
Drodzy czytelnicy, 

Informator który trzyma-
cie właśnie w rękach za-
myka już  2 rok wydawa-
nia go w obecnej formie,   
w większości przypadków 
otrzymujemy pozytywne 
sygnały od czytelników, 
jednakże nie obawiamy 
się konstruktywnej kryty-
ki, która mobilizuje nas do 
dalszych wysiłków. Cie-
szy nas to, że cały nakład 
rozchodzi się w szybkim 
tempie. Tych którzy nie 
otrzymali danego wydania 
Informatora odsyłamy do 
lektury jego elektronicz-
nego odpowiednika na 
stronie internetowej 
www.gaszowice.pl. Chce-
my aby  mieszkańcy Gmi-
ny mieli wpływ na  treści 
zawarte w biuletynie dla-
tego udostępniamy  miej-

sce dla artykułów orga-
nizacji, instytucji oraz 
osób które chcą podzie-
lić się z Nami swoimi 
osiągnięciami. Mamy 
nadzieję że liczba osób 
z nami współpracują-
cych wciąż będzie rosła. 

Świętując 2-urodziny 
oraz nadchodzące świę-
ta Bożego Narodzenia  a 
także Nowy 2008 Rok, 
życzymy Państwu i so-
bie chociaż chwili na 
refleksję, spokoju który 
nastąpi po świątecznej 
gorączce, rodzinnego 
ciepła, miłości i szczę-
ścia, 
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„Nim gwiazdka zabłyśnie, Nim święta przeminą, Niech Was 
błogosławi Panienka z Dzieciną. Niech się Wasze życie w 
szczęśliwości splata dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie la-
ta!” 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i 
odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia dla wszyst-
kich mieszkańców Gminy Gaszowice 

Życzą  

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice - Marek Masarczyk 
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ne świadczenia opiekuńcze w 
formie zasiłku pielęgnacyjnego i 
świadczenia pielęgnacyjnego. 
Przyznanie zasiłku rodzinnego, 
a w konsekwencji prawo do 
dodatków przysługujących do 
tego zasiłku, uzależnione jest od 
sytuacji finansowej rodziny. 

Zgodnie z nową ustawą zasiłek 
rodzinny przysługuje: 

- rodzicom, jednemu z rodzi-
ców, 

-opiekunom prawnym dziecka, 

-opiekunowi faktycznemu 
dziecka, 

- osobie uczącej się. 

 Zasiłek rodzinny przysługuje na 
dziecko: 

- do ukończenia  przez dziecko 
18 roku życia, 

- do ukończenia przez dziecko 
21 roku życia, jeżeli uczy sie w 
szkole, 

- do ukończenia przez dziecko. 

W momencie uzyskania upraw-
nień do zasiłku rodzinnego stro-
na nabywa prawo do uzyskania 
dodatków do zasiłku rodzinne-
go. 

 W następnym numerze opisane 
zostaną świadczenia opiekuń-
cze.  

OPS 

ODBYŁO SIĘ W PIECACH 
W czwartek 6.12.07 w Świetlicy odbyło się Spotkanie Mikołajkowe 
dla dzieciaków uczęszczających na  zajęcia! Każdy maluch dostał 
słodka paczuszkę, dla niektórych był to pierwszy kontakt z Mikoła-
jem! Dzieci były bardzo szczęśliwe i zadowolone z odwiedzin. Dzie-
ciaki w Piecach maja nowa opiekunkę Sonię, która lubi prace z malu-
chami i ma dla nich wiele ciepła. 

W poniedziałek 10.12.2007 Koło Gospodyń w Piecach także obcho-
dziło Mikołajki oraz spotkanie Opłatkowe. Wśród zaproszonych 
gości była pani Helena Szewczyk Przewodnicząca Gminnego Koła 
Kobiet oraz Jacek Czogalla – nasz radny powiatowy, który przyniósł 
Paniom prezent! W imieniu Koła Gospodyń w Piecach i swoim wła-
snym bardzo dziękuję! Czas spędzony na tym spotkaniu jest zawsze 
bardzo przyjemny i owocny. Koło Gospodyń spotyka się w każdy 
drugi poniedziałek miesiąca o godz.16 00 w Świetlicy  w Piecach. 
Zapraszam wszystkie chętne panie… do uczestnictwa! 

