
Rok 2008 to rok 35-lecia istnie-
nia Gminy Gaszowice. Kolejne 
Rady, naczelnik Gminy, kolejni 
wójtowie dokładali swoje ce-
giełki, aby Gmina rozwijała się, 
aby poprawiały się warunki 
życia mieszkańców. W naszej 
nowou twor zon e j  gmin ie  
od 1973 roku prowadzono dzia-
łania, które pozwalały na reali-
zację zadań prorozwojowych. 
Lata 70-te to m.in. budowa OSP 
Szczerbice, kolejne dziesięciole-
cie to budowa hali sportowej w 
Gaszowicach w latach 1983-88, 
budowa Ośrodka Zdrowia w 
Gaszowicach zakończona w 
1984 roku. Rok 1981 – rozpo-
częto budowę Domu Sportu w 
Łukowie Śl., dalej 1987 zakoń-
czenie budowy OSP Łuków Śl.. 
Lata 1981-84 to przebudowa 
budynku Urzędu Gminy Gaszo-
wice. 1984 rok to doniosłe wy-
darzenie. Rozpoczęto budowę 
Kościoła w Szczerbicach, który 
poświęcono w 1991r. 1991 rok 
to ukończenie budowy budynku 
Przedszkola w Czernicy. Do 
roku 1992, kiedy sołectwo Jej-
kowice było częścią naszej 
Gminy przeprowadzono tam 
wiele inwestycji i remontów. 
Budowano tam nowe drogi, 
sołectwo to doczekało się roz-
poczęcia budowy wodociągu, 
rozpoczęto budowę obiektu 
kulturalno-sportowego na bo-
isku. Od 1993 roku Gmina Ga-
szowice funkcjonuje w obec-
nym kształcie. Wydzielenie 
Gminy Jejkowice ze struktur 
Gminy Gaszowice stworzyło 
nową rzeczywistość. Skończyły 

się niekończące się dyskusje - 
kto komu, kiedy i dlaczego?  

Dzisiaj cieszymy się, że w 
perspektywie 15 lat okazało 
się, że był to krok, który do-
brze służy mieszkańcom obu 
gmin, a to przecież jest naj-
ważniejsze.  

Ostatnie lata to zdecydowane 
przyspieszenie rozwoju Gmi-
ny. Przyspieszone wybory w 
1993r., nowi ludzie w Radzie 
Gminy, inne myślenie. Rozpo-
częło się budowanie Gminy, a 
nie każdego sołectwa osobno.  

W 1992 roku zakończono bu-
dowę zbiorników wodociągo-
wych na Beacie. To znacząca 
data. Ruszyła budowa oczeki-
wanej od wielu lat sieci wodo-
ciągowej dla sołectw Gaszowi-
ce, Piece, Szczerbice i części 
sołectwa Łuków Śl.  

Zawarto umowę w PWiK Ryb-
nik o przejęciu zdewastowane-
go wodociągu azbestowo- 
cementowego w Czernicy.  

W latach 1994-95 społeczność 
Pogwizdowa uzyskała dostęp 
do wody z wodociągu spółki 
wodnej.  

W roku 1998 rozpoczęto budo-
wę kanalizacji sanitarnej na 
Pogwizdowie zaś w 2000r. 
wspólnie z sąsiednią gminą 
rozpoczęła się budowa 
Oczyszczalni Ścieków. Rok 
2002 uruchomienie Oczysz-
czalni. Także wtedy zakończo-
no budowę wodociągów, za-
pewniając 98% mieszkańcom 
Gminy dostęp do wody z sieci 
wodociągowej. Także 2002r. 
to budowa kolejnego odcinka 
kanalizacji umożliwiający 
podłączenie Pogwizdowa do 
Oczyszczalni. cd str.2 
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Obchody 35-lecia istnienie Gminy 
Gaszowice, od góry:  1 - poseł Gadow-
ski odczytuje list gratulacyjny od 
premiera Schetyny;     2 - gratulacje od 
Starosty Rybnickiego; 3-występy 
Chóru Bel Canto oraz Orkiestry 
Smyczkowej  z Rybnika 
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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. 

