
Drodzy Mieszkańcy, 

15 listopada przekazałem 
do Rady Gminy oraz Re-
gionalnej Izby Obrachun-
kowej projekt budżetu 
gminy na rok 2008. Zgod-
nie z harmonogramem 
obecnie nad tym doku-
mentem będą pracowali 
radni naszej Rady Gminy. 
To oni na sesji w dniu        
28 grudnia b.r. zdecydują           
o wysokości dochodów         
i wydatków naszej gminy 
w 2008 roku. Bez wzglę-
du na coraz trudniejsze 
warunki finansowe pol-
skich samorządów, zgod-
nie z wcześniejszymi za-
powiedziami priorytetami 
inwestycyjnymi gminy 
będą prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w 
ramach ISPA oraz zakoń-
czenie budowy sali wido-
wiskowo – sportowej przy 
SP Czernica. 

Minął rok pracy od ostat-
nich wyborów samorządo-

wych.  Trzeba uczciwie 
stwierdzić, że był to rok 
wytężonej pracy. Poza 
głównymi inwestycjami 
udało się zrealizować 
wiele prac moderniza-
cyjno-remontowych na 
terenie gminy. O wielu z 
nich możecie przeczytać 
na stronach niniejszego 
biuletynu. Wierzę, że 
realizacja tych przedsię-
wzięć a także innych, 
które są obecnie przygo-
towywane, przyczyniają 
się do dalszego rozwoju 
naszej gminy. 

Na długie jesienne wie-
czory życzę wszystkim 
spełnienia zamierzeń. 

Z serdecznym pozdro-
wieniem 

Andrzej Kowalczyk  

Wójt Gminy Gaszowice 

PROJEKT BUDŻETU 2008 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY LISTOPAD 2007, NUMER 11(22) 

Lewa strona 
od góry: 1- 
małżeństwa 
obchodzące 
„Złote Go-
dy” wraz z 
zaproszony-
mi gośćmi; 
2– jubilaci 
55 i 60-lecia 
małżeństwa; 
3-młodzież z 
Czernicy 
podczas 
wycieczki w 
Beskidach. 

Na zdjęciu poniżej: Przedszkolaki 
z Czernicy podczas prac nad  
dekoracjami jesiennymi. 



NIE TYLKO ZŁOTE GODY 

STR. 2 LISTOPAD 2007, NUMER 11(22) 

Kopycki Stanisław i Regi-
na, Kozielski Eugeniusz i 
Maria, Lapczyk Zygmunt i 
Małgorzata, Majer Augu-
styn i Zofia, Mrozek Zyg-
munt i Regina, Pełczyński 
Henryk i Elżbieta, Procek 
Norbert i Jadwiga, Tytko 
Stanisław i Helena. 

55 i 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego obchodziły na-
stępujące pary: 

Herok Józef i Maria, Zie-
leźny Anna i Alojzy, 
Zdziebczok Edmund i Ma-
ria, Jonderko Antoni i Ire-
na, Kąsek Paweł i Maria. 

W uroczystości brały 
udział władze samorządo-
we oraz proboszczowie 
parafii Czernica, Gaszowi-
ce i Szczerbice. 

Zdjęcia jubilatów i osób 
uczestniczących w spotka-
niu znajdują się na pierw-
szej stronie biuletynu. 

USC 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Potrzebujesz Pomocy? 

Przyjdź do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 

Jeżeli:  

- jesteś ofiarą przemocy domowej, 

- jesteś ofiarą przestępstwa kryminalnego i nie znasz 
swoich praw,  

- jesteś dyskryminowany lub poddawany praktykom 
mobbingowym przez przełożonych, 

- nie wiesz, jak napisać pismo urzędowe lub wniosek, 

- jesteś rodzicem lub opiekunem i masz problem wycho-
wawczy z dzieckiem. 

Na pewno Ci pomożemy! 

Dyżur w każdy wtorek 

w godzinach od 14.30 do 16.30 

w pok. 25 

Telefon kontaktowy: 032/4330453 – czynny w godzi-
nach urzędowania. 

8 listopada 2007r. w 
Ośrodku Kultury w 
Czernicy, Urząd Stanu 
Cywilnego w Gaszowi-
cach zorganizował spo-
tkanie dla par małżeń-
skich obchodzących w 
bieżącym roku 50-lecie, 
55 i 60-lecie pożycia 
małżeńskiego. Jubilaci 
zostali odznaczeni me-
dalami przyznanymi 
przez Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie. 

