
Szanowni mieszkańcy, 

 Jesienne dni stały się coraz 
krótsze. Zegarki przestawia-
my na tzw. „czas zimowy”. 
Dalej trwają prace na dro-
gach gminnych i powiato-
wych. Wykonano moderni-
zację odcinka na ul. Wolno-
ści w Czernicy.  W najbliż-
szych dniach zostanie odda-
na do użytku gruntownie 
wyremontowana ul. Łączna 
w Czernicy. Wykonano ko-
lejny odcinek nakładki asfal-
towej na ul. Żytnej. W dal-
szej kolejności zostanie wy-
konana nakładka na odcinku 
ul. Pogwizdowskiej w Ga-
szowicach. Kończą się prace 
przy budowie kanalizacji w 
ramach programu ISPA. 
Częściowo odnowiona jest 
ul. Rybnicka w Gaszowicach 
i Szczerbicach. Trwają ostat-
nie przygotowania do odno-
wienia ul. Granicznej, Fa-
brycznej, Piaskowej. Wyko-
nawcy z wielką determinacją 
chcą zakończyć prace na 
drogach do końca listopada. 

Trwają prace modernizacyj-
ne na ul. Kolejowej w ra-

mach dojazdu do pól. 

Prace modernizacyjno – 
remontowe i inwestycyjne 
przewidziane na rok 2007 
zostaną wykonane zgodnie 
z planem. 

16 października b.r. miesz-
kańcy naszej gminy ob-
chodzili rocznicę wyboru 
Papieża Polaka. Kilka dni 
wcześniej świętowali pra-
cownicy oświaty. Zbliża 
się 1 listopada. Pamiętaj-
my, podczas pobytu na 
cmentarzach, o ludziach, 
którzy kiedyś byli razem z 
nami i wnieśli wiele do-
brego do naszej gminy. 
Pamiętajmy o panu Bywal-
cu, Dworaczku, ks. Arnol-
dzie, siostrze Letycji i wie-
lu innych zacnych człon-
kach naszej społeczności. 

Niech te jesienne dni przy-
niosą Wam wiele radości.  

Z poważaniem  

Wójt Gminy Gaszowice 
Andrzej Kowalczyk 

PRACOWITA JESIEŃ 
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Po lewej: 
Gminny 
Dzień Edu-
kacji Naro-
dowej.  

 

Po prawej: 
gminny 
turniej gier 
i zabaw w 
SP Szczer-
bice. 
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Gruszka z 1353 głosami 
(40,96% oddanych głosów). 
Wyżej wymienieni panowie 
otrzymali również największą 
liczbę głosów w całym okręgu 
rybnickim i będą nas reprezen-
tować w izbie wyższej parla-
mentu. 

Jeśli chodzi o podział manda-
tów poselskich w rybnickim 
okręgu wyborczym to liczbo-
wo kształtuje się on podobnie 
jak w poprzednich wyborach. 
Platformę Obywatelską repre-
zentuje 4 posłów: Henryk Sie-
dlaczek, Krzysztof Gadowski, 
Marek Krząkała i Ryszard 
Zawadzki. Prawo i Sprawiedli-
wość także otrzymało 4 man-
daty poselskie, a w ławach 
poselskich zasiądą: Bolesław 
Piecha,  Grzegorz Janik, Iza-
bela Kloc i Adam Gawęda. 

Jedynym posłem z naszego 
regionu reprezentującym Ko-
mitet Lewicy i Demokratów 
jest Tadeusz Motowidło. 

Mamy nadzieję, że praca 
„naszych” nowych parlamen-
tarzystów wpłynie na dyna-
miczny rozwój kraju i regionu. 

GCI  

Ks.Prob.ERYK GROCHLA 

Poniżej przedstawiamy sylwetkę byłego proboszcza pa-
rafii w Gaszowicach i Piecach: 

Urodzony 28.10.1942r. w Strzybnicy-Rybnej 
k.Tarnowskich Gór. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił 
do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. W dniu 4 czerwca 1967r. w Katedrze w Katowicach 
przyjął święcenia kapłańskie. 

W swojej posłudze pełnił służbę w Parafiach: 

- Wniebowzięcia NMP w Kobiórze, 

- Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, 

- Św.Stanisława Biskupa w Marklowicach, 

- M.M.Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej, 

-Św.Jakuba Apostoła w Lubszy Śląskiej, 

- Św.Józefa w Katowicach –Józefowie. 