…. . J e s t  t a ka  n o c ,  n a  k t ó rą  c z ł ow i e k  c z e k a  
i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,  
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść... 
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia... 
To  noc wyją tkowa. . .  Jedyna . . .  Niepowtarza lna . . . 
Noc Bożego Narodzenia... 

Dla wszystkich mieszkańców z najlepszymi życzeniami  

Gabriela Oślizło  

W Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w tutejszym Urzędzie 
można otrzymać: 

1. zasiłek rodzinny wraz z 
dodatkami, 

2. świadczenia opiekuńcze, 

3. jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się dziecka. 

Ustawa przewiduje następują-
ce dodatki do zasiłku rodzin-
nego: 

- dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka, 

- dodatek z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wycho-
wawczego, 

- dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka, 

- dodatek z tytułu wychowy-
wania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, 

- dodatek z tytułu kształcenia 
się i rehabilitacji dziecka nie-
pełnosprawnego, 

- dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego, 

- dodatek z tytułu podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania. 

Niezależnie od zasiłku ro-
dzinnego mogą być przyzna-

MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA 
W  O ś r o d k u  K u l t u r y 
„Zameczek” w Czernicy odby-
ł o  s i ę  p r z ed s t aw i an i e                

pt. „Magiczna Trupa Robinsona 
Bluesa” w wykonaniu Teatru 
Wielkie Koło. 

Dzieci z Czernicy chętnie uczest-
niczyły w interaktywnym przesta-
wieniu o przygodach żabki Re-
chotynki. Bawiły się wspaniale: 
śpiewały, oklaskiwały i żywo 
reagowały na aktorów. 

Po spektaklu do „Zameczku” 
przyjechał niesamowity gość - 
Św. Mikołaj, który rozdał drobne 
upominki i przepyszne ciasteczka 
i pierniczki. 

Obiecał również, że w przyszłym 
roku ponownie odwiedzi Czerni-
cę. 

OK Zameczek 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH 
ZAPRASZA NA 

BIESIADĘ ŚLĄSKĄ 

W DNIU 26.01.2008r. o godz. 19.00 

CENA BILETU 20zł OD OSOBY 

 PRZYGRYWA ZESPÓŁ „B.A.R” 

W CENIE BILETU KAWA I CIASTKO 

BILETY DO NABYCIA W OŚRODKU KULTURY 

Drogie dzieci, jeżeli chcecie mile spędzić czas na zabawie  

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy  

zaprasza do udziału  

w  „AKCJI ZIMA” od 21.01. -25.01.2008r. 

W TYM ROKU ODBĘDZIEMY WYCIECZKĘ PRZEZ 
ŚWIAT…. 

Serdecznie zapraszamy!!!!!! 

*zapisy w biurze Ośrodka i pod numerem tel. 032 43 05 201 

Obok: Mikołaj 
w świetlicy w 
Piecach. 

Na stronie 1 
zdjęcia pań z 
KGW Piece 
podczas spo-
tkania z Miko-
łajem oraz 
KGW Gaszo-
wice podczas 
wystawy 
potraw w 
RCK. 
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- Dwudziestego siódmego i 
dwudziestego ósmego listo-
pada w hali OKiS w Gaszo-
wicach zostały rozegrane 
Powiatowe zawody w mini 
koszykówce dziewczyn i 
chłopców szkół podstawo-
wych. Szkołę Podstawową w 
Gaszowicach reprezentowało 
11 uczennic oraz 12 uczniów 
z klas IV – VI. Zarówno 
wśród dziewczyn jak i chłop-
ców Mistrzami Powiatu za-
stały drużyny SP Gaszowice 
pokonując drużyny SP Lyski 
oraz SP Jejkowice. Zwycięz-
cy będą reprezentowali po-
wiat na zawodach rejono-
wych. 

