
Szanowni Mieszkańcy 

Czytając kolejny numer 
naszego Informatora wielu 
z nas czuje się zmęczony-
mi przedświąteczną atmos-
ferą. Prace porządkowe, 
zakupy, myślenie o pre-
zentach dla najbliższych to 
czas końcówki Adwentu. 

Przeżywamy Adwent – 
czas oczekiwania na naro-
dziny Boga, czas oczeki-
wania na Jezusa, na odro-
dzenie, na nowe czasy. W 
codziennej krzątaninie, 
pogoni za pieniądzem, za 
prestiżem łatwo zaniedbać 
obowiązki względem bli-
skich. Kiedy jednak zasią-
dziemy do wigilijnych 
stołów emocje opadną, 
przyjdzie odprężenie i ra-
dość. Święta spędzone w 
rodzinnym gronie pozwolą 
nam zrobić pierwsze pod-
sumowania minionego 
Roku 2008. Każdy podsu-
muje swoje osobiste i ro-
dzinne dokonania. Wspo-
mnimy miłe sukcesy, bę-
dziemy pamiętać także 
chwile złe. 

Także Urząd Gminy doko-
nuje pierwszych podsumo-
wań. Jak w życiu rodzin-
nym tak nasza mała 
„ojczyzna” Gmina przeży-
wała lepsze i gorsze mo-
menty. Udało się zrealizo-
wać zdecydowaną więk-
szość naszych zamierzeń. 

Nowa kanalizacja, sala 
widowiskowo sportowa, 
nowe nawierzchnie dróg, 
odcinki chodników, do-
datkowe punkty świetlne, 
kolejne etapy moderniza-
cji szkół i przedszkoli, 
nowe place zabaw, kolej-
na linia autobusowa, dal-
sze metry wodociągów, 
odnowione rowy meliora-
cyjne to namacalne do-
wody realizacji zadań 
wynikających z wnio-
sków zgłaszanych przez 
mieszkańców. Minął rok 
jubileuszy – 35 lat istnie-
nia Gminy, 15 lat chóru 
Bel Canto, 60 lat sekcji  
hodowców gołębi Gaszo-
wice, 40 lat działania od-
działu hodowców gołębi, 
85 lat istnienia koła 
Pszczelarzy. Cieszymy 
się, że organizacje działa-
jące na terenie Gminy się 
rozwijają. Działania po-
dejmowane przez wszyst-
kich naszych mieszkań-
ców sprawiają, że nasza 
Gmina jest coraz ładniej-
sza, bardziej przyjazna. 

Szanowni Mieszkańcy 
niech te ostatnie dni 
2008 roku będą dla Was 
Wszystkich dniami 
szczęścia i radości. 

Z wyrazami szacunku  

Andrzej Kowalczyk  

Wójt Gminy Gaszowice 

ŚWIĄTECZNY CZAS 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 
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MIKOŁAJKI W ZAMECZKU 

W Ośrodku Kultury „Zameczek” 08.12.2008r odbyło się 
przedstawienie pt. „Trzewiki szczęścia” w wykonaniu teatru 
rodzicielskiego działającego przy Domu Kultury w Boguszo-
wicach. Dzieci wspaniale bawiły się podczas spektaklu, a po 
nim odwiedził wszystkie zgromadzone dzieci gość –             
św. Mikołaj, który częstował je zaczarowanymi piernikami. 

Zameczek 

INFORMACJA 
Urząd Gminy Gaszowice, informuje że na wniosek 
OSP Gaszowice, PZU S.A. w ramach działalności sta-
tutowej, realizując program prewencji, przekazał na 
konto Urzędu Gminy kwotę 3000,00 zł z przeznacze-
niem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej 
oraz 6 kompletów rękawic bojowych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gaszowicach. 

EDUKACJA ZDALNA 
Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach 
powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możli-
wości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodo-
wych. Dzięki projektowi na terenach wiejskich utwo-
rzona została siec ośrodków oświatowych z dostępem 
do bogatej oferty szkoleniowej. 