 Od 12.12.1987r. był administratorem Parafii p.w. Opatrz-
ności Bożej w Gaszowicach, a od 17.03.1988r. został Pro-
boszczem tejże Parafii. 

Po prawie dwudziestu latach służby w Gaszowicach, na 
własną prośbę, dekretem Biskupa został zwolniony z dniem 
29.07.2007r. z obowiązków proboszcza w Gaszowicach i 
przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat. Zamieszkał w do-
mu rodzinnym w Tarnowskich Górach – Strzybnicy. Cała 
parafia z żalem żegnała swojego umiłowanego Probosz-
cza, który dla każdego był jak ojciec, przyjaciel i gorli-
wy duszpasterz.                                                         M.P. 

W niedzielę 21 października 
b.r. wybieraliśmy osoby 
reprezentujące nas w sejmie 
i senacie. Frekwencja w 
lokalach wyborczych wy-
niosła 48,57% czyli 3366 
osób otrzymało karty do 
głosowania. Dla porównania 
w 2005 roku głosowało  
2420 osób co stanowiło o 
frekwencji na poziomie 35-
,60%. Na terenie Gminy 
obyło się bez incydentów 
wyborczych. W wyborach 
do sejmu najwięcej głosów 
otrzymała Platforma Oby-
watelska – 1364 (41,43% 
oddanych głosów), na dru-
giej pozycji uplasowało się 
Prawo i Sprawiedliwość – 
1295 (39,34% oddanych 
głosów),  na LiD głosowało 
- 318 osób a na PSL – 184 
osoby. 

W wyborach do senatu naj-
większą liczbę głosów w 
Gaszowicach, otrzymał se-
nator PO w poprzedniej 
kadencji profesor Antoni 
Motyczka – 1520 (46,02 % 
oddanych głosów), na dru-
giej pozycji uplasował się 
kandydat PiS – Tadeusz 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
Organizatorem akademii 
był Wójt Gminy –
Andrzej Kowalczyk. Za-
proszonymi gośćmi byli: 

Starosta Damian Mro-
wiec, Sekretarz Sabina 
Mańczyk, Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty Hali-
na Rybarz-Adamik, 
Przedstawiciele Delegatu-
ry w Rybniku Maria Li-
pińska, Jadwiga Kamiń-
ska, Aleksandra Derska, 
Dyrektorzy Szkół i Przed-
szkoli z terenu gminy, 
Ks. Proboszcz Stefan Do-
leżych, Ks. Proboszcz 
Marek Paszek, Sołtysi         
z Łukowa, Czernicy            

i Szczerbic. 

Podczas akademii nagro-
dzono przedstawicieli szkół 
i przedszkoli: nauczycieli, 
pracowników administracji, 
obsługi i ludzi wspierają-
cych oświatę w naszej gmi-
nie. 

Program artystyczny, stroje 
i dekoracje przygotowały 
Pani G. Krakowczyk i J. 
Gawrońska. Swoimi wystę-
pami program uświetnili 
uczniowie klas od 2-6. 

Podziękowania za lata pra-
cy na rzecz oświaty w gmi-
nie otrzymali również eme-
rytowani nauczyciele.   G.K. 

 

ODPADY WIEKOGABARYTOWE 

Podczas zbiórki odpadów zastaliśmy zasypani pytaniami: 
dlaczego nie ma zbiórki telewizorów, lodówek, styropianów 
a zbieramy np. opony. Zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny każdy może oddać w sklepie  podczas zakupu nowe-
go sprzętu. Sklep jest zobowiązany do odbioru starych lodó-
wek, telewizorów, mikserów itp. Wszelkie odpady budowla-
ne, poremontowe i inne powstające w gospodarstwie domo-
wym odbierają firmy wywozowe z którymi mamy spisaną 
umowę na odbiór odpadów komunalnych (kosze). Zorgani-
zowaliśmy zbiórkę opon, ponieważ co roku bez najmniejsze-
go problemu przyjeżdża firma zajmująca się ich utylizacją i 
odbiera opony. Jeżeli ktoś ma problem z odbiorem jakichkol-
wiek odpadów może zadzwonić do firmy komunalnej z którą 
ma podpisaną umowę lub też do Referatu Ochrony Środowi-
ska.                                                                                    GCI 

