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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W YBORY S OŁTYSÓW , R AD S OŁECKICH
W związku z kończącą
się kadencją Sołtysów,
Rad Sołeckich oraz
Komisji Rewizyjnych
działających przy sołectwach w latach 2003-2007 składam serdeczne podziękowania
w imieniu Swoim oraz
Rady Gminy Gaszowice za pracę włożoną
w rozwój sołectw oraz
pomoc w realizacji
wspólnych zadań i celów.
Andrzej Kowalczyk
Wójt Gminy Gaszowice

Krystyna Mandrysz

Stanisław Procek
Piece

Władysław Abczak
Gaszowice

Sołtys:

Sołtys:

Gabriela Oślizło

Czesław Kasperzec

Rada Sołecka:

Rada Sołecka:

Jadwiga Salwiczek

Róża Śmieja

Witold Labus

Zygmunt Śmieja (Śp.†)

Stanisław Górecki

Jan Toman (Śp.†)

Stefan Rojek

Hubert Wengierski

Komisja Rewizyjna:

Robert Kiecka

Aleksander Hryniewicki

Kazimierz Bieroński

Józef Korbel

Komisja Rewizyjna:

Józef Zdziebczok

Agata Bierońska
Poniżej przedstawiamy
składy osobowe kończą- Jan Nieszporek
cych kadencję rad sołec- Damian Krause
kich.
Łuków Śląski
Czernica
Sołtys:
Sołtys:
Adam Grzelec
Małgorzata Witek
Rada Sołecka:
Rada Sołecka:
Teresa Zdrzałek
Danuta Paulus
Jan Procek
Roman Kubek
Tadeusz Pyszny
Romuald Kowalski
Joachim Dunkel
Czesław Lampert
Marian Sala
Ryszard Jacek
Franciszek Niesobski
Andrzej Klyszcz
Komisja Rewizyjna:
Komisja Rewizyjna:
Otylia Koźlik
Grażyna Gunia
Małgorzata Mielimonka

Rad Sołeckich odbędą się
na najbliższych zebraniach
wiejskich
w dniach:
Czernica – 19.03
Piece – 20.03
Łuków Śląski- 21.03
Gaszowice – 22.03
Szczerbice - 23.03
Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie
18.00. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.
W TYM NUMERZE :

Szczerbice
Sołtys:
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Mieczysław Szymik

SZKOLAKÓW

Rada Sołecka:
Ewa Biernacka
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Irena Plisz
Marek Masarczyk
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Marian Procek
Henryk Burzywoda
Andrzej Cieślok
Komisja Rewizyjna:
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4

Z K ALENDARZA
W ÓJTA

5
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Piotr Kowalski
Bronisław Wieczorek
Joachim Wieczorek

Informujemy, że wybo- P OSTĘP R OBÓT K AN- 6
NALIZACYJNYCH
ry Sołtysów i członków
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S POTKANIA P RZEDSZKOLAKÓW
Tradycją przedszkola
w Gaszowicach są spotkania z bliskimi naszych wychowanków. Uroczystości
te są doskonałą okazją
sprzyjającą integracji, zacieśnianiu więzi, poznaniu
rodzin przedszkolaków,
a także zaprezentowaniu
w środowisku swoich
umiejętności.

NUMER

2(14)

XIII K ONCERT K OLĘD

włożony przez dzieci i ich
panie w przygotowanie tej
uroczystości.