S K Ł A D  D RU ŻYNY 
DZIEWCZYN: Toman An-
na, Salwiczek Sandra, Pustel-
nik Paulina, Kucharska Mag-
dalena, Kostur Judyta, 
Porwoł Michaela, Stryczek 
Gabriela, Cichos Anna, Szy-
mik Judyta, Kędzierska Pa-
trycja, Szymura Zuzanna. 

S K Ł A D  D RU ŻYNY 
CHŁOPCÓW: Jarząbek 
Przemysław, Sobeczko Ra-
fał, Gwoźdz Remigiusz, Ju-
reczko Robert, Bugdoł Mate-
usz, Bugdoł Kamil, Weiser 
Arkadiusz, Pierchała Piotr, 
Wojaczek Karol, Widawski 
Jakub, Waduła Łukasz, Pa-
lenga Marcin 

Drużyny przygotował i pro-
wadził Łukasz Wojaczek. 

- 29 listopada odbył się w 
Rybniku ETAP REJONO-
WY XIII KONKURSU 
WIEDZY BIBLIJNEJ, naszą 
szkołę reprezentowali: Miko-

łaj Janyga, Judyta Szymik, 
Dorota Wojaczek. Cała trój-
ka znalazła się w pierwszej 
dziesiątce wśród 120 uczest-
ników. Uczniów do konkur-
su przygotowała siostra 
Wiktoria i ksiądz Marek 
Paszek. 

- Organizatorem KONKUR-
SU REGIONALNO – EKO-
LOGICZNEGO „ Dobro 
Woda 2007” jest Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. W 
konkursie brała udział zaj-
mując II miejsce uczennica 
klasy VI Judyta Szymik. Do 
konkursu przygotowała ją 
Pani Stanisława Janyga.  

- 4 grudnia w Urzędzie 
Miejskim w Rybniku odbyło 
się uroczyste rozdanie na-
gród w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym pt.  
„Moje spotkania z folklo-
rem”, którego organizato-
rem jest Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej – Zespół „ Przy-
goda” w Rybniku. Kwalifi-
kacje do wystawy otrzymała 
uczennica klasy V b Izabela 
Porwoł, która wykonała 
swoją pracę pod kierunkiem 
Pani Sylwii Mazurek. 

SP Gaszowice 

NIE TYLKO SPORTOWE SUKCESY  

OŚRODEK KULTURY „ZAMECZEK”  ZAPRASZA 

DO UDZIAŁU W XVI FINALE ORKIESTRY ŚWIA-
TECZNEJ POMOCY*, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 13.01.2008 R. 

Dochód osiągnięty  w zbiórce publicznej, przez młodzież 
Gminy Gaszowice, zostanie przeznaczony dla : 

DZIECI ZE SCHORZENIAMI LARYNGOLOGICZNYMI 

 *szczegóły koncertu już wkrótce na plakatach  

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza wszystkie organizacje pozarzą-
dowe działające w obszarze kultury oraz kultury fizycznej i sportu 
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w roku 2008.  

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. 
Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych będących 
zadaniami własnymi Gminy Gaszowice wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. 

Rodzaje zadań 

1. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Gaszowice w roku 2008”. 

Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmuje następujące 
działania: 

- organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (m.in. piłka 
nożna, kolarstwo, tenis stołowy, kung fu wu shu, lekka atletyka…) 

- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych pod kierunkiem wykwalifi-
kowanych instruktorów, 

- organizowanie turniejów sportowych na terenie Gminy, 

- udział w zgrupowaniach i obozach sportowych, 

- udział w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa sporto-
wego, 

- organizacja otwartych dla mieszkańców Gminy imprez sportowych i 
sportowo – rekreacyjnych. 

2. „Rozwój kultury w Gminie Gaszowice w roku 2008” 

- udział zespołów artystycznych w przeglądach i festiwalach krajowych 
oraz zagranicznych, obejmujące w szczególności: udział w konkursach 
śpiewaczych, 

- wzbogacenie oferty kulturalnej poprzez organizację koncertów, festiwali, 
warsztatów oraz przeglądów muzycznych, 

- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym oraz przedsięwzięć 
służących podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu szeroko pojętej tradycji, 

- organizowaniu imprez mających na celu podtrzymywanie tradycji narodo-
wej, oraz pielęgnowanie polskości w kraju oraz poza jego granicami. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, tel. 4327161 oraz znajdują 
się na stronie internetowej: www.gaszowice.pl  

Chcesz poprawić swój wygląd, schudnąć albo po pro-
stu mile spędzić czas? 