UWAGA ROLNICY 

 Polski Związek Hodowców i Producentów trzody chlewnej 
informuje wszystkich hodowców trzody chlewnej, iż z 
dniem 1 stycznia 2008r. rozpocznie się wielki program zwal-
czania choroby Aujenkyego u świń na terytorium Rzeczypo-
spolitej. Stąd apel do hodowców i producentów trzody 
chlewnej, aby życzliwie podchodzić do współpracy z leka-
rzami weterynarii i udzielić im pomocy przy pobieraniu od 
nich krwi do badań, jak również bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń związanych z transportem zwierząt. Wyżej opisane 
badanie będzie w całości finansowane z budżetu państwa.  BŁ 
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Minione lato było dla strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gaszowicach pracowite. Na całe 
szczęście nie były to akcje zwią-
zane z pożarami. W tym roku 
znacznym problemem dla 
mieszkańców okazały się gniaz-
da niebezpiecznych owadów jak 
osy i szerszenie. 

Już w poprzednich latach OSP 
Gaszowice interweniowało w 
takich przypadkach lecz wów-
czas nie dysponowaliśmy odpo-
wiednim sprzętem. Spodziewa-
jąc się, że gniazda niebezpiecz-
nych owadów znowu będą sta-
nowić zagrożenie, na początku 
lata zakupiony został specjali-
styczny kombinezon chroniący 
strażaka przed ukąszeniami tych 
owadów.  

Od miesiąca lipca otrzymywali-
śmy coraz więcej zgłoszeń o 
występujących w obrębie bu-
dynków mieszkalnych i ich bez-
pośrednim sąsiedztwie gniaz-
dach szerszeni i os. Akcje zwią-
zane z ich usuwaniem zawsze 
prowadzone były w godzinach 
wieczornych, gdy aktywność 
owadów stopniowo się ograni-
czała. Działania strażaków w 
takich sytuacjach sprowadzają 
się do spryskania gniazda i jego 
okolic specjalnym preparatem a 
następnie fizycznym oderwaniu 
gniazda owadów. Często gniaz-
da owadów znajdowały się w 
miejscach do których brak bez-
pośredniego dostępu. Wówczas 
aby nie powodować nadmier-
nych szkód związanych z roz-
biórką części np. dachu lub pod-
bitki okapu, działania ogranicza-
ły się do zastosowania specjali-
stycznych preparatów podanych 

maksymalnie blisko gniazda. 

W trakcie prowadzonych akcji 
dwa razy doszło do ukąszenia 
przez szerszenia strażaka wspo-
magającego działania i pod-
trzymującego drabinę na której 
znajdował się strażak usuwają-
cy gniado. To spowodowało, że 
zakupiony został kolejny spe-
cjalistyczny kombinezon, tak 
aby prowadzone działania mo-
gły odbywać się bezpiecznie. 

Łącznie w trakcie minionego 
lata strażacy z OSP Gaszowice 
usuwali gniazda szerszeni i os 
na 25 posesjach z tereny całej 
gminy. 

W okresie letnim prowadzone 
były działania organizacyjne 
związane z zaplanowaną prze-
budową dachu remizy OSP 
Gaszowice. Uzyskane zostało 
pozwolenie na budowę oraz 
trwała procedura wyłonienia 
wykonawcy prac, które obecnie 
trwają. 

Nasza jednostka wzbogaciła się 
również o nowy sprzęt pożarni-
czy. Ze środków otrzymanych 
w ramach dofinansowania dla 
jednostek włączonych do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego oraz środków wła-
snych zakupiona został nowo-
czesna motopompa japońskiej 
firmy TOHATSU o wartości 
niespełna 21 tys. złotych. 

Ponadto na stronie internetowej 
Gminy Gaszowice uruchomio-
na została zakładka poświęcona 
OSP Gaszowice, do której od-
wiedzenia zapraszamy. Szymon 
Korbel - Prezes OSP Gaszowice 

Z ŻYCIA OSP 

Dnia 18.10 br. w Szkole 
Podstawowej w Szczerbicach 
zorganizowany był Gminny 
Turniej Gier i Zabaw Rucho-
mych dla uczniów klas II – 
V. 