Lista dostępnych kursów w Centrum Kształcenia na 
Odległość w Gaszowicach, w kolejności alfabetycznej: 

A może samozatrudnienie, Administracja systemami 
komputerowymi, Adobe Photoshop, Agent ubezpiecze-
niowy, Arkusze kalkulacyjne, Asystent bankowości, 
Bazy danych, Bezpieczeństwo systemów informatycz-
nych, Bhp, Biologia, Broker ubezpieczeniowy, Che-
mia, Dominująca Półkula Mózgowa, Edukacja zdalna, 
Efektywne zarządzanie projektem, Fizyka, Geografia, 
Grafik komputerowy, Grafika menedżerska i prezenta-
cyjna, Handlowiec, Historia, Jak zdobyć i utrzymać 
prace, Język angielski, Język niemiecki, Język polski, 
Kariera - decyduję, planuję, działam, Księgowość, Ma-
tematyka, Ocena pracowników, Ochrona danych oso-
bowych, Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja, 
Określenie Indywidualnego Stylu Myślenia, Opiekun 
osób starszych, Opiekunka dziecięca domowa, Organi-
zator agrobiznesu, Planowanie potrzeb, Podstawy 
Technik Informatycznych, Poradnictwo zawodowe - 
wsparcie dla Twojego sukcesu, Pracownik administra-
cyjny, Prawo zamówień publicznych, Promocja i 
wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, Prowadze-
nie narad i spotkań, Przedstawiciel handlowy, Przetwa-
rzanie tekstów, Przywództwo i zarządzanie organiza-
cją, Reakcja na stres, Rekrutacja, Rodzaje Inteligencji, 
Ścieżki kariery, Sprzedawca, Style uczenia się, Syste-
my motywacyjne, Sztuka komunikacji, Sztuka prezen-
tacji, Techniki uczenia się, Telemarketer, Trening mo-
tywacji, Trening i budowanie zespołu, Usługi w sie-
ciach informatycznych, Użytkowanie komputerów, 
Zarządzanie czasem i organizacja pracy, Zarządzanie 
kadrami, Zarządzanie projektami, Zarządzanie sprzeda-
żą i relacjami z klientem, Zawody przyszłości, Zostań 
e-pracownikiem. 
 

Aby otrzymać dostęp do w/w kursów wystarczy odwie-
dzić Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, 
które w Naszej Gminie mieści się w Gaszowicach przy 
ul.Rydułtowskiej 2 budynek Urzędu Gminy (parter 
środkowe wejście, pokój nr 03) w godzinach pracy 
Urzędu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 
otrzymujemy możliwość korzystania ze szkoleń bądź 
to w samym Centrum (dysponujemy 9 stanowiskami 
komputerowymi) lub w przypadku posiadania kompu-
tera z dostępem do Internetu - we własnym domu. 

GCI 

Na zdjęciach na pierwszej stronie, od góry: 1– Mikołajki w 
Ośrodku Kultury Zameczek; 2 - Mikołajki w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Piecach. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gaszowi-
cach zaprasza 24 stycznia 2009 roku na Zabawę Kar-
nawałową która odbędzie się na hali Ośrodka Kultury        
i Sportu w Gaszowicach. 

Cena biletu 70 zł/ para – do nabycia w sekretariacie 
szkoły. 

DZIECI, RADA RODZICÓW ORAZ DYREKCJA PRZEDSZKOLA         
W CZERNICY DZIĘKUJE SPONSOROM ZA PREZENTY MIKOŁAJKOWE. 

DZIĘKUJEMY: 

Wójtowi Gminy Gaszowice; 

panu Piotrowi Góreckiemu - radnemu; 

panu Pawłowi Bugdolowi - radnemu; 

Zakładom Cukierniczym „Mieszko” w Raciborzu; 

panu Januszowi Maryniok - Zakład Instalacji Elektrycznych; 

