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NOWE RADY SOŁECKIE -

osób.

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ

W wyborach na Sołtysa największą liczbę głosów otrzymał Pan Mieczysław Szymik.

WIEJSKICH

W dniach od 7.02.2011 r. do
11.02.2011 r. w każdym z sołectw naszej Gminy odbyły się
zebrania wiejskie, podczas których wybraliśmy nowych Sołtysów oraz członków Rady Sołeckiej. Poniżej przedstawiamy
wyniki wyborów.
ŁUKÓW ŚLĄSKI - 7.02.2011r.

Rada Sołecka składa się z 7
osób łącznie z sołtysem.
W skład rady sołeckiej weszli:
Wiesław Biernacki, Józef Herok, Piotr Kowalski, Justyna
Pojda, Weronika Szymik, Joachim Zieleźny.
CZERNICA - 10.02.2011r.

W zebraniu uczestniczyły 74 W zebraniu uczestniczyło 85
osoby. W wyborach na Sołtysa osób.
największą liczbę głosów otrzyW wyborach na Sołtysa najmał Pan Witold Czerny.
większą liczbę głosów otrzyRada Sołecka składa się z 5 mała Pan Janusz Milion.
osób łącznie z sołtysem. Rada Sołecka składa się z 7
W skład rady sołeckiej weszli: osób łącznie z sołtysem.
Andrzej Kostka, Jan Procek, W skład rady sołeckiej weszli:
Czesław Lampert, Mirosław
Antoni Kolosko, Ewa Garbas.
Soppa, Marek Kuszek, KataGASZOWICE - 8.02.2011r.
rzyna Mandrysz, Zenobia MroW zebraniu uczestniczyło 37 zek, Danuta Paulus.
osób.
PIECE - 11.02.2011r.
W wyborach na Sołtysa naj- W zebraniu uczestniczyło 47
większą liczbę głosów otrzymał osób.
Pan Czesław Kasperzec.
W wyborach na Sołtysa najRada Sołecka składa się z 7 większą liczbę głosów otrzyosób łącznie z sołtysem. mała Pani Gabriela Oślizło.
W skład rady sołeckiej weszli:
Kazimierz Bieroński, Joachim Rada Sołecka składa się z 5
Jezusek, Tadeusz Korecki, Ro- osób łącznie z sołtysem.
man Mandrysz, Józef Słoboda, W skład rady sołeckiej weszli:
Leszek Nogły, Justyna DoRóża Śmieja.
brzyńska, Jadwiga Salwiczek,
SZCZERBICE - 9.02.2011r.
Irena Popek.
GCI
W zebraniu uczestniczyło 55

PLAN IMPREZ W GMINIE GASZOWICE
NA MARZEC 2011
- 6 marca, koncert w Czernicy „Przeboje XX wieku”;
- 16 marzec, Przedszkoliada, SP Szczerbice;
- 18 marzec, Dzień Śląski przy SP Czernica;
Na zdjęciach, od góry: 1 - „Znak Pokoju” podczas występu w Świętochłowicach;
2 - bajkowy podwieczorek w przedszkolu w Czernicy; 3 - Czernickie półkolonie.

- 18 marzec, Przedszkolny przemarsz powitania Wiosny;
- 27 marzec, Koncert wiosenny w OKiS Gaszowice.
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ZGŁOŚ JUBILEUSZ

OBOWIĄZKOWE PRZYŁĄCZANIE SIĘ DO KANALIZACJI

Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które
w 2011 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie oraz 60–lecie pożycia
małżeńskiego. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego
w Gaszowicach pokój nr 11 (I piętro), do 31 marca br.

Informujemy, że należy składać wnioski o wydanie warunków
technicznych odprowadzania ścieków dla przyłączy kanalizacji
sanitarnej wykonanej w ramach programu ISPA.

Telefon 32/4327140 lub 4327146.

Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62.

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH

Przyłączenie się do działającej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe.

W dniach 9 oraz 30 marca (środy) br. w kawiarni Ośrodka Kultury
i Sportu w Gaszowicach będzie możliwość złożenia zeznań podatkowych za rok 2010. W godzinach od 9.00 do 13.00 dyżury pełnić
będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku.

