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INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
Szanowni Mieszkańcy
14 kwietnia br. odbyło się
uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w
ramach programu ISPA.
Kiedy w 2002 r. podpisywaliśmy porozumienie z Miastem Rybnik i Gminą Jejkowice nie brakowało głosów,
że rzucamy się z „motyką na
słońce”. Byli ludzie, którzy
nie wierzyli w sukces tej
inwestycji. Ten kwietniowy
dzień to uwieńczenie wspólnych prac na rzecz poprawy
środowiska naturalnego,
finał działań prowadzących
do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii
Europejskiej. Skala i zakres
rzeczowy tej inwestycji, czas
realizacji to było wielkie
wyzwanie dla inwestora,
czyli Gminy oraz wykonawców. Teraz możemy powiedzieć, że wszyscy sprostaliśmy temu zadaniu. Wybudowano w ciągu 14 miesięcy
ponad 40 km kanalizacji,
dwie przepompownie. Z tej
kanalizacji będzie mogło
skorzystać około 3,5 tyś.
mieszkańców. Wraz z wcze-

Na zdjęciach - zakończenie budowy kanalizacji w
ramach projektu ISPA w
Gaszowicach, od góry:
1 - zaproszeni goście;
2 - symboliczne uruchomienie przepompowni;
3 - uroczyste przecięcie
wstęgi.

śniejszymi inwestycjami w
zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej mamy na terenie
Gminy już 55 km nowoczesnej kanalizacji wybudowanej w okresie ostatnich 8
lat. Bez finansowego
wsparcia Unii Europejskiej
byłoby to niemożliwe. Korzystaliśmy z programu
SAPARD, obecnie z Funduszu Spójności. Pomocną
dłoń w naszym kierunku
wyciągnął Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wierzę, że po zakończeniu
procedury przekazywania
tej inwestycji do rybnickich
wodociągów w miesiącu
lipcu pierwsze osoby będą
mogły przyłączyć się do
nowej kanalizacji. Pragnę
wyrazić uznanie dla obywatelskiej postawy większości
naszych mieszkańców, którzy ze zrozumieniem przyjmowali okresowe niedogodności i utrudnienia
związane z realizacją tej
inwestycji. Jednocześnie
wierzę, że korzyści bycia
beneficjentem tego przedsięwzięcia im to wynagrodzą. Za to, co sprawiło
Wam kłopoty przepraszam.
Dziękuję Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do realizacji
tej inwestycji.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Kowalczyk
Wójt Gminy Gaszowice
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Przypominamy o obowiązku uiszczenia podatku za posiadanie psa. Osoby które już zapłaciły w/w podatek
bądź są z niego zwolnione, proszone są o zgłoszenie się
do Referatu Rolnictwa tut.Urzędu Gminy (pokój 04)
celem odebrania oznakowania dla psa. Informujemy że
od bieżącego roku każdy pies będzie musiał posiadać
w/w oznakowanie.
GCI
OGŁOSZENIE
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na
wystawę i kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych w
dniach 26 – 27.04.2008 r. [sobota i niedziela] w godzinach od 900 – 1800. Podczas wystawy będzie można podziwiać a także zakupić sadzonki oraz rośliny do ogrodu
i na balkony. Wstęp wolny !!!

P OŻARNICZE K ONKURSY P LASTYCZNE

Grupa I - Przedszkola
- Wojciech Holona z Przedszkola Samorządowego w
Czernicy - I miejsce i
awans na etap wojewódzki
Grupa II - Szkoły Podstawowe klasy I-III - Kinga Mika
ze Świetlicy Profilaktycznej
w Piecach - II miejsce
Grupa III; Szkoły Podstawowej klasy IV-VI - Denis
Grzybek ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach - II
miejsce
Grupa IV; Gimnazjum
- Karolina Staniek z Gimnazjum w Piecach - II miejsce
15 kwietnia br. otrzymaliśmy informację od Kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Rybnickiego Pana
Potysza, że w równoległym
konkursie X Edycji Konkur-
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KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO

OGŁOSZENIE

W dniu 29 marca br. odbyło
sie rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego" Zapobiegajmy Pożarom" organizowanym przez Zarząd Główny
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu Powiatu
Rybnickiego. Z naszej gminy autorzy prac uzyskali
następujące miejsca:

NUMER

su Plastycznego 112 w trudnej
sprawie - nie używaj przy zabawie organizowanym przez
Komendę Główną Państwowej
Straży Pożarnej przy współudziale Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Urzędów
Wojewódzkich wszystkie prace naszych autorów zostały
przekazane z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego
i są to: I grupa - grupa młodsza: 6-8 lat- Natalia Pypeć z
Przedszkola Samorządowego
w Gaszowicach - I miejsce;
II grupa - grupa średnia: 9-12
lat - Łukasz Lazar ze Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Gaszowicach - I
miejsce; III grupa - grupa starsza: 13-16 lat- Elżbieta Oleś z
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach - I miejsce. Wzorem lat ubiegłych w Tygodniu
Strażackim przedstawiciele
naszego gminnego Związku
OSP oraz Komisji ds. MDP
osobiście pogratulują autorom
wyróżnionych prac przekazując jednocześnie nagrody rzeczowe. Dziękuję Kierownictwu Waszych placówek oraz
nauczycielom i opiekunom za
zaangażowanie, które - jak
widać - przyniosło zamierzone
efekty.
Paweł Mrozek
OSP RP w Gaszowicach

Mijają cztery miesiące od zamieszania, jakie powstało na skutek remontu i łączenia zbiorów bibliotek Czernicy i Łukowa
Śląskiego. Powoli wszystko wraca do normy.
Biblioteka w Czernicy posiada obecnie bardzo imponujące zbiory, liczące 22,5 tys. woluminów, z czego 3,5 tys. to dar ks. Kapołki. Naprawdę jest, w czym wybierać. Są książki ze wszystkich dziedzin literatury: polityczne, społeczne, religijne, techniczne, historyczne, przygodowe, obyczajowe, sensacyjne, młodzieżowe oraz dla dzieci. Te ostatnie, pięknie wydane z kolorowymi ilustracjami i z płytami CD. Nie brakuje lektur szkolnych
dla wszystkich grup wiekowych. Są materiały dla maturzystów
piszących prace maturalne z języka polskiego. Wiele jest też
książek dla studentów z pedagogiki, psychologii, socjologii,
informatyki, ekonomii, marketingu i zarządzania, prawa i wielu
innych dziedzin. Zbiór jest gromadzony zgodnie z potrzebami
czytelników. Zbieram zamówienia i w miarę środków finansowych realizuję je. Księgozbiór gromadzony jest latami, dlatego
też zawiera wiele ciekawych, wręcz unikatowych egzemplarzy.
Nie brakuje nowości wydawniczych, a tych na rynku księgarskim ukazuje się sporo. Staram się, aby każdy odwiedzający
bibliotekę nie opuszczał jej z pustymi rękami.
Zapraszam czytelników z terenu całej Gminy i nie tylko, do
odwiedzenia biblioteki w Czernicy. Mieści się ona w budynku
starej Szkoły Podstawowej. Od miesiąca maja biblioteka czynna
będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek od 10.00 do 18.00
Wtorek od 8.00 do 16.00
Środa od 8.00 do 16.00
Piątek od 8.00 do 16.00
W kwietniu wprowadziłam także "wypożyczenia na telefon" z
transportem do domu czytelnika. Ten rodzaj wypożyczeń skierowany jest do czytelników będących w starszym wieku i mających problemy zdrowotne. Dniem, w którym realizowane będą
tego rodzaju wypożyczenia jest czwartek. Czwartek to dzień
wewnętrzny biblioteki.
Odwiedzając bibliotekę można także obejrzeć wystawkę z cyklu
„Pasje czytelników”. Obecnie tematem jest „na szkle malowane”. Prezentowane prace wykonała pani Zofia Czekała, mieszkanka Rydułtów.
Na koniec chciałabym podziękować uczennicom gimnazjalnym
za pomoc w pracach bibliotecznych. W czasie ferii zimowych
Kamila Mańczyk pomagała spisywać i pakować książki w Łukowie. Natomiast Natalia Kupczyk i Magdalena Tytko, co poniedziałek przychodzą do Czernicy wpisywać książki na listy.
Do spisania pozostało jeszcze 5 tys. woluminów, dlatego ich
pomoc jest niezbędna. Jestem wdzięczna dziewczynom za ich
bezinteresowne zaangażowanie i wiem, że nadal mogę na nie
liczyć.
E. Kowol
WYCIECZKI, WYJAZDY, WCZASY