Hurtowni Kwiatów „Opium” z Raciborza; 

pani Sylwii Durczok - Studio Fryzur z Czernicy”; 

panu Sewerynowi Tumułka - „Arte”- wyroby ze stali nierdzewnej; 

pani Cecylii Dudek - Agencja PZU Rydułtowy; 

pani Renacie Opolony - Jarr - kwiaciarnia „Sylwia”; 

panom Arkadiuszowi i Radosławowi Opolonym, 

Grafit - przedstawiciele Ery. 
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spodyń przedstawiły swoje 
miejscowości w piosen-
kach, wierszach i w pięk-
nych dialogach przeplata-
nych humorem. W konku-
rencji tej pokazano piękno 
swoich wsi i okolicy, pro-
mocję gminy i powiatu. W 
scence „Wakacje u mojej 
babci na wsi – kabaret”  w 
której panie z Kół Gospo-
dyń wykazały dużo inwen-

cji twórczej, trady-
cję pokoleń i dzie-
dzictwo kulturowe 
regionu Śląska.  
„Strój roboczy w 
rolnictwie lub 
związany z pracą 
w rolnictwie”, cie-
szył się również 
dużym uznaniem, 
można było zoba-

czyć strój do kiszenia kapu-
sty, do pracy przy suszeniu 
siana, strój nowoczesnej 
gospodyni, dawny strój fur-
mana i nowoczesnego rolni-
ka z laptopem i telefonem 
komórkowym. Panie z Kół 
Gospodyń  przygotowały 
potrawy śląskie w postaci 
sałatek. Degustacja potraw 
śląskich była ostatnią kon-
kurencją, która również 
cieszyła się dużym uzna-
niem smakoszy.  

PIERWSZY GMINNY TURNIEJ  KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

Gaszo wicach ,  p r zy 
współudziale Rad Gmin i 
Kół Gospodyń Wiejskich. 

Patronat nad turniejem 
objął Wójt Gminy Gaszo-
wice. 

W turnieju wzięło udział 
pięć Kół Gospodyń Wiej-
skich: 

 - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Szczerbicach; 

- Koło Gospodyń Wiej-
skich w Gaszowicach; 

- Koło Gospodyń Wiej-
skich w Czernicy; 

- Koło Gospodyń Wiej-
skich w Łukowie Śl.; 

- Koło Gospodyń Wiej-
skich w Piecach. 

Konkurencje prezentowa-
ne w turnieju były nastę-
pujące: 

 -  Prezentacja mojej 

miejscowości, gminy, 
miasta lub powiatu; 

-  Wakacje u mojej babci 
na wsi - kabaret; 

-  Strój roboczy w rolnic-
twie lub związany z pracą 
w rolnictwie; 

-  potrawa; sałatka - wy-
konanie i dekoracja. 

W pierwszej scenie 
„Prezentacja mojej miej-
scowości, gminy, miasta 
lub powiatu” - Koła Go-

Nad oceną poszczegól-
nych konkurencji praco-
wało jury, które wyłoniło 
I pucharową nagrodę. 

Laureatkami I Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich 
zostały panie z KGW Ga-
szowice, które w tym ro-
ku otrzymały zaszczytny 
zwycięski puchar ufundo-
wany przez organizato-
rów. Dyplomy za udział 
oraz nagrody dla wszyst-
kich uczestniczących Kół 
Gospodyń Wiejskich wrę-
czył Dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ga-
szowicach Pan Jerzy Bia-
łek. 

Wyłonione I miejsce w 
Turnieju Gminnym pre-
zentować będzie gminę  
w IV  Powiatowego Tur-
nieju Kół Gospodyń 
Wiejskich, który odbędzie 
się w Rybnickim Centrum 
Kultury w  dnia 10 stycz-
nia 2009 roku w Rybniku. 

Dziękuję Wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zor-
ganizowania i przeprowa-
dzenia I Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich w Ga-
szowicach. 

Jadwiga Gajewska 

ODR RYBNIK 

OKIS GASZOWICE 

ZAPRASZA NA  

BIESIADĘ ŚLĄSKĄ 

W DNIU 31.01.2009 R. 

POCZĄTEK 19.00 

CENA 25,00 ZŁ OD OSOBY 

PRZYGRYWA ZESPÓŁ  

„BAR” 

W CENIE BILETU: KAWA, 
CIASTKO I CHLYB Z FE-

TYM. 

Bilety do nabycia w ka-
wiarni Ośrodka Kultury. 

30 listopada 2008 roku o 
godz. 15.00 w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Ga-
szowicach odbył się I 
Gminny Turniej Kół Go-
spodyń Wiejskich pod 
hasłem „Gwara śląska na 
wesoło”. 