Na spotkanie jasełkowe
30.01.2007r. dzieci zaprosiły Wójta pana Andrzeja
Kowalczyka, Sekretarz
Gminy panią Sabinę Mańczyk, dyrektora Szkoły
Podstawowej panią Sylwię
Mazurek i uczniów klas
Na pierwsze spotkanie, pierwszych wraz z ich wyktóre
odbyło
s i ę chowawcami oraz swoich
16.01.2007r. dzieci zapro- rodziców.
siły swoich kolegów i koDzieci lubią ten czas spoleżanki z przedszkola
tkań i zabawy, a my naz Czernicy. Wspólne zabauczycielki z dumą patrzymy
wy i warsztaty plastyczne
na nasze pociechy, które
były okazją do wzajemnez takim zapałem i błyskiem
go poznania się.
w oku recytują wiersze,
Kolejną przedszkolną uro- śpiewają piosenki.
czystością było spotkanie
Piękną oprawą do wszystz babciami i dziadkami
kich spotkań były pomysłoz okazji ich święta, które
we kostiumy przygotowane
miało miejsce 22 stycznia
przez rodziców.
2007 r. w OKiS w Gaszowicach. Przygotowana Po tych uroczystościach
przez dzieciaki „Baśń nadszedł czas na zabawę.
o dwunastu miesiącach” Następnego dnia przedszkoi „Jasełka” wzbudziły ra- laki bawiły się na balu przedość i wzruszenie gości. bierańców, prowadzonym
Babcie i dziadkowie są przez dwóch clownów wonajmilszą i najbardziej wy- dzirejów – zabawa była
rozumiałą publicznością. udana. Jak zwykle już dziś
Uśmiechnięte twarze, spoj- dzieci nie mogą doczekać
rzenia pełne miłości, a cza- się przyszłorocznej zabasem łza radości – to naj- wy.
piękniejsza zapłata za trud
Dyrekcja Przedszkola

Od 13-stu lat chór Bel Canto
z Gaszowic organizuje Koncerty Kolęd. Tego roku 21
stycznia w miejscowym kościele Opatrzności Bożej wystąpiło 5 zespołów śpiewaczych, a mianowicie: Chór
Parafialny ,,Zorza’’ z Golejowa – dyrygent- Helena Zaik,
prezes Józef Ibom;
Chór ,,Cecylia’’ z Rydułtów –
dyrygent Donata Miłowska,
prezes – Rita Ferenc;
Chór ,,Słowiczek’’ z Popielowa – dyrygent - Katarzyna
Wuwer, prezes- Leon Rybka;
Chór ,,Fermata’’ z Katowic
Piotrowic – dyrygent Adam
Kawa, prezes – Hildegarda
Trzebniak; Chór „Bel Canto”
z Gaszowic – dyrygent Janusz
Budak, prezes - Alfred Mańka.

się swojego
kościoła.
Przedstawił też sąsiadujące
parafie: Lyski i Czernicę .
Nawiązując do koncertu ks.
Proboszcz dodał w imieniu
swoim i słuchaczy, że przyszli posłuchać przepięknych
kolęd i ubogacić się ich treścią teologiczną.
Poszczególne chóry dyrygentów, prezesów no i tytuły kolęd przedstawiła Sylwia Mazurek, która poprowadziła koncert. Wszyscy
słuchacze mieli okazję wysłuchać mało im znane
i bardzo często śpiewane
kolędy i pastorałki.

Wszystkie utwory poruszyły
słuchaczy i wzbudziły podziw. Zostały oczywiście
nagrodzone dużymi brawami. Jak co roku dyrygenci
Chórzystów i słuchaczy przyotrzymali wiązanki kwiawitał ks. proboszcz Eryk Grotów, a prezesi pamiątkowe
chala śpiewaczym pozdrowiedyplomy.
nie „Cześć Pieśni”. Gromkim
echem odpowiedzieli śpiewa- Po zaprezentowaniu się
cy i słuchacze. Ksiądz pro- wszystkich zespołów, chóboszcz szczególnie serdecznie rzyści i słuchacze zaśpiewali
powitał chóry, które pierwszy wspólnie znaną w całym
raz goszczą w naszej świąty- świecie kolędę „Cicha noc”.
ni. Wspomniał, że budowano
Na zakończenie ks. Proją w czasach bezrobocia,
boszcz podziękował wykowielkiego kryzysu panującenawcom za wyśpiewanie
go w Europie. Nasza świątykolęd, zaprosił na następne
nia zbudowana była jako kokoncerty oraz poprosił, by
ściół tymczasowy w 1927r.
chórzyści pozdrowili swoich
Do parafii należały, wówczas
księży proboszczów.
sąsiednie Szczerbice, które
A.P.
wiele lat po wojnie doczekały
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WYMIENIĆ DOWÓD

?