Zapraszamy więc na zajęcia aerobiku. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 
04.01.2008r. o godzinie 17.30 

w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. 

ZAPROSZENIE 

 Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej     
w Szczerbicach zaprasza na zabawę karnawałową,  

która odbędzie się 12 stycznia 2008r. o godz.19.00 w OSP  
w Szczerbicach. 

Bilet wstępu 80zł od pary. 

PODZIĘKOWANIA 

KGW Gaszowice ser-
decznie dziękuje panu 
Jackowi Czogalla za 
wsparcie finansowe 
działalności koła. 

KGW Gaszowice 
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Z inicjatywy pani Jadwigi  Ga-
jewskiej  z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Rybniku w dniu 
8 XII 2007r. w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbył się konkurs 
pod hasłem: ”Nasze kulinarne 
dziedzictwo – stoły i potrawy 
wigilijne” W konkursie tym 
uczestniczyło 10 Kół Gospo-
dyń Wiejskich , w tym KGW 
Gaszowice, które prezentowało 
Gminę Gaszowice. Był to kon-
kurs powiatowy, który towa-
rzyszył konkursowi gwary ślą-
skiej. Dyrektor Teatru przywi-
tał wszystkie koła, które przy-
gotowały wigilijne – tradycyjne 
stoły oraz te które przygotowa-
ły wyroby ręczne na wystawę i 
do sprzedaży. Przywitał też 
zaproszonych gości. Następnie 
Komisja pod przewodnictwem 
pani z Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego oceniła stoły. 

7 pań z naszego Koła przygoto-
wało tradycyjne potrawy wigi-
lijne (12), serwowane na na-
szych stołach. Były to: zupa 
rybna z grzankami, siemioniot-
ka zwana konopiotką, karp 
smażony, karp w galarecie, 
śledź zielony gotowany w zale-
wie, śledź opiekany w occie, 
koreczki śledziowe z  papryką, 
kulki śledziowe, kapusta z 
grzybami, surówka z kiszonej 
kapusty, moczka, makówka; 
strucla z orzechami; miodowy 
przysmak, tort orzechowy – 
gwiazdka z marmoladą, cia-
steczka kruche w 7 rodzajach. 
Wszystkie potrawy były opisa-
ne i można było je degustować. 

Oprócz potraw był również 
odpowiedni tradycyjny wystrój 

stołu. Na białym obrusie po-
środku stołu na czerwonej 
serwetce był krzyżyk, świecz-
ki, chleb, opłatek, sól, pie-
niądz, sianko i dzieciąteczko. 
Za tym stała nietypowa cho-
ineczka z jabłek, orzechów  
włoskich przetykana gałą-
zeczkami cisu. W jednym 
rogu stołu na czerwonej ser-
wecie były 3 świece w 
świecznikach z jabłek. W 
drugim rogu w oświetlonym 
wazonie stały ozdobne gałę-
zie wierzby z zawieszonymi 
ozdobami- gwiazdki, dzwon-
ki, aniołki. Całość uzupełnia-
ły wykonane przez panie z 
KGW stroiki. Jedne zawie-
szone na obrusie, inne stojące 
przed stołem w koszach – 
wszystkie naturalne. Był rów-
nież kosz z owocami, orze-
chami i innymi ozdobami. 
Pani Irena Paprotny prezento-
wała też swoje piękne wyroby 
szydełkowe świąteczne i inne 
na osobnym stoliku. Nato-
miast wiele innych prac wy-
konanych przez panią Irenę 
Paprotny i Jadwigę Mandrysz 
można oglądać w gablotach 
sali wystawowej Teatru Zie-
mi Rybnickiej do 6 stycznia 
2008r. Nagrodę za udział w 
konkursie w postaci kompletu 
do kawy na 30 osób, ufundo-
waną przez Wójta Gminy 
Gaszowice wręczyła w jego 
imieniu pani Karina Stępień. 
Serdecznie dziękujemy. Ma-
my nadzieję, że tym którzy 
byli w Teatrze podobała się 
nasza wystawa. Zachęcamy w 
przyszłości do liczniejszego 
odwiedzania tego rodzaju 

imprez, aby 
można było 
ocenić pra-
cę i wysi-
łek osób 
reprezentu-
jących na-
szą gminę, 
na tle in-
nych gmin      
i miast. 