Wyniki zawodów:  

kl. II: I m. – SP Gaszowice 

II m. – SP Szczerbice  

III m. – SP Czernica 

kl. III: I m. – SP Szczerbice 

II m. – SP Czernica 

III m. – SP Gaszowice 

kl. IV: I m. – SP Szczerbice 

II m. – SP Gaszowice 

III m. SP Czernica 

kl. V: I m. – SP Szczerbice 

II m. – SP Gaszowice 

III m. – SP Czernica 

 Klasyfikacja końcowa  

I m. SP Szczerbice – 33 pkt. 

II m. SP Gaszowice – 25 pkt. 

III m. SP Czernica – 18 pkt. 

W zabawach uczniom dopin-
gowali nauczyciele oraz ro-
dzice, którzy przybyli na 
gminne zawody. Uczniowie 
ze Szczerbic będą reprezen-
tować naszą gminę na zawo-
dach powiatowych w Janko-
wicach.                            GCI 

MŁODZI SPORTOWCY 

INFORMACJA 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, iż na przełomie 
miesiąca stycznia i lutego 2008r. zostanie ogłoszony 
przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod bu-
dowę budynków jednorodzinnych w miejscowości 
Czernica przy ul. Powstańców.                                 GCI 

OGŁOSZENIE 

Przypominamy mieszkańcom posesji znajdujących się przy dro-
gach, o konieczności usuwania krzewów oraz gałęzi drzew powo-
dujących utrudnienia w ruchu drogowym. 

Uwaga!!! Usunięcie całego drzewa w wieku powyżej 5 lat wymaga 
postępowania administracyjnego.                                                 GCI 

JEDNAK BĘDZIE 
W bieżącym roku nasza gmina złożyła dwa wnioski na budowę 
placów zabaw w Piecach i Łukowie Śl. Niestety w wiosennej turze 
Urząd Marszałkowski wybrał do realizacji tylko plac zabaw w Łu-
kowie Śląskim (zdjęcie str.6). 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy jednak informację, że w ramach 
oszczędności uzyskanych   z konkursów wiosennych otrzymamy 
również dotację na realizację placu zabaw w Piecach. 

Szkoda że tak późno, ale mimo wszystko cieszymy się bardzo, że 
każde z naszych sołectw ma miejsce z którego mogą korzystać nasi 
najmłodsi mieszkańcy 

Mamy nadzieję, że z nadejściem wiosny na każdym placu usłyszy-
my radosny gwar dziecięcych uśmiechów.                                  GCI 

OKiS w Gaszowicach 
zaprasza na  

„Maraton Muzyczny”                 
10.11.2007 Sobota.  

Początek 19.00  

Do tańca przygrywać bę-
dą: Abstrakt, Biało-

Czarni Band, Sami Swoi, 
System 

Bilet wstępu 15,00 zł/osoba. 



STR. 4 PAŹDZIERNIK 2007, NUMER 10(21) 

Z okazji Dnia Muzyki Liturgicznej 
w niedzielę 14 października 2007r. 
chór Bel-Canto z Gaszowic zaprosił 
4 chóry na koncert Pieśni Sakralnej. 
Koncert odbył się w miejscowym 
kościele parafialnym pw. Opatrzno-
ści Bożej. Wzięły w nim udział 
następujące zespoły chóral-
ne:„Pszowiki” z Pszowa – dyry-
gent: Maria Baron; kierownik mu-
zyki: Maria Dębowy, „Juliusz Ro-
ger ” z Rud – dyrygent: Katarzyna 
K u b i c a ;  p r e z e s  W i k t o r , 
„Słowiczek” z Rybnika -Popielowa 
– dyrygent Katarzyna Wuwer; L. 
Ryszka, Baszczok „Bel-Canto” z 
Gaszowic – dyrygent Janusz Bu-
dak; prezes Daniela Merkel. 