- W dniach 19-20 maja b.r. wycieczka do Lichenia;
- W dniach 7-11 lipiec b.r., ODR Rybnik organizuje wyjazd agroturystyczny w województwo Podlaskie połączony z wyjazdem na Litwę.
Koszt wyjazdu wraz z wyżywieniem - 520 zł;
- 10 dniowe wczasy w Sarbinowie, od 20 sierpnia.
Informacji o wyjazdach udziela:

Maria Faucz, tel. 430-61-78, 609513560.
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C ENTRUM E DUKACYJNE
Od 1 kwietnia rozpoczęło
działalność zlokalizowane w
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczerbicach
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe. Jest to już
druga tego typu instytucja na
terenie naszej gminy.
Centrum zostało sfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, a
jego głównym celem jest
umożliwienie lokalnym społecznościom korzystania z
nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i
organizowanie procesu edukacyjnego.
Każdy mieszkaniec gminy
może przyjść do Centrum i
bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu, fachowej
porady pracownika i wszelkich możliwości oferowanych w Centrum. Zgodnie z
założeniami będą w nim udostępniane szkolenia elearningowe* oraz wspomagające materiały dydaktycz-

ne. Organizowane będą kursy na odległość i egzaminy,
szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania oraz
okresowe seminaria.
*E-learning jest to technika
szkolenia przez media elektroniczne, takie jak Internet,
elementy audio/wideo, oraz
CD-ROMy. E-learning jest
najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną
przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer.
Nauka z wykorzystaniem elearningu przewyższa inne
metody nauczania ze względu na to, że to uczący się
samodzielnie wybiera czas,
ilość i tempo dostarczania
wiedzy.
Internetowe Centrum Edukac yj no - Oś wiato we w
Szczerb icach zaprasza
wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 21.00 oraz
w soboty i niedziele od
12.00 do 22.00.
Z.B.
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T URNIEJ B EZPIECZEŃSTWA
R UCHU D ROGOWEGO
W środę, 9 kwietnia 2008r., w wały się drużyny z GimnaOśrodku Kultury i Sportu w zjum nr 1 w CzerwionceGaszowicach odbył się etap Leszczynach i Gimnazjum w
powiatowy Ogólnopolskiego Piecach. W klasyfikacji indyTurnieju Bezpieczeństwa w widualnej wśród uczniów
Ruchu Drogowym zorganizo- gimnazjów pierwsze miejsce
wany przez Szkołę Podstawo- ex aequo zajęli Damian Błaszwą w Gaszowicach, Zespół czok i Marcin Naumowicz,
Szkolno – Przedszkolny w reprezentanci Lysek, a miejLyskach i Gimnazjum w Ly- sce trzecie jedna z dwóch starskach. Turniej przebiegał w tujących dziewcząt - Agniesztrzech etapach. Uczestnicy ka Mojżesz z Gimnazjum w
rozwiązywali test ze znajomo- Jejkowicach. W kategorii
ści zasad i przepisów obowią- szkół podstawowych kolejne,
zujących w ruchu drogowym, indywidualne miejsca zajęli:
sprawdzili swoje umiejętności Bartosz Pytlik z Lysek, Szypokonując rowerowy tor prze- mon Musioł z Gaszowic i Daszkód oraz, po raz pierwszy w wid Barzycki z Jejkowic.
tym roku, udzielali pomocy Wszyscy zawodnicy odebrali
przedmedycznej. W rywaliza- gratulacje, dyplomy i nagrody
cji wzięło udział 63 zawodni- rzeczowe z rąk Wójta Gminy
ków reprezentujących czterna- Gaszowice Andrzeja Kowalście szkół podstawowych i czyka i aspiranta Piotra Piórsiedem gimnazjów naszego kowskiego - przedstawiciela
powiatu. W kategorii szkół Komendy Policji w Rybniku i
podstawowych najlepsi okaza- jednocześnie sędziego główli się zawodnicy z Lysek, nego turnieju. Zwycięskie
przed drużyną z Adamowic i drużyny będą reprezentowały
SP nr 1 z Czerwionki – Lesz- powiat rybnicki w eliminaczyn. Wśród gimnazjalistów cjach okręgowych, które odbębezkonkurencyjni byli ucznio- dą się w Raciborzu.
wie z Lysek, a za nimi uplasoBarbara Niestrój