Urząd Gminy otrzymuje comiesięczne zestawienia wykonanych
przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską. GCI

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na bezpłatne badania piersi, kobiety w wieku 50-69 lat
które w ciągu dwóch ostatnich lat nie wykonywały mammografii.
Badania będą przeprowadzane w dniu 1 marca br. (wtorek) przy
Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. Informacje i zapisy pod
nr tel. (42) 254 64 10; 517 544 004.
WYCIECZKA
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Grono” zaprasza na baseny termalne, do Szaflar i Bukowiny w dniach 2-3 kwietnia br. Zapisy pod numerem telefonu: 32 / 430 56 59.

Jednostka budżetowa-Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, 44-295 Sumina
ul. Dworcowa 12B, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity dz. U. Nr 123 poz. 853 z dnia 11.07. 2006r. z poźn zm.)
informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej
taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu
30.12.2010r z dniem 03 marca 2011 r, wchodzi w życie nowa taryfa za
odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice do dnia
02 marca 2012r.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Od dnia 03 marca 2011. do dnia 02 marca 2012 r. (w złotych):
Cena/stawka

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

netto1

brutto

Jednostka
miary

0

1

2

3

4

5

gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy skanalizowani

1) cena 1m3
odprowadzanych ścieków

5,09

5,50

zł/m3

2) stawka
opłaty
abonamentowej

0,93

1,00

zł/odbiorcę/
miesiąc

5,09

5,50

zł/m3

9,26

10,00

zł/m3

15,27

16,49

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
Okres zimowy to czas, w którym częściej niż w innych porach roku
może dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.
Powodem tych zdarzeń jest nie tylko pogorszenie sie pogody czy
faktu, iż dzień jest krótszy, ale przede wszystkim słaba widoczność
pieszych na drogach. Mając na względzie brak rozwiązań systemowych i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gaszowice
pragniemy zachęcić wszystkich Państwa do noszenia elementów
odblaskowych.

1

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza do udziału

2

Grupa 1

Grupa 2

w koncercie z okazji
Dnia Kobiet
pt. „Przeboje XX
wieku”

3

w wykonaniu zespołu
estradowego
„Promenada”
oraz Grażyny i Adama Żaaków.
6 marca 2011 o godzinie 18.00
Sala Widowiskowo-Sportowa w Czernicy
Przeboje festiwalowe z San Remo, Festiwali Eurowizji,
Polskiego Sopotu i hity estradowe pochodzące z drugiej połowy minionego stulecia, przeniosą słuchaczy
w wiek młodości a nawet dzieciństwa. Wstęp wolny.

Serdecznie Zapraszamy !

4

gospodarstwa
domowe nieskanalizowane odprowadzające ścieki o
charakterze
bytowym
Grupa 3
gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy nieskanalizowani odprowadzający ścieki
charakteryzujące
się dużym ładunkiem zanieczyszczeń
gospodarstwa
domowe nie
posiadające
wodomierzy ani
też innych urządzeń pomiarowych
ilości odprowadzonych ścieków

1) cena 1m3
Odprowadzanych ścieków

1) cena 1m3
odprowadzanych ścieków

1) stawka
opłaty za
odprowadzanie ścieków 2

zł/osobę/
miesiąc

1 - Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i
usług. Stawka podatku VAT od 01.01.2011 r. wynosiła będzie 8%.
2 - Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla gminy wynosi 3m3 /osoba/miesiąc.
WWW. SWIADOMY-OBYWATEL.PL
Towarzystwo Miłośników Rydułtów jako lider projektu „Świadomy Obywatel” wraz z
partnerem projektu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zaprasza także mieszkańców naszej Gminy do udziału w bezpłatnych poradach prawnych i
obywatelskich.
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Podsumowanie realizacji I kotła c.o.
etapu Programu Ograni- Do Programu przystąpiło 17 firm
czenia Niskiej Emisji
instalacyjnych, które wykazały się
W Gminie Gaszowice w 2010
roku realizowano uchwalony w
styczniu przez Radę Gminy Program Ograniczenia Niskiej Emisji.
Program tworzony był na podstawie deklaracji ankietowanych
mieszkańców naszej Gminy.
Podstawowym celem Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji była
ochrona powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli
emitowaniem gazów i pyłów ze
starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania
zainstalowanych w budynkach
mieszkalnych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw. W
ramach Programu dofinansowano
nowoczesne kotły na paliwo stałe,
które wykorzystują paleniska
automatyczne (retortowe lub tłokowe), co pozwala na bardziej
efektywne spalanie węgla i przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na paliwa stałe, które
charakteryzują się wysokimi
wskaźnikami emisyjności. Dotacje
przyznawane były także do zakupu
i montażu kompletnych instalacji
solarnych. Eksploatacja tego typu
urządzeń pozwala na znaczne
ograniczenie kosztów związanych
z podgrzewaniem wody. Dobrze
zaprojektowana instalacja solarna
pozwala na pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. w miesiącach
letnich, a także na znaczne
oszczędności paliwa podstawowego w sezonie grzewczym.
W ramach zadania osiągnięto
następujący efekt rzeczowy:
zlikwidowano 20 kotłów opalanych paliwem stałym,
zamontowano 20 niskoemisyjnych
kotłów węglowych,
zamontowano 23 instalacje solarne.
Na dofinansowanie zadania Gmina
pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w postaci pożyczki udzielonej w wysokości 337.199,84 zł.
Każdy uczestnik Programu otrzymał w formie dotacji zwrot części
nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Dotacje udzielane
były mieszkańcom gminy w wysokości 50% kosztów inwestycji,
jednak w kwocie nie większej niż:
5.000,00 zł w przypadku montażu
instalacji solarnej,
4.934,88 zł w przypadku wymiany

