
Rozpoczęła się jedna z piękniej-
szych pór roku – jesień. Na 
polach toczą się prace, wielu 
mieszkańców zakończyło budo-
wy nowych domów, inni wyre-
montowali stare. Przy wielu 
posesjach powstały nowe ogro-
dzenia, ozdobne płoty. Nasza 
Gmina staje się coraz ładniejsza, 
bardziej przyjazna mieszkań-
com i gościom. Trwają prace 
przy budowie sali sportowej 
przy SP Czernica. Wykonano 
odnowy nowych dróg po budo-
wie kanalizacji sanitarnej. Dzie-
ci i młodzież już prawie miesiąc 
chodzą do szkół. Nasze obiekty 
oświatowe zostały zmodernizo-
wane i odnowione. W paździer-
niku będziemy znowu zbierali 
odpady wielkogabarytowe. 

Niech każdy przejrzy swoją 
posesję i przygotuje zbędne 
rzeczy, aby potem nie trzeba 
było wyrzucać ich byle gdzie. 
Już dzisiaj widać, że wielu 
mieszkańców chroni środowi-
sko. Są jednak pośród nas i 
tacy, którzy spalają w piecach 
śmieci, plastyki, zamiast pod-
jąć trud segregacji. Wierzę 
jednak, że nasza świadomość 
ekologiczna rośnie co przy-
czynia się do poprawy warun-
ków życia. Na pogodne je-
sienne dni życzę wszystkim 
mieszkańcom wielu rado-
snych chwil.  

Wójt Gminy Gaszowice  
Andrzej Kowalczyk 

NADESZŁA JESIEŃ 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Od góry: 1-korona dożynkowa; 2-Starości dożynek i władze Gmi-

ny Gaszowice; 3 -Wizyta młodzieży z Rumunii; po prawej:           

4-Ołtarz dożynkowy; 5-Delegacja z Kormapachów, Słowacja. 
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Gaszowice partnerskiego Mia-
sta Krompachy ze Słowacji. 

W części oficjalnej starostowie 
dożynek: Urszula Tytko i Ze-
non Morgała wręczyli Wójto-
wi Gminy Gaszowice Andrze-
jowi Kowalczykowi dożynko-
wy chleb z tegorocznych plo-
nów, a przedstawicielki z Kół 
Gospodyń Wiejskich koronę 
dożynkową. 

Następnie na scenie zaprezen-
towały się dzieci z przedszkola 
i szkoły podstawowej z Czer-
nicy, oraz zespół „Jutrzenka”, 
działający przy czernickim 
Ośrodku Kultury. W trakcie 
wspólnego świętowania moż-
na było zobaczyć występ ka-
baretu „To nie my” oraz ze-
społów: „Singers” z Gimna-
zjum w Piecach i „Szlagier 
Maszyna”. 

Cała impreza zakończyła się 
pokazem sztucznych ogni            
i taneczną zabawą dożynkową. 

Sabina Mańczyk 

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY GASZOWICE 

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu nową ofertę      
z jaką wychodzi do państwa Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach. 

Od października 2007r. w każdy wtorek od godz. 14.30 
do 16.30 w pok.25 Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszo-
wicach dyżur pełnić będzie osoba specjalizująca się mię-
dzy innymi w udzielaniu: 

- wsparcia ofiarom przemocy domowej, diagnozowania 
potrzeb i ukierunkowania do właściwych instytucji ce-
lem udzielania dalszej pomocy specjalistycznej, 

- pomocy ofiarom przestępstw kryminalnych – wsparcie, 
informowanie o gwarancjach procesowych, sporządzanie 
pism procesowych, wniosków dowodowych, 

- pomocy osobom dyskryminowanym lub poddawanych 
praktykom mobbingowym, 

- pomocy w sporządzaniu pism urzędowych, wniosków 
osobom nieporadnym, 

- poradnictwa wychowawczego dla rodziców dzieci naj-
młodszych oraz w sprawach pielęgnacyjnych dzieci. 

PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE 

 -  Zapraszamy - 

 Przewodniczący GKRPA w Gaszowicach 

 Adam Wawoczny  

W niedzielę 2 września br. 
w Naszej Gminie odbyły się 
gminne dożynki. Gospoda-
rzem dożynek było sołectwo 
Czernica. Rolnicy rozpoczę-
li świętowanie, uczestnicząc 
w uroczystej, dziękczynnej 
mszy św. odprawianej przez 
ks. Proboszcza Eugeniusza 
Twardocha i ks. Proboszcza 
z Gaszowic Marka Paszka  
w kościele pw. NMP Królo-
wej Polski w Czernicy. 

Po mszy św. pięknie przy-
strojony korowód dożynko-
wy przejechał ulicami  so-
łectwa Czernica. 

W tegorocznym rolniczym 
święcie udział wzięli przed-
stawiciele samorządu, sena-
tor Antoni  Motyczka, radny 
Sejmiku Województwa Ślą-
skiego – Adam Ździebło, 
Starosta Powiatu Rybnickie-
go - Damian Mrowiec. 
Wśród gości nie zabrakło 
również przedstawicieli  
z zaprzyjaźnionego z Gminą 

NOWY GASZOWICKI PROBOSZCZ 

Ks. Marek Paszek urodzony 

12.04.1962r. Pochodzenie: Para-

fia Urbanowice – obecnie dziel-

nica Tychów. Ukończył Śląskie 

Techniczne Zakłady Naukowe      

w Katowicach.  W 1982r. wstąpił 

do Wyższego Śląskiego Semina-

rium Duchownego w Katowi-

cach, po III roku studiów odbył 

staż w pracy w Zakładach Elektr. 

Górniczej w Tychach. Święcenia 

przyjął 13.05.1989r. w Katedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach. 

Praca duszpasterska: 

1. parafia – Leszczyny 

2. parafia św. Krzyża – Siemianowice 

3. parafia św. Stanisława – Żory 

4. parafia św. Józefa – Ruda Śl. 

5. parafia Przemienienia Pańskiego 

– Katowice 

6. parafia św. Jana Nepomucena – 

Bytom Łagiewniki (tylko 1 rok). 

Katechizował w różnych typach 

szkół od podstawowych przez za-

wodowe i średnie. Przez 1,5 roku 

pełnił dyżury jako wolontariusz w 

Katolickim telefonie Zaufania.  

Zainteresowania: wypoczywa 

najlepiej z dobra książką  i przy 

dobrej muzyce. Lubi turystykę 

górską i wycieczki rowerowe.                

M.P. 

OGŁOSZENIE 

Referat Meldunkowy UG Gaszowice przypomina, że 
pozostało już tylko 2,5 miesiąca na składanie wnio-
sków o wymianę starego dowodu osobistego (zielona 
książeczka) na nowy „plastikowy” dokument. Informa-
cje podawane przez media o przedłużenia ważności 
starych dowodów osobistych do końca marca 2008r. 
nie oznaczają, że wnioski można będzie składać do 
końca tego terminu. Obecnie czas oczekiwania na 
nowy dowód osobisty wynosi minimum 2 miesiące, tak 
więc wnioski złożone z końcem grudnia 2007r. będę 
zrealizowane około połowy marca 2008r. 

Prosimy nie bagatelizować sprawy!                          R.M. 

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia        
urodzinowe  

Księdzu Stefanowi Doleżychowi oraz  

Księdzu Eugeniuszowi Twardochowi 

szczęścia, zdrowia oraz wytrwałości w posłu-
dze kapłańskiej 

Pracownicy Urzędu Gminy Gaszowice 
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Urząd Gminy podaje wykaz 
robót remontowych wykona-
nych w poszczególnych placów-
kach oświatowych na terenie 
Gminy. 

Przedszkole Czernica: 

 - remont dachu; 

 - instalacja nowego kotła c.o 
(zakończenie prac do 30 wrze-
śnia b.r.); 

 - malowanie ogrodzenia. 

Przedszkole Gaszowice: 

 -  roboty malarskie; 

 -  remont dachu; 

 -  tynkowanie cokołu; 

 -  udrożnienie sieci i instalacji 
kanalizacyjnej. 