KGW   
Gaszowice 

KULINARNE DZIEDZICTWO 

SPORT SZKOLNY 
W dniu 11.11.2007r. z okazji 
Dnia Niepodległości odbył się 
„Bieg Niepodległości” dookoła 
Rynku w Rybniku o puchar pre-
zydenta miasta Rybnik. Naszą 
gminę reprezentowały: Gimna-
zjum Piece, SP Gaszowice, SP 
Szczerbice. W biegu na dystanse 
1000m - I miejsce zdobył Kamil 
Bugdol z SP Gaszowice, który 
otrzymał nagrodę rzeczową i 
puchar prezydenta. Pozostali re-
prezentanci zajmowali czołowe 
miejsca w grupach chłopców i 
dziewcząt. 

W klasyfikacji drużynowej Szkół 
Podstawowych: I miejsce i puchar 
prezydenta miasta Rybnik zdoby-
ła SP Szczerbice z 76 pkt. – opie-
kun Bogdan Langer, II m SP Ga-
szowice z 74 pkt. – opiekun Łu-
kasz Wojaczek, III m SP Ornon-
towice. 

W klasyfikacji Gimnazjum: VI 
miejsce przypadło dla Gimnazjum 

Piece. 

W zawodach wzięło udział po-
nad 700 uczestników. 

W listopadzie i w grudniu na 
terenie gminy odbędą się powia-
towe imprezy sportowe w ra-
mach Igrzysk Wojewódzkich 
Szkolnego Związku Sportowego 
przyznane przez Radę Sportu 
Rejonu Racibórz (którego jestem 
członkiem). 

Mini koszykówka dziewcząt  i 
chłopców, Szkół Podstawowych 
– OKiS Gaszowice. 

Koszykówka chłopców Gimna-
zja - sala Piece. 

Tenis stołowy dz. i chł. SP - 
OKiS Gaszowice. 

Tenis stołowy dz. i chł. Gimna-
zja – sala Piece. 

Henryk Fabisz,                         
Organizator Sportu Szkolnego  

8 grudnia 2007 roku w Jejko-
wicach odbył się VIII Zjazd 
Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, 
podczas którego hm. Teresa 
Knura zakończyła służbę na 
funkcji komendanta, którą 
pełniła nieprzerwanie od 1991 
roku. Na zjeździe podzięko-
wania za współpracę złożyły 
władze samorządowe, wśród 
nich Wójt Gminy Gaszowice, 
Andrzej Kowalczyk, który 
został odznaczony Odznaką za 
Zasługi dla Hufca Ziemi Ryb-
nickiej. Druhna Teresa niema-
ło zasłużyła się dla naszej 
gminy – na początku lat 70, 
prowadziła tutaj drużynę har-
cerską, od 1976 roku pełniła 
funkcję komendanta Hufca 

Gaszowice lub działała w 
jego komendzie do czasu, 
kiedy gaszowicki hufiec 
wcielono do Hufca Rybnik. 
Od 1995 roku w Gaszowi-
cach działa, założona przez 
druhnę Teresę, 27 Drużyna 
Harcerska „Pogodne Serca”. 
Z inicjatywy komendantki, 
po wielu latach, instruktorzy 
ZHP wywodzący się z Ga-
szowic powrócili do służby, 
organizując się w krąg star-
szyzny. Hm. Teresa Knura 
została odznaczona m.in. 
Orderem Uśmiechu, jedynym 
odznaczeniem przyznawa-
nym przez dzieci. Jest orga-
nizatorem Nieobozowej i 
Harcerskiej Akcji Letniej, w 
ramach której corocznie na 
obozach i koloniach wypo-
czywa po kilkaset dzieci z 
naszego regionu. Dla wielu z 
tych dzieci to jedyna szansa 
na wakacyjny wyjazd. Na  
nowego komendanta hufca 
została wybrana phm. Ilona 
Stasiak, obecna dyrektor SP 
Jejkowice, a skarbnikiem dh. 
hm. Teresa Knura. 