rzetelnością i fachowością.

Podsumowanie realizacji I
etapu Programu Budowy
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
W bieżącym roku Gmina Gaszowice pozyskała także środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy w wysokości
125.000,00 zł. Dzięki
temu
wsparciu rozpoczęto realizację
Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków,
który został uchwalony przez
Radę Gminy w styczniu br. Program bazuje na wypracowanych
doświadczeniach w dziedzinie
gospodarki ściekowej i ma na celu
określenie kierunków działań i
metod ich wdrożenia dla poprawy
jakości wód powierzchniowych i
podziemnych na terenie gminy w
związku z procesem gromadzenia
i oczyszczania ścieków komunalnych w indywidualnych budynkach mieszkalnych, dla których
nie jest planowane przyłączenie
do zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej. W ramach Programu
wybudowano 25 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem w aspekcie
kosztów eksploatacji (w perspektywie długoterminowej) w stosunku do budowy szczelnego dołu
bezodpływowego (szamba).
Mieszkaniec realizujący w ramach Programu modernizację
(budowa i zakup oczyszczalni)
otrzymuje ze środków gminy 50%
kosztów inwestycji. Wybór wykonawcy oraz typu przydomowej
oczyszczalni jest dowolny. Podstawowym etapem wdrożenia
działań jest określenie możliwości
przyłączenia mieszkańców, którzy
złożyli ankiety/deklaracje do
istniejącego/planowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków jest możliwa w przypadku, gdy brak jest możliwości
przyłączenia się do istniejącego/planowanego systemu
kanalizacji sanitarnej. W I etapie
Programu wzięło udział 6 firm
wykonawczych.
Bardzo dobra współpraca pomiędzy Gminą – Wykonawcą – Inwestorem zaowocowała profesjonalnym i sprawnym przeprowadzeniem modernizacji.
GCI