Celem turnieju  jest za-
chowanie dziedzictwa 
kulturowego i kulinarne-
go, pielęgnacja gwary 
śląskiej, folkloru, integra-
cja środowisk, wymiana 
doświadczeń, umiejętno-
ści, nawiązanie współpra-
cy oraz promocja gmin, 
miasta i powiatu. 

Turniej rozgrywany był 
na etapie gminnym. Or-
ganizatorem imprezy był 
Powiatowy Zespół Do-
radztwa Rolniczego w 
Rybniku , Gminny Zwią-
zek Rolników Kółek i 
Organizacji Rolniczych w 
Gaszowicach oraz Ośro-
dek Kultury i Sportu w 
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W hali OKiS-u odbyły się 
mistrzostwa gminy szkół 
podstawowych w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłop-
ców. W turnieju wystartowa-
ło ogółem 32 uczniów z SP 
Czernica, Szczerbice, Gaszo-
wice. W imieniu ZG Szkol-
nego Związku Sportowego 
uczestników wraz z opieku-
nami przywitała mgr Iwona 
Wolnik - Organizator Sportu 
Gminnego w Gaszowicach. 
Oficjalnego otwarcia mi-
strzostw dokonała dyrektor 
SP Gaszowice mgr S. Mazu-
rek. 

Klasyfikacja końcowa:  

drużynowo dziewczęta: 

I miejsce SP Gaszowice   

II miejsce SP Czernica  

III miejsce SP Szczerbice   

drużynowo chłopcy: 

I miejsce SP Gaszowice 

II miejsce SP Czernica 

III miejsce SP Szczerbice 

Indywidualnie, dziewczęta:  

1.Sandra Salwiczek z SP 

Gaszowice, 

2. Agata Woźnica z SP Ga-
szowice, 

3.Patrycja Bizoń z SP Czer-
nica. 

Indywidualnie, chłopcy: 

1.Mateusz Bugdoł z SP Ga-
szowice, 

2.Remigiusz Gwoźdź z SP 
Gaszowice, 

3.Dawid Grabiec z SP Czer-
nica. 

Uczniowie otrzymali medale 
oraz dyplomy, które wręczy-
ła pani dyr. S.Mazurek. 

Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwał H.Fabisz, 
sędzia główny turnieju gmin-
nego. Zawodnicy wykazali 
się wielkim zaangażowa-
niem, a niektórzy z nich za-
prezentowali wysoki poziom 
swoich umiejętności sporto-
wych . 

Zawody przebiegały w miłej 
i sympatycznej atmosferze w 
duchu fair play. 

Iwona Wolnik 

Gimnazjaliści zainaugurowa-
li rok sportowy 2008/09 bie-
gami przełajowymi na dy-
stansie 800m dziewczęta i 
1000m chłopcy. Wystarto-
wało 21 dziewczyn i 29 
chłopców.  

Wyniki dziewcząt:  

1. Syrek K. II b 

2. Dziwoki K. II b 

3. Pojda A. I b 

Wyniki chłopców: 

1. Granieczny M.III d 

2. Widawski K.III d 

3. Lorek R.III d 

Zwycięzcy otrzymali medale 
oraz dyplomy, które wręczył 
dyrektor szkoły mgr A. Mro-
zek na uroczystej akademii       
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. 

Następnie uczniowie gimna-
zjum wystartowali w zawo-
dach rejonowych w Racibo-
rzu 9.10.08. - sztafetowe 
biegi przełajowe zdobywa-
jąc: 

dziewczęta –  III miejsce na 
11 gimnazjów, 

chłopcy –  V miejsce na 13 
gimnazjów. 

Efektem niezłych wyników 
biegaczy było zdobycie II 
miejsca drużynowo w XIV 
Biegu Niepodległości w Ryb-
niku. Indywidualnie trzecie 
miejsce zdobył Mateusz Gra-
nieczny. Szkołę reprezento-
wali: Syrek K., Dziwoki K., 
Pojda A., Jureczek S., Kołek 
M., Skorupa M., Granieczny 
M., Widawski K., Lorek R., 
Swaczyna D., Bugdoł K., 
Mandera D.  

