
Kończą się wakacje. 3 wrze-
śnia szkoły i przedszkola 
zapełnią się dziećmi i mło-
dzieżą. Wrócą do szkół,          
w których przeprowadzono 
wiele prac remontowo- mo-
dernizacyjnych. Po raz kolej-
ny rodzice dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gaszowi-
cach podjęli trud wyremon-
towania i wyposażenia w 
nowy sprzęt jedną z klas. Na 
lipcowej sesji Rada Gminy 
przeznaczyła dodatkowo 150 
tyś. PLN na roboty w pla-
cówkach oświatowych. 
Zwracamy się do rodziców     
i opiekunów, aby w rozmo-
wach ze swoimi pociechami 
zwracali im uwagę na ko-
nieczność szanowania dobra 
wspólnego. W dalszym cią-
gu zdarzają się akty wanda-
lizmu na terenie naszej gmi-
ny. Bezmyślnie niszczone są 
elementy placów zabaw 
(Szczerbice), wyrywane są 
znaki drogowe (Łuków Śl., 
Czernica). Niszczenie zna-
ków drogowych jest szcze-
gólnie niebezpieczne, gdyż 
może doprowadzić do wy-
padku, a to już będzie po-
traktowane jako przestęp-

stwo. Sprawmy wszyscy, 
aby w naszej gminie żyło 
się bezpieczniej, powiedz-
my wandalom i chuliga-
nom – STOP. Życzę 
wszystkim mieszkańcom 
przyjemnego spędzania 
ostatnich dni wakacji. Ser-
decznie zapraszam wszyst-
kich na dożynki gminne, 
które odbędą się w Czerni-
cy 2 września br.  

Z wyrazami szacunku  

Andrzej Kowalczyk  

Wójt Gminy Gaszowice 
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Na zdjęciach od góry: 

1– pani Ania za kierownicą 
fiata 126 p, podczas rajdu 
samochodowego o puchar 
Wójta Gminy Gaszowice, 

2 - uczestnicy półkolonii 
letnich zorganizowanych 
przez Radę Sołecką ze 
Szczerbic pod remizą OSP. 
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JAN i KUDEJ ZBIGNIEW Z 
KRAKOWA, PRZEDSIĘBIOR-
STWO „AKWEDUKT” Sp. z o. 
o. z KIELC, ZAKŁADY PIWO-
WARSKIE TYSKIE, GMINNA 
SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA GASZOWICE Z/S 
W JEJKOWICACH, FIRMA 
DOMIX CZESŁAW JANYGA 
ZE SZCZERBIC, PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE DUDA Z GASZO-
WIC, MCJ CZOGALLA JACEK 
ZE SZCZERBIC, LORKEN- 
TECH BUGDOL HENRYK Z 
GASZOWIC, SKLEP ROLNO- 
SPOŻYWCZY ZAWIOŁA JO-
ANNA Z GASZOWIC, CAFE 
PIZZERIA ALEKSANDER ZE 
SZCZERBIC. Podziękowania 
także składam pracownikom Za-
kładu Komunalnego za pomoc w 
organizacji festynu, oraz człon-
kom Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gaszowicach za pomoc              
w utrzymaniu bezpieczeństwa 
podczas festynu. 

Dziękujemy wszystkim za wspól-
ną zabawę i zapraszamy za rok na 
kolejne już XII DNI GASZOWIC 
w drugi weekend sierpnia 2008r.  

Jerzy Białek 

Z A P R O S Z E N I E 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w         
gminnych dożynkach, które odbędą się w sołectwie Czernica 
w dniu 2 września b.r. na terenie Ośrodka Kultury Zameczek. 