cd… Rok 2003-2004 kolejny 
odcinek kanalizacji sanitarnej 
dla części sołectwa Gaszowice, 
tj. ul. Leśnej, Rudzkiej, Dołki, 
części Rybnickiej. Podpisanie w 
2000r. porozumienia z Miastem 
Rybnik, Gminą Jejkowice po-
zwoliło w roku 2008 zakończyć 
inwestycję stulecia, czyli wybu-
dowanie w ramach Projektu 
ISPA 40 km kanalizacji sanitar-
nej na terenie naszej Gminy. 
Realizacja tych inwestycji to 
także efekt pozyskiwania pienię-
dzy z Unii Europejskiej. 

W ciągu 10 ostatnich lat powsta-
ło 60 km kanalizacji sanitarnej, 
z której korzysta lub będzie w 
najbliższym czasie korzystało 
około 50% mieszkańców naszej 
Gminy. Ostatnie 16 lat to wybu-
dowanie 40 km nowego wodo-
ciągu i wymiana ~15 km rur 
azbestowo-cementowych. Inwe-
stycje te poprawiły w zdecydo-
wanym stopniu warunki sanitar-
ne życia naszych mieszkańców. 
Równolegle do działań z zakre-
su ochrony środowiska budowa-
no infrastrukturę komunikacyj-
ną. W okresie 35 lat na terenie 
Gminy zmodernizowano ponad 
50 km dróg gruntowych na as-
faltowe. Wybudowano w ostat-
nim okresie kilka km chodni-
ków przy drogach powiatowych, 
w celu poprawy bezpieczeń-
stwa. Nasze drogi oświetla 
obecnie około 800 punktów. 
Lata 90-te to dostęp do telefo-
nów. Władze Gminy w okresie 
całego 35-lecia starały się za-
pewnić mieszkańcom jak najlep-
sze warunki do życia. Utworzo-
no OKiS w Gaszowicach, OK. 
Zameczek Czernica, rozbudo-
wano remizy strażackie. Zmo-
dernizowano boiska sportowe, 
powstało wiele placów zabaw 
dla dzieci. To wyraz troski  
o wszechstronny rozwój na-
szych mieszkańców.  

W porozumieniu z Miastem 
Rybnik uruchomiono w 1996r. 
komunikację miejską, która 
zdecydowanie ułatwia życie 
mieszkańcom.  

Obecnie przez teren Gminy 
przebiegają 4 linie wykonując 
codziennie 35 kursów do Rybni-
ka i Rydułtów. Współpracujemy 
z miastem Rydułtowy w zakre-
sie bezpieczeństwa realizując 
porozumienie ze Strażą Miejską. 

Osobnym rozdziałem, bardzo 
ważnym jest troska o najmłod-

gminie. Młodzież i dorośli upra-
wiają piłkę nożną, tenis stołowy, 
skat, kolarstwo, unihokej, lekko-
atletykę.  

Wszystkie sołectwa posiadają na 
swoim terenie obiekty sportowo- 
rekreacyjne, z których mogą 
dowolnie korzystać nasi miesz-
kańcy.  

Szanowni Mieszkańcy 

To krótkie przedstawienie histo-
rii i działań prowadzonych w 

Informacja dotycząca odśnieżania i posypywa-
nia dróg w Gminie Gaszowice 

Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, 
że w dniu 10.10.2008r. (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych) w 
trybie zapytania o cenę przeprowadzono postępowanie 
dotyczące odśnieżania i posypywania dróg. 

W sołectwach Szczerbice i Piece zadanie będzie wykony-
wać firma PHU Oktan II, a sołectwach Czernica i Łuków 
Śl. firma Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej Żucho-
wicz. Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do 
Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Podobnie 
jak w poprzednich sezonach drogi na terenie Gminy Ga-
szowice będą utrzymywanie „na biało”, a miejsca niebez-
pieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżowania będą posy-
pywane piaskiem lub żużlem. W sytuacjach awaryjnych 
zostanie użyta sól przemysłowa, a także wynajęty zosta-
nie dodatkowy sprzęt drogowy. 

Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach są 
sołtysi, a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej w Ga-
szowicach tel.4305463. 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą zgłaszać uwa-
gi dotyczące w/w prac u swoich sołtysów: 

- Szczerbice - pan Mieczysław Szymik tel.4305884; 

- Gaszowice - pan Czesław Kasperzec tel.4305246; 

- Piece - pani Gabriela Oślizło tel.4305918; 

- Czernica - pani Małgorzata Witek tel.4305867; 

- Łuków Śląski - pan Adam Grzelec tel.4305085. 

szych. Sprawy oświaty zawsze 
leżały na sercu władz i radnych 
naszej Gminy.  

W tym miejscu trochę najnow-
szej historii naszej gminy. Rok 
1999, reforma oświaty. Otwiera-
my zmodernizowane gimnazjum 
w Piecach.  

W latach 2001-2004 rozbudowa-
no je o kolejne 6 klas lekcyj-
nych, zbudowano nową salę 
sportową wraz z zapleczem 
sanitarnym. Zmodernizowano 
kompleks boisk sportowych 
wokół gimnazjum.  

We wrześniu 1999r. otwarła 
swoje podwoje nowa Szkoła 
Podstawowa w Czernicy, zaś w 
roku 2008 przekazaliśmy do 
użytku nową salę widowiskowo-
sportową. Rok 2000 przekazali-
śmy dzieciom piękną salę spor-
tową wraz z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Szczer-
bicach. Rozpoczyna się moder-
nizacja terenów sportowo-
rekreacyjnych w rejonie szkoły. 
Najstarsza szkoła w naszej gmi-
nie - Szkoła Podstawowa w 
Gaszowicach poddawana jest 
ciągłej modernizacji. Budynek 
sprzed kilkudziesięciu lat wyma-
gał termomodernizacji, budowy 
sanitariatów, kapitalnego remon-
tu sali gimnastycznej. To wła-
śnie zostało zrobione. Przekaza-
no dzieciom nowe przyszkolne 
boiska sportowe. W tym okresie 
wyremontowane i zmodernizo-
wane zostały przedszkola w 
Czernicy i Gaszowicach. W 
szkołach w Szczerbicach i Ga-
szowicach funkcjonują oddziały 
„ zerowe”. W naszej gminie 
wychowaniem przedszkolnym 
objętych jest około 200 dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat.  

Obecnie w gminie funkcjonują 
trzy szkoły podstawowe i gim-
nazjum, z których każda posiada 
dużą salę gimnastyczną i salkę 
rekreacyjną, kompleksy boisk 
sportowych.  

Nie zamierzamy spocząć na 
laurach, bo znamy kolejne po-
trzeby. W planach jest rozbudo-
wa gimnazjum, dalsze moderni-
zacje Szkoły Podstawowej w 
Szczerbicach i Gaszowicach 
oraz Przedszkola w Czernicy. 
Planujemy skorzystać z Progra-
mu ORLIK -2012.  

Dopełnieniem zabezpieczenia 
sportowo-rekreacyjnego są klu-
by sportowe działające w naszej 

okresie ostatniego 35 – lecia 
pozwala nam być dumnymi, że 
jesteśmy mieszkańcami Gminy 
Gaszowice. Wszystkim życzę 
na długie jesienne wieczory 
wielu miłych wspomnień zwią-
zanych z rozwojem naszej „ 
małej Ojczyzny”. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 
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W tym roku Szkoła Podsta-
wowa w Czernicy otrzymała 
nową salę gimnastyczną. 

Po latach korzystania z za-
stępczych salek od września 
tego roku najmłodsi miesz-
kańcy Czernicy i Łukowa 
Śląskiego mogą na lekcjach 
wychowania fizycznego ćwi-
czyć na sali gimnastycznej z 
prawdziwego zdarzenia. 

Rada Rodziców przy SP w 
Czernicy już we wrześniu 
ubiegłego roku postanowiła 
zbierać fundusze na doposa-
żenie nowej sali. 

W ciągu tego roku zorgani-
zowaliśmy trzy imprezy: 
zabawę karnawałową, kier-
masz wielkanocny oraz fe-
styn szkolny, z których cał-
kowity dochód przeznaczyli-

O SZKOLNYM FESTYNIE W 
CZERNICY… 

Celem naszych czynów po-

winno być czynienie dobra.  