Biegaczom dyrektor szkoły 
wręczył pamiątkowe medale.  

Nauczyciele WF kładą nacisk 
na rozwój sportu szkolnego 
organizując Szkolne Igrzyska 
Sportowe ( SIS ). Przeprowa-
dzono już mistrzostwa szkoły 
w biegach przełajowych,  
tenisie stołowym kl. I , II , III, 
a także koszykówce dziew-
cząt. 

Najlepsi uczniowie są nagra-
dzani medalami, które są wrę-
czane na forum szkoły przez 
dyrektora. W sumie na SIS 
wręczono już 57 medali a 
udział wzięło 119 uczniów kl. 
I – III. Więcej informacji o 
sporcie w gimnazjum na stro-
nie internetowej : 

www.gimnazjumwpiecach.pl 

Iwona Wolnik  

SPORT W GIMNAZJUM 

PODZIĘKOWANIA 

PRACOWNIKOM OŚRODKA ZDROWIA W GASZOWICACH 
SZCZEGÓLNIE PANU DR K.ŁĄCZCE, SKŁADAM WYRAZY 
PODZIĘKOWANIA ORAZ UZNANIA ZA SZCZERE ZAANGA-

ŻOWANIE I PROFESJONALIZM, OKAZANE W TRUDNYCH 
DLA MNIE CHWILACH. DZIĘKUJĘ LEKARZOM I PERSONE-

LOWI ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO SZPITALA W RYDUŁ-

TOWACH ZA OPIEKĘ ORAZ WYSIŁEK WŁOŻONY W TRAK-

CIE LECZENIA. 

DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ WSZYSTKIM ZA SŁOWA WSPARCIA I 
POCIECHY. 

ANDRZEJ KOWALCZYK - WÓJT GMINY GASZOWICE 

MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE   

CO SŁYCHAĆ U ŚWIETLIKÓW? 

Miniony miesiąc był pełen niespodzianek! 27 listopada 
bawiliśmy się na dyskotece andrzejkowej. Oczywiście 
nie obyło się bez lania wosku oraz wróżb. 8 grudnia 
udało nam się spotkać z Mikołajem! Każdy otrzymał 
słodki upominek ufundowany przez Świetlice Profilak-
tyczno-Integracyjną w Gaszowicach, radnego Pawła 
Bugdola i Rodziców. Spotkanie  z  Mikołajem  poprze-
dziła  kolacyjka  wigilijna z  rybą i kapustą z grzybami, 
oraz pyszne ciasto, które przygotowały dla nas Panie z 
KGW z Piec. Za to wszystko bardzo dziękujemy! 

W najbliższym czasie planujemy sprawdzić, tym razem 
nasze, kulinarne umiejętności podczas pieczenia i de-
korowania świątecznych ciasteczek. Przez cały Adwent 
przygotowujemy też świąteczne kartki i ozdoby, dzięki 
którym wprowadzimy w naszej świetlicy bożonarodze-
niowy nastrój.  

Korzystając z okazji życzymy Wszystkim Wesołych 
Świąt i szczęścia w Nowym 2009 Roku!!! 

ŚWIETLICA PIECE 

PODZIĘKOWANIA 

Podziękowania dla Państwa Forysz ze Szczerbic           
za przekazanie Urzędowi Gminy choinki stojącej           
w centrum Gaszowic. 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gaszowicach ma przyjem-
ność poinformować Państwa, 
że wzbogaciła swoje zbiory o 
ponad dwieście woluminów! 

Wszyscy miłośnicy dobrej 
książki mogą znaleźć u nas 
najnowsze polskie i światowe 
bestsellery, o które trudno jak 
narazie w innych placówkach 
bibliotecznych. 

Do biblioteki zakupiliśmy 
ostatnio kilkadziesiąt pozycji 
z dziedziny pedagogiki, po-
siadamy również podręczniki 
akademickie – zapraszamy 
studentów nie tylko pedago-
giki, ale również filologii 
polskiej, socjologii, psycholo-
gii. 

