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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

R OLA G OSPODARZA
DRODZY MIESZKAŃCY, dzie sprzyjał pracom
minął kolejny miesiąc. Wie- w polu. Niech każdy spojlu wróciło już z wakacji i rzy na swoje pole, a wtedy
urlopów. Inni ten beztroski będzie mógł powiedzieć
czas mają przed sobą. Trwa czy jest dobrym gospodaokres żniw. Wielu naszych rzem. Na terenie Gminy
mieszkańców zbierze plony trwają prace modernizacyjze swych zagospodarowa- no-remontowe w placównych pól. Z przykrością trze- kach oświatowych. O ich
ba jednak stwierdzić, że wie- zakresie poinformujemy
le działek na terenie naszej Państwa w kolejnym numegminy wygląda tak jakby nie rze. Trwają prace przy bumiały właściciela. Ciągle dowie i modernizacji dróg
słyszymy głosy ponaglające gminnych. Wykonano nowe
do surowego egzekwowania nawierzchnie na odcinkach
prawa w stosunku do osób, bocznej Rybnickiej, Polnej
które swoje działki zostawia- w Szczerbicach, bocznej
ją ugorem przyczyniając się Rudzkiej w Gaszowicach,
do stworzenia zagrożenia łącznik Lipowa-Dworska w
pożarowego. Straż Gminna Łukowie Śląskim , Starej,
coraz częściej odwiedza nie- Wąwozowej w Czernicy.
chlujnych mieszkańców i W najbliższym czasie przywłaścicieli działek (często są stąpimy do dalszych moderto ludzie z poza naszej gmi- nizacji zgodnie z ustalonym
ny) i mandatami przymusza przez Radę Gminy harmoich do spełnienia prawidło- nogramem. Ostatnio przewej roli gospodarza. Wygląd z n a c z y l i ś m y k o l e j n e
Gminy zależy od nas wszyst- 150.000 PLN na budowę
kich. Zdecydowana więk- chodników przy drogach
szość naszych mieszkańców powiatowych. Czekamy na
wzorowo utrzymuje porzą- działania Powiatu Rybnicdek na swoich posesjach kiego. Zbliża się koniec
i działkach. Za to należy się budowy pięknej hali sportoWam słowo - „DZIĘKUJĘ”. wo-widowiskowej przy
Okres wczesnojesienny bę- S z k o l e P o d s t a w o w e j
w Czernicy.
Na drugą część okresu urloNa zdjęciach od góry: powo - wakacyjnego życzę
1 - Uczestnicy Rajdu sa- Wszystkim mieszkańcom
mochodowego o Puchar dużo zdrowia i spełnienia
Wójta Gminy Gaszowice marzeń.

podczas postoju; 2 - Na
trasie rajdu; 3 - Dzieci
podczas występu z okazji
Dni Czernicy.

Z poważaniem
Wójt Gminy Gaszowic
Andrzej Kowalczyk
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INFORMACJA

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW

Personel Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach serdecznie
zaprasza osoby posiadające deklaracje w tut. NZOZ Gaszowice urodzone w latach 1973, 1968, 1963, 1958 i 1953
do wzięcia udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia polegającego na wykonaniu podstawowych
badań określających ryzyko zachowania na miażdżycę.
W tym celu prosimy o kontakt z rejestracją przychodni w
godzinach od 8.00 do 18.00 (tel. 0-32 – 430 55 70). Badania dotyczą osób które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u
których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu
krążenia i cukrzycy.
O.Z.

Zgodnie z obowiązującą ustawą każdy zużyty sprzęt AGD
i RTV powinien być przekazany do wyznaczonych i posiadających licencję punktów zbiórki. Klient podczas zakupu nowego sprzętu ma prawo oddania starego urządzenia tego samego typu w obiekcie handlowym, w którym
został dokonany zakup. Sklep nie prawa pobierać za to
żadnych opłat, ponieważ w cenie zakupu sprzętu jest naliczony również koszt recyklingu. Jeżeli jednak nie planujemy wymiany sprzętu a stary sprzęt chcemy wyrzucić,
powinniśmy zawiadomić o tym fakcie firmę, z którą mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci komunalnych.
Kto wbrew przepisom będzie wyrzucał zużyty sprzęt
elektryczny razem z innymi odpadami, może narazić się
na mandat.

INFORAMCJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w okresie wakacyjnym wysłał 13-cioro dzieci na kolonie i obozy letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
w tym 8-ro dzieci wyjechało w ramach akcji – „Wypoczynek
dzieci z terenów wiejskich”.
OPS

NOWA PUBLIKACJA
Już wkrótce wydana zostanie książka pana Jana Krajczoka pt. „Opowieści Rodzinne o pięknej ziemi i niezwykłych ludziach - Gaszowice, Czernica, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice”. W kolejnym numerze Informatora zamieścimy artykuł o w/w książce.
GCI
WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY
Ostatni nasiliło się zjawisko wałęsających się bez opieki
psów. Prosimy właścicieli czworonożnych pupilów o ich
zamykanie na terenie posesji. Pobyt psa w schronisku jest
płatny więc warto zwracać uwagę gdzie jest nasz pupil. GCI
SKŁADAMY WNIOSKI NA
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje,
iż od miesiąca lipca 2008r. przyjmuje wnioski o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy
2008/2009. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do
dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące na miesiąc wrzesień zostaną wypłacone do dnia 30 września br.
Zaś w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją od dnia 1 sierpnia do
30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do dnia 31 października
OPS
br.

WYCIECZKA DO CHORWACJI
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO” w Gaszowicach informuje, ze posiada wolne miejsca na wycieczkę do Chorwacji w dn. 2-8.10.2008 r. Koszt 880 zł. Informacje pod nr tel. 0324305659.

Również baterie podlegają utylizacji. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione metale ciężkie są niebezpieczne dla środowiska
gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź co gorsza na dzikie wysypisko. Wysłużone baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też należy je oddzielać od
zwykłych śmieci poprzez segregację "u źródła", czyli bezpośrednio w domu. W Referacie Ochrony Środowiska w
Urzędzie Gminy Gaszowice utworzony został punkt
zbiórki zużytych baterii. Każdy mieszkaniec naszej Gminy może przynieść i wrzucić do specjalnego pojemnika
baterie, które zakończyły już swoją żywotność. Również
w szkołach oraz w przedszkolach na terenie gminy, można zostawić baterie w specjalnie do tego celu wyznaczonych pojemnikach.
GCI

NABÓR DO CHÓRU
Lubisz śpiewać? Chcesz spędzić wolny czas na
„śpiewaczych” spotkaniach i wyjazdach? Chór Bel
Canto ogłasza nabór. Możesz dołączyć do Zespołu który regularnie odnosi sukcesy. Zapraszamy do udziału w
naszych próbach w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach w wtorki i czwartki w godzinach 17.30 - 20.00.
ZMIANA CEN BILETÓW
Rada Miasta Rybnika na wniosek prezydenta Rybnika
przyjęła nowy cennik na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie 3 stref opłat (dotychczas były dwie) oraz wprowadzenie biletów 7-dniowych i 14-dniowych. W myśl
przyjętych zmian, dotychczasowa strefa 1 stanie się
strefą 0, strefa 1 będzie obejmować gminy powiatu
rybnickiego (czyli m.in.Gaszowice), a strefa 2 pozostałe gminy (m.in. Rydułtowy), dla których usługi świadczy Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Nowy cennik obowiązuje od 1 sierpnia.
Więcej informacji i szczegółowy cennik na stronie internetowej www.ztz.rybnik.pl.
GCI
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T URNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
W dniu 06.07.2008 r. w
niedziele o godzinie 1400
odbył się II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Dyrektora Ośrodka Kultury
i Sportu w Gaszowicach.
Zawody odbyły się na boisku do siatkówki plażowej
obok ośrodka. W turnieju
uczestniczyło 12 zespołów,
które po losowaniu rozgrywały swoje mecze do
dwóch wygranych setów.
Pierwsze dwie rundy odbyły się systemem pucharowym natomiast trzy najlepsze zespoły rozgrywały
mecze między sobą. Po
zaciętej rywalizacji turniej
wygrali Kamil i Jakub Widawscy, drugie miejsce
zajęli Sławomir Sulka i
Tomasz Żok, trzecie miejsce wywalczyli Klaudiusz
Paulus i Mateusz Granieczny, na czwartym miejscu
zakończyli Michał Mrozek
i Tomasz Sobeczko,
Krzysztof Szefer i Paweł