S PORT W SP
C ZERNICA

sek, a następnie odebrać 3. odpis skrócony aktu urodze- Kończy się pierwszy semestr
nowego roku szkolnego. Nasi
dowód.
nia – w przypadku osób , które
uczniowie nie próżnowali. Nie
nie wstąpiły w związek mał- tylko wkładali swoje siły w naApelujemy zatem, by nie
żeński;
ukę, lecz również bardzo solidnie
czekać na ostatni moment
przygotowywali
się do zawodów
i już wybrać się do Urzędu 4. odpis skrócony aktu małsportowych. Najpierw sprawdzali
Gminy w celu złożenia żeństwa wraz z adnotacją się w rozgrywkach szkolnych, a
wniosku, by uniknąć kole- o aktualnie używanym nazwi- następnie najlepsi reprezentowali
jek i kłopotów.
sku;
szkołę na zawodach międzyszkol31 grudnia 2007 roku jest
ostatecznym, nieprzekraczalnym terminem wymiany starych książkowych dowodów
osobistych na nowe – plastikowe mające formę
„personalizowanej karty identyfikacyjnej”.
Planowo w br. powinny zostać wymienione wszystkie
dokumenty wydane po 1995
roku, ale obowiązek taki mają
też wszyscy którzy nie dopełnili tej formalności wcześniej
i termin wymiany ich dowodu
już minął. Jak dowiedzieliśmy
się w Referacie Meldunkowym, nie wymieniona została
spora część dokumentów wydanych w latach ’60 - ’80.
Po 31 grudnia 2007 r. wszystkie papierowe dowody tracą
ważność zatem brak nowego
dowodu może się stać źródłem wielu problemów.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że pozostało
około 2 tysięcy osób które do
końca roku 2007 muszą wymienić dowód osobisty.
Ponadto dodać trzeba szacunkową liczbę ok. 200 osób,
na którą składa się wydanie
pierwszych dowodów, które
osiągnęły pełnoletność czy
dowody dla niepełnoletnich,
nowe dokumenty w miejsce
zagubionych, skradzionych,
zniszczonych oraz konieczność wydania nowych dowodów ze względu na zamianę
adresu czy nazwiska w przypadku kobiet, które zmieniły
stan cywilny. Można sobie
wyobrazić, co się będzie działo, gdy taka ilość ludzi ruszy
z końcem roku do Referatu
Meldunkowego Urzędu Gminy, gdzie trzeba złożyć wnio-

Ponadto prosimy o złożenie,
do dnia 31 marca b.r. , wniosków „dowodowych”, przez
osoby posiadające dowody
osobiste o seriach: ZZ, JB,
TK, BR, WL i DB.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego można otrzymać
w Urzędzie Gminy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście
w Referacie Meldunkowym,
II piętro pokój 12.

Do wniosku nie dołącza się nych gdzie odnosili swoje sukcesy. Przedstawiamy wyniki niektódokumentów wymienionych rych imprez:
w punktach 3 i 4 jeżeli zostały
sporządzone w urzędzie stanu OTWARTE MISTRZOSTWA RYDUŁTÓW W LEKKIEJ ATLETYCE:
cywilnego, w którym osoba
ubiega się o wydanie dowodu Roksana Durczok - II miejsce
w biegu na 300m;
osobistego.