Program uroczystości: 

13.00 – msza św. dożynkowa w kościele pn. NMP Królowej 
Polski w Czernicy; 

14.00 -15.00 - przejazd korowodu dożynkowego ulicami: Wol-
ności- Buczyna – Jana – Graniczna – Podleśna - Powstańców 
– Wolności ; 

15.00 – powitanie, - wręczenie dożynkowego chleba, podzięko-
wanie dla rolników;  

16.00 – występy dzieci z SP Czernica i Przedszkola oraz ze-
społu Jutrzenka działającego przy OK Zameczek 

17.00 -  występ kabaretu „To nie my” 

18.00 – występ zespołu  SINGERS z Gimnazjum w Piecach 

19.00 – występ zespołu Szlagier Maszyna 

20.30 - zabawa dożynkowa, pokaz sztucznych ogni. 

W dniach 4-5 sierpnia  2007r. 
na terenie Ośrodka Kultury i 
Sportu w Gaszowicach odbyły 
się już XI Dni Gaszowic. Pod-
czas dwudniowej imprezy przy 
pięknej pogodzie mieszkańcy 
Gaszowic i okolicznych miej-
scowości bawili się i odpoczy-
wali przy występach zespołów 
muzycznych, kabaretu, miej-
scowej młodzieży. Atrakcją 
imprezy jak co roku był pokaz 
ogni sztucznych oraz loteria 
fantowa, której główną nagrodą 
był rower a także sprzęt AGD i 
RTV. Na uczestników czekały 
także atrakcje takie jak luna-
park, zjeżdżalnie dla dzieci, 
stoiska handlowe. Pracownicy 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Gaszowicach pragną podzięko-
wać uczestnikom imprezy za 
wspaniałą zabawę i liczne 
uczestnictwo. A w szczególno-
ści pragniemy złożyć podzięko-
wania sponsorom, którzy 
wsparli finansowo naszą impre-
zę a bez ich wsparcia impreza 
byłaby skromniejsza. Sponso-
rzy: FIRMA TCHAS Sp. z o. o. 
ODDZIAŁ W POLSCE Z/S W 
GOSTYNIU, PRZEDSIĘ-
BIORSTWO BUDOWLANE 
„KUBIK” KOCIAŁKOWSKI 

KANALIZACJA, DROGA CZY WJAZD? 

Realizując budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej mu-
simy spełnić wymogi jakie 
narzuciła nam Unia Euro-
pejska. Otrzymaliśmy fun-
dusze na budowę sieci ka-
nalizacyjnej oraz odnowę 
zniszczonych podczas prac 
dróg i chodników do stanu 
pierwotnego czyli stanu 
przed wejściem w teren 
firm wykonawczych. Od-
nosimy jednak wrażenie, 
że dla mieszkańców nie 
jest ważna poprawa środo-
wiska naturalnego w któ-
rym żyjemy a wykonanie 
własnego wjazdu na pose-
sję. Firmy wykonawcze 
wykonały zdjęcia wszyst-
kich ulic i wjazdów, aby 
wiedzieć jak mają zostać 
odnowione (ponieważ 
mieszkańcy posuwają się 

nawet do kłamstw). Przyjęto 
następującą zasadę: gdzie 
zjazd był i wynika to ze 
zdjęć tam będzie odnowiony, 
zaś gdzie nie było- wykona-
ny będzie ok. 0,5 – 1,0m 
zjazd w zależności od nachy-
lenia terenu. Niestety zasada 
ta nie przemawia do miesz-
kańców, którzy wielokrotnie 
w wulgarny sposób chcą wy-
móc wykonanie własnego 
wjazdu na posesję. W ra-
mach realizowanego zadania 
nie jest to jednak możliwe. 
Prywatne zjazdy firmy wy-
konujące dywaniki asfaltowe 
mogą wykonać każdemu 
chętnemu właścicielowi na 
umowę zlecenie. Mamy na-
dzieję, że powyższe zasady 
są bardzo jasne i spotkają się 
ze zrozumieniem mieszkań-
ców.    Referat Ochrony Środowiska 

Wpływy z tytułu zobowiązań od osób fizycznych     
w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego za I półrocze 2007r. 