Terenowicz , Kazimierz i
Zdzisław Lepiarczyk. Piąte
miejsce przypadło zespołom w składzie Grzegorz
Kozub i Michał Zawioła,
Piotr Berger i Bartłomiej
Grzenia, Mateusz Magiera
i Szymon Homoła, Dawid
Starzec i Mateusz Wojaczek, Łukasz Gwóźdź i
Paweł Kramorz oraz Michał Śliwa i Łukasz Szymura. Zwycięzcy otrzymali
puchary a wszyscy uczestnicy nagrody ufundowane
przez Ośrodek Kultury i
Sportu w Gaszowicach,
natomiast dla najlepszego
gracza turnieju puchar
ufundował Wójt Gminy
Gaszowice Andrzej Kowalczyk i z jego rąk
otrzymał go Najlepszy
gracz – Kamil Widawski.
Chciałbym podziękować
wszystkim zawodnikom za
udział w turnieju i zaprosić
na kolejny turniej w dniu
24.08.2008 r.
OKiS
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INFORMACJA O DOŻYNKACH 2008
Tegoroczne uroczystości rozpoczną się mszą św. w
dożynkowe odbędą się 7 kościele w Czernicy o godz.
września 2008r. na terenie 13.00. Po mszy nastąpi ustaDomu Sportu w Łukowie wienie korowodu przy staŚląskim. Gospodarzem doży- rym kościele w Czernicy i
nek gminnych będzie sołec- przejazd ulicami: Wolnotwo Łuków Śl. Organizatora- ści, Podleśną, Graniczną,
mi całej imprezy będą:
Jana, Wolności i Lipową
ku boisku w Łukowie Ślą- Wójt Gminy;
skim
- Koło Gospodyń Wiejskich Ok. godz. 15.00 rozpocznie
z Łukowa Śląskiego;
się część oficjalna a po niej
- Rada Sołecka z Łukowa część artystyczna, w której
wystąpią miejscowe zespoły
Śląskiego;
szkolne i taneczne oraz duo
- Ośrodek Kultury Zame- akordeonowe i Mirosław
czek;
Szołtysek z zespołem WE- Ośrodek Kultury i Sportu w SOŁE TRIO. Zaplecze gastronomiczne zapewnią KoGaszowicach;
ła Gospodyń Wiejskich,
- Ochotnicza Straż Pożarna z miejscowe gastronomie oraz
Łukowa Śląskiego;
klub sportowy.

- Ludowy Klub Sportowy Następne spotkania organiŁuków Śląskiego.
zacyjne zaplanowane są w
lipcu i sierpniu.
5 czerwca br. odbyło się
Natomiast uroczystości dopierwsze spotkanie Wójta i
żynkowe powiatowe w tym
Sekretarza Gminy z przedstaroku odbędą się w Gminie
wicielkami KGW, dyrektoraCzerwionka-Leszczyn y
mi ośrodków kultury z CzerOśrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na
w dniu 7 września 2008r.
nicy i Gaszowic oraz przedW związku z tym, że uroczyDNI GASZOWIC w dniach 09-10.08.2008 r.
stawicielami rady sołeckiej w
stości dożynkowe powiatowe
celu omówienia trasy koroPROGRAM:
i gminne odbędą się w tym
wodu, wyłonienia starostów
SOBOTA 9.08.2008r.
samym dniu Gmina Gaszodożynek oraz przydzielenia
wice nie będzie brała udziału
17.30 – występ zespołu „BEST SINGERS” z Powiatowego obowiązków.
w dożynkach powiatowych.
Ogniska Pracy Pozaszkolnej działający przy Gimnazjum w
Uroczystości
dożynkowe
GCI
Piecach,
19.00 – Koncert zespołu LEILA,
20.30 – zabawa taneczna z zespołem NOWI,
22.00 – pokaz ogni sztucznych.
NIEDZIELA 10.08.2008r.
16.00 – gry i zabawy dla dzieci,
17.00 - występ zespołu „BEST SINGERS” z Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej działający przy Gimnazjum w
Piecach,
19.00 – występ zespołu VOLARE,
20.30 – losowanie nagród loterii fantowej,
21.00 – dyskoteka z DJ MONIKĄ.
Podczas imprezy będzie można zakupić losy loterii cena losu
5zł. każdy los wygrywa główna nagroda rower, sprzęt AGD,
RTV oraz inne nagrody.