Medale zostały wręczo-
ne przez Wójta Gminy 
inż. Andrzeja Kowalczy-
ka. 

Odznaczone zostały na-
stępujące pary: 

Bartel Leon i Irena, 
Cienciała Józef i Ele-
onora, Franosz Henryk i 
Krystyna, Głombica 
Ewald i Cecylia, Grze-
nik Alojzy i Adela, 
Grzybek Leon i Anna, 

AKCJA ZIMA 2007/2008 
Urząd Gminy Gaszowice infor-
muje, że zimowe utrzymanie 
dróg na terenie Gminy Gaszo-
wice w sezonie 2007 – 2008 
będą prowadziły następujące 
firmy : 

Sołectwo Szczerbice i Piece – 
Firma Oktan II Marian Procek 
tel. 697 374 027 

Sołectwo Czernica i Łuków 
Śl. –Usługi Transportowe An-
drzej Żuchowicz tel. 430 50 24, 
509 943 105. 

Sołectwo Gaszowice – Zakład 
Obsługi Komunalnej tel. 430 
54 63 

Głównym koordynatorem akcji 
zima jest ZOK Gaszowice 
gdzie można zgłaszać wszelkie 
uwagi i wnioski w sprawie 
odśnieżania. Ponadto zgłosze-
nia dotyczące odśnieżania 

przyjmować będą sołtysi poszcze-
gólnych sołectw: 

 -Czernica – M.Witek  tel.430-58-67 

 -Gaszowice–C.Kasperzec tel.430-52-46 

 -Łuków Śl.-A.Grzelec tel. 430-50-85 

 -Piece – G.Oślizło tel.430-59-18 

 -Szczerbice–M.Szymik tel. 430-58-84 

Jednocześnie informujemy, że 
drogi na terenie Gminy Gaszowi-
ce  będą  utrzymywane „na biało”. 
Posypywane będą jedynie miejsca 
gdzie poruszanie się jest utrudnio-
ne tj. ostre zakręty, podjazdy, 
wzniesienia itp. Przypominamy, 
że zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu w czystości i porządku na 
właścicielach posesji graniczą-
cych z chodnikami ciąży obo-
wiązek ich odśnieżania . Uwa-
ga!!! Staż Gminna może wysta-
wić mandat za nie odśnieżony 
chodnik.           Ref. Inwestycji 

INFORMACJA 

ODNOWA KAMIENI GRANICZNYCH 

W związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
programu ISPA wielu mieszkańców składa obecnie wnioski 
o odnowę kamieni granicznych. Urząd Gminy przekazuje je 
firmie która prowadziła prace na danej nieruchomości. Infor-
mujemy jednak, aby przed złożeniem takiego wniosku 
sprawdzić czy kamień w rzeczywistości usunięto, ponieważ 
zdarzają się wypadki, że podczas prac firma przysypała ka-
mień graniczny tłuczniem i znajduję się on kilkanaście cen-
tymetrów pod powierzchnią ziemi. Koszt odnowy kamienia 
granicznego wynosi ok. 500zł. – jest to koszt ponoszony 
przez firmę wykonawczą. W przypadku kiedy okaże się, że 
kamień nie był usunięty firma wykonawcza będzie żądała od 
właściciela nieruchomości pokrycia kosztów prac geodety, 
ponieważ złożony wniosek był bezpodstawny.                 GCI 

INFORMACJA 

Informujemy mieszkańców zamieszkałych na terenach 
realizacji projektu ISPA– budowa kanalizacji sanitar-
nej, że w przypadku podpisania przez nich oświadcze-
nia o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego fir-
my wykonawcze nie będą przyjmowały kolejnych rosz-
czeń złożonych przez mieszkańca. Dlatego przed pod-
pisaniem oświadczeń przypominamy o sprawdzeniu 
stanu działki.                                                              GCI 

UWAGA !!! 

Przypominamy, że 30 listopada mija termin składania 
wniosków o dofinansowanie utylizacji materiałów za-
wierających azbest.                                                  GCI 
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Za oknem szaro, mokro i 
ponuro. Późna jesień to po-
ra roku, która nie sprzyja 
wychodzeniu na plac za-
baw, nie sprzyja także orga-
nizowaniu wycieczek. 
Dzieci w naszym przed-
szkolu chętnie bawią się w 
zaciszu swoich sal, jeszcze 
chętniej przyjmują gości. 