SP Czernica: 

 - płytkowanie lamperii oraz 
roboty malarskie; 

 - remont dachu; 

 - montaż siatki ochronnej; 

 - wymiana zbiornika ciepłej 
wody. 

SP Gaszowice: 

 - montaż 4 szt. okien; 

 - roboty malarskie; 

 - remont gabinetu higienistki – 
malowanie, płytkowanie, wy-
miana grzejnika. 

 SP Szczerbice: 

 - roboty malarskie (sekretariat, 
gabinet dyrektora, część socjal-
na sali gimn.); 

 - modernizacja szatni klas 4-6; 

 - malowanie sali gimnastycznej; 

 - wymiana balustrady; 

 - remont łazienki przy gabine-
cie higienistki; 

 - montaż nowej barierki przy 
wejściu do szkoły. 

Gimnazjum Piece: 

 - malowanie zastępczej sali 
gimn., łącznika , klatki schodo-
wej; 

 - płytkowanie lamperii; 

 - remont dachu; 

 - izolacja cokołu sali gimn.; 

 - modernizacja gabinetu higie-
nistki (płytkowanie, malowanie, 
wykładzina, wymiana grzejnika).        

Referat Inwestycji 

REMONTY 

W sierpniowym numerze 
Informatora pisaliśmy o pół-
koloniach które odbyły się w 
Łukowie Śląskim. W tym 
numerze chcielibyśmy prze-
kazać szczególne podzięko-
wania tym bez pomocy któ-
rych te półkolonie nie odby-
łyby się. W imieniu Rady 
Sołeckiej składam serdeczne 
podziękowanie „Fundacji 
Wspomagania Wsi” w War-
szawie, Urzędowi Gminy i 
Panu Wójtowi, Panom Bła-
żejowi Kaczmarczykowi, 
Ryszardowi Jacek i Firmie 
PREFROW Rybnik. Ser-
deczne podziękowania skła-
dam opiekunom i wycho-
wawcom: Katarzynie Man-
drysz, Marioli Procek, Annie 
Makarska, Magdalenie Foj-
cik, Bożenie Papierok, Alek-
sandrze Kuśnierek, Grażynie 
Musiolik , Aleksandrze Sta-
chera, Zenobii Mrozek, Iwo-

OGŁOSZENIE 

Przedszkole w Czernicy informuje rodziców z terenu Gminy 
Gaszowice o naborze dzieci 2,5 - 4 letnich do nowotworzonej 
grupy maluchów. Szczegółowe informacje pod numerem 
4305888 lub bezpośrednio w przedszkolu.       

Halina Mrozek - Dyrektor Przedszkola 

nie Kwiatoń, Aleksandrze 
Tkocz, Iwonie Witek, Ilonie 
Paluch, Marekowi Graniecz-
ny. Szczególne wyrazy po-
dziękowania kieruję na ręce 
Pani Haliny Mrozek kier. 
półkolonii za przygotowanie 
programu i sprawne kierowa-
nie przebiegiem tych półko-
lonii. Dziękuje Pani Danucie 
Fojcik kier. Gminnego Ze-
społu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli za pomoc w sprawach 
administracyjnych. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji półkolo-
nii i wspierali nas swoją 
obecno śc ią .  Rado sne , 
uśmiechnięte twarze dzieci 
pozostaną w naszej pamięci i 
będą naszą nagrodą.  

Podziękowanie składa 

Rada Sołecka: Adam Grzelec, Małgorzata 

Mielomonka, Teresa Zdrzałek, Andrzej 

Kostka, Marian Sala oraz Małgorzata 

Witek – Sołtys Czernicy. 

„POŻYTECZNE WAKACJE 07” 

OGŁOSZENIE 

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zi-
mowym przypominamy właścicielom gruntów przez 
które przebiegają rowy odwadniające, że zgodnie              
z Prawem Wodnym to właściciele zobowiązani są do 
bieżącego utrzymania i czyszczenia w/w rowów.     GCI 

INFORMACJA 

Urząd Gminy przypomina właścicielom nieruchomości sąsiadują-
cych z drogami gminnymi o konieczności przycięcia gałęzi drzew 
wrastających  w pas drogowy, ponieważ zagrażają one bezpieczeń-
stwu dla poruszających się tam ludzi oraz pojazdów. Aby wykonać 
przycięć konarów, właściciele nie są zobowiązani do pozyskania 
stosownych decyzji.                                                                      GCI 

INFORMACJA 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 15 do 19 
października br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych. Harmonogram zbiórki: 

15.10 – Piece 

16.10 – Gaszowice 

17.10 – Szczerbice 

18.10 – Czernica 

19.10 – Łuków Śl. 