Na wstępie śpiewaków i słuchaczy 
przywitał ks. proboszcz Marek 
Paszek pozdrowieniem „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chry-
stus”. Dodał, że ten Dzień to szcze-
gólna okazja, bo Dzień Papieski, 
który w naszej świątyni przez śpiew 
chórów jest bardziej uczczony. Zaś 
pieśni napisane na Bożą chwałę 
uświęcają słuchaczy i śpiewają-
cych. Następnie koncert poprowa-
dziła dh- na Sylwia Mazurek. Słu-
chacze wysłuchali pieśni religij-
nych, maryjnych, a nawet wszyst-
kie części stałe Mszy Św. wyśpie-
wane przez chór z Rud. Występy 
poszczególnych zespołów, słucha-
cze nagradzali ogromnymi brawa-
mi. Dyrygenci otrzymali kosze 
kwiatów, a prezesi pamiątkowe 
dyplomy. 

Po występie chórów odśpiewano 
wspólnie pieśń” Wszystkie Tro-
ny...”. Na zakończenie znowu za-
brał głos ks. proboszcz dziękując 
wykonawcom i słuchaczom za 
udział w koncercie. Cieszył się, że 
są chętni, którzy chwalą Pana Boga 
”darem ludzkich głosów”. Udzielił 
obecnym w kościele błogosławień-
stwa i pożegnał tak jak przywitał 
pozdrowieniem „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”. 

Przy okazji należy podkreślić zaan-
gażowanie chóru Bel Canto przypo-
minając ostatnie występy zespołu. 
Chór brał udział w gminnych do-

żynkach śpiewając w uroczystej 
Mszy Św. dożynkowej  w Czer-
nicy. Zespół zaangażował kon-
cert Pieśni Maryjnej w Szczerbi-
cach w kościele pw. Św. Maksy-
miliana Kolbe, w którym wzięli 
udział śpiewacy chórów: 
„Mickiewicz” z Niedobczyc, 
„Harmonia”  z  Je jkowic , 
„Kochanowski” z Rybnika, no i 
nasz chór „Bel-Canto”. 

Od 21 do 23 września chór Bel-
C a n t o  p r z e b y w a ł  n a 
„Warsztatach muzycznych” w 
Wiśle Czarnej, gdzie uświetnił 
swoim  śpiewem Msze Św. w 
kościele Św. Magdaleny w Cie-
szynie  i w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wiśle. 

29 września chór występował 
j a k o  l a u r e a t  k o n k u r s u 
„Magnifikat” w Piekarach. Był 
on kontynuacją konkursu Maryj-
nego, który odbył się w maju w 
bazylice Matki Bożej Uśmiech-
niętej w Pszowie, gdzie zakwali-
fikował się do finałowych popi-
sów laureatów w Piekarach Śl. 

W miesiącu różańcowym w 29-tą 
rocznicę wyboru ojca Św. Jana 
Pawła II na stolicę Piętrową chór 
Bel-Canto wziął udział w uro-
czystym Nabożeństwie Różańco-
wym śpiewając ku czci Matki 
Bożej Różańcowej. 

Ponadto chór uświetnił swym 
śpiewem Msze Św. ślubne, jubi-
leuszowe i urodzinowe nie tylko 
w Gaszowicach, ale i w innych 
parafiach. 

Chórzyści pragną podziękować 
ks. proboszczowi Markowi Pa-
szek za udostępnienie świątyni 
na zorganizowanie koncertu, 
panu Januszowi Budak za przy-
gotowanie repertuaru i śpiewa-
ków do występów, dh-nie Barba-
rze Budak za akompaniament, 
solistom: Bożenie Kalisz i Mate-
uszowi Piecowskiemu oraz pre-
zes dh-nie Danieli Merkel za 
zaangażowanie i przygotowanie 
występów zespołu.                A.P. 

CHÓRALNA JESIEŃ 

WARSZTATY MUZYCZNE 

Zespół „Losers” działający przy Ośrodku Kultury „Zameczek” 
w Czernicy zakwalifikował się i wziął udział w IV Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Muzycznych „DeKaRock”2007 zorga-
nizowanym przy Domu Kultury w Ząbkowicach. 

Zespół „Losers” wystąpił w przeglądzie wraz z zespołami z 
Piotrkowa  Trybunalskiego, Bochni, Żywca, Działoszyna, Bę-
dzina, Bytomia, Piekar Śląskich i Łodygowic, które prezentowa-
ły różnorodne style muzyczne, od punk rocka, przez reaggae, 
blues-rock, muzykę alternatywną, rock, neo rage, po ciężkie 
brzmienia hard rockowe. 