5 listopada grupę „Motylki” 
odwiedziły zaproszone pa-
nie: Anna Kubica i Hilde-
garda Konopka z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Łuko-
wie Śl. oraz pani Marta 
Wanglorz z Lysek. To co je 
łączy, to zamiłowanie do 
sztuki i pasja tworzenia. 
Bardzo chętnie dzielą się 
swoją wiedzą i umiejętno-
ściami. 

Dzieci zobaczyły ciekawe 

wyroby z jesiennych liści, 
miały także możliwość 
wykonania własnych prac. 
Efektem wspólnej zabawy 
były przepiękne róże zwi-
nięte z liści klonu i dębu. 
Każda grupka pracująca 
pod okiem gości przygoto-
wała swoją niepowtarzalną 
dekorację. Teraz ozdabiają 
one naszą placówkę. Na 
zakończenie spotkania 
przygotowano wspólny 
okolicznościowy stroik. 
Dzieci złożyły go pod 
miejscowym pomnikiem 
upamiętniającym pole-
głych w powstaniach ślą-
skich i w czasie okupacji 
hitlerowskiej. W ten spo-
sób uczciły minione Świę-
to Zmarłych. 

Przedszkole w Czernicy 

Z „CZERNICKIEGO” PRZEDSZKOLA 

ZAPRASZAMY 

NA KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

ORGANIZOWANEGO W OŚRODKU KULTURY         
I SPORTU W GASZOWICACH. 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ  
W DNIU 12.12.2007r. O GODZ. 18.00 

KOSZT JEDNEGO STOPNIA KURSU 70ZŁ OD OSOBY. 

INWESTYCJE 2007 

Z uwagi na kończący się rok  nadchodzi czas różnego rodzaju pod-
sumowań  i sprawozdań. Poniżej przedstawiamy wykaz ważniej-
szych inwestycji i remontów wykonanych oraz będących w trakcie 
wykonywania w roku 2007 na terenie naszej Gminy.                         

 1.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odnową dróg 
(ul.Jerozolimska, Szkolna, Leśna, Podleśna, Polna, Górska, Fa-
bryczna, Łączna, Radoszowska, Graniczna, Krzywa, Żytnia, Pia-
skowa, Rybnicka) w Gaszowicach, Piecach i Szczerbicach, 

2.Budowa chodnika przy ul.Rydułtowskiej w Gaszowicach, 

3.Nakładka asfaltowa na ul.Kolejowej bocznej w Łukowie, 

4.Przebudowa ul.Osadowej i Wąwozowej w Czernicy, 

5.Budowa wodociągu przy ul.Sobieskiego i Powstańców w Czerni-
cy (teren działek), 

6.Remont elewacji budynku komunalnego Kazamat w Czernicy, 

7.Budowa Sali gimnastycznej przy SP Czernica II etap, 

8.Montaż oświetlenia ulicznego na terenie działek gminnych w 
Czernicy (10 szt), 

9.Montaż kotła c.o. w przedszkolu w Czernicy, 

10.Roboty w ramach programu „Odnowa wsi Łuków”: 

- montaż 27 szt. okien PCV w budynku Domu Sportu, 

- montaż elementów placu zabaw przy budynku Domu Sportu, 

11.Roboty w ramach programu „Odnowa wsi Piece”: 

- przygotowanie terenu pod plac zabaw, 

- montaż elementów placu zabaw przy budynku Winiarnia, 

12.Modernizacja ul.Łącznej w Czernicy, 

13.Nakładka asfaltowa na odcinku ul.Pogwizdowskiej w Gaszowi-
cach, 

14.Nakładka asfaltowa na ul.Żytniej w Piecach, 

15.Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul.Kolejowa, Zielona, 

16.Przebudowa budynku OSP Gaszowice wraz ze zmianą konstruk-
cji dachu, 

17.Budowa odcinka chodnika przy ul.Wolności w Czernicy, 

18.Modernizacja nawierzchni odcinka ul.Wolności w Czernicy. 