Czernica – 2101 mieszkańców – 179 460,60 zł 

Gaszowice – 2861 mieszkańców – 204 528,66 zł 

Łuków Śląski – 729 mieszkańców – 49 207,38 zł 

Piece – 952 mieszkańców – 63 660,82 zł 

Szczerbice – 2121 mieszkańców – 115 387,50 zł 

Ogółem: Gmina Gaszowice – 8764 mieszkańców –  
612 244,96 zł. 

PODSUMOWANIE BADAŃ 

W dniach 16-18 lipca b.r. przeprowadzona została              
w Gminie Gaszowice akcja badań mammograficznych       
w ramach Programu NFZ Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi (badania bezpłatne), ponadto Urząd Gminy opłacił 
badania 44 paniom w wieku 45-50 lat. Z badań skorzysta-
ło 250 kobiet. U 70 pań wykryto zmiany łagodne a 22 pań 
występuje prawdopodobieństwo zmian łagodnych. Nieste-
ty zdiagnozowano także 1 przypadek zmiany złośliwej. 
Wszystkim paniom życzymy dobrego zdrowia i zapra-
szamy do udziału kolejnych badaniach.                     GCI 

„Remont Domu Sportu w Łukowie Śląskim wraz        
z zagospodarowaniem terenu”  

Taką nazwę nosi projekt realizowany w Łukowie Ślą-
skim. W ramach zadania wymieniona zostanie część 
okien w budynku Domu Sportu a tuż przy remizie poja-
wią się nowe elementy placu zabaw. Projekt jest dofinan-
sowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego w ramach programu Odnowy Wsi.                     GCI 
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Na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łukowie Śląskim 
w dniach od 1.08 – 14.08.07r. 
Rada Sołecka i Samorząd 
Mieszkańców zorganizował 
bezpłatne półkolonie letnie dla 
dzieci z Łukowa i Czernicy. 
Dzieci miały zapewnioną opie-
kę w godzinach 9.00 – 15.00. 
Uczestnikom zapewniono dwa 
posiłki, w tym jeden ciepły. 
Samorząd Łukowa Śląskiego 
brał udział w konkursie 
„Funduszu Wspomagania 
Wsi” w ramach programu 
„Pożyteczne Wakacje 07”. 
Nasz projekt edukacyjny pt: 
”Podaj rękę słabszym” został 
pozytywnie oceniony i z tego 
tytułu otrzymaliśmy dotację  w 
wysokości 2700zł. Dotacja        
z Funduszu Wspomagania 
Wsi oraz środki własne, po-

zwoliły zapewnić 50-ciu 
uczestnikom, bogaty progra-
mu dydaktyczno – rekreacyj-
nego, realizowany dla dzieci 
zdrowych i niepełnospraw-
nych. Atrakcyjny program – 
wycieczki autokarem, pocią-
giem,  rajd rowerowy, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi oraz 
kontakt z żywą przyrodą, 
uczył dzieci wrażliwości            
i szacunku dla słabszych. 
Opiekę dydaktyczno wycho-
wa wc z ą ,  h o n o r o wo  -
 poświęcając swój wolny czas, 
sprawowali wspaniali nauczy-
ciele z przedszkola i szkoły w 
Czernicy. Sprawozdanie 
szczegółowe z całości półko-
lonii w następnym numerze 
Informatora.  

Adam Grzelec  

DOTOWANE WAKACJE W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM 

NOWY PROBOSZCZ W GASZOWICACH 

29 lipca br. w kościele pw. Opatrzności Bożej w Gaszowi-
cach parafianie z Gaszowic i Piec pożegnali odchodzącego na 
zasłużoną emeryturę długoletniego proboszcza ks. Eryka 
Grochlę. Jednocześnie ks. dziekan Józef Fronczek w imieniu 
arcybiskupa Damiana Zimonia przedstawił nowego probosz-
cza. Gaszowicką parafią od 29 lipca br. zarządza Ks. Pro-
boszcz Marek Paszek. Sylwetki obu księży przedstawione 
zostaną w kolejnych numerach naszego biuletynu. 