Występ zespołu bardzo podobał się publiczności, a nowe do-
świadczenia zdobyte w czasie warsztatów pozwolą młodzieży 
na szybki i dynamiczny rozwój muzyczny.            OK Zameczek 

LITERACKIE FANABERIE 
16 października br. w ka-
wiarni OKiS-u w Gaszowi-
cach odbyło się spotkanie 
autorskie z pisarzem Woj-
ciechem Karwackim. Spo-
tkanie zostało zorganizowa-
ne przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Gaszowicach 
w ramach akcji „Z książką 
na walizkach po wojewódz-
twie śląskim czyli literackie 
fanaberie”, promującej czy-
telnictwo wśród dzieci i 
młodzieży. Uczestniczyli w 
nim uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Gaszowicach 
pod opieką p. Stanisławy 
Janygi i p. Stelli Płaczek 

oraz członkowie kółka 
dziennikarskiego z Gimna-
zjum w Piecach wraz z 
opiekunem p. Beatą Ma-
łek, jak również sekretarz 
UG p. Sabiną Mańczyk, 
wicedyrektor Biblioteki 
Śląskiej p. Maria Gotow-
ska oraz pracownicy GBP. 
W trakcie trwania spotka-
nia młodzi czytelnicy oka-
zję porozmawiać z pisa-
rzem, uzyskać dedykację 
oraz autograf. Spotkanie 
zostało zakończone wizytą 
w Izbie Pamięci w SP w 
Gaszowicach. Hanna Białek 

 

SYLWESTER 2007 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza 

Na ZABAWĘ  SYLWESTROWĄ z zespołem „Enter”                          

Bilety w cenie 240zł od pary do nabycia w biurze Ośrodka. 

ANDRZEJKI W „ZAMECZKU” 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza 

na dyskotekę wraz z karaoke 

30.11.2007roku od godz. 19.00 

Bilety w cenie 5zł/os do nabycia w biurze Ośrodka. 
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HARCERSKIE MANEWRY 
Blisko 100 harcerzy, w dniach 
21-23.09.2007 r. wzięło udział 
w manewrach obronno-
technicznych. Głównym celem 
było sprawdzenie umiejętności 
i wiedzy rybnickich harcerzy. 
Manewry polegały głównie na 
pokonaniu dwóch tras. Pierw-
szej (w piątek) z centrum Ryb-
nika na harcerską przystań że-
glarską w Chwałęcicach, drugą 
natomiast (w sobotę) z Chwa-
łęcic do Gaszowic. Niezwykle 
ważna była umiejętność posłu-
giwania się mapą, aby dotrzeć 
do celu. Na obu trasach czeka-
ły punkty z zadaniami do wy-
konania. Harcerze musieli wy-
kazać się wiedzą z udzielania I 
pomocy, szyfrów, historii ZHP, 
a także umiejętnościami prak-
tycznymi np. podczas pokony-
wania toru przeszkód, labiryn-
tu, strzelania do celu czy pły-
w a n i a  n a  ł ó d k a c h . 
-Musieliśmy w ciągu 20 min. 
ułożyć 3 stosy ogniskowe i je 
zapalić – mówi Dawid Malina, 
harcerz z 30 DH - początkowo 
było ciężko, bo rano wszystko 
było wilgotne, ale jakoś nam 
się w końcu udało i wszystkie 
3 zapłonęły równocześnie – 
dodaje. Harcerze startowali w 2 
kategoriach wiekowych, har-
cerskiej dla młodszych i wę-
drowniczej dla starszych. Do 
rywalizacji stawały 5 osobowe 
patrole. - W moim patrolu szli 
harcerze od 5 klasy podsta-
wówki do 2 gimnazjum - mówi 
Agata Paczuska, opiekun jed-
nego z patroli – nikt jednak nie 
skarżył się na zmęczenie, a z 
trasą i zadaniami poradzili so-
bie doskonale. Agnieszka Oleś, 
opiekun patrolu wędrownicze-
go stawia głównie na współ-
pracę – Mogliśmy sprawdzić, 
na ile jesteśmy zgrani i do ja-
kiego stopnia możemy wza-
jemnie na siebie liczyć – mówi. 
W kategorii harcerskiej zwy-
ciężyła 13 Ratownicza Druży-
na Harcerska z Gotartowic, 
natomiast w wędrowniczej 34 
DH z Rybnika.. Oprócz zacię-
tej rywalizacji nie obyło się bez 
tego, co niemalże nierozłączne 