 Odpady będą odbierane od godz. 7.00 go godz. 15.00 tylko  
i wyłącznie w w/w terminach. 

Na zdjęciu: uczestnicy półkolonii w Łukowie Śląskim 
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W dniach 18-26.08.2007r. 
powiat rybnicki gościł dele-
gację z zaprzyjaźnionej gmi-
ny Kaczyka, położonej na 
Bukowinie w Rumunii. Sze-
fową delegacji była Janina 
Bivol – dyrektor Domu Pol-
skiego w Suczawie. 12 – 
osobowa grupa studentów,     
z których każdy ma korzenie 
polskie, w czasie swojego 
pobytu zwiedziła Jasną Górę, 
Oświęcim, Pszczynę, Rybnik 
oraz gościła w gminach po-
wiatu. Gminę Gaszowice 
grupa odwiedziła dnia 22 
sierpnia rozpoczynając od 
wizyty w Urzędzie Gminy. 
Pan wójt Andrzej Kowalczyk 
przedstawił poszczególne 
sołectwa, po czym delegacja 
udała się do Szkoły Podsta-
wowej w Czernicy, gdzie w 
Śląskiej Izbie Tradycji panie 
Iwona i Małgorzata Witek 
oraz Małgorzata Gros przy-
gotowały „wodzionkę”. 
Po śląskiej przystawce          
w szkole, goście udali się 
przed kościół w Czernicy 
zwiedzając obiekt oraz grotę. 

Po obiedzie w Zameczku 
zaproponowano wyjazd do 
sztolni w Wodzisławiu Śl., 
po czym nastąpił powrót 
do Zameczka, gdzie przy-
gotowano ognisko. 

Na wspólne biesiadowanie 
zaproszenie przyjęli staro-
sta powiatu rybnickiego 
Damian Mrowiec, jego 
zastępca – Krzysztof 
Klucznik i przewodniczący 
Rady Gminy – Marek Ma-
sarczyk. W miłej atmosfe-
rze i dobrych humorach 
nasi goście spędzili czas na 
terenie gminy. Zapewne na 
długo pozostaną w pamięci 
niezapomniane chwile,         
a szczególnie wspólne 
śpiewy w języku polskim. 

Opiekunem delegacji            
z ramienia powiatu rybnic-
kiego był przewodniczący 
Komisji Współpracy Euro-
pejskiej Zbigniew Gowo-
rowski, natomiast z ramie-
nia gminy Gaszowice –
wójt Andrzej Kowalczyk.  

Zbigniew Goworowski 

RUMUŃSCY GOŚCIE W GASZOWICACH 
Uwaga uczniowie niepełnosprawni i rodzice 

uczniów niepełnosprawnych. 

 O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może 
ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:  

1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności, 

2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub         
w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 

3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy, 

4) średni dochód miesięczny nie przekracza brutto 120% 
najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego 
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym, tj. kwota 1078,92 zł na rok 2007. 

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 
18 uprawnionymi do ubiegania się o przydzielenie dofinan-
sowania kosztów nauki są rodzice lub prawni opiekunowie. 

Druki wniosków można pobierać z GZOSziP oraz w szko-
łach i składać z GZOSiP od 14.09.07r. – 25.09.07r.  

Głębsze informacje na dany temat można uzyskać w szko-
łach i GZOSziP (D. Fojcik).  