W dniach od 9 – 13 lipca b.r. 
odbywały się w Piecach pół-
kolonie – zorganizowane 
przez panią Sołtys. W impre-
zie wzięło udział 17 dzieci      
z terenu Gminy. W trakcie 
tego tygodnia dzieci uczest-
niczyły w następujących 
wyjazdach: 

- do Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie, gdzie same mo-
gły upiec chleb, 

- do Parku Leśnych niespo-
dzianek w Ustroniu, 

- do Parku Krajobrazowego 
Cysterskich Kompozycji w 
Rudach, gdzie miały okazję 
przejazdu kolejką wąskotoro-
wą, 

- do Kina w Rybniku, gdzie 
dzieci zobaczyły bajkę, 

- do Czernicy – teren ośrod-

Podatek od nieruchomości - Sołectwo Piece  

 Trzecią ratę podatku od nieruchomości będzie można płacić 
u sołtysa w domu, ul. Rydułtowska 22 w dniach od 12.09 – 
15.09.2007r. w godz. 9.00 -11.00  oraz 15.00 – 18.00 

ZAPRASZAM!!! 

ka Zameczek – gdzie odbył 
się gril, dzieciaki korzystały 
z placu zabaw, 

- ostatni dzień spędziliśmy  
w Piecach na basenie – gdzie 
dzieci opalały się i bawiły. 

Wszyscy uczestnicy na ko-
niec otrzymali prezenty za 
udział w półkoloniach.  

Chciałam bardzo, ale bardzo 
serdecznie podziękować        
p. Sylwi Korgul za pracę          
i okazane serce maluchom, 
również za to, że podjęła się 
odpowiedzialnej opieki nad 
dziećmi. 

Dziękuję Urzędowi Gminy 
Gaszowice za współpracę 
przy organizowaniu tych 
półkolonii. 

Gabriela Oślizło 

Wymień stary dowód na nowy! 
Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód osobisty 
(zielona książeczka) traci ważność. Już dziś wymień 
stary dowód na nowy. Po 1 stycznia 2008 roku:  

- Nie dostaniesz kredytu! 

- Nie wypłacisz pieniędzy z banku! 

- Nie załatwisz formalności u notariusza! 

Dodatkowe informacja pod numerem telefonu - 
(32) 43 27 147. 

W piątki Referat Meldunkowy - nieczynny!  

PÓŁKOLONIE W PIECACH 

Podziękowanie 

Dziękuję mieszkańcom Gminy Gaszowice za wyrozu-
miałość i duże zdyscyplinowanie, co pozwoliło bez-
piecznie przeprowadzić pierwszy rajd samochodowy 
na terenie naszej gminy w dniu 5 sierpnia 2007r. 

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

POSTĘPY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI 

Do końca sierpnia b.r. wykonano ponad 30 km sieci kanalizacyjnej. 
Trwa odbudowa nawierzchni dróg na ulicach: Łącznej, Krzywej, 
Żytniej. Prace wyrównawcze prowadzone są przy ul.Rybnickiej w 
Gaszowicach. Pełną parą ruszyły prace przy ul.Biernackiego. Trwa-
ją również zaawansowane prace związane z budową przepompowni 
przy ul.Radoszowskiej (granica z gminą Jejkowice).                   GCI 
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„Przekażę innym co sam widziałem”. 
Pod takim hasłem na przełomie lipca i 
sierpnia w sołectwie Szczerbice odbyły 
się darmowe półkolonie dla 30 uczniów 
szkoły podstawowej i  gimnazjum orga-
nizowane przez Radę Sołecką w Szczer-
bicach. 

Półkolonie były finansowane ze środ-
ków Fundacji Wspomagania Wsi z 
Warszawy, środków własnych pozyska-
nych od sponsorów oraz Radnych So-
łectwa Szczerbice. 

Autorami projektu, którego głównym 
celem było zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz zapo-
znanie uczestników z ciekawymi miej-
scami naszej  okolicy  byli sołtys 
Szczerbic  Mieczysław Szymik oraz 
radna Ewa Biernacka. 