z harcerstwem. Były więc 
wieczorne ogniska przy 
dźwięku gitar, gawędy, nocne 
warty czy apele. Harcerze 
wzięli także udział w Mszy 
Świętej i pokazie bractwa 
o g n i a  „ S p a l e n i ” . 
- Panuje tu wspaniała, harcer-
ska atmosfera – mówi Patry-
cja Bielaczek, komendantka 
MTO – większość z nas zna 
się już od dawna, więc pomi-
mo tego, ze w dzień trwa ry-
walizacja, to przy wieczor-
nym ognisku tworzymy jedna 
harcerską rodzinę. Organiza-
torem MTO była 27 DH z 
Gaszowic. W ostatni dzień 
odbył się uroczysty apel i 
start harcerski, czyli inaugura-
cja nowego roku harcerskiego 
i podsumowanie minionego. 
Na stracie ogłoszona wyniki 
współzawodnictwa drużyn 
Rybnickich. I tak za najlepiej 
działające drużyny w roku 
harcerskim 2006/2007 uznano 
13 RDH z Gotartowic, 27 DH 
z Gaszowic i 34 DH z Rybni-
ka. Manewry w kategorii har-
cerskiej zwyciężył patrol z 13 
RDH z Gotartowic, w katego-
rii wędrowniczej zwyciężył 
patrol z 34 DH z Rybnika. 
Organizatorzy MTO serdecz-
nie dziękują władzą gminy 
Gaszowice oraz panu Jerzemu 
Białek za udostępnienie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a 
także 6 HDŻ za gościnność na 
stanicy.             Kamila Laby 

W październiku 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej 
Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uro-
czystościach: 

- 8.10. spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z Pre-
zesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; 

- 10.10. Rada Budowy w Piecach; 

-10.10. Rada Sołecka w Czernicy; 

-14.10. koncert chórów w kościele w Gaszowicach; 

- 15.10. uroczysta akademia w Szczebicach z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej; 

- 9.10. konferencja w Wodzisławiu Śl. nt. „Jak skutecznie 
wykorzystać sieci współpracy”; 

- 19.10. spektakl słowno-muzycznym poświęcony pamięci 
Jana Pawła II  przygotowany przez uczniów koła muzyczne-
go i teatralnego z Gimnazjum w Piecach; 

- 20.10. zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych w 
OKiS Gaszowice. 

Kącik Sportowy 
Z boisk piłkarskich 

Piłkarze Łukowa Śląskiego 
wciąż utrzymują 5 pozycję w 
tabeli II grupy  rybnickiej C 
klasy. Łukowianie mogą po-
chwalić się dorobkiem 13 
punktów, aż 4 pojedynki z ich 
udziałem zakończyły się po-
działem punktów. 

Nieznacznie poprawiły się 
nastroje w Szczerbicach, tutej-
szy KS, dzięki zwycięstwu i 3 
remisom poprawił swoją pozy-
cję w tabeli i obecnie z dorob-
kiem 9 punktów zajmuje 11 
miejsce w rybnickiej B klasie. 

Piłkarze Zameczku Czernica 
również nie imponują formą, 
trzy zwycięstwa i jeden remis, 
plasują klub na 12 miejscu 

raciborskiej B klasy. 

Zmienne szczęście dopisuje 
również piłkarzom LKS-u 
Dąb Gaszowice, zwycięstwa 
przeplatane są porażkami. 
Niestety siedem meczów 
przegranych przy pięciu 
zwycięstwach, umiejscawia 
Dąb na 11 pozycji w tabeli 
raciborskiej A klasy. 

