
Szanowni Mieszkańcy 

Jesteśmy w przededniu 
„Święta Zmarłych”. Ma-
my jesień. Przyszła chło-
dem i deszczem. To  wy-
raźny sygnał, aby zacząć 
przygotowanie do ostat-
nich miesięcy tego roku. 
Praktycznie zakończyły 
się wszystkie zaplanowa-
ne inwestycje i prace re-
montowo - modernizacyj-
ne. W dniu 10 październi-
ka br. została oficjalnie 
oddana do użytku Sala 
widowiskowo - sportowa 
przy SP w Czernicy. Mar-
twi nas wszystkich prze-
ciągająca się budowa od-
cinka kanalizacji sanitar-
nej w dzielnicy Rybnika - 
Zebrzydowicach. Opóź-
nienia w realizacji tej in-
westycji uniemożliwiają 
naszym mieszkańcom 
podłączenie się do kanali-
zacji wybudowanej w na-
szej gminie. Mamy za-
pewnienia inwestora, czyli 
Miasta Rybnik, że czyni 
wszystkie możliwie kroki, 
aby budowę kanalizacji w 
Zebrzydowicach przyspie-
szyć. 

W ostatnich dniach dotar-

ła do nas smutna wiado-
mość z Urzędu Marszał-
kowskiego dotycząca 
wniosku pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
Sumina – Gaszowice”. 
Do konkursu zgłoszono 
75 wniosków. Zarząd 
Województwa Śląskiego 
ocenił nasz projekt pozy-
tywnie na 68,802 % i 
tym samym został 
umieszczony na liście 
rankingowej na pozycji, 
która jednak nie zagwa-
rantowała nam dofinan-
sowania. Podejmiemy 
dalsze kroki, aby zgłosić 
te inwestycję w kolej-
nych konkursach. Już 
teraz kończymy pracę 
nad projektem budżetu 
na rok 2009. 15 listopada 
zostanie przekazany do 
Rady Gminy, aby radni 
rozpoczęli prace nad tym 
bardzo ważnym doku-
mentem, który zakreśli 
funkcjonowanie naszej 
Gminy w roku przyszłym  
i latach następnych. Ży-
czę Wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy, 
Waszym Gościom przy-
b y ł y m  z  o k a z j i 
„Wszystkich Świętych” 
miłego spędzenia czasu. 
Z serdecznym pozdro-
wieniem  

Wójt Gminy Gaszowice 
Andrzej Kowalczyk 

JESIENNY CZAS 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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Na zdjęciach od góry: 1 - 
otwarcie sali przy SP Czernica; 
2 - jubileusz 15-lecia chóru;        
3 – Dożynki Gminne Łuków 
Śląski. 
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WYNIKI MAMMOGRAFII 

Od 6 października w pokoju 03 (parter, środkowe 
wejście do budynku Urzędu Gminy) można odbie-
rać wyniki badań mammograficznych przeprowa-
dzonych 4 i 5 września br. Wyniki wydawane są w 
godzinach pracy Urzędu. Wyniki badań będą wy-
dawane tylko po przedstawieniu numeru PESEL. 

ROLNICZE ŚWIĘTO 
W niedzielę 7 września br. w Naszej Gminie odbyły się 
gminne dożynki. Gospodarzem dożynek było sołectwo 
Łuków Śląski. Rolnicy rozpoczęli świętowanie, uczest-
nicząc w uroczystej, dziękczynnej mszy św. odprawia-
nej przez ks. Proboszcza Eugeniusza Twardocha             
i ks. Proboszcza z Gaszowic Marka Paszka w kościele 
pw. NMP Królowej Polski w Czernicy. 

Po mszy św. pięknie przystrojony korowód dożynkowy 
przejechał ulicami  sołectw Czernica i Łuków Śląski.  
W części oficjalnej starostowie dożynek: Genowefa 
Żuchowicz i Bogusław Kostka wręczyli Wójtowi Gmi-
ny Gaszowice Andrzejowi Kowalczykowi dożynkowy 
chleb z tegorocznych plonów, a przedstawicielki z Kół 
Gospodyń Wiejskich koronę dożynkową. 

Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły: „Znak 
Pokoju”, „Jutrzenka”, duet akordeonowy „Barbados”, 
Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio. Cała impreza za-
kończyła się zabawą taneczną do której przygrywał 
zespół YATA.      GCI 

ŚLĄSKIE OBLATY 

W bieżącym roku obchodzimy uroczystość 35-lecia 
istnienia Gminy Gaszowice. Aby uczcić tą okazję 
Urząd Gminy Gaszowice zlecił wyprodukowanie Jubi-
leuszowych Oblatów Śląskich w opakowaniu przygoto-
wanym specjalnie na tą okazję. Oblaty to rodzaj okrą-
głych wafli przekładanych słodką lub pikantną masą, 
według tradycyjnej receptury o smaku miodowym, 
współcześnie w różnych smakach. Oblaty mogą stano-
wić doskonały prezent dla gości nas odwiedzających. 
Oblaty w cenie 5 zł można nabyć w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Gaszowicach oraz Ośrodku Kultury 
„Zameczek”. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, Urząd Gminy Gaszowice podjął decyzję o 
zorganizowaniu na terenie gminy w dniach 27 - 29 
października 2008r. zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą 
między innymi: lodówki, zamrażarki, duży i mały 
sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt kompu-
terowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne. 

Urządzenia te zawierają duże ilości substancji nie-
bezpiecznych m. in. ołów, rtęć, kadm, chrom, fre-
on. Niewłaściwie zagospodarowane zużyte urzą-
dzenia, mogą być przyczyną przedostawania się do 
gleby, wód gruntowych i powietrza tych niebez-
piecznych substancji stanowiąc zagrożenie dla śro-
dowiska, zdrowia i życia ludzkiego. Składowanie 
tych odpadów na wysypiskach powoduje, że setki 
tysięcy ton tworzyw sztucznych, szkła i metali 
bezpowrotnie przepada. 

Zużyty, kompletny sprzęt zbierany będzie nieod-
płatnie na tyłach budynku Urzędu Gminy Gaszo-
wice (za piekarnią) w godzinach od 8.00-14.00. 

Zachęcamy gorąco do pozbycia się zużytego elek-
trosprzętu. Udział w akcji będzie Państwa wkła-
dem w ochronę naszego środowiska.              GCI 

FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ 

W dniu 25 października 2008r. o godzinie 10.00 rozpocznie 
się w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach festiwal 
piosenki harcerskiej. Piosenki wykonywane będą w dwóch 
kategoriach tj. piosenka harcerska oraz piosenka lat 50 – 
tych i 80 – tych. Serdecznie zapraszamy.   GCI 

OPOWIEŚCI O PIĘKNEJ ZIEMI ... 

„Opowieści o pięknej ziemi i niezwykłych lu-
dziach. Gaszowice, Łuków Śląski, Piece, Szczerbi-

ce, Czernica.” to tytuł 
książki Jana Krajczoka 
napisanej na zlecenie 
Urzędu Gminy Gaszo-
wice. Publikacja za-
wiera m.in. historię 
poszczególnych so-
łectw, parafii, szkół, 
ciekawych ludzi. W 
książce tej znajdziemy 
liczne ilustracje np. 
piękne zdjęcia lotnicze 
Naszej Gminy. Czyta-
jąc ten wolumin od-
krywamy sekrety 

miejsc codziennie przez nas mijanych oraz ludzi 
mieszkających w Naszej społeczności. Jest to wy-
dawnictwo godne polecenia i to nie tylko dla 
mieszkańców Gminy Gaszowice. Książkę w cenie 
20 zł można nabyć w Ośrodku Kultury i Sportu w 
Gaszowicach oraz Ośrodku Kultury „Zameczek”. 
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w wielu różnych uroczysto-
ściach i imprezach środowi-
skowych organizowanych na 
terenie Gminy Gaszowice ta-
kich jak: dożynki gminne, 
Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
50-ta rocznica powstania 
KGW w Gaszowicach, 50-ta 
rocznica wyzwolenia naszych 
ziem, rocznica odzyskania 
niepodległości, poświęcenie 
sztandaru hodowców gołębi 
„Śląsk Południe”, obchody 
Dni Promocji Zdrowia, inau-
guracja roku szkolnego w 
Gimnazjum w Piecach. 