OFERTA GASZOWICKIEGO CENTRUM
Przypominamy, że już od 1 lutego b.r. działa Centrum
Kształcenia na Odległośc na Wsiach, mieszczące się na
parterze w budynku Urzędu Gminy Gaszowice. Poniżej
przedstawiamy listę kursów e-learningowych które
obecnie można realizować w Centrum:
Język polski, Matematyka, Historia, Chemia, Geografia, Biologia, Fizyka, Zarządzanie kadrami, Ocena pracowników, Planowanie potrzeb, System motywacyjny,
Rekrutacja, Ścieżki kariery, Język angielski, Podstawy
technik komputerowych, Użytkowanie komputerów,
Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy
danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Usługi
w sieciach informatycznych, Opiekunka dziecięca domowa, Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.
Do końca czerwca lista dostępnych kursów zwiększy
się do 50. Korzystanie z Centrum jest całkowicie bezpłatne.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z ofertą Centrum.
GCI

INFORMACJA
Urząd Gminy Gaszowice informuje, że posiada do wynajęcia lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gaszowice, zlokalizowany w Czernicy
przy ul. Sobieskiego 13. Wnioski w sprawie przyznania
w/w mieszkania można składać do 31 maja 2008 roku
w Urzędzie Gminy Gaszowice.
INFORMACJA O AKCJI PRZYJMOWANIA
ZEZNAŃ W URZĘDZIE GMINY GASZOWICE
W DNIU 09.04.2008 ROKU
Przyjęto zeznania:
PIT-36 – 13 sztuk
PIT-38 – 2 sztuki
PIT-36L - 1 sztuka
PIT-37 – 185 sztuk
druki NIP-3 aktualizacyjne – 20 sztuk
wnioski VZM-1 o zwrot różnicy VAT na materiały
budowlane – 3 sztuki.
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N OC Z A NDERSENEM

Ochotniczych Straży Pożarnych,
Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
Seniorzy Służby Pożarniczej,
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Z okazji Dnia Strażaka składamy Wam, Drodzy Strażacy,
serdeczne pozdrowienia i podziękowania za codzienną realizację zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za pomnażanie naszego dorobku pożarniczego.
Wyrazy wdzięczności i pamięci kierujemy do Seniorów służby pożarniczej, którzy spełniając się w szlachetnej idei niesienia pomocy bliźniemu, tworzyli zarazem współczesne oblicze
ochrony przeciwpożarowej na terenie naszych sołectw i gminy. Szczególne słowa uznania kierujemy do ludzi młodych,
którzy niesienie pomocy drugiemu człowiekowi obrali za cel
swojej drogi życiowej.
Przyjaciołom i Sympatykom życzymy wiele satysfakcji
i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych
i społecznych, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej
pomyślności osobistej.
Niech św. Florian pomaga Wam w wypełnianiu strażackich
obowiązków, a Państwa rodziny otacza opieką duchową.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Gaszowicach - Jerzy Kawulok
Komendant Gminny Z.O.S.P. RP w Gaszowicach - Czesław
Kasperzec
Gaszowice, maj 2008r.