BADANIA JELITA GRUBEGO
Program Ministerstwa Zdrowia dotyczący wykrywania nowotworów jelita grubego. W jelicie grubym u wielu ludzi występują polipy, które uważane są za stan przedrakowy. Można je wykryć jedynie wykonując badanie endoskopowe – kolonoskopię,
polegające na oglądaniu jelita specjalnym aparatem. W trakcie
każdego badania można usunąć polipy.
Wczesne wykrycie nowotworów jelita grubego, w okresie gdy
nie dają żadnych dolegliwości, daje możliwość całkowitego
wyleczenia. Badanie wykonuje się w placówkach, które zostały
wytypowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy osób zdrowych pomiędzy 50 a 65 rokiem życia (decyduje rocznik urodzenia), które dotychczas nie brały udziału w tym programie oraz
osób poniżej 40 roku życia, których krewni chorowali na nowotwory jelita grubego. Najbliższa placówka, w której można wykonać badanie: Centrum Gastroenterologii, Wodzisław Śl. ul.
Jana Pawła II 6/8, tel. 032 7501478 w godz. od 10.00 do 16.00
(badania są wykonywane także w soboty).
O.Z.
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PIECOWISKO 2008

PODZIĘKOWANIE

Druga edycja Piecowska jest już historią, należy jednak mieć
nadzieję, że z roku na rok przegląd będzie nabierał rumieńców. Połączenie tej imprezy z Magią Rocka (nagrodą w Piecowisku jest występ na MR) może wyjść mu tylko na dobre.
Starszy kolega zza miedzy ma już ugruntowaną renomę co
powinno przyciągać co raz ciekawszych wykonawców do
eliminacyjnego "pieca". Jednak, by na wstępie nie zrobiło się
zbyt cukierkowo - mam kamyk do rzucenia. W przeciągu
tygodnia byłem na koncertach w odległych od siebie ledwo o
kilka kilometrów miejscowościach (Rydułtowy i Piece) i ten
sam widok - cienizna pod sceną. Wiadomo, że publikę ściągają gwiazdy i na ich występach jest tłum, ale dla organizatorów jak i dla występujących zespołów nie jest miłym widokiem pustka pod tą sceną... Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani sołtys Gabrieli Oślizło, którą w poczynaniach organizacyjnych wsparło Starostwo z Rybnika, Urząd Gminy Gaszowice i Karina Drobny w tegorocznej edycji wystąpiło
sześć zespołów w części konkursowej oraz gwiazdy - Apogeum i Roman Kostrzewski z Katem. O trzy przepustki do
MR rywalizowały: Bestiar, Good - Day, Atack, Uziel, Chemical Garage, Desperate Desire. Z pośród nich jury w składzie: Roman Kostrzewski, Ireneusz Loth, Bartosz Urbanowicz, Karina Drobny wybrało finalistów: Chemical Garage,
Desperate Desie i Bestiar. Bestiar i DD zaprezentowały solidne death metalowe łojenie wbijające w murawę boiska.
Zwłaszcza Bestiar przypadł mi do gustu, a grając jako pierwsi
wysoko ustawili poprzeczkę kolejnym zespołom. Podczas ich
występu przyglądałem się reakcjom jury. Rytmiczne kiwanie
głowami i przytupywanie pozwoliły przypuszczać, że trafili
w nich swoim repertuarem. Żal, że jako pierwsi grali praktycznie dla samych siebie i osób oceniających występ. Pokreślił to Kostrzewski ogłaszając wyniki. Nadmienił, że trzecie
miejsce zajął zespół, który grał, gdy jeszcze nie było publiczności. Muzycy przyjechali na przegląd, aż z Gostynia, by
pokazać swoją twórczość... trawie i kwiatkom. Pierwsze
miejsce przypadło Chemical Garage. Obycie sceniczne, swoboda i naturalna zabawa są ogromnymi atutami tego zespołu.
Swoim występem na tyle zachwycili metalowe jury, że ku
niezadowoleniu sporej grupy widowni (tej metalowej) to właśnie ich wyróżniono. Po ogłoszeniu wyników Ireneusz Loth
powiedział: - Wygrały kapele, które stanowiły całość, bez
względu na gatunek. Widać, że pracują i popełniły mało błędów, które z biegiem czasu można wyczyścić. Programy zaprezentowane przez wyróżnione zespoły stanowiły także całość zarówno muzycznie jak i artystycznie. Nie było na tym
przeglądzie złych kapel, ale od razu było widać, które nie
mają szans. Jeszcze trochę muszą popracować. Nie będę
ukrywał, ale podobnie jak publiczność z niecierpliwością
oczekiwałem na występ Kata. Moja "edukacja metalowa"
przebiegała między innymi na tym zespole. Do dzisiaj ich
płyty nie mogą porosnąć kurzem, często ich słucham. Ku
mojemu ogromnemu zadowoleniu wykonali całkiem sporo
numerów ze "starych" czasów łącznie z moją wspomnieniową "Łzą dla cieniów minionych". Od pierwszych dźwięków
publiczność naparła na barierki zmuszając ochronę do napinania mięśni, by nie poprzewracano tej zapory. Występ przeplatany był wstawkami słowno - moralizatorskimi Romana,
ale to cały on. Zresztą historyjka o człowieku, który wsiadł na
motor i "spotkał się" z tirem (tir wytrzymał - on nie) ma sens
edukacyjny…
Marek Miketa