5. na żądanie organu- po- Aleksander Szweda - I miejsce
świadczenie obywatelstw pol- w biegu na 60m i na 1000m.
skiego lub inny dokument po- BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNItwierdzający posiadanie pol- KU:
s k i e g o o b y w a t e l s t w a W klasyfikacji zespołowej zajęli
( np. polski ważny paszport) II miejsce a najlepszym biegajeżeli dane zawarte w doku- czem tych zawodów został AlekWYMAGANE DOKUMENmentach budzą wątpliwość co sander Szweda.
TY (załączniki):
do obywatelstwa osoby .
MIKOŁAJKOWO-BARBÓRKOWY
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO:
1. dwie aktualne, wyraźne
Opłaty : opłata za wydanie
fotografie o wymiarach
dowodu wynosi 30zł. , którą Roksana Durczok - III miejsce;
35x45mm, przedstawiające
należy uiścić w kasie Urzędu. Kamil Walasik - III miejsce.
osobę bez nakrycia głowy
MIKOŁAJKOWO-BARBÓRKOWY
i okularów z ciemnymi szkła- Termin załatwiania sprawy : TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
mi w taki sposób, aby ukazy- do 1 miesiąca , pod warun- W RYDUŁTOWACH:
wała głowę w pozycji lewego kiem, że unikniemy nadmierGrupa Młodsza Chłopców wypół profilu i z widocznym le- nej kumulacji klientów.
walczyła I miejsce (skład: Przewym uchem, z zachowaniem
UWAGA: mieszkaniec ubie- mysław Stebel, Dawid Grabiec,
równomiernego oświetlenia
gający się o wydanie pierw- Robert Wojaczek, Kamil Walasik,
twarzy (dokument poświadszego dowodu osobistego, Przemek Warło).
czający uprawnienie do załąprzy składaniu wniosku powi- Grupa starsza chłopców zajęła II
czenia fotografii przedstawianien legitymować się doku- miejsce (skład: Bartek Czerny,
jącej osobę w okularach
mentem ze zdjęciem (np. legi- Dawid Czeszkiewicz, Paweł Hibz ciemnymi szkłami jest orzetymacją szkolną, prawem jaz- ner, Grzegorz Łata, Alek Szweda,
czenie o stopniu niepełnoMichał Kachel).
dy, paszportem).
sprawności osoby do 16 roku
Tak w skrócie przedstawia się
życia lub orzeczenie o stopniu W przypadku braku którego- kalendarz imprez sportowych.
niepełnosprawności osoby, kolwiek z w/w dokumentów Ponadto, Pani Zenobia Mrozek,
która ukończyła 16 lat , powo- należy zgłosić się z jednym zorganizowała trzy wyjazdy na
du wrodzonej lub nabytej wa- z rodziców bądź opiekunów basen do Radlina oraz trzy wyjazdy narządu wzroku wydane prawnych, który powinien dy na lodowisko do Pszowa. Zazgodnie z przepisami o orze- posiadać przy sobie dowód pisać na te formy aktywności
kaniu o niepełnosprawności osobisty. Dowód odbiera oso- mógł się każdy, kto lubi odpoczyi stopniu niepełnosprawności. biście osoba ubiegająca się wać w sposób czynny.
Dokumentem potwierdzają- o wydanie dowodu osobistego. Obecnie uczniowie jeżdżą na
cym uprawnienia do załączebasen co drugi tydzień dzięki
SZCZEGÓŁOWE INFOR- dofinansowaniu z Urzędu Gminy,
nia fotografii z nakryciem głoMACJE : Referat Meldunko- za które są bardzo wdzięczni.
wy jest zaświadczenie o przywy i Dowodów Osobistych, Sportowcom należą się gratulacje
należności do wspólnoty wyUrząd Gminy Gaszowice i podziękowania oraz życzenia
znaniowej;
ul. Rydułtowska 2, 44-293 zapału do nowej pracy po feriach
2. dowód uiszczenia opłaty za Gaszowice, tel. 32/ 43 27 147. i kolejnych sportowych sukcesów.
wydanie dowodu osobistego;
SP Czernica
UG
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K ONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ P UBLICZNYCH
Zgodnie z art. 15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873
z późn. zm.) oraz ogłoszeniem otwartego konkursu
ofert, Komisja Konkursowa
powołana Zarządzeniem Nr
6/2007 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 22.01.2007r.
zapoznała się ze złożonymi
ofertami podczas posiedzenia w dniu 25.01.2007r.
Uchwała budżetowa podjęta
na sesji Rady Gminy Gaszowice w dniu 29 grudnia
2006r. określała wysokość
środków przeznaczonych na
zadania z zakresu kultury –
10.000 zł. oraz kultury fizycznej i sportu – 117.000
zł. Jeśli chodzi
o realizację zadań w sferze kultury
fizycznej i sportu
w I
półroczu 2007r. kwota ta
wyniosła 48.000 zł.