S TR . 3
PODWIECZOREK BAJKOWY W PRZEDSZKOLU W CZERNICY
13 stycznia w naszym przedszkolu atmosfera pełna napięcia. Dzieci
oczekują na zagadki, które przygotowała bibliotekarka Biblioteki
Publicznej w Czernicy p. Ewa Kowol. Jest to osoba znana wszystkim przedszkolakom. Przez kilka miesięcy zapraszała dzieci do
biblioteki, odwiedzała ich w przedszkolu, by razem z wychowawczyniami wprowadzić dzieci w „Świat bajek i baśni” - Programu
realizowanego w ramach Działaj Lokalnie VII. W czasie bajkowego
podwieczorku dzieci mogły wykazać się znajomością z poznanych
utworów. Punkty za prawidłowe odpowiedzi przydzielały dwie
bajkowe postacie Kopciuszek i Czerwony Kapturek - uczennice
Szkoły Podstawowej w Czernicy. W przedszkolu mieliśmy zaszczyt
gościć Wójta Gminy Gaszowice Andrzeja Kowalczyka, dyrekcję i
grono pedagogiczne Przedszkola w Gaszowicach oraz rodziców
nagrodzonych dzieci. Na zakończenie dzieci wyróżnione w konkursie plastycznym otrzymały nagrody w postaci książeczek. Podwieczorek bajkowy miał wyjątkowo smaczne zakończenie gdyż wszyscy uczestnicy mogli spróbować bajkowych kanapek.
W ZDROWYM CIELE…
Po blisko pięciomiesięcznej batalii o jak najlepsze wyniki w nauce,
uczniowie szkoły podstawowej w Gaszowicach z ulgą udali się na
zasłużony odpoczynek. Pogoda podczas ferii nie rozpieszczała;
plusowe temperatury, plucha i brak śniegu nie sprzyjały amatorom
zimowego szaleństwa, którzy należytej aury zmuszeni byli szukać z
dala od domu.
Na nudę jednak nikt nie narzekał. Na wysokości zadania jak zwykle
stanęła szkolna placówka; organizowane przez nią tradycyjne
„półkolonie” pozwoliły blisko pół setce dzieci spędzić wolny czas
w miłej i sympatycznej atmosferze.
Na tafli pszowskiego lodowiska swój program pełen mrożących
krew w żyłach akrobacji, efektownych tullópów, rittbergerów i
wielokrotnych axli, doskonalili przyszli uczestnicy dwójkowego
„Tańca na lodzie”. Fani Otylii Jędrzejczak szlifowali styl na obfitującej w atrakcje wodne pływalni w Gorzycach.
Swoją ucztę mieli również pasjonaci kina, którzy w rybnickim multipleksie z zapartym tchem śledzili emocjonujące przygody
„Megamocnego”.
Największą jednak atrakcją okazała się wyprawa do lasu w poszukiwaniu mitycznego paśnika. Młodocianych tropicieli nie odstraszył
ani forsowny, wielokilometrowy marsz, ani spory bagaż niesionych
zapasów, ani niesprzyjające warunki pogodowe. Na końcu drogi
znaczonej śladami saren, zajęcy i lisów, dzielnych wędrowców
przywitały smutne zgliszcza spalonego paśnika. Dobrze poinformowane źródła donoszą, iż co bardziej wrażliwi na niedolę pozbawionych „leśnej stołówki” zwierząt uczniowie, mają w planach inicjatywę społeczną, związaną z przywróceniem zwierzęcej jadłodajni.
Powrót do szkoły przebiegał w iście karnawałowej atmosferze,
głównie za sprawą pewnego dyskdżokeja. DJ Sebastian i jego urocza pomocnica zaserwowali uczniom wszystkich klas wyczerpujący
maraton taneczny. Krążą plotki, iż popularna stacja telewizyjna
zamierza przedłużyć emisję „Tańca z gwiazdami” do roku 2050. Na
brak gwiazd narzekać nie będzie…
(klyciok)
ZWYCIĘSTWO ZESPOŁU „ZNAK POKOJU” !
14 stycznia 2011 roku zespół wokalno- instrumentalny „Znak Pokoju” wziął udział w XI Konkursie Kolęd i Pastorałek w Centrum
Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Zajął tam I miejsce, dzięki
czemu mógł wystąpić w koncercie laureatów, który odbył się 30
stycznia br. w parafii pw. NSPJ w Piaśnikach. Dużą satysfakcją dla
„Znaku Pokoju” było to, że jako jedyny zespół spośród blisko 100
wykonawców z całego województwa zaprezentował swój własny
utwór pt. „Kolęda z naszych serc”. Znajduje się ona na płycie wydanej przez zespół z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy
na stronę internetową zespołu: www.znakpokoju.pl.
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ZIMOWA PRZYGODA

