

nieruchomości informuje- mem ich odbioru) ode-

1432 umowy na około

my,

2120 budynków z terenu

czerwca

gminy. Bardzo dużo pose-

sprawdzanie posesji. Fir- ście umowy na odbiór

sji pozostaje jednak bez

my komunalne przesyłają odpadów.

„kosza”: Czernica 160 na

co miesiąc aktualne wyka-

ogółem 531 domostw, Ga-

zy spisanych umów co

że od miesiąca brać należy w firmie z
rozpocznie

się którą

Państwo spisali-

Referat Ochrony Środowiska

K ONKURS : „N AJŁADNIEJSZY O GRÓD W G MINIE G ASZOWICE ”
Celem konkursu jest pod-

posesji do uczestnictwa w

przedstawiciele

niesienie estetyki terenów

konkursie dokonuje jej

Gminy Gaszowice i So-

czych, estetyka obejścia,

prywatnych, poprawa sta-

posiadacz przez złożenie

łectw Gminy Gaszowice.

ogrodzenie, drogi dojaz-

nu sanitarno – higienicz-

w Urzędzie Gminy Ga-

Wyróżnione

dowe, czystość otoczenia,

nego, mobilizowanie spo-

szowice pisemnej deklara-

otrzymają nagrody pie-

itp.);

łeczeństwa w działaniach

cji według wzoru stano-

niężne lub rzeczowe w

części ogrodniczej i po-

na rzecz miejscowości, a

wiącego załącznik nr 2 do

kwocie: 500 zł za I miej-

siadanie kompostownika

także ocena praktycznej

regulaminu konkursu, do

sce, oraz 300 zł i 200 zł

na odpady organiczne;

realizacji uchwały Rady

dnia 30 czerwca 2006r.

za miejsca II i III. Wszy-

część wypoczynkowo –

Gminy

Terminarz

scy uczestnicy konkursu

ozdobna (rabaty kwiatowe,

Gaszowice

sprawie

w

konkursu:

Urzędu

posesje

zabudowań

gospodar-

zagospodarowanie

ogródek

skalny,

szczegółowych

czerwiec - przyjmowanie

otr zymaj ą

zasad utrzymania czysto-

zgłoszeń uczestnictwa w

uczestnictwa.

Ogrody

ukwiecenie tarasów, bal-

ści i porządku na terenie

konkursie;

(posesje) będą oceniane

konów, plac zabaw dla

według

następujących

dzieci, itp.); dbałość o

kryteriów: wygląd ogól-

zharmonizowanie z oto-

gminy.

Uczestnikiem

konkursu może być każdy

lipiec – sierpień - lustracje posesji ,

dyplomy

ny – czystość, estetyka i

czeniem, zachowanie tra-

mieniu pojęcia: „Ogród –

wrzesień - ogłoszenie wy-

zagospodarowanie

dycyjnych form w archi-

obszar zabudowany bu-

ników

oraz

wręczenie

czenia; stan techniczny i

tekturze,

dynkiem

mieszkalnym

nagród

i

wyróżnień.

estetyka budynków; wy-

na estetykę wsi.

lub budynkiem mieszkal-

Ogrody

będą

nym

przez komisję, w której

sanitarnych;

skład

części gospodarczej (stan

posiadacz ogrodu w rozu-

i

gospodarskim”.

Zgłoszenia zagrody lub

będą

oceniane

wchodzić

oto-

posażenie i stan obiektów
estetyka

oddziaływanie

Referat Ochrony Środowiska
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XI G ASZOWICKI K ONCERT P IEŚNI S AKRALNEJ CHÓRU „ B EL C ANTO ”
Koncert odbył się w Ko- Chór „Echo”- Biertułto-

kwiatów. Na zakończenie

„talentów”, które należy-

ściele p.w. św.Jacka w wy; Chór „Moniuszko” z

zabrał głos proboszcz tu-

cie rozwijają. Nawiązał

Radoszowach. Na koncert Czyżowic;

„Bel

tejszej parafii. Nie szczę-

również do tekstu utworu:

złożyły się występy na- Canto” – Gaszowice. Pu-

dził słów uznania dla

„Zatrzymaj się na chwilę”

stępujących

zespołów: bliczność gorąco oklaski-

śpiewaków.