2.Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Feniks przy Szkole
Podstawowej w Czernicy „Prowadzenie szkolenia
dzieci i młodzieży w zakresie
kolarstwa” - 8.000 zł;

Na realizację zadania nr2 Zasady konkursu oraz druk
wniosku można odebrać
wpłynęły 3 oferty.
w Inkubatorze Organizacji
Pozarządowych w Rybniku,
ul.Floriańska 1 (ośrodek Bushido), Urzędzie Gminy Gaszowice (pok. nr 16) lub ściągnąć ze strony internetowej
www.cris.org.pl. Dodatkowo
zostaną przeprowadzone
szkolenia w zakresie pisania
wniosków: 05.03.2007. godz.
„Krzewienie kultury” - 2.000 17 – Rybnik Inkubator OP,
zł;
ul. Fliorańska1 oraz
3.Związek Harcerstwa Pol- 07.03.2007r. godz. 17 – Ryskiego – Komenda Hufca dułtowy USC, ul. Raciborska.

1.Towarzystwo Śpiewacze
„BEL CANTO” „Wspieranie
udziału zespołów artystycznych w przeglądach i festiwa3.Klub Sportowy Szczerbice lach krajowych oraz zagra- „Upowszechnianie kultury nicznych” - 5.500 zł;
fizycznej i sportu w sołec- 2.Stowarzyszenie Emerytów i
twie Szczerbice” - 7.000 zł; Rencistów „GRONO” 4.Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki
„TAO” - „Szkolenie wu –
shu w sekcji S.D.S.W.
„TAO” oraz udział jej członków w zawodach krajowych
i zagranicznych jako rozwój
kultury fizycznej i sportu
w Gminie Gaszowice
w roku 2007” - 4.000 zł;

5.Ludowy Klub Sportowy
„DĄB” Gaszowice „Upowszechnianie kultury
fizycznej oraz sportu wśród
dzieci i młodzieży z terenu
sołectwa Gaszowice” Celem otwartego konkursu 21.500 zł;
było wyłonienie ofert i zle- 6.Ludowy Klub Sportowy
cenie podmiotom, prowa- „Zameczek” Czernica dzącym działalność pożytku „Prowadzenie szkolenia piłki
publicznego, realizacji za- nożnej w sołectwie Czernidań publicznych Gminy ca” - 5.000 zł;
Gaszowice w dziedzinie
Celem zadań realizowanych
kultury oraz kultury fizyczprzez organizacje sportowe
nej i sportu.
jest przede wszystkim proNa realizację zadania nr 1 wadzenie szkoleń dzieci
wpłynęło 6 ofert. Głównymi i młodzieży w różnych dyswnioskodawcami były orga- cyplinach sportu (m. in. –
nizacje sportowe działające piłka nożna, tenis stołowy,
na terenie Gminy Gaszowi- kolarstwo, kung – fu) oraz
ce.
udział w rozgrywkach orgaZadanie nr 1 - „Rozwój kul- nizowanych przez odpowiedtury fizycznej i sportu nie podokręgi oraz związki
w Gminie Gaszowice w roku sportowe, a także zorganizo2007”(organizacja – nazwa wanie w pożyteczny sposób
zadania - kwota przyznanej wolnego czasu naszym dzieciom i młodzieży oraz pozodotacji w zł):
stałym mieszkańcom Gminy.
1.Ludowy Klub Sportowy
Łuków Śląski „Działalność Zadanie nr 2 - „Rozwój kulpółroczna sekcji – piłka tury w Gminie Gaszowice
nożna. Ludowy Klub Spor- w roku 2007” (organizacja towy Łuków Śląski, ul. Li- nazwa zadania - przyznana
dotacja w zł):
powa 15”-2.500 zł;

Ziemi Rybnickiej - „Nasze Ogólnopolski Konkurs Grantradycje – nasze zwyczaje” - towy w ramach Programu
2.500 zł;
Równać Szanse 2007
Z kolei zadania organizacji
działających w sferze kultury
są nakierowane przede
wszystkim na organizację
rożnego rodzaju wyjazdów
oraz koncertów, uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego
czasu dla mieszkańców Gminy oraz zachowania i podtrzymywania tradycji narodowej. Dzięki tego rodzaju
przedsięwzięciom organizacje
będą promowały Gminę Gaszowice poza granicami kraju
(m. in. Czechy oraz Szkocja).

Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych,
a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do
20 000 mieszkańców.
Zgłaszane wnioski mogą
obejmować działania służące
wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:
- popularyzację nauk ścisłych
i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
- pobudzanie aspiracji mło-

SZANSA NA PIENIĄDZE
dzieży oraz kształtowanie
DLA STOWARZYSZEŃ w niej aktywnych postaw;
W połowie lutego br. ruszyła
kolejna edycja programu
„DZIAŁAJ LOKALNIE”.
W naszym regionie program
koordynuje Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych. Adresatem programu są stowarzyszenia i grupy obywatelskie
głównie z miejscowości do
20 000 mieszkańców z terenu
powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego.
Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności
wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb
oraz pobudzanie życiowych
aspiracji mieszkańców małych
miejscowości. Wnioski należy
składać do dnia 16.03.2007r.

- podnoszenie umiejętności
społecznych młodych ludzi,
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną;
- tworzenie warunków dla
edukacji pozaszkolnej oraz
rozwijania zainteresowań
i pasji młodych ludzi;
- wykorzystanie możliwości,
jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania
aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych.
W ię c ej i n f o r ma cj i
www.rownacszanse.pl.
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W styczniu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, 15.01 - spotkanie z mieszkańcami ul. Dębowej w Czernicy;
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:

15.01 - Zgromadzenie Ogólne Subregionu Zachodniego w Ja2.01 - spotkanie członków Subregionu z przedstawicielami firmy, strzębiu Zdroju, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy;
która opracowuje koncepcję programowo-planistyczną systemu dróg
15.01- spotkanie sprawozdawczo-wyborcze KGW Szczerbice;
głównych w Subregionie Zachodnim Woj. Śląskiego;
16.01- spotkanie z wykonawcą hali gimnastycznej w Czernicy;
3.01 - spotkanie w Rydułtowach w sprawie rozpoczęcia działań Straży
Miejskiej na terenie gmin Gaszowice i Jejkowice;
16.01 - spotkanie sprawozdawczo-wyborcze KGW Czernica;
4.01 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;

18.01 - spotkanie seniorów organizowanym przez Radę Sołecką
z Łukowa Śląskiego;

5.01 - tradycyjne spotkanie noworoczne, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup, kół, stowarzyszeń działających na terenie 19.01 - wspólne kolędowanie zorganizowane przez ZHP;
gminny a także przedstawiciele starostwa powiatowego, radni, emery21.01 - koncert kolęd zorganizowany przez Chór Bel Canto;
ci;
22.01 - narada z sołtysami;
9.01 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze chóru BEL-CANTO;

10.01 - uroczyste otwarciu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot- 23.01 - narada z księgowymi jednostek organizacyjnych gminy;
nej w Gaszowicach;
24.01 - rada budowy kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele firmy Akwedukt
13.01 - III Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSP;

i TCHAS, urzędu gminy oraz inżynier kontraktu.

SPORT SZKOLNY - T ENIS STOŁOWY
ZAWODY GMINNE

SP Gaszowice

W styczniu 2007r. na hali
OKiS-u w Gaszowicach zostały przeprowadzone zawody
tenisa stołowego Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców.
17.01.2007r. odbył się turniej
indywidualny liczony do punktacji drużynowej. Startowało
32 uczniów (16 dziewcząt i 16
chłopców), reprezentujących
Szkoły Podstawowe z Gaszowic, Szczerbic i Czernicy.