Ref. Inwestycji 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy 

zaprasza bardzo serdecznie,  

wszystkie dzieci w wieku od 3-8 lat,  

na spektakl pt. „Magiczna Trupa Robinsona Bluesa”  

Teatru Wielkie Koło,  

który odbędzie się 06.12.2007r. o godz. 10.00 

Spektakl to magiczna historia ojca Robinsona, który 
wraz z synem Kosmą oraz Marantą tworzy teatralną 
trupę wędrującą po świecie… Poznajemy ich w trakcie 
kolejnej wyprawy, podczas której – w swoim teatrze - 
opowiadają przygody żabiej królewny Rechotynki, pe-
rypetie żabiego królestwa, któremu zagraża groźny po-
twór Żabożarłok. Wszystko opowiedziane jest w planie 
żywym oraz lalkowym, a ilustrowane muzycznie 
wszelkimi odcieniami bluesa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! PO SPEKTAKLU 
NIESPODZIANKA…!!!!! 

Chcesz poprawić swój wygląd, schudnąć albo po        
prostu mile spędzić czas? 

Zapraszamy więc na zajęcia aerobiku.  

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 
10.12.2007r. o godzinie 17.30  

w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy zaprasza 

na dyskotekę Andrzejkową wraz z karaoke 

30.11.2007 roku od godz. 19.00 

Bilety w cenie 5zł/os do nabycia w biurze Ośrodka. 
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Święta Bożego Narodzenia 
są najpiękniejszym świętem 
rodzinnym w roku. Choinki 
ustawiane w domach, ko-
ściołach, urzędach, sklepach 
przypominają o tradycji. 
Ostatnio coraz częściej de-
korujemy drzwi i okna na-
szych domów girlandami 
lub wianuszkami z zielo-
nych gałązek. W tworzeniu 
świątecznej atmosfery może 
uczestniczyć cała rodzina. 
Święta są szczególnie du-
żym przeżyciem dla dzieci, 
które z niecierpliwością na 
nie oczekują. 8 grudnia w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbędzie się powiatowy 
konkurs pod hasłem: Nasze 
kulinarne dziedzictwo – sto-

ły i potrawy wigilijne”.      
W konkursie bierze udział 
10 kół gospodyń wiejskich 
z terenu powiatu rybnic-
kiego. Ponadto Panie z 
Gminy Gaszowice przygo-
towują wystawę robótek 
ręcznych. Zapraszamy 
również w dniu 18.12. o 
godz. 17.00 do TZR, gdzie 
odbędzie się turniej 7 kół 
gospodyń wiejskich pt. 
„Gwara śląska na wesoło”. 
Wszystkich chętnych jesz-
cze raz zapraszamy do sko-
rzystania z naszej przed-
świątecznej oferty. 

Jadwiga Gajewska 

Kierownik ODR Rybnik 

DEKORACJE BOŻONARODZENIOWE 
ZASŁUŻONA NAGRODA 

W dniach 2-4.11.2007r. ze-
społy: „Singers”, „Znak Po-
koju”, „Jutrzenka” działające 
przy Gimnazjum w Piecach i 
O ś r o d k u  K u l t u r y 
„Zameczek” wyjechały na 
zgrupowanie do Wisły. 

Wyjazd został zorganizowa-
ny jako nagroda za zdobyte 
osiągnięcia, zaangażowanie 
młodych ludzi w krzewienie 
kultury w Gminie Gaszowi-
ce, ale również jako zachęta 
do dalszej i owocnej pracy. 

Na zgrupowaniu, w Ośrodku 
wypoczynkowym „Kontakt”, 
odbywały się warsztaty ta-
neczne, muzyczne, wokalne i 
zajęcia plastyczne a nawet 
chrzest dla nowych człon-
ków zespołu. Oprócz pracy, 
młodzież wspólnie bawiła 
się, zintegrowała się, nawią-
zała nowe przyjaźnie, a także 
sprawdziła się w sytuacji 

nowej i trudnej (szczególnie 
dla młodszych uczestni-
ków). 

W czasie pobytu młodzież 
odwiedziła „Chatę Kawulo-
ka” w Istebnej, Koci Zamek 
w Koniakowie, zobaczyła 
Adama Małysza z czekolady 
w Wiślańskim Centrum 
Kultury, posmakowała lo-
dów w słynnej lodziarni „U 
Janeczki”. 

Na koniec pobytu cała grupa 
szalała na roller coasterze na 
Równicy. W realizacji zgru-
powania pomocy udzielili: 
Urząd Gminy Gaszowice, 
O ś r o d e k  K u l t u r y 
„Zameczek”, rodzice oraz 
prywatni sponsorzy. Opie-
kunowie, dzieci i młodzież 
zespołów „Singers”, „Znak 
Pokoju”, „Jutrzenka” skła-
dają im serdeczne podzięko-
wania. 