Porównał

mówiąc, że do tej pieśni

Chór „Nowa Et Vetera wała wszystkie wykony-

umiejętności

wysiłek

nie trzeba żadnego ko-

2003”- Jastrzębie Zdrój, wane pieśni, a dyrygen-

dyrygentów i chórzystów

mentarza, gdyż jest on

Chór „ Seraf” – Rybnik; tom wręczono wiązanki

do

zrozumiały i przekonywu-

Chór

i

ewangelicznych

jący.
Każdy Koncert, a więc i
ten ostatni, uczy nas, że
śpiew ma wielką moc
rozpalania ludzkich serc.
A to sprawia, iż wielbią
Boga

w

modlitwie

z

większym i bardziej żarliwym zapałem.
Adelajda Porembska

N ASZE K ULINARNE D ZIEDZICTWO
Gminny Związek Rolni-

ności kulinarne. Prześciga- mazurków, zajęcy, baran-

ków Kółek i Organizacji

ły się w swoich pomysłach ków i bab, aż do sałatek,

Rolniczych wraz z Gminną

na najpiękniej udekorowa- potraw mięsnych, kiełbasy,

Radą Kobiet, Kołami Go-

ny stół, na którym znajdo- szynek, żurków, paschy czy

spodyń Wiejskich Gminy wały się różne potrawy, śledzi. Gospodynie koloroGaszowice zorganizował w począwszy od wypieków: wały jajka,
Niedzielę

Palmową

w

„Zameczku” w Czernicy
pokaz potraw Wielkanocnych, nad którym patronat
objął Wójt Gminy Gaszowice Pan Andrzej Kowalczyk. Członkinie Kół Go-

a na środku

stołu stały pięknie malowane i skrobane pisanki. W
wystawie tej brały również
udział członkinie K.G.W.
Jejkowice, prezentując swoje

potrawy.

Wszystkie

członkinie wystąpiły w strojach śląskich, co dodawało
uroku całej imprezie. Komisja oceniająca wystrój stołów

i

potraw

przyznała

wszystkim dyplomy, doceniając pracę i umiejętności
kulinarne naszych gospodyń.

spodyń Wiejskich zaprezentowały swoje umiejęt-

Helena Szewczyk
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W kwietniu i maju 2006r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:

- 8.04 spotkanie informacyjne w Gimnazjum w Piecach, dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej
Gminy;

- 3.04 spotkanie robocze w sprawie organizacji dożynek
powiatowo-gminnych;

- 9.04 pokaz potraw wielkanocnych i pisanek w
Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
Gmin Gaszowice i Jejkowice;

- 3.04 spotkaniu z Wojewodą Śląskim oraz przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;
- 4.04 spotkanie z firmami odbierającymi odpady;
- 6.04 narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
- 7.04 spotkanie robocze z sołtysami;
- 7.04 Zgromadzenie Ogólne Subregionu Zachodniego,
w sprawie m.in.: budowy drogi Racibórz-Pszczyna, budowy odcinka autostrady A1 (Gliwice-Chałupki);

- 13.04 spotkanie z Wojewodą Śląskim na temat
konsultacji w sprawie Narodowego Planu Rozwoju;
- 20.04 spotkanie zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w sprawie dożynek powiatowych;
- 24.04 objazd dróg gminnych po okresie zimowym
- 5.05 obchody 85 rocznicy III Powstania Śląskiego
w Jankowicach.

- 8.04 dni skupienia dla samorządowców w Rybniku;

K ONKURSY E KOLOGICZNE
SP

S z c z e r b i c e ta, Jejkowice, III m-ce II m-ce Beata Szewczyk, Paweł Mrozek, Piece.

Na przełomie kwietnia i

I m-ce Joanna Mazurek,

maja, Urzędy Gmin Ga-

SP

szowice i Jejkowice prze-

II m-ce Krzysztof Wala-

S P

prowadziły szkolne kon-

sik,

III m-ce Izabela Zielińska,

kursy ekologiczne. Poni-

III m-ce Mateusz Konsek

SP Jejkowice.

żej przestawiamy listę

SP Szczerbice

Test

laureatów:
Test dla Klas I-III
I m-ce Magdalena Goworowska, SP Szczerbice,
II m-ce Przemysław Riedel,

SP

Jejkowice,

III m-ce Michał

Cedzi-

woda, SP Gaszowice.

Gaszowice

SP

Czernica

C z e r n i c a

W dniu 27 kwietnia b.r.
został

zorganizowany

dzień ekologiczny dla

dla

Konkurs Plastyczny IV-VI

Gimnazjum przedszkolaków z terenu
I m-ce Patrycja Szymura, Gminy Gas zowice.

I m-ce Anita Franosz,

Piece, II m-ce Iwona Firu- Zwycięscy poszczególnych

kate-

gorii otrzymali

atrak-

cyjne nagrody a pozostali uczestnicy nagro-

Konkurs Plastyczny I-III
I m-ce SP Gaszowice
II m-ce SP Jejkowice

dy pocieszenia i poczęstunek.