Danuta Fojcik 

PODSUMOWANIE PÓŁKOLONII 
Szkoła Podstawowa w Szczer-
bicach organizuje od 5 lat pół-
kolonie letnie i zimowe. Pomy-
słodawcą i organizatorem tych 
półkolonii jest nauczyciel tej 
szkoły Gabriela Krakowczyk. 
Od początku stałymi opiekuna-
mi dzieci są P.A. Plisz i P.J. 
Gawrońska pozostali nauczy-
ciele codziennie się zmieniają. 
Pieniądze pozyskiwane na tą 
formę wypoczynku są od spon-
sorów, którym bardzo dzięku-
jemy za 5 letnią współpracę. Z 
tej formy wypoczynku rocznie 
korzysta około 100 dzieci. Pół-
kolonie letnie mają charakter 
turystyczno – krajoznawczy, 
poznajemy nasze wojewódz-
two i odwiedzamy ciekawe 
miejsca oraz uprawiana jest 
turystyka górska (spacer szla-
kami górskimi oraz wycieczki 
rowerowe, jazda konna, pływa-
nie, zawody sportowe). Tego-

roczne półkolonie letnie od-
były się pod hasłem: 
„WAKACJE Z PRZYGO-
DĄ” w dniach 20.08.2007 – 
24.08.2007r. Uczestniczyło w 
nich 45 dzieci. Towarzyszyła 
im wspaniała wakacyjna po-
goda i dobre humory. Zorga-
nizowano m.in. wycieczki 
autokarowe do Wisły, Buko-
wa i Chorzowa. Na zakończe-
nie półkolonii wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe zdjęcia. Większość 
uczestników jest już zaintere-
sowanych półkoloniami zi-
mowymi i po cichu jest już 
układany plan. Wszystkim, 
którzy pomagają w organiza-
cji tych półkolonii: sponso-
rom, kierowcom firmy 
„DAWID”, rodzicom, a 
szczególnie nauczycielom 
składamy podziękowania – 
Uczestnicy półkolonii.  

INFORMACJA 

Worki do segregacji śmieci można zakupić/
otrzymać w siedzibach firm świadczących usługi 
komunalne oraz na terenie Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach (klienci firm: Naprzód oraz Zef). GCI 

PODZIĘKOWANIA 

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji gminnych dożynek, w Czernicy w dniu 
2 września 2007r. a w szczególności: 

Ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Twardochowi i Ks. Pro-
boszczowi Markowi Paszek za odprawienie uroczystej 
mszy św. dożynkowej, Kołu Gospodyń Wiejskich              
z Czernicy, Radzie Sołeckiej, pracownikom Ośrodka 
Kultury Zameczek w Czernicy i Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Gaszowicach, pracownikom Zakładu Obsługi Ko-
munalnej w Gaszowicach, Pani Sylwii Mazurek za pro-
wadzenie całej uroczystości, chórowi Bel Canto za 
uświetnienie mszy św. dożynkowej, jak również wszyst-
kim biorącym udział  w korowodzie i  przygotowującym 
dekoracje i cały wystrój.  