Platon 

20 września mimo niecieka-
wej pogody wspólnie bawili-
śmy się na szkolnym festy-
nie. 

Na scenie nowej sali gimna-
stycznej wystąpiły przed-
szkolaki oraz uczniowie z 
Czernicy i Łukowa. Do 
wspólnej zabawy najmłod-
szych zapraszał pluszowy 
Mozol. Były przygotowane 
przez rodziców stoiska, gry i 
zabawy dla dzieci oraz lote-
ria fantowa. 

Najbardziej cieszy nas to, że 
tak wielu mieszkańców 
Czernicy i Łukowa odwie-
dziło naszą szkołę. To do-
brze, że młodzi wykonawcy 
mogli wystąpić przed pełną 
widownią, że byli gorąco 
oklaskiwani. 

Mamy nadzieję, że wszyst-
kim podoba się nowa sala 
gimnastyczna i że jeszcze 
nieraz ją odwiedzą. 

Chcemy jeszcze raz serdecz-
nie podziękować… 

Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Czernicy i 
Łukowa, którzy zakupili 
festynowe cegiełki. 

Dziękujemy rodz icom 
uczniów naszej szkoły za 
ufundowanie losów na lote-
rię i ciast oraz rozprowadze-

nie cegiełek. 

Dziękujemy nauczycielom 
szkoły i przedszkola w Czer-
nicy za przygotowanie wy-
stępów dzieci. 

Dziękujemy panu dyrektoro-
wi naszej szkoły za pomoc 
w organizacji oraz prowa-
dzenie festynu. 

Dziękujemy pracownikom 
szkoły za pomoc w przygo-
towaniu całej imprezy. 

Dziękujemy panu Graniecz-
nemu za malowanie twarzy 
dzieci. 

Dziękujemy za pracę przy 
organizowaniu festynu oraz 
obsługę stoisk w czasie fe-
stynu rodzinom: Stebel, 
Zdrzałek, Nowak, Bizoń, 
Olszyna, Wojaczek, Watoła, 
Iwanek, Nowak, Gorzolnik, 
Nitner, Marszolik, Podstaw-
ka, Kieś, Machowski, Du-
dzik. 

Dziękujemy sponsorom: pp. 
Choroba, pp. Lampert, pp. 
Gańczarski, pp. Bluszcz, 
pp. Zdrzałek, pp. Stebel, pp. 
Rataj, pp. Watoła, pp. Dur-
czok,  pp .  Brodniak, 
pp. Paulus, pp. Sopa oraz 
ciastkarni „Komor” i firmie 
Tesco. 

Dziękujemy jeszcze raz 
wszystkim, którzy wzięli 
udział w szkolnym festynie. 

Rada Rodziców Szkoły Pod-

stawowej w Czernicy 

śmy na ten właśnie cel. 

Udało nam się zebrać w 
sumie 10829,98zł. 

Dotychczas zakupiono 
między innymi ławeczki 
do szatni, ławeczki gimna-
styczne na salę, skrzynię 
gimnastyczną,  wózek na 
piłki oraz drobny sprzęt 
sportowy. Planujemy jesz-
cze zakupić sprzęt nagła-
śniający, bardzo potrzebny 
w czasie występów dzieci 
na scenie nowej sali. 

Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom 
Czernicy i Łukowa Ślą-
skiego za życzliwość, 
ofiarność i pracę. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawo-

wej w Czernicy  

SALA GIMNASTYCZNA  

RADA RODZICÓW  PRZY SZKOLE         
PODSTAWOWEJ W CZERNICY 

ZAPRASZA NA 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 

13 GRUDNIA 

W BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY 

OFERUJEMY 

OZDOBY ORAZ WYPIEKI ŚWIĄTECZNE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NIE PAL PLASTIKÓW !!! 
Przybliżenie tematu spalania odpadów plastikowych nie ma 
na celu straszyć – choć prawo zabrania spalania śmieci i 
grożą za to kary – ale aby być świadomym na co naraża się 
siebie i bliźnich, a także swoje mienie przy spalaniu two-
rzyw sztucznych. 