W trakcie dwutygodniowego wypo-
czynku dzieci  uczestniczyły w wyciecz-
kach pieszych, rowerowych, autokaro-
wych i gościły w:  

- leśniczówce w Jejkowicach i Suminie, 
gdzie pani Janina Kuczera zapoznała ich 
z historią zabytkowych budynków, 
pokazała bogate zbiory eksponatów 
służących naszym przodkom oraz jako 
leśnik   przekazała dzieciom wiadomo-
ści o życiu i zwyczajach mieszkańców 
lasu, 

- na  Posterunku Policji w Gaszowicach  
miały możliwość być przez chwilkę 
policjantem ale też i zatrzymanym, 
zapoznały się z pracą policjantów, wy-
posażeniem  oraz zwiedziły posterunek, 

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczer-
bicach  strażacy zapoznali ich z historią 
powstania zastępu ochotników oraz 
przeprowadzili pokaz akcji gaszenia 
pożaru 

- w Państwowej Straży Pożarnej w 
Rybniku dzieci poznały  nowoczesny 
sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz 
całym system zarządzania i pracą dys-
pozytora, 

- oczyszczalni ścieków w Suminie dzie-
ci zwiedziły pięknie usytuowany obiekt, 
poznały  proces oczyszczania ścieków 
przekonały się, że w  końcowym proce-
sie technologicznym można uzyskać 
wodę zdatną do picia, 

- Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czer-
nicy dzieci zapoznały się z historią 
zabytkowego obiektu, zwiedziły jego 
pomieszczenia. Bardzo duże wrażenie 
zrobiło na uczestnikach pięknie zago-
spodarowane obejście wokół budynku, 

- śląskiej izbie pamięci,  sołtys wsi 
Czernica pani Małgorzata Witek opo-
wiadała o tradycjach i zwyczajach Ślą-
z a k ó w  o r a z   p o c z ę s t o w a ł a 
„półkolonistów” chlebem ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym, 

- na wycieczce rowerowej do Stodół  
ścieżkami przyrodniczo edukacyjnymi 

„Gzel”  

- dzieci zwiedziły przystań jachtową 
oraz uczestniczyły w spotkaniu z 
państwem Piecha, u których  gościł 
ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II, 

- u  sióstr Salwatorianek w Gaszowi-
cach  dzieci miały możliwość zwie-
dzenia klasztoru, poznania  jego 
historii i życia zakonnego oraz misyj-
nego.  

- w Rudach  dzieci   poznały historię 
Cysterskich Kompozycji Krajobrazo-
wych Rud Wielkich, zwiedziły ko-
ściół, piękny park oraz uczestniczyły 
w  zajęciach edukacyjnych dymarki, 
brały czynny udział w  wytopie  rudy 
żelaza, co zostało potwierdzone 
dyplomami,  

- spotkaniu z emerytowaną nauczy-
cielką naszej szkoły panią Stefanią 
Majer, która zapoznała dzieci z wa-
runkami, prawami i obowiązkami 
uczniów oraz zasadami funkcjonowa-
nia szkoły w latach swojego dzieciń-
stwa. 

Podczas wspólnego ogniska z siostra-
mi zaszczycili nas swoją obecnością 
wójt Gminy Gaszowice pan Andrzej 
Kowalczyk oraz sekretarz gminy 
pani Sabina Mańczyk obdarowując 
dzieci słodyczami i sprzętem sporto-
wym. 

Pod okiem opiekunów: Mieczysława 
Szymika, Joachima Zieleźnego, 
Bronisława Wieczorka, Piotra Ko-
walskiego, Andrzeja Cieśloka, Józefa 
Heroka, Mariana Procka, Renaty 
Bienek, Ewy Biernackiej dzieci  
bezpiecznie spędziły miłe chwile. 
Szczególne podziękowania należą się 
nauczycielom Szkoły Podstawowej w 
Szczerbicach pani Gabrieli Krakow-
czyk, pani Alicji Plisz i pani Edycie 
Knapik za opiekę i przekazanie cie-
kawych wiadomości na temat nasze-
go regionu. 