OKiS w Gaszowicach, zaprasza na  

BAL SYLWESTROWY 

Koszt -190 zł/para, Gra zespół SYSTEM 

W cenie biletu pełna konsumpcja. Bilety do nabycia w Ośrodku. 

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. 

Przypadająca 80 rocznica poświę-
cenia kościoła pod wezwaniem 
Opatrzności  Bożej w Gaszowi-
cach oraz inicjatywa księdza Pro-
boszcza i Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Pani Mazurek Sylwii 
stała się okazją do zorganizowa-
nia wystawy. 

Z posiadanych materiałów  archi-
walnych parafii oraz dostarczo-
nych na apel Proboszcza przez 
mieszkańców ze swoich zbiorów 
prywatnych, Pani Stella Płaczek z 
zespołem historycznym  Szkoły 
Podstawowej w Gaszowicach, 
wszystko opracowała i przygoto-
wała do wyeksponowania. Może-
my zobaczyć oryginały względnie 
reprodukcje historycznych, a 
niekiedy nawet unikalnych doku-
mentów czy zapisów z okresu 
budowy świątyni, jak również 
zdjęcia, na których widoczne są 
kolejne wystroje i dokonane mo-
dyfikacje na przestrzeni lat. 
Przedstawiono wszystkich Pro-
boszczów i innych duszpasterzy, 
którzy w parafii dłużej lub krócej 
pracowali. Można także poznać 
tych, którzy z naszej wspólnoty 

poszli za głosem powołania do 
kapłaństwa lub zakonu. Wysta-
wiono wiele różnych zdjęć z 
Pierwszych Komunii św. oraz z 
różnych uroczystości religij-
nych, na których parafianie mo-
gą odnaleźć siebie lub swoich 
bliskich. Zgromadzono także 
stare modlitewniki, z których  
korzystali nasi rodzice lub 
dziadkowie oraz zapisy świad-
czące o ich przynależności do 
różnych grup modlitewnych. 
Zobaczyć też można niektóre 
naczynia, księgi lub szaty, któ-
rych już obecnie nie używa się 
w liturgii. Prezentowane są eg-
zemplarze „Gościa  Niedzielne-
go” z zamieszczonymi zdjęciami 
lub artykułami o naszym  ko-
ściele  lub parafii. 

Swoją ekspozycję mają także 
Siostry Salwatorianki, które już 
przez 40 lat służą naszej i są-
siednim parafiom. 

W niedzielę  18.11.br. po jubile-
uszowej dziękczynnej Mszy św. 
dokonano uroczystego otwarcia 
wystawy i zwiedzenia przez 
mieszkańców i gości.  

WYSTAWA NA JUBILEUSZ ŚWIĄTYNI 
Dla chęt-
nych do 
zapoznania 
się przy-
najmniej, z 
niektórymi 
faktami z 
d z i e j ó w  
kościoła i 
parafii jest 
jeszcze moż-
liwość zwie-
dzania wy-
stawy do 
końca mie-

siąca listopada br., od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-
14:30 w izbie tradycji  Szkoły Podstawowej w Gaszowicach.         

Jeżeli ktoś jest w posiadaniu jeszcze nigdzie nie publikowanych 
materiałów  historycznych, a jest skłonny je udostępnić to może je 
złożyć w kancelarii parafialnej, mogą posłużyć w przyszłości do 
wydania monografii o parafii.  

Po ich wykorzystaniu, zostaną zwrócone właścicielowi.  

Jerzy Kasperzec 
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RUMUŃSKIE ZWROTY 
Wycieczkę do Rumunii rozpoczęliśmy 
29.09.2007 o godzinie 15:30. Wyjazd 
odbył się w ramach współpracy powia-
tu rybnickiego z zaprzyjaźnioną gminą 
z rumuńskiej Bukowiny. W wymianie 
zagranicznej uczestniczyliśmy z przed-
stawicielami Gminy Lyski, Świerklany 
oraz Czerwionka – Leszczyny. Wraz z 
Łukaszem Pojdą reprezentowałem 
młodzież Gminy Gaszowice. Podróż 
była długa i trochę męcząca. W sumie 
jechaliśmy ponad 25 godzin. Następne-
go dnia koło 17:00 dotarliśmy na miej-
sce – Cacica (Kaczyka) Dom Polski. 
Gromko wszyscy nas tam powitali. Po 
błyskawicznym rozpakowaniu udali-
śmy się do jadalni na przepyszną kola-
cję a potem grzecznie pobiegliśmy do 
łóżek. 