Chór przez pierwszych kilka 
lat współpracował z sekstetem 
smyczkowym w składzie: Jo-
anna i Alfred Szulc, Weronika 
i Jan Hetman, Róża Kaczmar-
czyk, Małgorzata Kucznierz, 
organizując wspólnie 10 wy-
stępów. 

Od 10 lat nasz chór współpra-
cuje z Czeskim Chórem z 
Bruntalu, organizując wspólne 
spotkania i występy. Koncer-
tował również w Domach 
Opieki Społecznej w Lyskach, 
Jakubowicach i w Rybniku. 

Dzięki usilnym staraniom pre-
zesa Alfreda Mańki i ówcze-
snego zarządu, ważnym i wiel-
kim wydarzeniem w życiu 
chóru było 21.04.2002 r. ufun-
dowanie i poświęcenie sztan-
daru. 

W swojej 15-letniej działalno-
ści prezesi i zarządy chóru 
zorganizowali bardzo wiele 
wycieczek, w tym dużo zagra-
nicznych, coroczne 3-dniowe 
„warsztaty muzyczne”, oraz 
zabawy, spotkania biesiadowe, 
ogniska, prelekcje i „wieczory 
wspomnień”. Zorganizowano 
również wyjazdy do Teatru 
Ziemi Rybnickiej, do Teatru 
Muzycznego w Gliwicach, do 
teatru im. A. Mickiewicza w 
Cieszynie, do opery w Opa-
wie. 

Zespół nie mógłby się po-
szczycić takimi osiągnięciami 
gdyby nie zaangażowanie 
i wytrwałość naszych wspania-

Z 15 - LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI CHÓRU „BEL-CANTO” GASZOWICE 
Jesienią 1936r. powstał w 
Gaszowicach chór kościelny 
„Cecylia” którego dyrygen-
tem był kierownik szkoły 
Pan Władysław Dworaczek 
prezesem ks. prob. Karol 
Burger, w-ce Engelbert Kło-
sek. Chór ten śpiewał nie 
tylko w kościele, ale wystę-
pował również podczas uro-
czystości państwowych i 
gminnych. Wraz z wybu-
chem II Wojny Światowej 
chór zawiesił swoją działal-
ność. 

Z inicjatywą utworzenia no-
wego chóru wyszła w 1993 r. 
dyrektor OkiS-u pani Jadwi-
ga Kudła, ks. proboszcz Eryk 
Grochla, oraz Pan Józef No-
wak. Pierwsza próba odbyła 
się 02.02.1993 r. z udziałem 
20 osób, którą poprowadził 
miejscowy organista pan 
A n t o n i  W ę g i e r s k i .                
Od 09.02.1993r. dyrygentem 
została pani Izabella Janas- 
Wierzgoń. Na każdej następ-
nej próbie liczba chórzystów 
wzrastała dochodząc do 70 
osób, w tym sporo młodzieży 
szkolnej. Chór przyjął nazwę  
„Bel Canto”- czyli piękny 
śpiew. 27.11.1993r. Chór 
wstąpił do Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Ryb-
niku i został zatwierdzony 
pierwszy skład zarządu: 

- prezes - Maria Kapnik, 

- w-ce prezes - Józef Nowak, 

- sekretarz - Danuta Dwora-
czek, 

- z-ca sekretarza - Sylwia 
Mazurek, 

- skarbnik - Herbert Bywa-
lec, 

- z-ca skarbnika - Helena 
Stawarczyk, 

- gospodarz - Maksymilian 
Fuchs, 

- z-ca gospodarza - Adelajda 
Fuchs, 

- radny - Gerard Mazurek, 

- bibliotekarz - Halina Ry-
barz, 

- kronikarz - Danuta Dwora-
czek, 

komisja rewizyjna : 

- przewodniczący - Anna 
Ciemięga, 

- członek - Stanisław Kokot, 

- członek - Alfred Mańka. 