Dzieci codziennie otrzymywały 
poczęstunek w postaci: kanapek, 
słodyczy, owoców i napojów, a na 
zakończenie każdy uczestnik otrzy-
mał niespodziankę w postaci plecaka 
oraz słodyczy. 

Wspólne dwutygodniowe spędzenie 
czasu przez uczestników jak i opie-
kunów na długo pozostanie w pamię-
ci dzięki miłej atmosferze, przyjaznej 
pogodzie, wspaniałych humorach i 
dobrej organizacji. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji 
i wspierali nas swoją pomocą składa-
my serdeczne podziękowania i za-
pewniamy o swojej pamięci. 

Organizatorzy 

POŻYTECZNE WAKACJE 2007 

Na zdjęciu uczestnicy półkolonii ze Szczerbic podczas wizyty 
u sióstr Salwatorianek. 

POMOC MATERIALNA 
Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, że wnioski dot. 
stypendiów o charakterze edu-
kacyjnym można składać        
w GZOSziP (w budynku SP 
Gaszowice) od 1 czerwca do 
15 września b.r. (termin osta-
teczny). Wnioski uczniów ma-
łoletnich składają rodzice. Do 
wniosków proszę dołączyć 
opinie dyrektora i w zależności 
od sytuacji rodziny: zaświad-
czenia z zakładów pracy o wy-
sokościach dochodów uzyska-
nych przez wszystkich pracują-
cych członków rodziny lub 
odcinki z renty/emerytury za 
miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku, zaświadczenie z OPS 
o uzyskanej pomocy material-
nej, oświadczenia o wysokości 
o t rzymanych  a l imentów 

(potwierdzone przekazem 
pocztowym lub przelewem 
bankowym) i uwierzytelnione 
xero wyroku sądowego o 
przyznaniu alimentów, sto-
sowne zaświadczenie z urzę-
du skarbowego o osiągniętym 
dochodzie z innych źródeł np. 
działalność gospodarcza, w 
razie bezrobocia – zaświad-
czenie z UP z ostatniego mie-
siąca, a w razie trwałej nie-
pełnosprawności, ciężkiej lub 
długotrwałej choroby – za-
świadczenie lub orzeczenie 
lekarskie. Należy dokładnie 
wypełnić wszystkie rubryki 
wniosku, w przypadku gdy 
jakaś rubryka nie dotyczy 
wnioskodawcy, wpisać „nie 
dotyczy”.  

Danuta Fojcik 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniu 26.08.2007r. (niedziela)  

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ                
O PUCHAR I NAGRODY DYREKTORA 

OŚRODKA KULTURY I SPORTU.  

Zawody odbędą się na boisku do siatków-
ki plażowej obok Ośrodka Kultury. Roz-
poczęcie turnieju o godzinie 14.00, gra się do wygrania 
dwóch setów, każdy set do 15 pkt., drużyny 2-u osobowe, 
ilość drużyn ograniczona (max.16 zespołów). Zapisy w ka-
wiarni Ośrodka Kultury również w dniu zawodów. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do brania udziału w tur-
nieju, a także do kibicowania i dopingowania. 
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ŚCIGANIE O PUCHAR WÓJTA GMINY 
GASZOWICE 

Kolejna eliminacja AMK 
"ŚLĄZAK", czyli "LETNIE 
ŚCIGANIE" zaliczone. Impre-
za ta odbyła się pod patronatem 
Wójta Gminy Gaszowice, któ-
ry umożliwił zorganizowanie 
tak niezwykle ciekawych os-
ów. Nowością na tej imprezie 
były szutrowo-asfaltowe odcin-
ki. Rajd składał się z 3 odcin-
ków, które przejeżdżane były 
trzykrotnie. Pierwszy znajdo-
wał się na terenie sołectwa 
Piece. Był to odcinek asfalto-
wo-szutrowy, który wymagał 
nielada umiejętności ze strony 
kierowcy jak również pilota. 
Nie ma co ukrywać że był to 
najtrudniejszy i najniebez-
pieczniejszy odcinek, który 
wymagał zachowania trzeźwo-
ści umysłu i zimnej krwi. Zda-
rzyły się wypadnięcia z trasy.  