II m Żegociński Paweł
SP Gaszowice

Wyniki dziewcząt:

Wyniki drużynowe :

I m Durczok Roksana
SP Czernica

I m SP Gaszowice - 88pkt

II m Szymik Judyta
SP Gaszowice

III m SP Szczerbice 54pkt

III m Nowobilska Agnieszka
SP Gaszowice
IV m Mika Zuzanna
SP Czernica
V m Majer Beata
SP Gaszowice
VI m Majer Martyna
SP Gaszowice
Wyniki drużynowe:
I m SP Czernica - 81pkt
II m SP Gaszowice - 81pkt
Wyniki chłopców:
I m Weiser Arkadiusz

III m Granieczny Robert
SP Gaszowice
IV m Grabiec Daniel
SP Czernica
V m Czerny Bartosz
SP Czernica
VI m Starzec Dawid
SP Gaszowice

II m SP Czernica - 73pkt

wice, Gm. Lyski – SP Pstrąż- IV m Granieczny R.
na, SP Raszczyce, Gm. Jejko- SP Gaszowice
wice – SP Jejkowice, Gm.
V m Widawski J.
Świerklany – SP Jankowice.
SP Gaszowice
Wyniki dziewcząt:
VI m Brzeziok
I m Tyrtarnia N.
SP Jejkowice
SP Pstrążna
Klasyfikacja drużynowa:
II m Hajduczek
I m SP Gaszowice - 83pkt
SP Pstrążna
II m SP Raszczyce - 79pkt
III m Durczok R.
SP Czernica
III m SP Jejkowice - 64pkt
IV m Porwoł A.
SP Czernica
V m Szawerna
SP Pstrążna
VI m Wita K.
SP Czernica

Mistrz gminy w grupie dziewczyn - SP Czernica, zaś Klasyfikacja drużynowa :
w grupie chłopców - SP GaI m SP Pstrążna - 86pkt
szowice, reprezentowały gminę w drugim etapie tj. na za- II m SP Czernica - 77pkt
wodach powiatowych.
III m SP Jankowice - 60pkt
ZAWODY POWIATOWE
IV m SP Jejkowice - 48pkt
W dniu 30.01.2007r. na hali
Wyniki chłopców:
OKiS-u w Gaszowicach przeprowadzono zawody powiato- I m Żegociński P.
we szkół podstawowych SP Gaszowice
w tenisie stołowym. StartowaII m Faber
ło 32 uczestników (po 16
SP Raszczyce
w grupach chłopców i dziewcząt), z gmin : Gm. Gaszowi- III m Gruszka
ce – SP Czernica i SP Gaszo- SP Raszczyce

IV m SP Jankowice - 52pkt
Zawody zorganizował Gminny Szkolny Związek Sportowy przy współpracy Gminnego UKS ”Lider” i SP Gaszowice. Kolejne mecze w turnieju sędziowali uczniowie –
Młodzieżowi Organizatorzy
Sportu. Nad prawidłowym
i sprawnym przebiegiem imprez czuwał Organizator
Sportu Szkolnego w Gaszowicach p. H.Fabisz - sędzia
główny, przy pomocy nauczycieli wf-u p. Ł. Wojaczek
z SP Gaszowice oraz p. Z.
Mrozek z SP Czernica. Przeprowadzone imprezy sportowe na terenie gminy są etapem współzawodnictwa SP
w ramach igrzysk wojewódzkich.
Opracował: H.Fabisz
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INFORMACJA

POSTĘP W ROBOTACH KANALIZACYJNYCH

W związku z dużą ilością skarg mieszkańców „na sąsiadów” wzmożone zostały
kontrole na posesjach, które przeprowadza Straż Gminną. Nasi Strażnicy sprawdzają: umowę na wywóz szamba + rachunki, umowę na wywóz śmieci + rachunki, w przypadku posiadania psa - czy
jest tabliczka informacyjna o psie oraz
rachunek za jego szczepienie a także
opłacony podatek za psa, sprawdzany jest
też ogólny porządek na nieruchomości. GCI