Spalanie plastikowych butelek, folii, różnego rodzaju two-
rzyw sztucznych oraz śmieci niesie za sobą ogromne zagro-
żenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla 
zdrowia ludzi (nowotwory). Spalanie odpadów to uwalnia-
nie się do atmosfery gazów i pyłów w tym dwutlenku wę-
gla i metali ciężkich. 

Spalanie w warunkach naturalnych (w niskich temperatu-
rach – paleniska domowe) odpadów takich jak płytki PCV, 
plastikowe wiadra czy miednice prowadzi do powstania 
m.in. furanów i dioksyn, które są najbardziej trującymi che-
micznymi syntetykami znanymi człowiekowi. Powstające 
podczas spalania plastików dioksyny są związkami che-
micznymi, które nawet w śladowych ilościach są niebez-
pieczne. Należy wspomnieć, że wszystkie niebezpieczne 
związki spadają bezpośrednio przy naszych domach i znaj-
dują się w warzywach i owocach tam uprawianych. Niska 
wartość energetyczna plastiku a także możliwość segregacji 
śmieci powinny Nas skłonić do przekazywania tej grupy 
śmieci firmom komunalnym.      GCI 
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Uczniowie szkoły podstawo-
wej w Szczerbicach zaliczyli 
ostatnio bardzo udane starty 
w imprezach sportowych w 
naszym rejonie. Najpierw 
przedstawiciele klas od II do 
V (po 10 uczniów z każdej 
klasy) zwyciężyli w turnieju 
gier i zabaw, na nowo otwar-
tej sali widowiskowo- spor-
towej w Czernicy, w zawo-
dach szczebla gminnego 
awansując na zawody szcze-
bla powiatowego do Janko-
wic. Na terenie gospodarza – 
w SP Jankowice nie dali ry-
walom szans, zostając mi-
strzem powiatu rybnickiego 
przed SP Jankowice i SP  
Jejkowice. Dnia 13.11.08 
starli się na zawodach rejo-
nowych w Pietrowicach 
Wielkich z gospodarzami, 
oraz ze Szkołą Podstawową 
nr 15 z Raciborza a stawką 
był awans na zawody woje-
wódzkie. Po bardzo wyrów-
nanej walce w klasyfikacji 
końcowej ulegli w niezwykle 
emocjonujących zawodach 
kilkukrotnym zwycięzcom 
wojewódzkim, a mianowicie 
SP 15 Racibórz a wyprzedza-
jąc gospodarzy- Pietrowice 
Wielkie. W Turnieju Gier i 
Zabaw Ruchowych - memo-
riale Franciszka Witkowskie-
go, każda z klas startuje w 5 
wyścigach - różnych dla każ-
dej klasy, a więc w sumie 
uczniowie startują w 25 
grach i zabawach, które 
wszechstronnie rozwijają 
ogólną sprawność ruchową, 
oraz różne umiejętności ru-
chowe.  

11 listopada w Święto Nie-
podległości reprezentanci 
podstawówki ze Szczerbic, 
jak od lat wzięli udział w 
ulicznym, już XIV Biegu 
Niepodległości w Rybniku 
na dystansie 1 km. Podczas 
pięknej słonecznej pogody i 
wśród licznie zgromadzonej 
publiczności startujący 

chłopcy i dziewczyny ze 
stawki oraz ich rodzice mieli 
powody do niebywałej dumy 
i radości! Okazało się że po 
pasjonującym finiszu wśród 
chłopców  na II miejscu linię 
mety przekroczył uczeń kl. V 
Jakub Magiera, tuż za zwy-
cięzcą - uczniem SP2 w Ryb-
niku Mateuszem Kokoszką, 
a przed Michałem Elsnerem 
z Diamentu Jastrzebie. Być 
na drugim miejscu wśród 
192 startujących to wielkie 
osiągnięcie tego wytrwałego 
ucznia (warto nadmienić, że 
startował z nie do końca wy-
leczoną kontuzją stopy!) 
Oprócz Jakuba bardzo dobry 
występ zaliczyli również: 

Karolina Wojaczek - 4 miej-
sce; 

Edyta Gołofit - 6 miejsce; 

Magdalena Goworowska - 
11 miejsce; 

Beata Grolik  - 12 miejsce; 

Leszek Gołofit - 14 miejsce. 