Szukamy pracownika
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowice ul. Rydułtowska 7 zatrudni kelnera lub kelnerkę na umowę o dzieło. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt osobiście
lub telefonicznie 032 43 05 485 codziennie w godzinach do 8.00 do 15.00

„Pomagać komu możemy – to nasza odpowiedzialność,
Korzystać z pomocy wszystkich – to nasza nadzieja.”
George Vann
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli
organizację zabawy karnawałowej.
Rada Rodziców, Uczniowie, Grono Pedagogiczne
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach
Sponsorzy imprezy:
J Czogalla, S. Durczok, D. Dzierżęga, E. Grzejnik, J. Janyga, S. i P. Janygowie, T. i K. Komorowie, U. i J. Mazurkowie, L. Pypeć, M. Skupień, Z. Staniek, R. Staniek, M. Swoboda, P. Szymura, R. Zdziebczok, M. i J. Zdziebczokowie,
GS - Gaszowice

Gminna Bibliotek Publiczna w przeciwko Szkoły Podstawowej.
Gaszowicach zorganizowała po raz Wielu z uczestników dzięki
pierwszy imprezę pod nazwą „Noc udzielonym emocjom miało proz Andersenem”. Jest to międzyna- blem z zaśnięciem. Noc z Anderrodowe przedsięwzięcie, które w senem zakończyła się rano śniatym roku obchodziło swoje 5 uro- daniem i podziękowaniem dla
dziny, a związane jest z przypada- uczestników za udział w imprejącym na 2 kwietnia Dniem Książ- zie. „Noc z Andersenem” była
ki Dziecięcej jak i dla upamiętnie- pierwszym takim przedsięwzięnia urodzin duńskiego baśniopisa- ciem Szkoły Podstawowej i birza Hansa Christiana Andersena. blioteki w Gaszowicach, lecz nie
Wszystkich miłośników bajek i ostatnim, ponieważ organizatorzy
baśni minionej nocy czekało sporo zapowiedzieli zorganizowanie
niespodzianek i konkursów. podobnej akcji już za rok. W tym
Uczniowie z „Kółka Dziennikar- roku udział brało 30 uczniów,
skiego” uczęszczającego do Gim- myślimy, że za rok będzie nas
nazjum w Piecach z opiekunem więcej.
Beatą Małek przygotowali test
wiedzy o Andersenie i jego twór- „Noc z Andersenem” jest znakoczości. Opiekunami małych miło- mitą okazją do niecodziennej
śników książek były panie: Graży- formy popularyzacji piękna słowa
na Waliłko i Stanisława Janyga, na mówionego i zachęcenia do częco dzień uczące w szkole podsta- stego sięgania po książki najwowej w Gaszowicach. Z pomocą młodszych.
zaproszonych gości Marii Knapik, W sposób szczególny pragniemy
Haliny Rybarz – Adamik, jak i podziękować w imieniu własnym
Czesława Kasperzec oraz Jerzego i uczestników, którzy brali udział
Białka dzieci przypomniały sobie w bajkowej nocy sponsorom: Pani
najpiękniejsze baśnie. Wszyscy Joannie Zawioła, Jolancie Stebel,
uczestnicy mieli za zadanie prze- Państwu Mazurek oraz GS-owi
brać się za bajkowe postacie, na- Gaszowice za artykuły spożywcze
stępnie ze wszystkich milusińskich wykorzystane dla przygotowania
w drodze konkursu wybrano naj- posiłków. Bardzo dziękujemy
bardziej pomysłowe przebranie. Pani Dyr. Sylwii Mazurek i Panu
Do północy impreza odbywała się Jerzemu Białek za udostępnienie
w Ośrodku Kultury i Sportu w lokali, szkoły i Ośrodka Kultury.
Gaszowicach, gdzie uczestnicy Dziękujemy wszystkim, którzy w
brali udział w zabawach rucho- jakikolwiek sposób przyczynili
wych i poczęstunku. Po wielu się do zorganizowania tej impreemocjonujących przeżyciach i zy.
świetnej zabawie, dzieci koło goOrganizatorzy i uczestnicy
dziny trzeciej w nocy udały się na
spoczynek do mieszczącej się na