Następnego dnia odwiedziliśmy wraz z 
p. Krystyną (organizatorką wycieczek) 
przedszkole i nie opodal znajdującą się 
szkołę. Mnóstwo książek, bajek oraz 
różnych pomocy dydaktycznych, jej 
uczniowie zawdzięczają Związkowi 
Polaków W Rumunii. Tutejsza szkoła, 
licząca zaledwie 150 uczniów, rzec 
można, różni się nieco od naszych. 
Najbardziej podobało mi się to, że 
nauczycielom nie przeszkadza, kto, jak 
i z kim siedzi.  

Język polski jest dodatkowym przed-
miotem, a mimo to większość uczniów 
z chęcią przystępuje do jego nauki. 
Byliśmy zachwyceni, gdy jedna z 
dziewczyn wyrecytowała wiersz 
„Kukułeczka”. Jej mowa, akcentowa-
nie oraz swoboda wypowiedzi zdziwiły 
nas. Nie sądziliśmy, że można aż tak 
doskonale wyuczyć się naszego trudne-
go języka. Kolejną atrakcją było wy-
słuchanie polskiej piosenki śpiewanej 
przez duet dziewczynek. Rumuńska 
młodzież uczy się również języka 
francuskiego, angielskiego oraz ukraiń-
skiego. Sala chemiczno – fizyczna jest 
bardzo rozbudowana. Ustawienie ła-
wek w stylu podkowy umożliwia ob-
serwowanie siebie nawzajem, co daje 
lepsze efekty pracy. Wychowanie 
fizyczne odbywa się latem na dworze, 
zaś zimą w jednej z większych klas, 
gdyż szkoła nie posiada sali gimna-
stycznej.  

Później wybraliśmy się na spacer. 
Niedaleko Domu Polskiego znajduje 
się teren dawnej kopalni soli. Ma ona 
100 m głębokości, z czego kolejne 100 
m służy do wypompowywania solanki. 
Zeszliśmy do kopalni na poziom 29 m. 
Zobaczyliśmy pięknie przystrojony 
podziemny ołtarz, przy którym do 
czasów pierwszej wojny światowej 
górnicy co dzień uczestniczyli we 
mszy świętej.  

Następnego dnia o godzinie 9:00 wyru-
szyliśmy zwiedzić fabrykę ceramiki 
oraz klasztory. Gdy dotarliśmy na 
miejsce, zobaczyliśmy, jak powstają 
wszelkie „gliniane cuda”. Ruszyliśmy 
dalej. Zwiedziliśmy pierwszy klasztor, 
który do 1590 r. był zamkiem. Jest on 

cały wymalowany freskami z 1595 i 
1596 roku, które przedstawiają sceny 
biblijne. W środku znajdują się gro-
bowce dwóch braci - Jeremiasza  i 
Szymona, którzy zbudowali zamek. 
Przy obrazie Matki Boskiej zaśpiewa-
liśmy „Czarna Madonno”, pomodlili-
śmy się i pojechaliśmy dalej. Kolejny 
klasztor niewiele różnił się od po-
przedniego. Posiadał jednak prawie 
500 - letnie obrazy podarowane przez 
królów. Tutaj  zaśpiewaliśmy 
„Barkę”.  

Wieczorem wybraliśmy się na spacer, 
a później przyszła do nas grupa ró-
wieśników z Rumunii. Szybko się 
zintegrowaliśmy, porozumiewając się 
po angielsku. Nauczyliśmy się paru 
zwrotów po rumuńsku. Niektórzy 
wymienili się numerami telefonów.  

Kolejnego dnia o 10:00 wybraliśmy 
się pieszo zwiedzać tamtejsze kościo-
ły: greko-katolicki, katolicki oraz 
prawosławny. O każdym z nich opo-
wiadał nam albo proboszcz, albo 
p.Michał (nasz przewodnik). Po 
południu wybraliśmy się z p. Rober-
tem (drugim przewodnikiem) w góry. 
Zdobyliśmy szczyt o wysokości ok. 
650 m.  Po powrocie na miejsce 
zakwaterowania, znowu przyszła 
zaprzyjaźniona grupa rumuńskich 
rówieśników. Nauczyliśmy się kolej-
nych, tym razem bardziej młodzieżo-
wych, zwrotów po rumuńsku. Później 
krótki recital w celu podziękowania 
za gościnne przyjęcie. Po zaśpiewa-
niu kilku piosenek oraz  recytacji 
wierszy rozpaliliśmy wspólne ogni-
sko zakończone dyskoteką. Wszyscy 
pod koniec czule się żegnali! 