1% DLA PIOTRKA

Jak każe tradycja tak i tym razem Szkoła Podstawowa w Czernicy zorganizowała dla swoich uczniów półkolonie zimowe, które odbyły się w dniach
od 17.01do 21.01.2011r. Na rozgrzewkę wychowankowie sprawdzili swoją
sprawność i kondycję na basenie w Gorzycach. Tam do woli mogli oddać
się wodnym zabawą oraz nabrać sił na kolejne wyprawy. Dla równowagi
następnym przystankiem było kino, gdzie zrelaksowani i wypoczęci ruszyliśmy w dalszą drogę. Zatrzymując się dopiero w Górkach Małych miejscowości znanej z „Chlebowej chaty”. Tutaj uczniowie dowiedzieli się jak
powstaje chleb, masło, ser czy miód. Poznali niezbędne urządzenia oraz
narzędzia potrzebne do wytworzenia w/w produktów. Zdobyta wiedza okazała się bardzo cenna bowiem nadszedł czas na egzamin praktyczny czyli
dzieci z ochotą wyrabiały masło, ser oraz wypiekały chlebowe podpłomyki .
Po trudach pracy pozostała już tylko przyjemność tzn. zajadania się wytworzonymi przez siebie smakołykami. W okresie półkolonii nie zapomnieliśmy także o zwierzętach i wspólnie z p. leśnik przemierzyliśmy ścieżkę
edukacyjno – przyrodniczą. Tym samym zgłębiliśmy informacje o otaczającej nas przyrodzie. Jednak to nie koniec niespodzianek. Zawitaliśmy również do leśniczówki w Suminej. Tutaj mieliśmy okazję podziwiać przeróżne
skarby, które dawniej znajdowały się w każdym śląskim domu. Piękne
stroje, niepowtarzalne zabawki czy niespotykane już dziś instrumenty muzyczne to tylko fragmenty wspaniałej kolekcji cieszącej nasze oczy.

Piotruś jest chory na nieuleczalną chorobę – dystrofię mięśniową
Duchenne’a. Uczęszcza na zajęcia rehabilitacyjne, masaże i ma
prowadzone ćwiczenia w domu. Pomimo prowadzonej rehabilitacji
stan Piotrusia się pogarsza, coraz gorzej chodzi, ma problemy z
wstawaniem i ubieraniem.

Zatem tegoroczne półkolonie obfitowały w szereg ciekawych i interesujących atrakcji. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki zaangażowaniu oraz pomocy Wójta Gminy Gaszowice, sponsorów: p. Ryszard
Jacek, p. Barbara Watoła, p. Jerzy Kawulok, p. Małgorzata Witek, p. Piotr
Górecki, a także nauczycieli sprawujących opiekę : Aleksandra Stachera,
Aleksandra Tkocz, Iwona Kwiatoń, Ilona Paluch, Eugeniusz Brodniak,
Bernadeta Wójcik, Eugenia Boczek, Marek Granieczny, Bernadeta Chowaniec, Agnieszka Chowaniec.

Fundacja dla dzieci „Dar Serca” udostępnia konto: ING Bank Śląski
oddział regionalny w Bielsku Białej nr 49 1050 1070 1000 0022
6906 4552 hasło „Piotr Mrozek”

Aby syn mógł normalnie funkcjonować wymaga systematycznego i
długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Dlatego zwracam się z prośbą
do Państwa o przekazanie 1 % podatku na leczenie i rehabilitację
Piotra. Państwa pomoc da nam nadzieję na poprawę zdrowia syna.
Aby przekazać 1 % podatku za 2009r. na rzecz naszego syna prosimy o wpisanie w specjalną rubrykę rocznego rozliczenia PIT nazwę
fundacji: Fundacja dla Dzieci „Dar Serca” nr KRS 0000121785, w
rubryce wnioskowana kwota wpisać kwotę 1% Państwa podatku
oraz w rubryce Informacje uzupełniające – Piotr Mrozek.
Urząd skarbowy prześle pieniądze do Fundacji na subkonto Piotra.
Rodzice: Zofia, Arkadiusz Mrozek, Łuków Śląski

Mimo, że śnieg nie zaszczycił nas swoją obecnością to bawiliśmy się wyśmienicie i nadal potwierdzamy słowa znanej piosenki, iż „ zima lubi dzieci
najbardziej na świecie” a więc pozostaje tylko odliczać dni do następnych
ferii.
A.Ch.

I

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w kursach zawodowych) do projektu systemowego prowadzonego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gaszowicach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w 2011 r. będzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i prace
organizacyjne związane z projektem trwają już od stycznia 2011r.
Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice", będzie realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach
prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice do
wzięcia udziału w projekcie w terminie do 28.02.2011r. w budynku
Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 15.00. Projekt
adresowany jest do klientów ośrodka objętych różnymi formami pomocy przez ośrodek.
W projekcie weźmie udział 12 osób w większości długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub
osobami zależnymi, a także osoby niepełnosprawne lub zaburzone umysłowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które
wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktyczne umożliwiające sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków widłowych, obsługi
kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również możliwość
podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.
Kierownik OPS

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gaszowicach uprzejmie informuje, że w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, II p. pok. 25 mieści się:
Punkt Konsultacyjny
pełniący dyżury w poniedziałki w godz. 16.30-19.30
tel. 324330453 (czynny w godzinach dyżuru)
Istnieje także możliwość konsultacji w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr kom. 600 700 161
Udzielamy konsultacji, porad i wsparcia w sprawach:
- przemocy domowej,
- uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
- zagrożenia narkomanią.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych za rok 2011, będzie można uzyskać od pracownika Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z Rybnika, w każdy czwartek od 15 marca
do 15 maja w Referacie Rolnictwa tutejszego Urzędu w godzinach
od 7.30 do 15.30.