Obecnie chór liczy 44 człon-
ków i zalicza się do jednego 
z najprężniejszych chórów 
Okręgu Rybnickiego. Jest 
wielokrotnym zdobywcą 
Pucharu Przechodniego Pre-
zesa PZChiO Rybnik. Orga-
nizuje koncerty kolędowe, 
liturgiczne, pasyjne, muzyki 
sakralnej im. G. Gorczyckie-
go. Bierze udział w dniach 
Cecyliańskich, w pielgrzym-
kach chórów do Piekar, w 
„ T r o j o k u  Ś l ą s k i m ” , 
w I i II Festiwalu Pieśni 
Eucharystycznej „O Saluta-
ris Hostia” w Katowicach, 
oraz w I Kongresie Litur-
gicznym Archidiecezji Kato-
wickiej. Uczestniczył w 
Festiwalu Pieśni Maryjnej 
„Magnifikat” Piekary w 
Pszowie. Uczestniczył w 
Zlocie Chórów i Orkiestr w 
Licheniu w dowód wdzięcz-
ności Janowi Pawłowi II, a 
także w nabożeństwach i 
mszach poświęconych pa-
mięci Jana Pawła II. 

W ciągu 15- letniej działal-
ności występował w ponad 
80-ciu kościołach. Brał 
udział w uroczystych 
mszach św. z okazji I Ko-
munii Św. , Sakramentu 
Bierzmowania, Bożego Cia-
ła, Niedzieli Palmowej. Brał 
udział w mszach odpusto-
wych, prymicyjnych, ślub-
nych, pogrzebowych, jubile-
uszowych, oraz w nabożeń-
stwach majowych, różańco-
wych, gorzkich żalach i w 
wielu innych. 

Chór uczestniczył również 

łych dyrygentów: pani Iza-
belli Janas- Wierzgoń, która 
wykonała od podstaw 
„czarną robotę” i wyprowa-
dziła chór na „szerokie wo-
dy” pracując z nami od        
09.02.1993 do 12.08.1999r.         
Z przerwami na 2 urlopy 
macierzyńskie ; pana Rober-
ta Czecha, który jako II-gi 
dyrygent pracował z chórem 
od  19 .08 .1996 r .  d o            
28.02.2000r., Pana Wacława 
Mickiewicza, który praco-
wa ł  z  c h ó r e m  o d 
19.07.1998r. z pewnymi 
przerwami, a od 09.09.1998 
r. objął funkcję I dyrygenta 
sprawując ją do 01.08.2002 
r.; Janusza Budaka, który od 
02.03.2000r. objął funkcję  
I I  dyrygenta ,  a  od 
01.08.2002r. po dzień dzi-
siejszy pełni funkcję I dyry-
genta. 

Oprócz stałych dyrygentów 
korzystaliśmy jeszcze spora-
dycznie z pomocy innych 
dyrygentów: Krzysztofa 
Mańczyka, Barbary Kon-
drot, Krystyny Lubos, Bar-
bary Budak, Żanety Woja-
czek i Marii Knapik. 

W czasie występów akom-
paniowali: Tadeusz Marcol, 
Krzysztof Mańczyk, Barbara 
Budak,  Żaneta Wojaczek, 
Marta Nurzyńska, Euge-
niusz Piecowski. Dyrygenci 
kształcąc nasze głosy wyło-
nili spośród chórzystów spo-
ro solistów. Najczęściej par-
tie solowe wykonywali: Bo-
żena Kalisz, Mateusz Pie-
cowski, Żaneta Wojaczek. 
Swoim pięknym śpiewem 
przynieśli naszemu chórowi 
wiele splendoru i gromkich 
owacji. 

Funkcję prezesa w chórze 
pełnili Maria Knapik, Alfred 
Mańka, Daniela Merkel- 
obecnie. 

 

Ciąg dalszy na stronie 4 
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Z 15 letniej działalności ... 

Ciąg dalszy ze strony 3 

Obecny skład zarządu:  

prezes- Daniela Merkel 

w-ce prezes- Józef Korbel 

sekretarz - Daniela Wojaczek 

skarbnik - Antonia Korbel 

z-ca skarbnika- Jadwiga 
Mandrysz 

gospodarz- Krystyna Gatnar 

z-ca gospodarza- Wincenty 
Lepiarczyk 

radne- Barbara Budak, Maria 
Cichecka 

kronikarz - Maria Knapik 

z-ca kronikarza - Adelajda 
Porembska 

Od początku swojej działal-
ności chór działa przy Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Ga-
szowicach i korzysta z dota-
cji Urzędu Gminy Gaszowi-
ce. Chór nie mógłby tak 
wspaniale funkcjonować 
gdyby nie przychylność 
Wójtów naszej gminy, Rady 
Gminy, kierownictwa OkiS-
u, dyrektora SP Gaszowice, 
oraz księży proboszczów 
naszej parafii. 