Reprezentację uzupełnili 
Wioletta Kufieta, Mateusz 
Wystyrk, oraz Jakub Pojda 
(nieobecny na zdjęciu). Zna-
komita postawa startujących 
uczniów zaowocowała osią-
gnięciem sukcesu drużyno-
wego, Szkoła Podstawowa 
Szczerbice już po raz trzeci 
w swojej historii najlepsza 
wśród wszystkich szkół pod-
stawowych startujących w 
tym prestiżowym biegu! 
Zwycięzcy triumfalnie mogą 
unieść Puchar Prezydenta 
miasta Rybnika w górę na 
rybnickim rynku! Drugie 
miejsce zajął zespół z Ornon-
towic, a trzecie nasze rodzin-
ne Gaszowice. SP Szczerbice 
dziękuje rodzicom, którzy 
pomogli dowieźć i odwieźć 
dzieci z zawodów, oraz za 
doping i wsparcie na zawo-
dach.  

SP Szczerbice 

W Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej w Piecach 11 paź-
dziernika obchodziliśmy 
Dzień Języków Obcych. 
Każda klasa miała za zada-
nie przygotować prezenta-
cję na temat wylosowanego 
państwa świata. Pomysło-
wość uczniów nie zna gra-
nic, tak więc obejrzeliśmy 
ciekawe plakaty na temat: 
Brazylii, Rosji a nawet No-
wej Zelandii. Uczniowie 
prezentowali ciekawostki, 
zabytki i folklor wybranego 
państwa, a także proste  
zwroty w różnych językach 
świata. 

Po prezentacjach klaso-

wych odbył się QUIZ z ję-
zyka angielskiego i niemiec-
kiego. Drużyny klasowe 
rozwiązywały niełatwe za-
dania językowe. W rezulta-
cie wygrały klasy: 1c, 2c 
oraz 3d. Imprezę edukacyj-
ną przygotowały nauczy-
cielki języków (angielskiego 
i niemieckiego) w gimna-
zjum, aby zachęcić uczniów 
do nauki języków  i pozna-
wania innych kultur. 

 Warto zaznaczyć, że znajo-
mość języków jest dzisiaj 
niezbędna, zaś w tym roku   
uczniowie klas trzecich na-
piszą w kwietniu egzamin z 
języka angielskiego.      GIM 

DO YOU SPEAK ENGLISH? SUKCESY SPORTOWE 
SP SZCZERBICE 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

Zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 
w dniu 31.12.2008r. 

Rozpoczynamy o godzinie 19.00. 

Cena 220 zł od pary. 

Do tańca przygrywa zespół  

SYSTEM. 

W cenie biletu pełna  

konsumpcja. 

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 

ZBIÓRKA OPON 
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach w dniach od 24 
listopada do 5 grudnia b.r. przeprowadzi zbiórkę zużytych 
opon. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie opon do 
ZOK-u (za Ośrodkiem Kultury w Gaszowicach) od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00. 

INFORMACJA 

„Opowieści o pięknej ziemi i niezwykłych ludziach. 
Gaszowice, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice, Czerni-
ca” to tytuł książki Jana Krajczoka. Książkę w cenie 20 
zł można nabyć w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszo-
wicach oraz Ośrodku Kultury „Zameczek”. 
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13 listopada przekazałem na ręce Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Marka Masarczyka oraz przesłałem 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
jeden z najważniejszych dokumentów „ Projekt budżetu 
Gminy Gaszowice na 2009r.” Dokument ten nakreśla 
kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejny rok, wskazu-
je kwoty proponowane do przekazania naszym jednost-
kom budżetowym, szkołom, przedszkolom, ZOK, klu-
bom sportowym. Są tam zaproponowane kwoty na wy-
datki związane z bezpieczeństwem, budową dróg, chod-
ników, wodociągów, kanalizacji. Nad tym dokumentem 
będą teraz pracować radni naszej Gminy.  
W celu bliższego zapoznania się z tym dokumentem 
zapraszam na gminne strony internetowe lub osobiście 
do Urzędu Gminy, gdzie pracownicy, dyżurujący radni 
będą mogli udzielić Państwu obszernych informacji i 
wyjaśnień. W następnym numerze będziemy chcieli 
Państwu przedstawić najważniejsze załączniki do tego 
dokumentu. 