L UTY 2011, NUMER 2 (62)
FERIE NA SPORTOWO
W czasie ferii zimowych na sali gimnastycznej Gimnazjum w Piecach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.30 odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Dla
uczestników aktywnego wypoczynku przygotowano szereg atrakcji
takich jak: turniej piłki halowej, konkurs rzutów karnych, rozgrywki
w tenisa stołowego, siatkówkę, piłki ręczną, koszykówkę a odważniejsi chłopcy zagrali również na „Orliku” na nietypowej nawierzchni pokrytej warstwą śniegu, co było dla nich wielką frajdą. Łącznie
w czasie zimowego wypoczynku z różnorodnych form aktywności
ruchowej skorzystało 70 uczniów w wieku 8-16 lat. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Dyrektora Gimnazjum. Koordynatorem tego
przedsięwzięcia był animator „Orlika” p. Iwona Wolnik przy współpracy SZS w Katowicach oraz nauczycieli gimnazjum.
Wyniki niektórych konkurencji:
Turniej piłki halowej: 1.”Wilcze kły” 2.”Red boys” 3.”Zieloni”
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W styczniu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
5 stycznia - Finał Ligi Powiatowej w Tenisie Stołowym w Gimnazjum w Piecach;
5 stycznia - spotkanie noworoczne sekcji skata DĄB Gaszowice;
11 stycznia - Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego w Piecach;
11 stycznia - Koncert Noworoczny na sali widowiskowo-sportowej
w Czernicy;
12 stycznia - Turniej Piłki Ręcznej w Czernicy;
13 stycznia - „Bajkowy Podwieczorek” w przedszkolu w Czernicy;
14 stycznia - spotkanie seniorów sołectwa Szczerbice zorganizowanego przez Radnych i Radę Sołecką;

Konkurs rzutów karnych: 1.Myszak Sebastian 2.Rakowski Cezary 14 stycznia - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Rybnickim Cen3.Dudek Dawid
I.W. trum Kultury. Naszą Gminę reprezentowało KGW Gaszowice;

Z GASZOWIC DO SINGAPURU
W dniach 2-10 grudnia 2010 roku Młodzieżowa Reprezentacja
Polski uczestniczyła w III Mistrzostwach Świata Wu Shu, które odbyły się w Singapurze. Jednym z członków 5-osobowej
ekipy był mieszkaniec naszej gminy, zawodnik Stowarzyszenia
Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO – Kamil Widawski. Wyjazd do azjatyckiego Singapuru zaczął się dość pechowo, bo w
związku z atakiem zimy w Europie reprezentanci wylecieli z
opóźnieniem z Warszawy i spóźnili się na samolot z Amsterdamu do Singapuru. Musieli więc czekać dodatkowe 24 godziny
w Holandii. Na szczęcie interwencja trenera Mirosława Barszowskiego w PLL LOT sprawiła, że spędzili ten czas w hotelu,
a nie na lotnisku. Dopiero następnego dnia udali się w 12 godzinny lot do malowniczego a jednocześnie bardzo nowoczesnego miasta na Półwyspie Malajskim. O swego rodzaju pechu
może również Kamil mówić w kontekście rywalizacji sportowej
w mistrzostwach. Kategoria, w której walczył, okazała się najsilniej obsadzoną w tych zawodach – 20 zawodników. Co prawda wygrał swą pierwszą walkę z reprezentantem Francji, ale już
w drugiej rundzie trafił na późniejszego triumfatora całej rywalizacji, reprezentanta Chin. Jak przyznał sam Kamil przeciwnik
był zdecydowanie lepszy, a o tym że Chińczycy absolutnie dominowali w tych Mistrzostwach niech świadczy fakt, że na 8
kategorii wagowych tylko jeden finał odbył się bez przedstawiciela tej nacji. Tak czy inaczej, Kamil zajął 9 miejsce i marzenia
o medalu mistrzostw świata trzeba odłożyć na później. Z pewnością jednak od strony czysto sportowej wyjazd ten przyniósł
realne korzyści, bowiem zarówno Kamil jak i przebywający tam
z nim trener Barszowski, mieli okazję skonfrontować swój
warsztat z tym co prezentują najlepsi na naszym globie przedstawiciele sztuk walki.
Cała ta wyprawa nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie przedstawicieli samorządu terytorialnego i sponsorów. Podziękowania
należą się zwłaszcza Wójtowi Gminy Gaszowice, Panu Andrzejowi Kowalczykowi oraz Radzie Gminy Gaszowice, Staroście
Powiatowemu, Panu Damianowi Mrowcowi, Radzie Powiatu
oraz Panu Jackowi Czogalla. W znaczący sposób partycypowali
oni w kosztach przygotowania Kamila do zawodów, a zwłaszcza w kosztach wyjazdu, uzupełniając w ten sposób nie największe środki budżetu Polskiego Związku Wu Shu.
Trener Mirosław Barszowski oraz Kamil Widawski dziękują za
tę pomoc.
(w)