Sprzyjająca dla budowy sieci zima spowodowała, że firmy wykonawcze pracują na pełnych obrotach. Na drogach gminnych możemy spotkać się z wieloma utrudnieniami, dlatego proponujemy mieszkańcom
aby pomimo objazdów powodujących wydłużenie drogi dojazdowej
poruszać się drogami powiatowymi tj. ul. Rybnicką oraz ul. Rydułtowską. Pamiętajmy, że budowana sieć ma wpłynąć na polepszenie
jakości życia oraz poprawę naszego najbliższego środowiska.
Aktualnie prace będą rozpoczęte lub kontynuowane na następujących
ulicach:
Szczerbice:

Obowiązek Szkolny

ul. Radoszowska (ul. Szkolna - ciek Gzel), skrzyżowanie ul. RadoPrzypominamy, że rodzice (opiekunowie szowska – ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Polna, ul. Jerozolimska,
prawni) dzieci i młodzieży rozpoczynają- ul. Górska, ul. Leśna. Prace będą wykonywane również wzdłuż ciecej rok szkolny 2007/2008 w nowych pla- ków przy ul. Radoszowskiej – ciek Gzel i ciek obok Straży Pożarnej.
cówkach szkolnych, powinni zapisać
Gaszowice:
swoje pociechy w wybranej placówce do
ul. Podleśna, ul. Rydułtowska (tyły w kierunku Szczerbic).
końca I kwartału 2007.
Piece:
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 WE B:

WWW. GASZOWICE. PL

ul. Rydułtowska (tyły w kierunku Szczerbic), ul. Polna (od ul. Szybowej).

WAŻNE!
Informujemy, że od dnia 26.02.2007r ul. Radoszowska (wlot na
ul. Polną, ul. Fabryczną) będzie zamknięta dla ruchu w godz.
7.00 – 17.00. Dla mieszkańców proponujemy objazdy ul. FaGCI
bryczną i ul. Górską.

W CZASY I W YCIECZKI

Z APROSZENIE

Wczasy organizowane O ś r o d e k
Kultury
przez KGW Gaszowice. „Zameczek” w Czernicy
zaprasza na koncert
Wczasy w sezonie letnim
chóru „Voce segreto”
2007 - Łeba, O.W. „Star”
dnia
25.03.2007r.
Terminy:
o godz. 18.00 cena biletu
1. Wczasy w Pucku
5 zł.
w dniach 5.06 - 17.06, 12.06- 21.06: koszt 760zł
w cenie 855zł z dojazdem. (dzieci do lat 7 - 680zł)
VOCE SEGRETO - Młodzieżowy Chór Mieszany
2. Wycieczkę do Oravicy 27.08- 05.09: koszt 760zł
powstał
we wrześniu
(Słowacja), na ciepłe base- (dzieci do lat 7 - 680zł)
1991 roku; działa przy
ny w dn. 12.04, cena 30zł Cena obejmuje : przejazd
Miejskim Ośrodku Kultu- transport + 280 koron autokarem, pobyt w ośrodry w Żorach. Chór ma na
słowackich - wstęp.
ku, wyżywienie (3 posiłki swym koncie wiele nadziennie), ognisko z pie- gród np. Srebrny Kamer3. Wycieczka do Włoch
czeniem kiełbasy, imprezy ton w XXV Ogólnopoli Watykanu w dn. 7.10 kulturalne.
skim Konkursie Chórów
13.10 cena
895zł.
Zgłoszenia przyjmuje A Cappella Dzieci i MłoOKiS Gaszowice. Wię- dzieży Bydgoszcz 2005.
Kontakt i zacej informacji można
SERDECZNIE
pisy pod nr.
uzyskać pod numerem
tel.43 05 659
ZAPRASZAMY !!!
tel.430 61 78.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Grono”
dysponuje wolnymi miejscami na następujące wyjazdy:

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na wystawę prac wykonanych przez mieszkańców Naszej Gminy.
Wystawa odbędzie się
w dniach 26.03.2007 do
01.04.2007.
Podczas wystawy będzie
można podziwiać rękodzieła mieszkańców Gminy
Gaszowice (m.in.. Koronki, hafty, obrazy, wyroby
z drewna).
Wszystkich artystów amatorów chcących pochwalić
się swoją twórczością prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z kierownictwem Ośrodka Kultury
do 15 marca 2006
nr tel. 43 05 485.