UCZTA DLA DUCHA
16.03.2008r. w Kościele p.w. Królowej Polski w Czernicy
odbył się przejmujący spektakl pt. „Pokutnik”, na podstawie
Oratorium Romana Brandstaettera. Spektakl został zorganizowany przez Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy,
a zaprezentowała się w nim młodzież z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Osinach.
Tematem oratorium, były zdarzenia z pogranicza historii i
legendy. Zabójstwo św. Stanisława, biskupa krakowskiego,
popełnione w roku 1079 przez króla Bolesława Śmiałego w
Krakowie i jego wędrówka przez Europę, doświadczenia….śmierć w klasztorze…
Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację tego przedstawienia
m.in. ks. Edwardowi Twardoch, Radzie Programowej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernicy, Związkowi Hodowców
Gołębi Pocztowych, firmie „Unister” i panu Leszkowi
Mikółka.
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SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
Uczniowie Gimnazjum
w Piecach biorą udział w
licznych konkursach.
Szczególnie wysoką
rangę mają konkursy
przedmiotowe organizowane przez Kuratorium
Oświaty.
W tym roku szkolnym
do II etapu (rejon) zakwalifikowali
się
uczniowie z biologii,
j.polskiego, historii i
geografii. Do III etapu
(województwo) przeszło
dwóch uczniów z historii: Anita Franosz
(prowadząca mgr Monika Dudzik), Łukasz Szymura (prowadząca mgr
Mirosława Wojaczek)
sie mogli brać udział uczniooraz z geografii Marcin Bierza
wie gimnazjów z całej Polski
z miejscowości do
20 000 mieszkańców.
Ideą konkursu było
rozwijanie wiedzy o
Polsce oraz wykorzystywanie Internetu w
celu zdobywania informacji i komunikowania
się. Konkurs składał się
z trzech rund. W pierwszej i drugiej rundzie
uczestnicy musieli wykazać
(prowadzący mgr Andrzej
się wiedzą o naszym kraju,
Urban). Laureatem ostatniego
odpowiadając na pytania teetapu została Anita Franosz.
stowe. Zadaniem finalistów
Należy się jej szczególne uznabyło napisanie eseju na jeden
nie ponieważ jest dopiero
z 15 podanych tematów. Nauczennicą klasy drugiej a temaszym uczniom, których opietyka konkursu była bardzo obkunką była mgr Anna Babiak,
szerna, obejmowała swym zaudało się znaleźć w gronie 32
kresem dzieje Polski Rzeczpolaureatów. Nagroda w tym
spolitej Ludowej od lipca 1944
konkursie to dyplom, książka,
do czerwca 1989r. Dzięki wy1000 zł oraz trzydniowa wygranej Anita jest zwolniona z
cieczka do Warszawy wraz z
części humanistycznej egzamiopiekunem dla każdego z
nu gimnazjalnego i otrzymuje
laureatów.
maksymalną liczbę punktów,
co jest szczególnie ważne w Mateusz Piecowski natomiast
czasie rekrutacji do szkół śred- zdobył I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie
nich.
Pięknego Czytania zorganizoDwóch kolejnych uczniów
wanym przez Gimnazjum w
Kamil Widawski i Mateusz
Lyskach.
Rybarz, zostało laureatami
k o n k u r s u i n t er n e to we g o Gratulujemy i życzymy dal„Poznawaj Polskę 2008” zor- szych sukcesów!
ganizowanego przez Fundację
Gimnazjum
Wspomagania Wsi. W konkur-
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W marcu i kwietniu 2008r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i
uroczystościach:
28.03 - konferencja nt. „Węgiel w komunalnej polityce ekoenergetycznej” w Zabrzu;
31.03 - spotkanie robocze z sołtysami;
31.03 - Gimnazjalny Finał Wojewódzki w koszykówce
chłopców w Czerwionce - Leszczynach
2.04 - zebranie sprawozdawcze Związku Kółek Rolników i
Organizacji Rolniczych;
3.04 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli;
4.04 - forum gospodarcze w trakcie otwarcia wystawy
„DOM” w Rybniku;
9.04 - konkurs drogowy w OKiS Gaszowice , w którym brali
udział uczniowie z Gminy Gaszowice i Lyski;
14.04 - uroczyste oddanie nowo wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.
CENNIK USŁUG
ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.03.2008 r.
1. Wywóz fekalii beczkowozem o poj. 4,5 m3
- z terenu Gminy Gaszowice - 70,00 zł
- poza terenem Gminy - 80,00 zł
2. Wywóz żużlu i gruzu z załadunkiem:
- przyczepa 4 T - 120,00 zł.
- przyczepa 6 T - 180,00 zł.
3. Usługa koparką „OSTRÓWEK” - 60,00 zł/rbg
4. Koszenie trawy - 60,00 zł/rbg
5. Usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą - 50,00 zł/rbg
6. Usługa rębakiem do drewna - 80,00 zł/rbg
W/w ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Godziny pracy ZOK Gaszowice: Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00.
Kontakt: Gaszowice, ul.Rydułtowska 7 (za budynkiem
OKiS Gaszowice) tel. 430 54 63.