III m-ce SP Szczerbice
IV m-ce SP Czernica.
Test

dla

Klas

IV-VI
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MAJOWO-CZERWCOWY

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

KALENDARZ IMPREZ:

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza

Komisja Weteranów Pracy
Górniczej organizuje dla emerytów (i nie tylko) w dniach
3.09-l2.09.2006r. l0-cio dniowe
wczasy na mazurach w miejscowości Młynik nad pięknym
jeziorem Gielądzkim (16 km od
Mrągowa). Koszt wczasów wynosi 750 zł.. Zapisy prowadzi i
wszelkich informacji udziela
Przewodniczący Komisji Jerzy
Kawulok tel. 32/ 430-54-06

27.05 – Festyn Szkolny Gimnazjum w
Piecach., rozpoczęcie o godz. 16.00

trzeci przetarg ustny nieograni-

28.05 – Festyn z Okazji Dnia Dziecka
odbędzie się na boisku Gimnazjum w
Piecach, rozpoczęcie o godz. 16.00

mości gruntowych niezabudowa-

czony na sprzedaż 6 nierucho-

nych położonych w miejscowo-

28.05 – Koncert na „Zameczku” w Czer- ści Piece. Przetarg odbędzie się
nicy , rozpoczęcie o godz. 17.00
w dniu 19 czerwca 2006r. Oso02.06 – Nadanie Imienia Gimnazjum w
00
by zainteresowane kupnem winPiecach, rozpoczęcie o godz. 16.
03.06 – Festyn Szkolny w Gaszowicach, ny dokonać wpłaty wadium do
rozpoczęcie godz. 16.00
13.06.2006r. Dodatkowe infor04.06 – Festyn w Łukowie Śl. odbędzie
macje można uzyskać osobiście
się przy OSP, rozpoczęcie o godz. 16.00
w pok. 20 lub pod numerami tel.
10.06 – Festyn Szkolny w Szczerbicach,
rozpoczęcie o godz. 16.00
32/430-55-67, 32/432-71-51.
Referat ds.Gospodarki Gruntami

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

OGŁOSZENIE
Ośrodek Kultury i Sportu w
Gaszowicach wydzierżawi korty tenisowe. Zainteresowanych
prosimy o kontakt w godzinach
8.00-16.00 pod numerem
tel.32/430-54-85.

75 LAT OSP ŁUKÓW
W dniu 4 czerwca z okazji 75 rocznicy utworzenia OSP w Łukowie
o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Św. oraz poświęcenie i
przekazanie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców dla OSP
Łuków. Następnie rozpocznie się część oficjalna i artystyczna, czyli
festyn w ciekawej obsadzie z wielu atrakcjami. Szczegółowy program festynu będzie ogłoszony w mediach i na plakatach.. Zarząd OSP

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

K ONKURSY S TRAŻACKIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Oddziału Gmin- grupie szkół gimnazjal- ce nadesłali Anna Makarnego Związku Ochotni- nych I miejsce zajął Piotr ska, Sandra Choroba oraz
czych Straży Pożarnych Biernacki z Łukowa Ślą- Marzena Gembalczyk. W
w Gaszowicach zorgani- skiego. Oba zwycięzcy grupie klas I-IV zakwalizował w Łukowie Ślą- reprezentowali
skim gminne eliminacje Gaszowice

w

gminę fikowano prace Katarzyelimina- ny Nowak, Aldony Po-

Rada

Sołecka

Szczerbicach

w

zwraca

się do ludzi dobrej woli o pomoc materialną i
fizyczną mieszkańco-

Ogólnopolskiego Turnie- cjach powiatowych gdzie stawka oraz Zuzanny Mi-

wi Szczerbic panu Eu-

ju Wiedzy Pożarniczej, w w swych grupach zajęli chalik. W grupie klas IV-

geniuszowi

których

zamieszkałemu

uczestniczyli trzecie miejsce. Ponadto VI zakwalifikowano pra-

uczniowie szkół podsta- zorganizowano eliminacje ce
wowych

i

gimnazjal- gminne

nych. Pierwsze miejsce stycznego

Kostka

Szczerbice ul. Rado-

pla- oraz Martiny Kołek. Na-

szowska 64 (telefon

tematyce sze dzieci i młodzież bar-

032 4306643) któremu

konkursu
o

w kategorii szkół podsta- przeciwpożarowej.
wowych

zajął

Magdaleny

Mrozek

W dzo chętnie uczestniczą w

Marcin najmłodszej grupie przed- konkursach organizowa-

Czogała z Szczerbic. W szkolaków najlepsze pra- nych przez strażaków. JK

w dniu 28.04.2006 r.
spłonęła stodoła.