Szczególne podziękowania za okazaną bezinteresowną 

pomoc materialną kieruję do Państwa Bluszcz, Państwa 

Lampert, Czesława Migacz, Aureliusza Wojaczek,  oraz 

Prezesa GS „Samopomoc Chłopska” P. Erwina Krywal-

skiego .                                                           Organizatorzy 
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OBÓZ HARCERSKI W SZKOCJI 
W dniach 9 – 23 lipca 2007 roku 
harcerze z 27 Drużyny Harcerskiej 
„Pogodne Serca” z Gaszowic w 
ramach wakacyjnego wypoczynku 
przebywali na obozie skautowym 
w Szkocji. Obóz, do którego nasi 
harcerze przygotowywali się nie-
mal cały rok, był swego rodzaju 
rewanżem za ubiegłoroczną wizytę 
skautów Szkockich w Polsce. 
Choć wiedzieliśmy, że Szkocja, 
kultura Szkotów, ich skauting są 
czymś zupełnie innym, rzeczywi-
stość i tak okazała się zaskakująca. 
Nie wspominając już o tak oczy-
wistych rzeczach, jak ruch lewo-
stronny, czy odmienne (niemniej 
jednak pyszne) jedzenie, zasko-
czyła nas, niezwykła wprost, kul-
tura i gościnność naszych szkoc-
kich przyjaciół, objawiające się 
dosłownie na każdym kroku. Ste-
reotyp Szkota – skąpca musieli 
chyba wymyśleć zazdrośni Angli-
cy. W ciągu całego obozu kilka-
krotnie zmienialiśmy miejsce obo-
zowania, dzięki czemu mogliśmy 
w pełni poznać urok mocno pofa-
lowanej, szkockiej krainy. Nie-
ważne, czy było to – w Lowlands, 
południowej części Szkocji – oko-
lica Auchtermuchty kilkadziesiąt 
mil na północ od Edynburga, któ-
rej wzniesienia tworzą wygasłe 
wulkany, czy malowniczy region 
Crook-of-Devon, przecięty rzeką 
Devon, płynącą doliną, przypomi-
nająca nam nasze górskie rzeki z 
kaskadami i wodospadami. Część 
naszego obozu spędziliśmy czter-
dzieści mil na południowy wschód 
od Inverness, miasta nad słynnym 
Loch Ness, w miejscowości Boat 
of Garten, w Highlands, szkockich 
górach, w północnej części Szko-
cji. Gdy mamy na myśli góry, 
prawie zawsze kojarzą się z czymś 
podobnym do Beskidów czy może 
Tatr. Highlands są inne. Dość 
niskie (najwyższy szczyt to Ben 

Nevis – 1344 m n.pm.), lecz 
często o dużych wartościach 
wysokości względnych, obro-
śnięte trawą lub mchami. 
Wszystko to wywoływało w nas 
wrażenie niezwykłego, urzekają-
cego piękna, ale i surowości. 
Trzeba jeszcze dodać, że właści-
wie co kilka mil spotykaliśmy 
zamki, czy też ich ruiny, a pa-
stwiska z tysiącami owiec zajmu-
ją tam potężne połacie ziemi. 
Podczas dwóch tygodni zdążyli-
śmy nie tylko przemierzyć niezły 
kawał drogi z mapą, poznaliśmy 
także największe szkockie zabyt-
ki. Zwiedziliśmy zamek w Edyn-
burgu, słynne książęce ogrody, 
muzea, pomniki, średniowieczny 
zamek w miejscowości Falkland, 
w którego kaplicy uczestniczyli-
śmy we mszy świętej. Specjalnie 
dla naszych gospodarzy urządzi-
liśmy Dzień Polski, w czasie 
którego mieliśmy okazję zapre-
zentować kawałek naszej kultury 
– muzykę, tańce ludowe, kuchnię 
polską, a nawet zabraliśmy ich w 
wycieczkę oczyma wyobraźni po 
naszym kraju, a w szczególności 
po naszym regionie. Nasi harce-
rze nie tylko poprawili swój an-
gielski, ale przede wszystkim 
poznali nowych przyjaciół. Jesz-
cze raz okazało się, że dla mło-
dych ludzi nie istnieje coś takie-
go jak bariera językowa. Wspól-
ne wędrówki, prace obozowe, 
gotowanie, wieczory sprawiły, że 
niejedna harcerka przed wyjaz-
dem ukradkiem ocierała łzy… 
Chcielibyśmy z tego miejsca 
serdecznie podziękować Wójtowi 
Gminy Gaszowice Panu Andrze-
jowi Kowalczyk oraz radnym 
Paniom Marii Knapik oraz Hali-
nie Rybarz-Adamik, a także wła-
dzom Starostwa Powiatowego w 
Rybniku za pomoc w przygoto-
waniach do tego wyjazdu. dh Olek 

We wrześniu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowalczyk, 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

 - W dniach 1-2 września gościliśmy na naszym terenie radnych z 
zaprzyjaźnionego Miasta Krompachy ze Słowacji. Delegacja brała 
udział w dożynkach gminnych w Czernicy. 

- 2.09 uroczystości dożynkowe na terenie Ośrodka Kultury Zame-
czek w Czernicy; 

- 3.09 rozpoczęcie roku szkolnego 07/08 w Gimnazjum w Piecach; 

- 3.09 pasowanie pierwszoklasistów na ucznia w SP Gaszowice; 

- 6.09 narada z dyrektorami  szkół i przedszkoli; 

-12.09 podpisanie umowy na dotację budowy Sali Gimna-
stycznej z MEN; 

- 12.09 obchody święta Wojsk Lądowych w Rybniku; 

- 13.09 spotkanie Rady Sportu; 

- 13.09 zebranie Rady Sołeckiej w Czernicy; 

- 15.09 zakończenie lotów Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Gaszowicach. 