Drugi odcinek również asfalto-
wo-szutrowy, był zlokalizowa-
ny na terenie sołectwa Łuków 
Śląski. Odcinek ten należał 
również do wymagających. 
Utrudnienia sprawiło kilka 
zwolnień i szykan. Tutaj jed-
nak nie doszło do niebezpiecz-
nych zdarzeń. 

Trzeci odcinek, typowo asfal-
towy, usytuowany był przy 
ul.Pietrzkowickiej w Rydułto-
wach. 

Reasumując wszystkie odcinki 
wymagały przede wszystkim 
myślenia i sprawnego dostoso-
wywania umiejętności kierow-
cy do panujących warunków. 

Chwile nieuwagi owocowały 
uszkodzonymi felgami, mi-
skami olejowymi, wahaczami 
itd. 

Do rywalizacji przystąpiło 29 
załóg w tym jedna z zagranicy 
(Czechy). Wśród startujących 
można było podziwiać zma-
gania prawdziwych rajdówek 
jak również aut całkowicie 
seryjnych. Tym razem impre-
za przybrała koedukacyjny 
charakter. Zasiadanie pań na 
prawym fotelu to już żadna 
nowość, ale pani za kółkiem 
to w dalszym ciągu temat 
wzb udza jący sensac j ę , 
zwłaszcza wśród kibiców. Za 
kierownicą Fiata 126p. zasia-
dła, doskonale sobie radzącą, 
pani Ania, która udowodniła, 
że ten sport nie jest przezna-
czony wyłącznie dla męż-
czyzn. 

Podziękowania należą się 
wszystkim uczestnikom rajdu, 
którzy wystartowali w tej 
eliminacji. 

Klasyfikacja generalna rajdu: 

(kolejno:  miejsce, numer 
startowy , załoga, samochód, 
czas) 

1. 22 Tomala Damian, Sitek 
Marcin Suzuki Swift  15:01,77 

2. 1 Kapłan Leszek, Bywalec 
Dawid Peugeot 106,  15:10,31 

3. 19 Andrzejczak Filip i Kata-
rzyna, Renault Clio,  15:24,54. 

www.amk-slazak.oz.pl 

W sierpniu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Ko-
walczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczy-
stościach: 

- 1 sierpnia, w otwarciu półkolonii letnich dla dzieci z Łuko-
wa Śl. i Czernicy; 

- 2 sierpnia, konsultacje fiszki projektowej w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Katowiach; 

- 4 i 5 sierpnia, obchody „Dni Gaszowic”. Impreza odbywała  
się na boisku przy OKiS Gaszowice; 

- 7 sierpnia, ognisko przy klasztorze Salwatorianek w Gaszo-
wicach,    z udziałem dzieci uczestniczących w półkoloniach 
organizowanych przez Radę Sołecką w Szczerbicach; 

- 21 sierpnia, comiesięczna narada robocza z sołtysami gminy 
Gaszowice. 

Nowy sezon rozpoczynają 
drużyny piłkarskie działające 
na terenie Naszej Gminy. 
Przypominamy, że LKS Dąb 
Gaszowice gra o mistrzostwo  
raciborskiej A Klasy, kluby z  
Czernicy i Szczerbic o mi-
strzostwo B klasy odpowied-
nio podokręgów racibórz i  
Rybnik, a klub z Łukowa gra o 
mistrzostwo II grupy rybnic-
kiej C klasy. Poniżej przedsta-
wiamy terminy meczy rozgry-
wanych na własnych boiskach. 
Serdecznie zapraszamy do 
kibicowania Naszym Piłka-
rzom. 