Dobrą działalność naszego 
zespołu chóralnego zawdzię-
czamy naszym hojnym spon-
sorom i licznym członkom 
wspierającym, którym za tę 
pomoc finansową serdecznie 
dziękujemy i polecamy się 
na przyszłość. 

„To, co radość sprawia, każ-
dy chwali pewnie. A przy 
polskiej pieśni cały świat 
tańcuje. Więc o tej muzyce 
bez trudu wnioskuje, Że po-
ruszy wszystko, nawet duszę 
w drewnie.” 

Georg Philipp Telemann 

Niedziela 12 października 
2008 r. to pamiętny dzień 
dla chóru „Bel Canto”. 
Uroczystość obchodów 15-
lecia działalności chóru 
rozpoczęła się udziałem we 
mszy św. koncelebrowanej 
w kościele p. w. Opatrzno-
ści Bożej w Gaszowicach. 
Uroczystą Eucharystię cele-
browali: ks. prob. Eryk 
Grochla i obecny proboszcz 
ks. Marek Paszek. W czasie 
wejścia pocztów sztandaro-
wych na rozpoczęcie litur-
g i i  chó r  z a śp iewa ł 
„Offertorium”. W homilii 
ks. M. Paszek zaznaczył 
m.in. że śpiew ubogaca 
wszystkich ludzi. Złożył 
życzenia śpiewakom, by 
nadal się rozwijał, by chór 
„zyskiwał uznanie w 
oczach słuchaczy”. Prosił, 
by śpiewem chwalić Pana 
Boga i podziękował za ubo-
gacanie liturgii. Podczas 
ofiarowania zaśpiewał za-
przyjaźniony czeski chór z 
Bruntalu przy akompania-
mencie skrzypiec. Podczas 
Eucharystii nasz chór wy-
konał następujące utwory: 
stałe części mszy św., 
„PANIS ANGELIKUS”, 
„SIGNORE DELLE CI-
ME”, „MODLITWĘ EU-
CHARYSTYCZNĄ JANA 
PAWŁĄ II”. Wszyscy 
uczestniczący we mszy św. 
zaśpiewali dziękczynne Te 
Deum. Na zakończenie ks. 
Marek Paszek podziękował 
wszystkim uczestnikom 
nabożeństwa: chórowi 
„Bel- Canto” i rodzinom, 
zaproszonym gościom, chó-

rowi z Czech, a przede 
wszystkim ks. E. Grochli. 
Przed błogosławieństwem 
końcowym zabrał głos ks. 
Eryk Grochla. Wyraził ubo-
lewanie, że brak młodych 
śpiewaków. To jest pro-
blem na całym Śląsku. Po-
dziękował za zaproszenie. 
Życzył „nowej krwi” w 
zespole, by chcieli śpiewać 
i śpiewem chwalili Pana 
Boga. 

Uformowano pochód pro-
wadzony przez poczty 
sztandarowe do sali OKiS-
u. Tu wszystkich przywita-
ła i uroczystość prowadziła 
dh-na Sylwia Mazurek. 
Spośród zaproszonych go-
ści m. in. przybyli: wójt 
Gminy Gaszowice Pan An-
drzej Kowalczyk z małżon-
ką, prezes Śl. Okręgu Chó-
rów i Orkiestr Pan R. Wa-
rzecha, prezes Rybnickiego 
okręgu dh Kazimierz Bed-
narz, ks. prob. Eryk Gro-
chla, ks. Marek Paszek, 
honorowi członkowie chó-
ru, członkowie wspierający 
i byli dyrygenci chóru 
„Bel- Canto”. Na występie 
chór wykonał pieśń „Gaude 
Mater”. Nastąpiło wręcze-
nie wręczenie odznaczeń: 
brązowych, srebrnych i 
jednego złotego, który 
otrzymała dh-na Maria 
Knapik. Ponadto były miłe 
przemówienia i życzenia. 
Goście zaśpiewali nam uro-
czyste „Sto lat”. 