Dla pań polecamy naprawdę 
bogaty zbiór najnowszej lite-
ratury tak zwanej „kobiecej” -  
chętnie czytane przez panie 
autorki - Daniele Steel i Norę 
Roberts – polskie autorki Mo-
nikę Szwaję („Romans na 
receptę”, „Dziewice, do bo-
ju!”), Katarzynę Grocholę 
(„Trzepot skrzydeł”) i Basię 
Jasnyk wraz z jej unikatową 
na polskim rynku powieścią 
„Kaktus w sercu”, znaną z 
serialu „Teraz albo nigdy!” 

 

Nie zapominając o amatorach 
mocniejszych wrażeń po-
większyliśmy zbiór literatury 

sensacyjnej i bardzo poczyt-
nych thrillerów. Oferujemy 
najnowszą powieść  Alex 
Kavy „Zabójczy wirus”, kil-

kanaście thrillerów medycz-
nych Robina Cooka i Micha-
ela Palmera (miedzy innymi 
„Kryzys”,  „Wstrząs” ,  
„Zabawa w Boga”) oraz 
najnowsze dzieło Stephena 
Kinga „Ręka mistrza”- zna-
komity horror a zarazem 
rewelacyjną powieść psy-
chologiczną opowiadającą 
losy Edgara Freemantle'a, 
który w wypadku samocho-
d o w y m  t r a c i  r ę k ę 
i ...równowagę psychiczną, 
później zaś za namową psy-
chologa zaczyna rysować i 
przelewać na płótno swoje 
wizje. Kiedy tragiczne dzie-
je rodziny Eastlake'ów za-
czynają wyłaniać się z mro-
ków przeszłości, nieposkro-
miona moc dzieł Freemantl-
e'a objawia swe coraz bar-
dziej przerażające i niszczy-
cielskie możliwości. 

Dla ciekawych świata pole-
camy zbiór książek podróż-
niczych: Beaty Pawlikow-
skiej „Poradnik globtrotera, 
czyli blondynka w podróży”, 
„Blondynkę na Kubie”, 
„Blondynka śpiewa w Uka-
jali”, Tonego Halika „Z ka-
merą i strzelbą przez Monte 
Grosso”, Kingi Choszcz „ 
Moją Afrykę” i „Prowadził 
nas los” oraz Roberta Ma-
ciąg „Rowerem przez Chiny, 
Wietnam i Kambodżę”. 
Oczywiście to tylko kilka 
tego typu pozycji, które po-
siadamy, nie sposób wymie-
nić ich wszystkich. 

Prawdziwą perełką, z posia-
dania której jesteśmy dumni 
jest rozchwytywany wykład-
felieton Randyego Pauscha 
„Ostatni wykład” - przemó-
wienie zapamiętałaby jedy-
nie grupka najwierniejszych 
studentów, gdyby nie to, że 
zostało ono umieszczone w 
internecie. Ostatni wykład 
pod tytułem "Jak spełniłem 
swoje marzenia z dzieciń-
stwa" błyskawicznie stał się 

W listopadzie i grudniu 2008r. w imieniu Wójta Gminy Ga-
szowice - Andrzeja Kowalczyka, podjęto następujące działa-
nia:  

 - 23 listopada 2008r. sekretarz Sabina Mańczyk brała udział 
w uroczystościach 30-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Ko-
ściele w Czernicy. 

 - 6 grudnia 2008r. kierownik Karina Stępień brała udział        
w uroczystościach otwarcia nowego boiska sportowego w 
Rydułtowach wybudowanego w ramach programu ORLIK 
2012. 

 - 8 grudnia 2008r. skarbnik Ewa Grabowska brała udział w 
konferencji samorządów gmin górniczych w Mikołowie, pt.: 
„Skutki nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego dla 
gmin górniczych”. 

 - 8 grudnia 2008r. Elżbieta Kasperzec brała udział w uroczy-
stościach X-lecia Oddziału Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Rybniku. 

- 12 grudnia 2008r. kierownik Karina Stępień brała udział        
w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów w Rydułtowach. 

- 15 grudnia 2008r. kierownik Karina Stępień brała udział        
w zgromadzeniu ogólnym Związku Gmin i Powiatów Subre-
gionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Wodzisławiu 
Śląskim. 

jednym z najchętniej oglą-
danych nagrań w serwisie 
YouTube. Bo wykład, który 
uczynił ze skromnego spe-
cjalisty od programów kom-
puterowych osobę znaną i 
podziwianą, nie był jednak 
całkiem zwykły... 