Miejmy nadzieję, że w tych 
kilku pozostających do koń-
ca tej rundy pojedynkach 
piłkarze naszych klubów 
wykrzesają z siebie maksi-
mum swoich możliwości, 
tak aby z jak najlepszej po-
zycji rozpocząć wiosenną 
rundę rewanżową. Podsu-
mowanie rundy piłkarskiej 
już w listopadowym nume-
rze Informatora.             GCI 

OKiS w Gaszowicach, 
zaprasza na  

BAL SYLWESTROWY 

Rozpoczynamy o godzi-
nie 19.00 

Koszt -190,00 zł/ para 

Gra zespół 

 SYSTEM 

W cenie biletu pełna kon-
sumpcja 

Bilety do nabycia w 
Ośrodku Kultury. 

ROK SZKOLNY 2007/2008 

Poniżej ilość uczniów uczęszczających do naszych szkół:        

SP Gaszowice – 212 uczniów w 10 oddziałach: klasy I – 19 i 18 
uczniów, klasy II – 22 i 19 uczniów, klasa III – 18 uczniów, klasy IV – 
21 i 23 uczniów, klasy V – 19 i 18 uczniów, klasa VI – 26 uczniów.  
SP Czernica – 169 uczniów w 6 oddziałach: klasa I – 26 uczniów, 
klasa II – 27 uczniów,  klasa III – 32 uczniów, klasa IV - 30 uczniów, 
klasa V - 24 uczniów, klasa VI - 30 uczniów.   SP Szczerbice – 164 
uczniów w 7 oddziałach: klasa 0 – 19 uczniów,  klasa I – 19 uczniów, 
klasa II – 15 uczniów, klasa III – 27 uczniów, klasa IV - 28 uczniów, 
klasa V - 32 uczniów, klasa VI - 24 uczniów. Gimnazjum Piece– ilość 
uczniów: 275. Klasa I – 3 oddziały – 82 uczniów, klasa II – 4 oddziały 
– 104 uczniów, klasa III - 4 odziały – 89 uczniów.                          GCI 
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Lewa strona od góry: 1-Dom sportu, 2-plac zabaw przy ul.Lipowej. Pra-
wa strona od góry: 3-Kapliczka przy ul.Wolności, 4 - zabytkowy budynek 
przy ul.Wolności. 

Łuków Śląski to mała 
miejscowość leżąca w 
otulinie Cysterskiego Par-
ku Krajobrazowego Rud 
Wielkich w Gminie Ga-
szowice, licząca obecnie 
7 2 9  m i e s z k ań ców .  
Pierwsze zapiski pocho-
dzą z 1446 roku i mówią 
o stawach łukowskich. 
Druga wiadomość pocho-
dząca z urbarium księ-
s t w a  o p o l s k o -
raciborskiego z 1531 roku 
mówi o nazwie Łuków 
jako wsi, lecz podejrzewa 
się że funkcjonowała ra-
czej jako nazwa folwarku. 
Oficjalnym rokiem zało-
żenia Łukowa jest 1773 

rok. Co ciekawe herb 
został przyznany z naka-
zu rządu Pruskiego w 
1770, przedstawiający 
drwala z siekierą na po-
lanie oraz pień. Łuków 
w początkowej fazie 
należał pod dobra czer-
nickie. Głównym fa-
chem mieszkańców Łu-
kowa było rolnictwo 
oraz górnictwo. Do1890 
roku na terenie łukowa 
istniał blich, gdzie tka-
cze bielili swe płótna. 
Był także młyn. Od po-
łowy XIX wieku kurso-
wały pociągi, a po woj-
nie powstała stacja kole-
jowa, kursowały także 

autobusy do Rybnika, 
Rydułtów i Raciborza. 
W 1931 roku powstała 
Ochotnicza Straż Po-
żarna, remizę wybudo-
wano kilka lat później. 
W 1974 roku zapadła 
decyzja o budowie klu-
bu sportowego. Dwa 
lata później odbyła się 
inauguracja otwarcia 
boiska sportowego, a w 
1982 oddano w użytko-
wanie „Dom Sportow-
ca” który do dziś służy 
nie tylko celom sporto-
wym, ale i kulturalnym. 
Działa tam oprócz 
oczywiście klubu pił-
karskiego, sekcja skata 
sportowego, oraz koło 
gospodyń wiejskich. 

Organizowane są też 
wszelkiego rodzaju im-
prezy kulturalne.  

SOŁECTWO ŁUKÓW ŚLĄSKI 

W artykule wykorzystano opra-

cowanie Marcina Cyrana 

„Łuków Nasze Gniazdo” 2004. 