27 DH „Pogodne Serca”  

POŻEGNANIE KOMENDANTKI 
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CIĄGLE NAJLEPSI 
Chór „Bel Canto” znowu zbiera zasłu-
żone laury: 

18.11.2007r. w Sali OKiS-u  w Gaszo-
wicach odbyła się niecodzienna uro-
czystość ogłoszenia wyników konkursu 
o Puchar Przechodni PZChiO Rybnik 
im. R. Tronta za 2007r. 

Na wstępie zabrał głos prezes PZChiO 
Rybnik dh Kazimierz Bednorz witając 
obecnych śpiewaków pozdrowieniem 
„Cześć Pieśni”. Koncert zaszczycili 
swoją obecnością wójt gminy p. An-
drzej Kowalczyk, sołtys Gaszowic          
p. Czesław Kasperzec z małżonką oraz 
Ks. Proboszcz Marek Paszek. 

W konkursie wzięło udział 11 chórów, 
natomiast przyjechało tylko7. Na wstę-
pie połączone chóry pod dyr. dh Jerze-
go Pogockiego zaśpiewały 3 pieśni: 
„Gaude mater”, „Hymn Województwa 
Śląskiego”, „Oda do radości”. Następ-
nie dh K. Bednorz przedstawił hisorię 
konkursu, którego założycielem i fun-
datorem pucharu był śp. dh Reinhald 
Tront. Cały koncert prowadziła dh 
Sylwia Mazurek, zaś chóry wystąpiły 
w następującej kolejności: 

1. Chór dziecięcy „Parole Melodiche” 
z Suszca – dyr. Alicja Patuszka Kuczar 

2. Chór „Skowronek” Gierałtowice – 
dyr. Beata Stawowy 

3. Chór „Mickiewicz” Niedobczyce – 
dyr. Wacław Mickiewicz 

4. Chór „Słowiczek” Popielów – dyr. 
Katarzyna Wuwer 

5. Chór „Bel Canto” Chudów – dyr. 
Barbara Jałowiecka 

6. Chór “Cecylia” Rydułtowy – dyr. 
Donata Miłowska 

7. Chór „Bel Canto” Gaszowice – dyr. 
Janusz Budak 

Po występie naszego chóru nastąpił 
kulminacyjne moment ogłoszenia 
wyników konkursu: 

I Chór „Bel Canto” Gaszowice – 205 

II Chór „Bel Canto” Chudów – 149 

III Chór” Seraf” Rybnik – 126 

IV Chór „Słowiczek” Popielów – 118 

V Chór “Cecylia” Rydułtowy – 112 

VI Chór „Skowronek” Gierałtowice – 
110 

VII Chór „Bel Canto” LO Rybnik – 
110 

VIII Chór „Mickiewicz” Niedobczy-
ce – 97 

IX Chór „Parole Melodiche” Suszec 
– 75 

X Chór “Concertino” Boguszowice – 
67 

XI Szkoła Muzyczna Rybnik – 47 

Mimo, że zdobyliśmy już po raz 
kolejny I miejsce nie zdobyliśmy 
pucharu, ponieważ w/g regulaminu 
nie mogliśmy drugi raz z rzędu otrzy-
mać go. Chór „Bel Canto” Chudów 
odjechał z pucharem. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, zaś dyrygenci wiązanki kwia-
tów. 

Na zakończenie zabrał głos Wójt. 
Andrzej Kowalczyk, dziękując 
uczestnikom konkursu, gratulując 
naszemu chórowi zdobycia kolejnego 
I miejsca. Życzył też by w przyszłym 
roku puchar znów znalazł się w Ga-
szowicach. 