 Z wyrazami szacunku 

 Wójt Gminy Gaszowice 

 Andrzej Kowalczyk 

NOC DUCHÓW 
Duchów” odbyła się zgod-
nie z zapowiedzią 30 paź-
dziernika. Zabawa tanecz-
na poprzedzona była 
wspólnym przygotowa-
niem czapek i przebrań. 
Teraz przed nami zabawa 
andrzejkowa. Mamy też 
nadzieję, że w tym roku 
odwiedzi nas Święty Miko-
łaj. Będziemy na niego 
czekać w poniedziałek 8 
grudnia. W okresie przed-
świątecznym z kolei planu-
jemy świetlicową wigilijkę. 
Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w za-
jęciach i imprezach świetli-
cowych. 

Świetlica Piece 

We wtorek 28 października 
dzięki uprzejmości Władz 
gminy na sali przy świetlicy 
w piecach odbyła się dysko-
teka integracyjna, w której 
wzięli udział wychowanko-
wie świetlic z Czernicy Ga-
szowic Szczerbic i Piec. 
Impreza była udana. Słodki 
poczęstunek ufundowała 
komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Wszystkie nasze muzyczne 
życzenia spełnił Pan Zenon 
Bielaczek. Były konkursy 
zabawy, oraz dyskotekowe 
szaleństwo. Bardzo dzięku-
jemy tym wszystkim, dzięki 
którym impreza mogła się 
odbyć. Świetlikowa „Noc 

Są momenty, kiedy czujemy 
się zmęczeni cywilizacyj-
nym zgiełkiem, pośpiechem 
i hałasem. Co wtedy może-
my zrobić? Porzućmy wtedy 
asfalt naszych ulic i wstą-
pmy do naszych pięknych, 
okolicznych lasów – enklaw 
ciszy, spokoju i piękna. Wę-
drując pieszo lub rowerem 
możemy podziwiać zakątki 
leśnych uroczysk wsłuchu-
jąc się w popisy ptasiej or-
kiestry kojąc nerwy. W lesie 
będziemy mieli szansę spo-
tkać osoby w zielonych 
mundurach, które powitają 
nas leśnym pozdrowieniem 
„Darz Bór”. To nasi leśnicy 
lub członkowie kół łowiec-
kich. Na terenie naszej Gmi-

ny działają dwa koła: Jaź-
wiec z siedzibą w Jejkowi-
cach  oraz  „Bork i”  
z siedzibą w Lyskach. 
Działania ludzi skupionych 
w kołach łowieckich to 
przede wszystkim ochrona 
lasu i zwierzyny. Dzięki 
nim, ludziom skupionym u 
boku swojego patrona  
„Św. Huberta” nasza przy-
roda nie ginie. 3 listopad to 
coroczne polowanie z oka-
zji święta patrona myśli-
wych tzw: „Hubertus”. 
Także w tym roku byłem 
razem z nimi, aby złożyć 
życzenia od naszej gmin-
nej społeczności dla 
wszystkich ludzi związa-
nych z myślistwem.      AK 

DARZ BÓR 

NOWY AUTOBUS 

Urząd Gminy Gaszowice informuje że od dnia 17 listopada 
2008r. została uruchomiona dodatkowa linia autobusowa na 
trasie Rybnik – Szczerbice – Rybnik, będąca przedłużeniem 
linii nr 7, przebiegająca ul.Radoszowską (od granicy z Ryduł-
towami do Remizy OSP przy ul.Biernackiego). Trasa linii  
przebiega obecnie przez Szczerbice, Buzowice, Niewiadom, 
Zamysłów, Smolną, Rybnik Sąd, Rybnik Cmentarz, Wawok 
do kąpieliska Ruda. 