Nadszedł kres sielanki, czyli dzień 
wyjazdu. Po drodze zwiedziliśmy 
jedyny na świecie wesoły cmentarz. 
Jest specyficzny, bo nagrobki są 
komiksowymi scenami z życia ludzi 
lub przedstawiają okoliczności ich 
śmierci. Wystarczył rzut oka i już 
wiadomo, kto leży w grobowcu. I tak 
pierwszy z pochowanych przez więk-
szość życia zajmował się wypasem 
owiec, drugi - podobnie. Trzeci lubił 
się zabawić, więc na jego nagrobku 
artysta namalował dwóch mężczyzn 
siedzących przy stole nad flaszką. 

Podejrzewam, że nikt z naszej grupy 
nie chciał wracać. Było naprawdę 
wspaniale! O 3:00 w nocy byliśmy  z 
powrotem w Rybniku, gdzie czekali 
na nas rodzice. My, płacząc, żegnali-
śmy się, jakbyśmy byli z różnych 
krańców świata. Wymieniliśmy mię-
dzy sobą „namiary” i do dzisiaj utrzy-
mujemy kontakt. Za wspaniałą przy-
godę i zwiedzenie jednego z krajów 
Unii Europejskiej, poznanie jego 
kultury oraz obyczajów, a przede 
wszystkim możliwość kontaktu z 
rówieśnikami z Rumunii, serdecznie 
dziękujemy Komisji Współpracy 
Europejskiej Rady Powiatu w Rybni-
ku.                         Mateusz Piecowski 

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

29.10 - spotkanie prezydentów, burmistrzów i wójtów z prezesem Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Chorzowie. 

31.10 - Rada Budowy w Piecach dot. budowy kanalizacji ISPA. 

31.10 - spotkanie w Rydułtowach dot. funkcjonowania straży gminnej. 

31.10 - spotkanie z hodowcami gołebi, zakończenie sezonu lotowego. 

3.11 - uroczystości „Hubertusa” w Pstrążnej. 

5.11- konwent prezydentów, burmistrzów i wójtów Związku Gmin i Powia-
tów Śląskich  w sprawie  środków europejskich. 

6.11 - spotkanie w Rybniku sprawie uzgodnienia ostatecznego rozliczenia 
budowy kanalizacji w ramach programu ISPA. 

7.11 - spektakl dla młodzieży gimnazjalnej w OK Zameczek. 

8.11- narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, poświęcona budżetowi na rok 
2008. 

8.11 - uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w OK 
Zameczek. 

9.11 - spotkanie  w PWIK w sprawie stawek podatkowych na rok 2008. 

9.11- otwarcie galerii twórców śląskich w Świerklanach. 

13.11 - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych nt. przy-
szłorocznych dotacji. 

15.11 - III Forum Rewitalizacji Terenów Miejskich i Poprzemysłowych w 
Gliwicach. 

16.11 - konwent wójtów i burmistrzów w Skoczowie , dot. renty planistycz-
nej i opłaty adiacenckiej. 

17.11 - wręczenie „Czarnych Diamentów”  w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

18.11 - uroczystość 80-lecia poświęcenia kościoła w Gaszowicach oraz 
otwarcie wystawy w SP Gaszowice poświęconej tej rocznicy. 

 18.11 - Koncert Finałowy Konkursu o Puchar Przechodni Okręgu Rybnic-
kiego  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr im. R. Tronta w OKiS Gaszo-
wice. 

 19.11 - comiesięczne spotkanie sołtysów.  

KĄCIK PIŁKARSKI 

Zgodnie z terminarzem zakoń-
czyła się runda jesienna rozgry-
wek piłkarskich sezon 2007/08. 
Poniżej przedstawiamy krótkie 
podsumowanie występów piłka-
rzy występujących w klubach z 
terenu Gminy Gaszowice.  

LKS Łuków Śląski zakończył 
rundę na 5 miejscu w Rybnic-
kiej C klasie. W 9 meczach, 
piłkarze LKS-u, dzięki 3 zwy-
cięstwom i 4 remisom zgroma-
dził 13 punktów na swoim kon-
cie. 