Zapraszamy panie i panów – 
pasjonatów dobrej kuchni – 
posiadamy w naszej biblio-
tece bardzo szeroki wybór 
literatury dotyczącej gospo-
darstwa domowego i goto-
wania i pieczenia (książki 
kucharskie dla dorosłych i 
dla dzieci). 

Juror „Tańca z gwiazdami” 
wspaniale gotuje! Proponu-
jemy receptury na proste, a 
jednocześnie bardzo smacz-
ne regionalne dania, przede 
wszystkim o mazurskim 
rodowodzie. Znanym potra-
wom pan Piotr nadaje nowy, 
oryginalny charakter – do 
rosołu dolewa jogurtu i do-
prawia go miętą, a lina ser-
wuje na ... niebiesko. 

Jeżeli lubią Państwo spę-
dzać zimowe wieczory z 
ciekawą książką w ręku - 
ZAPRASZAMY!!! 

B a r d z o  d z i ę k u j e m y  
wszystkim Darczyńcom, 
którzy bezpłatnie ofiaro-
wali nam książki. 

H. Białek 

dyr. GBP w Gaszowicach 

BIBLIOTEKA CZYNNA 

Poniedziałek/Środa: 9–17 

Wtorek/Piątek: 8–16 

Czwartek:  8 – 12  
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W ostatnich miesiącach 
przedstawialiśmy na ła-
mach Informatora sylwetki 
radnych reprezentujących 
nas w Radzie Gminy.  Ko-
lejną grupą samorządow-
ców którzy reprezentują 
Gminę Gaszowice są Rad-
ni Powiatowi. W tym wy-
daniu kilka słów osobie 
napisał pan Zbigniew Go-
worowski. 

Mam 39 lat, moją najbliż-
szą rodzinę tworzą: żona 
Hanna, która jest nauczy-
cielką matematyki i fizyki 
w Gimnazjum w Piecach 
oraz dwie córki - Magdale-
na (12 lat) i Patrycja            
(6 lat). Ukończyłem studia 
magisterskie na Akademii 
Wychowanie Fizycznego 
w Gorzowie Wielkopol-

skim, a podyplomowo - 
biologię, zarządzanie 
oświatą i przyrodę. 

Od urodzenia związany 
jestem z Gminą Gaszowi-
ce, najpierw jako miesz-
kaniec Łukowa Śląskiego 
a później Szczerbic. Pra-
cę zawodową rozpoczą-
łem w 1991r. jako na-
uczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Szczerbicach 
gdzie ostatnie 10 lat peł-
nię funkcję dyrektora. 

W listopadzie 2006r. zo-
stałem radnym Powiatu 
Rybnickiego, gdzie je-
stem przewodniczącym  
Komisji Współpracy Eu-
ropejskiej i Promocji.       
Z inicjatywy tejże Komi-
sji powstała w starostwie 

SYLWETKI RADNYCH POWIATOWYCH - ZBIGNIEW GOWOROWSKI 

komórka do spraw po-
zyskiwania funduszy 
zewnętrznych, w tym 
unijnych. Ludziom po-
szkodowanym przez los 
pomagam będąc człon-
kiem Komisji do spraw 
Rodziny,  Zdrowia            
i Wspierania Osób Nie-
p e ł n o s p r a w n y c h .         
W Gminie Gaszowice 

społecznie jestem wice-
przewodniczącym Gminnej 
Rady Sportu. Moje zainte-
resowania to sport, turysty-
ka górska i zoologia. 

Jako, że przed nami czas 
świąteczno-noworoczny, 
życzę mieszkańcom Gminy 
Gaszowice radości i ciepła 
rodzinnego podczas świąt 
oraz zdrowia i optymizmu 
w 2009 roku. 

Zbigniew Goworowski 

Za zdjęciach po lewej stronie od góry: 1 - podopieczni świetlicy z Piec z 
Mikołajem; 2 - uczestniczki turnieju kół gospodyń wiejskich; po prawej 
stronie od góry: 3 - drużyna SP Gaszowice po zwycięstwie w turnieju 