Nasi przedsiębiorcy widoczni na giełdzie DOM
Podczas 13 edycji targów budowalnych DOM w Rybniku, stoisko firmy DOMIX zostało dostrzeżone przez
odwiedzających wystawę i otrzymało II nagrodę za
najlepiej przygotowane stoisko. Hurtownia „DOMIX”
państwa Janyga mieści się przy ul.Rybnickiej
w Szczerbicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
GCI
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Na zdjęciach od góry z lewej strony: 1 - spektakl
„Pokutnik”; 2 - młodzież szkolna podczas „Nocy z
Andersenem”; z prawej strony: 3 - Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego; 4 - Państwo Janyga przy
stoisku na giełdzie DOM.
związane z rozwojem naszego
sołectwa. Dbam o to, żeby
nam wszystkim żyło się w
Gaszowicach lepiej. Jestem
członkiem Stowarzyszenia
Emerytów „Grono”, a także
gaszowickiego Kręgu Starszyzny zrzeszającego dawnych działaczy ZHP z naszej
gminy. Wiele satysfakcji i
przyjemności daje mi prawie
15-letnia przynależność do
chóru „Bel Canto”, spotkania
z emerytowanymi nauczyciecję Przewodniczącej Komi- lami oraz wszelkie spotkania
sji Oświaty, Kultury, Sportu, z młodzieżą i mieszkańcami
H.R-A.
Spraw Socjalnych, Zdrowia Gaszowic.
i Młodzieży. Moim główRedakcja:
nym celem jest praca na
Urząd
Gminy
Gaszowice
rzecz rozwoju placówek
ul.Rydułtowska 2
oświatowych, kulturalnych i
44-293
Gaszowice
sportowych oraz stwarzanie
Tel.: (32) 43 27 140
dzieciom i młodzieży waFaks: (32) 43 27 141
runków bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu
E-mail:
wolnego. Jako radna popiegcigaszowice@wp.pl
ram wszelkie inicjatywy

S YLWETKI R ADNYCH - H ALINA R YBARZ -A DAMIK
Urodziłam się 26.12.1946r. w
Gaszowicach. Od tego czasu
mieszkam i związana jestem z
Gaszowicami. Ukończyłam
Liceum Pedagogiczne w
Pszczynie i Studium Nauczycielskie w Legnicy. Od 1965r.
rozpoczęłam pracę zawodową
jako nauczycielka. Pracowałam w szkołach podstawowych
w Lyskach, Szczerbicach i
Gaszowicach. Przez 3 lata byłam dyrektorem w SP Piece. W
2001 roku, po 36 latach pracy
pedagogicznej przeszłam na
emeryturę. Praca pedagogiczna
była moją pasją i do dzisiaj
żyję problemami dzieci i młodzieży.
Jestem wdową, mam dwójkę
dorosłych dzieci. Córka Barbara pracuje jako nauczycielka w
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach. Ukończyła germa-

nistykę na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz matematykę na studiach podyplomowych w Katowicach. Syn
Romuald jest elektronikiem,
ukończył wydział elektryczny na Politechnice Śląskiej w
Gliwicach, prowadzi własną
firmę. Mam trzech wnuków:
Kamila, Jakuba i Piotrusia
oraz malutką wnuczkę Weronikę.
W mojej pracy nauczycielskiej, w czasie kontaktów z
rodzicami miałam możliwość
poznać problemy nie tylko
środowiska Gaszowic ale
prawie całej gminy. Obdarzona zaufaniem mieszkańców Gaszowic trzecią kadencję pracuję jako radna w Radzie Gminy Gaszowice reprezentując nasze sołectwo.
Drugą kadencję pełnię funk-