Szczegółowe informacje dotyczące godzin odjazdów i przy-
jazdów znajdują się na nowo powstałych przystankach tj. 
Szczerbice Straż, Szczerbice Szkolna, Szczerbice Dwór oraz 
Szczerbice Radoszowska. 

Rozkład Jazdy dla Autobusu przystanku Szczerbice Straż, 

kierunek Rybnik 

Dni Robocze: 

7.15; 9.20; 12.35; 16.40. 

Dla przystanków na terenie Szczerbic należy doliczyć odpo-
wiednio: 

Szczerbice Szkolna : + 1 minuta; 

Szczerbice Dwór: + 3 minuty; 

Szczerbice Radoszowska: + 4 minuty. 

Ośrodek Kultury Zameczek w Czernicy zaprasza na 

spektakl z okazji 30-lecia pontyfikatu: 

„Ja jestem Słowianin, Świadek Nadziei” 

23 listopada br. 18.30, Kościół w Czernicy 

Wstęp Wolny 

Ośrodek Kultury Zameczek w Czernicy zaprasza na: 

„Śląskie wesele” 

29 listopada br. godzina 18.00 

Połączone z zabawą i śląskim jedzonkiem... 

Bilety w cenie 30 zł od osoby do nabycia w „Zameczku”. 
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Radny Ryszard Jacek uro-
dził się 23 września 1955 r. 
w Rydułtowach. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w 
Rydułtowach. Jest emeryto-
wanym górnikiem, całe 
swoje zawodowe życie po-
święcił Kopalni KWK Ry-
dułtowy. Od 1958 r. jest 
mieszkańcem Czernicy. W 
1978 r. zawarł związek mał-
żeński z  Ewą. Ma dwójkę 
dzieci. 

Żona Ewa pracuje jako po-
łożna rejonowa w ZOZ-ie 
Rydułtowy i prowadzi wła-
sną działalność gospodar-
czą. Córka Anna, mgr fizyki 
i chemii, mieszka i pracuje 
w Katowicach, syn Łukasz 
w  Londynie, gdzie ukoń-
czył studia magisterskie na 

Uniwersytecie West-
minster, pracuje w 
agencji tłumaczeniowej 
jako tłumacz. 

Jest członkiem Rady 
Sołeckiej w Czernicy 
nie przerwanie od 16 
lat. Funkcję radnego 
Rady Gminy Gaszowi-
ce pełni czwartą kaden-
cję. Obecnie jest człon-
kiem Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Ochro-
ny Środowiska i Finan-
sów Rady Gminy Ga-
szowice. 

W wolnych chwilach zaj-
muje się hodowlą ptactwa 
ozdobnego. Jego pasją jest 
polityka i historia XXI 
wieku. Jest sympatykiem 
oraz zapalonym kibicem 

SYLWETKI RADNYCH - RYSZARD JACEK 

LKS Zameczek Czerni-
ca. W okresie wakacyj-
nym, przemierza szlaki 
zabytkowo-kulturowe 
Europy. Za największy 
swój sukces uważa ro-
dzinę. Jest oddany swo-
jej pracy społecznej i 

dumny z ukończenia 
wcześniej założonego celu 
– zakończenia budowy sali 
widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Czernicy, wspólnie w 
całą Radą Gminy Gaszo-
wice oraz zakończenie 
programu ISPA dotyczą-
cego kanalizacji Gminy 
Gaszowice. 

Z optymizmem patrzy w 
przyszłość realizowania 
kolejnych celów: budowy 
sieci kanalizacyjnej i stre-
fy chodników w Gminie 
Gaszowice.  

Na zdjęciach po lewej, od góry: 1 - opiekun Bogdan Langer i zawodnicy reprezentują-
cy SP Szczerbice w biegu Niepodległości; 2 - „Noc duchów” u Piecowskich Świetli-
ków; po prawej od góry: 3 - Prezentacje Gimnazjalistów podczas dnia Języków Ob-
cych; 4 - Gminny turniej gier i zabaw w Czernicy, klasa IV SP Szczerbice 