Po obfitym obiedzie dh-na 
Sylwia zaprosiła chór cze-
ski i nasz do odśpiewania 
pieśni: „Canti Corum”. Za-
znaczyła, że nasze 15-lecie 
zbiegło się z 10-leciem 
współpracy z naszymi za-
przyjaźnionymi zespołami. 
Potem chór z Bruntalu wy-
stąpił z koncertem pieśni 
czeskich, pod dyr. Iriny 
Kristinkowej. Po występie 

czeskiego zespołu zaprezen-
tował się nasz chór Bel- 
Canto. Wykonał następujące 
utwory „Chętnie żeśmy tu 
przybyli”, „DZIEWECZKO 
Z PORĘBY”, „SWING 
LOW”, „PRSI PRSI”, „PIJE 
J ESU” ,  „MEMORY- 
CATS”, „PIOTR”. Chórem 
dyrygował  Janusz Budak, 
akompaniowała Barbara 
Budak, partie solowe wyko-
nali: Bożena Kalisz, Żaneta 
Wojaczek i Mateusz Pie-
cowski. Na zakończenie 
koncertu połączone chóry 
„Bruntal” i „Bel-Canto” 
zaśpiewały „BUDE VE-
CER” pod batutą pani Iriny. 
Wszystkie utwory słuchacze 
nagrodzili gromkimi okla-
skami. Nastąpiła uroczy-
stość wręczania dyplomów: 
zasłużonym gościom i 
członkom chórów. Prezen-
tom, upominkom, kwiatom i 
życzeniom zdało się nie 
mieć końca. Po zakończeniu 
oficjalnej uroczystości po-
częstowano nas pysznym 
kołaczem i kawą lub herba-
tą. A podczas kolacji orkie-
stra zaprosiła wszystkich 
uczestników uroczystości 
jubileuszowej do tańca. Ba-
wiono się do późnych go-
dzin nocnych. 

Za zorganizowanie tej wspa-
niałej jubileuszowej uroczy-
stości należą się serdeczne 
podziękowania: p. dyrygen-
towi Januszowi Budak za 
wybór i przygotowanie re-
pertuaru, dh-nie prezes Da-
nucie Merkel za zaangażo-
wanie i ogromną pracę na 
rzecz chóru „Bel- Canto” i 
wszystkim  chórzystom za 
rozpowszechnienie kultury 
śpiewaczej. 

Pamiętamy, że chóralny 
śpiew ma wielką moc. Pod-
nosi umysł i daje przyjem-
ność prawdziwie szlachetną. 

Adelajda Porembska  

PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ 

Wyłapywanie            
bezdomnych psów 

W dniu 20 października br. 
odbyła się na terenie naszej 
gminy akcja wyłapywania 
bezpańsko wałęsających się 
psów. Stanowią one szcze-
gólne zagrożenie dla dzieci 
podążających do szkół. Refe-
rat Ochrony Środowiska tut. 
Urzędu prosi o zgłaszanie 
miejsc w których szczególnie 
często dochodzi do zanie-
dbań w zakresie dozoru nad 
psami.      Ref.Ochrony Środ. 
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BAT NA PIRATÓW DROGOWYCH 

W ostatnim numerze infor-
matora gminnego informo-
waliśmy mieszkańców, że w 
związku z polepszeniem 
nawierzchni naszych dróg 
niestety zdarza się coraz 
więcej wypadków, których 
ofiarami są nasi mieszkań-
cy. Komenda Policji w Ga-
szowicach przy współpracy 
z Komendą Miejską Policji 
w Rybniku rozpoczęła czę-
ste kontrole prędkości tzw. 
fotoradarami. Policjanci 
prowadząc akcję tylko w 

ciągu 3 dni nałożyli 18 
mandatów karnych. Zwięk-
szone kontrole będą prze-
prowadzane nie tylko na 
drogach powiatowych, ale 
również na naszych gmin-
nych. Mamy nadzieję, że 
dzięki częstym kontrolom 
poprawi się bezpieczeń-
stwo dla mieszkańców, 
a szczególnie dla naszych 
dzieci i młodzieży, która 
uczęszcza do różnych 
szkół. 