Potem dla chórzystów nastąpiły „Dni 
Cecyliańskie”. 22.11.2007r. nasz 
chór uczestniczył we mszy św. ku 
czci chórzystów, ich rodzin, zmarłych 
członków oraz członków wspierają-
cych. Mszę św. celebrował Ks. pro-
boszcz Marek Paszek. Po mszy chó-
rzyści i zaproszeni goście biesiado-
wali w kawiarni OKiS-u. Tam też 
Wójt Andrzej Kowalczyk wraz z 
Sekretarzem gminy p. Sabiną Mań-
czyk wręczyli chórowi na ręce dh 
prezes Danieli Merkel piękny puchar 
w nagrodę za zdobycie I miejsca w 
konkursie śpiewaczym i godne repre-
zentowanie naszej gminy. 

W ramach „Dni Cecyliańskich” nasz 
zespół zaproszony został 24.11.07r. 
na uroczystą mszę św. do kościoła 
pw. św. Jadwigi w Rybniku. Była to 
msza do Opatrzności Bożej przez 
wstawiennictwo św. Tarsycjusza w 
intencji ministrantów i ich rodzin. 

Uświetni-
liśmy tym 
s a m y m 
s w o i m 
śp i ewem 
liturgię w 
p r z e d -
d z i e ń 
uroczysto-
ści Chry-
s t u s a 
K r ó l a 
Wszech -
świata. 

Ad e l a j d a 
Porembska  

W listopadzie i grudniu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowal-
czyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

22.11 - konferencja „Pośrednictwa pracy wobec zmian na rynku pracy”; 

28.11- Rada Budowy kanalizacji sanitarnej; 

30.11 - Zgromadzenie Ogólne  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; 

5.12 - konferencja „Partnerstwo 50+”; 

8.12 - Zjazd Hufca ZHP w Jejkowicach; 

10.12 - Zgromadzenie Ogólne Subregionu Zachodniego w Rybniku; 

12.12 - podpisanie umowy dotacji z PEFRON-em; 

14.12 - Zgromadzenie Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego; 

17.12 - spotkanie prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów gmin z posłami. 

SPORT SZKOLNY - 
PODSUMOWANIE 

Wrzesień 

1.Otwarcie roku sportowego: 

- Gimnazjum – lekkoatletyka – 57 
zawodników z Gminy Piece 

- SP – biegi przełajowe – 160 startują-
cych z SP Gaszowice 

 Październik 

2. Gminne zawody SP w sztafetowych 
biegach przełajowych 

- dz. 6 x 800m. – I m. SP Szczerbice 

- chł. 6 x 1000m. – I m. SP Gaszowice 

Startowało 48 uczniów w grupie star-
szej i  36 w grupie młodszej. 

3. Zawody rejonowe w sztafetowych 
biegach przełajowych; Gimnazja i SP 
w Raciborzu 

dz. II m. – SP Szczerbice 

dz. – Gimnazjum Piece VI m. 

chł. – Gimnazjum Piece III m. 

4. Powiatowy turniej trampkarzy w 
Łukowie Śl. 

Gaszowice – VI m. 

Startowało 90 trampkarzy. 

5. Gry i zabawy SP zawody gminne w 
SP Szczerbice 

I m. – SP Szczerbice 

Startowało 120 uczniów SP (60 dz. + 
60 chł. z klas od II – V) 

6. Zawody powiatowe w grach i zaba-
wach w SP Jankowice 

II m. – SP Szczerbice 

Startowało 120 uczniów – mistrzowie 
gmin 

Listopad 

7. Bieg Niepodległości o puchar pre-
zydenta miasta Rybnik. 

Startowało ok. 400 uczniów z Gimna-

zjum i Szkół Podstawowych 

I m. zespołowo SP Szczerbice 

II m. zespołowo SP Gaszowice 

VI m. zespołowo Gimnazjum Piece 

Indywidualnie: I m. – Bugdol Kamil 
z SP Gaszowice, IV m. – Szymik 
Judyta z SP Gaszowice 