Troszeczkę poprawiły się na-
stroje w Szczerbicach. W 11 i 
12 kolejce, piłkarze tutejszego 
KS-u zwyciężyli i znaleźli się w 
grupie zespołów środka tabeli. Z 
powodu załamania pogody, KS 
Szczerbice nie rozegrał 13 ko-

lejki spotkań i prawdopodob-
nie nie poprawi 10 miejsca w 
tabeli rybnickiej B klasy.  

Na pewno szybko o tej rundzie 
zapomnieć chcą piłkarze LKS-
u Zameczek Czernica. Doznali 
oni aż 9 porażek. Przegrana w 
ostatnim meczu z sąsiadem w 
tabeli zepchnęła Zameczek na 
13 miejsce w tabeli racibor-
skiej B klasy. 

Bardzo dobrze w ostatnich 
kolejkach tej rundy spisał się 
zespół Dębu Gaszowice. Zwy-
cięstwa w 3 ostatnich meczach 
pozwoliły na zajęcie 6 miejsca 
w raciborskiej A klasie. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że 
drużyna z Gaszowic w 15 
meczach tej rundy nie zanoto-
wała żadnego remisu.  

GCI 
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STR. 6 

Lewa strona od 
góry:  

1-Budynek 
Szkoły Podsta-
wowej w Czer-
nicy,  2- Ośro-
dek Kultury 
„Zameczek” w 
Czernicy, 

Prawa strona od 
góry: 

3-Kościół pw. 
Najświętszej 
Marii Panny 
Królowej Polski 
4-Szyb wenty-
lacyjny Erbre-
ich. 

Czernica, sołectwo Gminy 
Gaszowice najbardziej wy-
sunięte w kierunku połu-
dniowo zachodnim. Jest to 
malowniczo położona miej-
scowość, od zachodu grani-
cząca z Pstrążną i Dzimie-
rzem a od południa z Ryduł-
towami. Powierzchnia Czer-
nicy wynosi 5,18 km2, a 
obecnie na jej terenie miesz-
ka 2101 osób. Średnia gę-
stość zaludnienia wynosi 
406 osób na km2. Pod 
względem ukształtowania 
powierzchni jest to obszar 
łagodnie pagórkowaty. Wo-
dy z terenu Czernicy spły-
wają do potoku Czernickie-
go. Nazwa „Czernica” 
prawdopodobnie pochodzi 
od „czarnej wody” – potoku 
przepływającego przez 

wieś, zabarwionymi górni-
czymi pokładami węgla 
kamiennego. Istnieje rów-
nież teoria według której 
nazwa miejscowości może 
pochodzić od rośliny – 
borówki czernicy. Pierw-
szym właścicielem miej-
scowości był szlachcic o 
imieniu Tomisław. W do-
kumencie przekazującym 
wieś klasztorowi domini-
kanek z Raciborza po raz 
pierwszy pojawia się na-
zwa wsi Czernica (17 mar-
ca 1317 roku,  pisana była 
jako „Chyrniche). Na 
przestrzeni czasów zmie-
niali się właściciele Czer-
nicy. W 1945 roku czer-
nickie dobra dworskie zo-
stały rozparcelowane. Naj-
okazalszym obiektem ar-

chitektury Czernicy jak i 
całej Gminy Gaszowice, 
jest pałac-dwór pochodzą-
cy prawdopodobnie z 
XIX wieku. „Zomek”, 
otoczony był 2 hektaro-
wym parkiem z lipami, 
klonami i kasztanami. Do 
Dworu przylegały dwa 
stawy i karczma dworska 
oraz budynki zarządcy, 
pracowników dworskich 
(„kazamat”), stodoły, 
obory i duży spichlerz. 
Czernica posiadała herb 
od 1770r. Przedstawiał on 
podwójna lilię. Na skutek 
niewłaściwej interpretacji 
pieczęci niemieckiej herb 
z lat dwudziestych ubie-
głego wieku przedstawia 
dwie złączone kotwice. 
Właściwy herb przedsta-
wia złotą podwójną lilię 
na niebieskim tle. 

W artykule wykorzystano 
fragmenty książki Hanny 
Mordeja „Czernica dzieje 
miejscowości i szkoły” 
Rybnik 1999.                GCI 

SOŁECTWO CZERNICA 