26.08.2007r. g.17.00 

Szczerbice – Jankowice 

Łuków Śl.- Jejkowice II 

Gaszowice – Jedłownik 

Czernica – Maxpol 

 09.09.2007r. g.16.30 

Szczerbice – Wilchwy 

Łuków Śl. – Kłokocin 

Gaszowice – Rudy 

Czernica – Bogunice 

 23.09.2007 g.16.00 

Szczerbice – Kamień 

Łuków Śl.- Chwałęcice 

Gaszowice – Samoborowice 

Czernica – Adamowice 

7.10.2007 g.15.00 

Szczerbice – Ruptawa 

Łuków Śl. – Zwonowice 

14.10.2007 g.15.00 

Gaszowice – Nieboczowy 

Czernica – Rafako 

21.10.2007 g.14.30 

Łuków Śl.- Czuchów 

28.10.2007 g.14.00 

Szczerbice – Żory 

Czernica – Studzienna 

Gaszowice – Ruda Kozielska 

11.11.2007 g.13.30 

Szczerbice – Stanowice 

Czernica - Siedliska 

Gaszowice – Turza Śląska  

  

TERMINARZ PIŁKARSKI 



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 

STR. 6 

Na zdjęciach : powyżej Kościół pw.Maksymiliana Marii Kolbego, 
poniżej budynek klubu KS Szczerbice oraz parking przy Szkole; po 
prawej stronie od góry: 1- OSP Szczerbice, 2 - plac zabaw przy SP 
Szczerbice. 

W tym numerze rozpoczy-
namy serie artykułów na 
temat sołectw Naszej Gmi-
ny. Na początek postaramy 
się pokrótce przedstawić 
wiadomości dotyczące 
Szczerbic. 

Szczerbice znajdują się 
obecnie w granicach admi-
nistracyjnych podporządko-
wanych gminie Gaszowice, 
wieś ta znajduje się na 
wzniesieniu pomiędzy Jej-
kowicami, a Gaszowicami z 
którymi to graniczy od stro-
ny zachodniej i wschodniej. 
Powierzchnia Szczerbic 
wynosi obecnie 405 ha a 
ludność liczy według stanu 
z dnia 31.12.2006r. –  2121 
osób (dla porównania 10 lat 
temu było to - 1972 osoby) 
a średnia gęstość zaludnie-

nia wynosi 523,7 mieszkań-
ców na kilometr kwadrato-
wy. W Szczerbicach domi-
nuje krajobraz pagórkowa-
ty, naturalnie ciążący w 
stronę, dwóch prawie rów-
nolegle biegnących poto-
ków. Szczerbice jednolitą 
nazwę przyjęły dopiero  z 
początkiem XX wieku. W 
czasach dawniejszych two-
rzyły ją dwie oddzielne 
wsie: Szczerbice i Solarnia 
– była właściwie przysiół-
kiem Szczerbic. Istnieje 
kilka wersji pochodzenia 
nazwy Szczerbice prawdo-
podobnie pochodzi od luki , 
szczerby, wyrębu lub pola-
ny w lesie lub od występu-
jącej na tym terenie trującej 
rośliny szczyr (mercurialis). 
Przyjmuje się też że nazwa 
Szczerbice może pochodzić 

od nazwiska dawnego wła-
ściciela Szczerbic hrabiego 
Szczerb ińsk iego  lub 
Szczerbickiego zwanego 
Szczerbą. 

Herb Szczerbic przedsta-
wia postać idącego żniwia-
rza z kosą na ramieniu, 
widnieje on zarówno na 
niemieckiej jaki i polskiej 
pieczęci. Z początkiem 
XIX wieku Szczerbice na-
leżały do rodziny Strahler, 
Józefa i jego syna Edmun-
da. W tym samym wieku 
Szczerbice i Solarnię obej-
mowały rozległe tereny, 
które zamieszkiwała nie-
wielka liczba mieszkańców 
(od 1860r.) przyłączono 
przysiółek Niewiadomia 
Buzowic – obecne Buzo-
wice. Natomiast Solarnia 

liczyła około 20 chałup. 

Dziś Szczerbice to nowocze-
sna wieś, w której rozwija 
się indywidualne budownic-
two mieszkaniowe. 

Informację o Szczerbicach zaczerp-
nięto m.in. z książki pana Marka 
Ma-

SOŁECTWO SZCZERBICE 