15 stycznia - koncert kolęd Chóru Bel Canto i zespołu Singers
w kościele w Gaszowicach;
17 stycznia - Walne Zebranie członków chóru Bel Canto;
17 stycznia - spotkanie z radą sołecką i radnymi sołectwa Gaszowice
w OKiS;
18 stycznia - spotkanie ze sołtysami gminy;
20 i 21 stycznia - konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Ustroniu;
21 stycznia - spotkanie noworoczne w Ratuszu Rybnickim;
23 stycznia odbyło się spotkanie seniorów w Łukowie Śląskim.

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO!
01.02.2011r. w SP Czernica został przeprowadzony przez panie Z. Mrozek
i I. Wolnik Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. Wzięły w nim udział
reprezentacje trzech gmin naszego powiatu. Byli to chłopcy i dziewczynki
z gminy Lyski ( SP Zwonowice grupa chłopców, SP Pstrążna grupa dziewcząt), gminy Jejkowice (SP Jejkowice chłopcy i dziewczęta) oraz gmina
Gaszowice ( SP Czernica chłopcy i dziewczęta).
Turniej rozegrano systemem do dwóch przegranych, który wyłonił Mistrzów Powiatu, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zwycięzcy otrzymali z rąk pani dyrektor Iwony Witek piękne medale, a w zestawieniu grupowym puchary dla szkoły. Emocje towarzyszyły wszystkim zawodnikom
i ich trenerom do samego końca rozgrywek.
Drużyny składały się z czterech zawodników. Wśród dziewczynek bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z Czernicy. Mistrzynią Powiatu została
Dominika Gołofit z SP Czernica, a II miejsce zdobyła Karolina Weczerek
z SP Czernica. III miejsce zajęła Violetta Knura z SP Pstrążna .
W grupie chłopców zwyciężył Fabian Tebel z SP Zwonowice, II miejsce
zajął Patryk Sierny z SP Jejkowice, III miejsce zajął Adam Tront z SP Zwonowice.
W klasyfikacji ogólnej wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna z SP Czernica:
Gołofit Dominika, Weczerek Karolina, Tomaszek Dominiak, Figura Paulina. Opiekunem jest pani Zenobia Mrozek. II miejsce zajęła drużyna SP
Pstrążna, a III miejsce SP Jejkowice.
Wśród chłopców drużynowo zwyciężyli uczniowie z SP Zwonowice: Tebel
Fabian, Tront Adam, Skrzypiec Mateusz. Opiekun zwycięskich zawodników to Lidia Kolosko. II miejsce zajęła SP Czernica, a III miejsce SP Jejkowice.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pochwałę i podziękowania za sumienne
przygotowanie się do zawodów, a zwycięzcy będą teraz szlifowali formę do
etapu rejonowego, który odbędzie się już za kilka tygodni.
Zenobia Mrozek

Zdjęcia na ostatniej stronie, lewa strona od góry:
1 i 2 - ferie na sportowo w gimnazjum ; 3 - turniej tenisa stołowego;
strona prawa od góry: 4 - Kamil Widawski wraz z trenerem
w Singapurze; 5 - Bajkowy podwieczorek; 6,7 – zimowe półkolonie dzieci z Czernicy.
Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140
Faks: (32) 43 27 141
E-mail: gcigaszowice@wp.pl
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