8. Powiatowe zawody w minikoszy-
kówce dz. i chł. w Gaszowicach 

dz. I m. – SP Gaszowice 

chł. I m. – SP Gaszowice 

Startowało 36 dz. i 36 chł. – mi-
strzowie gmin 

9. Powiatowe zawody w koszyków-
ce dla Gimnazjum Piece 

dz. I m. – Gimnazjum Piece 

chł. I m. – Gimnazjum Piece 

 Grudzień 

10. Gminne zawody w tenisie stoło-
wym dla SP w Gaszowicach 

dz. I m. zespołowo SP Gaszowice 

chł. I m. zespołowo SP Gaszowice 

Indywidualnie: I m. Weiser Arka-
diusz z SP Gaszowice, I m. – Szy-
mik Judyta z SP Gaszowice 

11. Turniej halowy w piłce nożnej w 
SP Rydułtowy 

I m. – SP Czernica gr. młodsza 

II m. – SP Gaszowice gr. starsza 

V m. - Gimnazjum Piece 

12. Powiatowa liga w koszykówce 
dla Gimnazjum 

dz. I m. – Gimnazjum Piece 

chł. I m. – Gimnazjum Piece 

13. 13.XII.2007 w Piecach odbyły 
się zawody powiatowe w tenisie 
stołowym dla Gimnazjum. 

14.XII.2007 na hali OKiS-u w Ga-
szowicach odbyły się zawody po-
wiatowe w tenisie stołowym dla 
Szkół Podstawowych.        H.Fabisz 
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Lewa strona od góry: 1– szatnia sportowa przy boisku w Pie-
cach, 2 –plac zabaw przy świetlicy środowiskowej. Prawa strona 
od góry: 3 - budynek gimnazjum, 4 - świetlica w Piecach. 

Piece powstały najprawdo-
podobniej pod koniec XVI 
wieku. Nazwa tej miejsco-
wości pochodzi od rzeczow-
nika - piece. Obecnie teren 
sołectwa to 2,32 km2 na 
którym zamieszkują 952 
osoby. Około 1860r. w inte-
resującej nas miejscowości 
mielono gips w dwóch mły-
nach. Jeden z nich był mły-
nem wodnym, drugi wiatra-
kiem. Trudności napotkać 
można również w ustale-
niach właścicieli wsi. Wia-
domo, że w 1819r.  był nim 
niejaki Steimanow. W 184-
5r. dziedzicem był zaś baron 
Bistram. Za jego czasów 
zbudowano w omawianej 
miejscowości „zamek” oraz 
odnowiono stany folwark. 
W 1819r. wieś liczyła 6 za-

budowań folwarcznych, 2 
gospodarstwa wiejskie, 6 
zagrodników, 9 chałupni-
ków i 103 mieszkańców. 
Cała miejscowość należała 
w tym okresie do parafii w 
Lyskach. Na przestrzeni 
wieków zmieniał się rów-
nież wizerunek wsi. Pod 
aktem z 1857r. widnieje 
odcisk pieczęci z XVIIIw. 
wyobrażający skrzyżowa-
ne: grabie, kosę i cep. Po 
1921r. powstała nowsza 
pieczęć, która używana 
była przez cały okres mię-
dzywojenny. Napis na niej 
brzmiał: GMINA PIECE 
POWIAT RYBNICKI. 

Ludność wsi nie tylko pra-
cowała w górnictwie, ale 
zajmowała się również 

uprawą ziemi. Jedynym 
większym zakładem we 
wsi była fabryka obuwia 
(Cichos), która zatrudnia-
ła ok.100 osób. Piece sły-
nęły też ze swej drużyny 
palanta, zajmując w la-
tach 30-tych czołową lo-
katę ligi ogólnopolskiej. 

Aktualnie na terenie so-
łectwa znajduje się gmin-
ne Gimnazjum im. Ziemi 
Śląskiej a także świetlica 
środowiskowa potocznie 
nazywana „Winiarnią”. 
W Piecach również znaj-
duje się zaplecze piłkar-
skie (boisko, szatnia) klu-
bu DĄB. 

Przy pisaniu artykułu sko-
rzystano z artykułu E. 
Brzezinki, Kluka 2/98 
oraz z artykułu A. Ma-
tuszczyk-Kotulska a także 

z materiałów zebranych 
przez ojca pani Zdżyłow-
skiej. 

GCI 

SOŁECTWO PIECE 