Kącik Sportowy 
Z boisk piłkarskich 

Piłkarze Łukowa Śląskiego 
w tym sezonie doznali tylko 
jednej porażki. Na swoim 
koncie mają również jedno 
zwycięstwo i dwa remisy, 
obecnie zajmują 5 miejsce 
w tabeli II grupy  rybnickiej 
C klasy. 

Beniaminek Rybnickiej B 
klasy KS Szczerbice nieste-
ty może pochwalić się tylko 
3 punktami po zwycięstwie 
nad Jankowicami. W po-
dobnym stylu rozpoczęli 
sezon piłkarze Zameczku 
Czernica, jedno zwycięstwo 
umiejscawia ich na 13 po-
zycji w tabeli. 

Dąb Gaszowice rozpoczął 
sezon od dwóch efektow-
nych zwycięstw, niestety 
kolejne pojedynki kończyły 
się już zmiennym szczę-
ściem. Po siedmiu kolej-
kach z czterema zwycię-
stwami i trzema porażkami 
Dąb traci 6 punktów do li-
dera z Jedłownika, zajmując 
8 pozycję w tabeli racibor-

skiej A klasy. Miejsce w 
środku tabeli na pewno 
nie satysfakcjonuje piłka-
rzy, działaczy i kibiców. 

Tenis Stołowy 

Rozgrywki w sezonie 
2007/08 rozpoczęła sek-
cja Tenis stołowego LKS 
Dąb Gaszowice. Termi-
narz rozgrywek II ligi 
tenisa stołowego, mecze 
w Gaszowicach: 

21.09.2007r. – g.18.00 
Gaszowice – Poczesna 

05.10.2007r. – g.18.00 
Gaszowice – Ruda Śląska 

07.12.2007r.- g.18.00 
Gaszowice – Mysłowice 

21.12.2007r. – g.18.00 
Gaszowice –Częstochowa 

11.01.2007r. – g.18.00 
Gaszowice - Niemodlin. 

GCI 
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Na zdjęciach od góry po lewej: 1– budynek Urzędu Gminy;        
2 - Budynek Ośrodka Kultury i Sportu; po prawej: 3 - kościół  
w Gaszowicach; 4-przedszkole w Gaszowicach; 5 - plac za-
baw. 

Gaszowice leżą 8 km na 
zachód od Rybnika, na 
wzniesieniu opadającym 
łagodnie na zachód ku 
dolinie Suminki. Obecnie 
mieszka w nich 2861 
osób. Powierzchnia Ga-
szowic wynosi 5,23 km2. 
Średnia gęstość zaludnie-
nia wynosi 547 osób na 
kilometr kwadratowy. W 
sołectwie znajduje się 
około 650 budynków 
mieszkalnych. 

Miejscowość ma długa 
historię. Gaszowice zało-
żone zostały pod koniec 
XII wieku przez rycerza 
znanego jako Gasz. So-
łectwo zalicza się do naj-

starszych osad w okoli-
cy. Już w 1317 należały 
do Księstwa Racibor-
skiego. Liczne znalezi-
ska resztek ceramiki w 
Gaszowicach są dowo-
dem na to, iż w okresie 
wczesnośredniowiecz-
nym istniało tutaj osad-
nictwo. W Gaszowicach 
znajdują się: Ośrodek 
Kultury i Sportu wraz z 
biblioteką Gminną, te-
ren rekreacyjno - sporto-
wy wraz z placem za-
baw, Szkoła Podstawo-
wa, Przedszkole, Ko-
ściół, Ośrodek zdrowia 
oraz dwie placówki 
pocztowe.                  GCI 

SOŁECTWO GASZOWICE 

Na herbie Gaszowic widnieje 
skrzyżowany lemiesz z krojem 
pługa. Wspomniany herb znaj-
dziemy na pieczęci niemieckiej 
z XVIIIw. 