GCI 

W sierpniu, wrześniu i październiku 2008r. Wójt Gminy Gaszowice 
-   Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach          
i uroczystościach: 

29.08 - spotkanie z rodzicami przedszkolaków z Czernicy; 

30 i 31.08 - obchody „Dni Rydułtów”; 

1.09 - otwarcie roku szkolnego w gimnazjum oraz pasowanie na ucznia 
w Szkole Podstawowej w Gaszowicach; 

1.09 - spotkanie w przedszkolu w Czernicy z radą pedagogiczną; 

7.09 - dożynki gminne w Łukowie Śląskim; 

8.09 - spotkanie z Zarządem Gminnym OSP; 

9.09 - spotkanie z kierownictwem ZTZ w sprawie dodatkowej linii auto-
busowej nr 7; 

9.09 - spotkanie w PWIK nt. uruchomienia kanalizacji w ramach progra-
mu ISPA; 

10.09 - spotkanie przedstawicielem Vattenfal nt. modernizacji oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy; 

11.09 - narada z dyrektorami szkół; 

12.09 - spotkanie z przedstawicielami Gminy Lyski i Zarządem Dróg 
Powiatowych nt. odwodnienia skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Gra-
niczną w  Czernicy; 

12.09 - piknik integracyjny zorganizowany przez Rybnicką Izbę Prze-
mysłowo Handlową; 

14.09 - dożynki Powiatu Wodzisławskiego;  

15.09 - spotkanie Rady Przyjaciół Harcerstwa; 

19-21.09 -  obchody Dni Krompachów; 

10.10 - uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej przy SP Czernica; 

12.10 - Jubileusz 15-lecia Chóru BEL CANTO z Gaszowic; 

13.10 - spotkanie z organizatorami półkolonii letnich i zimowych; 

16.10 - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

20.10 - spotkaniu przedstawicieli Subregionu Zachodniego w Rybniku  
w sprawie projektów europejskich; 

20.10 -  października odbyło się spotkanie robocze Rady Sportu. 

JESIEŃ U ŚWIETLIKÓW ! 
ki i ludziki. Świętowaliśmy 
również „dzień kartofla”. 
Przy placu zabaw urządzi-
liśmy ognisko, w którym 
upiekliśmy pyszne karto-
felki! Teraz przygotowuje-
my się do „nocy duchów” - 
30 października zaprasza-
my wszystkie dzieci na 
imprezę z okazji Hallowe-
en - straszne stroje albo 
maski obowiązkowe! Star-
tujemy o godzinie 15.00 do 
zobaczenia!  

Świetlica Piece. 

Nadeszła jesień. Pora roku, 
w której wielu dzieciom 
doskwiera nuda. Wszystkich 
tych, którzy w jesienne po-
południa nie będą mieli po-
mysłu na spędzenie wolnego 
czasu, piecowskie świetliki 
zapraszają na swoje spotka-
nia. Do tej pory udało nam 
się w okolicy znaleźć wiele 
skarbów jesieni. Z koloro-
wych liści układaliśmy 
kompozycje i wyklejaliśmy 
obrazki a z kasztanów for-
mowaliśmy śmieszne stwor-

Przy SP Czernica oddano do 
użytkowania nową salę wi-
dowiskowo- sportową. Do-
tychczas zajęcia sportowe 
odbywały się w przystoso-
wanej do gimnastyki klasie 
lekcyjnej o wielkości ok. 
100 m2. W 2006 r. rozpo-
częto prace budowlane, zaś 
we wrześniu br. została ona 
oddana do użytkowania. 
Koszt nowo wybudowanej 
sali to 2 800 000 zł z czego 
udało nam się pozyskać do-
tację w kwocie 518 000 zł. 
Z sali korzystać mogą nie 
tylko uczniowie, trenować 

tu będą kluby sportowe, 
oraz organizowane tu będą 
imprezy dla naszych 
mieszkańców.  W obiekcie 
znajduje się również po-
mieszczenie, w którym 
mieszkańcy będą mogli 
korzystać z usług Powiato-
wej Poradni Pedagogiczno 
Psychologicznej. Mamy 
nadzieję, że już niedługo 
sala będzie tętnić życiem 
również w godzinach po-
południowych, służąc 
mieszkańcom gminy do 
poprawy ich formy fizycz-
nej.              GCI 

OTWARCIE NOWEGO OBIEKTU 

GWARA ŚLĄSKA NA WESOŁO 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
Powiatowy Zespół w Rybniku, oraz Ośrodek Kultury i 
Sportu w Gaszowicach organizują 30.11.2008 r. o go-
dzinie 1500 Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich         
„Gwara Śląska na Wesoło”. 

W programie: 

- Prezentacja swojej miejscowości lub gminy (na wesoło); 

- Kabaret - „Wakacje u mojej babci na wsi”; 

- Strój roboczy w gospodarstwie rolnym, lub związany 
z pracą w rolnictwie; 

- Potrawa śląska - sałatki. 

W turnieju wezmą udział Koła Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Gaszowice, oraz KGW Jejkowice. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do zabawy. 

ODR 
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Urodziłam się 28 grudnia 
1977 r. w Rydułtowach i od 
tego momentu mieszkam w 
moich ukochanych Szczerbi-
cach. Tutaj chodziłam do 
Szkoły Podstawowej, stąd 
dojeżdżałam do Rybnika zdo-
bywając średnie wykształce-
nie, nawet studia nie spowo-
dowały zmiany miejsca za-
mieszkania. 

Dojeżdżałam do Cieszyna na 
Uniwersytet Śląski gdzie 
skończyłam studia pedago-
giczne, a później do Wrocła-
wia gdzie uzyskałam dyplom 
Filologii Polskiej. Aktualnie 
kończę studia związane z 
pedagogiką przedszkolną. 

Od ośmiu lat jestem mężatką, 
mam dwie wspaniałe córecz-
ki: pięcioletnią Emilię oraz 
prawie trzyletnią Marcelinę. 

Obie uczęszczają do gaszo-
wickiego przedszkola. Moje 
życie zawodowe jest ściśle 
związane z oświatą, od 
dziesięciu lat pracuję jako 
nauczyciel. Początkowo 
jako nauczyciel w przed-
szkolach, później w świetli-
cy szkolnej, obecnie jako 
nauczyciel języka polskiego 
w Zespole Szkół nr 4 w 
Czerwionce – Leszczynach. 

 Do pracy samorządowej 
namówił mnie mój mąż 
Kazimierz, były radny Gmi-
ny Gaszowice w kadencji 
2002-2006. Jako najmłod-
sza radna byłam mile za-
skoczona zaufaniem miesz-
kańców Szczerbic jakim 
obdarzyli mnie podczas 
ostatnich wyborów. Jest to 
dla mnie prawdziwe wy-
zwanie i staram się służyć 

SYLWETKI RADNYCH - RENATA BIENEK 

Po lewej stronie od góry: 1 - poczty sztandarowe przed wejściem do kościoła na 
mszę świętą z okazji XV-lecia chóru Bel Canto z Gaszowic; 2 - prezes chóru Bel 
Canto pani Daniela Merkel wraz z dyrygentem panem Januszem Budakiem pre-
zentują pamiątkową nagrodę Wójta Gminy Gaszowice.  

mieszkańcom Szczerbic, 
oraz całej społeczności 
lokalnej jako radna, najle-
piej jak potrafię. 

W pracy zawodowej mam 
do czynienia ze szkolnic-
twem oraz młodzieżą, 
dlatego od początku ka-
dencji jestem członkiem 
Komisji Oświaty, Kultu-

ry, Sportu, Spraw Socjal-
nych, Zdrowia i Młodzieży, 
gdzie doświadczenie zawo-
dowe jest mi pomocne w 
aktywnym uczestniczeniu 
w komisji oraz rozwiązy-
waniu niejednokrotnie trud-
nych sytuacji naszych naj-
młodszych. 

Jestem przekonana, iż dzię-
ki właściwej pracy z mło-
dzieżą, zaangażowaniu ro-
dziców i służb samorządo-
wych będziemy mogli prze-
ciwdziałać wielu patolo-
giom i z dumą spoglądać w 
przyszłość.  

Renata Bienek  

Po prawej stronie od góry: 3 - kolorowo ustrojony wóz dożynkowy biorący udział w korowodzie z 
okazji dożynek gminnych w Łukowie Śląskim; 4 - żywiołowo reagująca publiczność zgromadzona 
przed sceną podczas dożynek. 