Dziękuję organizatorom: Starostwu Powiatowemu w Rybniku,
Urzędowi Gminy Gaszowice oraz firmie Art Rock, p. K. Drobny
za organizację drugiej edycji PIECOWISKA.
Podziękowania dla sponsorów: J. Czogalla i H. Bugdol, Zarządowi LKS Dąb Gaszowice za skorzystanie z terenu boiska, ZOK
w Gaszowicach za pomoc przy porządkowaniu i przygotowaniu
imprezy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach oraz Policjantom i Straży Miejskiej. Bardzo dziękuję p. Iwonie Zientek za
opiekę medyczną w czasie trwania imprezy oraz całej Radzie
Sołeckiej za pomoc w porządkowaniu i obsłudze imprezy.
Gabriela Oślizło

PÓŁKOLONIE W SOŁECTWIE SZCZERBICE
W dniach od 07.07.2008r. do 18.07.2008r. odbyły
się zorganizowane przez radnych oraz członków rady sołeckiej półkolonie dla dzieci szkolnych i gimnazjalistów sołectwa Szczerbice. Grupa uczestników liczyła 40 osób w wieku
od 6 do 15 lat dla których organizatorzy przewidzieli wiele
atrakcji i niespodzianek. Pólkolonie rozpoczęliśmy spotkaniem z policjantem, który rozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa i zachowania się w grupie. Następne dni obfitowały w wycieczki: zwiedziliśmy punkt widokowy w Rybniku
Niewiadomiu z którego dzieci mogły podziwiać panoramę
okolicy a nawet dostrzec góry Beskidu śląskiego, oglądaliśmy jedyną w Europie szybową maszynę parową i zwiedzaliśmy zabytkowa kopalnię "Hoym". Skorzystaliśmy też z atrakcji przejażdżki wąskotorową kolejką w Rudach. Odwiedziliśmy dom państwa Piecha, w którym w czasach swojej młodości przebywał papież Jan Paweł II.
Tradycyjnie już spotkaliśmy się w leśniczówce w Suminej u
pani Janiny Kuczera, której opowiadań dzieci zawsze słuchają z wielkim zainteresowaniem, ciekawość również budzą
zbiory eksponatów i związane z nimi historie. Korzystając
z ogrodu dzieci mogły upiec kiełbaski na grilu. Miłą niespodziankę sprawili dzieciom wójt Gminy Gaszowice pan Andrzej Kowalczyk oraz sekretarz gminy pani Sabina Mańczyk obdarowując dzieci słodyczami i drobnym sprzętem
sportowym.
Wszyscy uczestnicy półkolonii korzystali kilkakrotnie z basenu krytego Fundacji Elektrowni Rybnik. Pod okiem ratowników, wychowawców półkolonii oraz młodzieży z gimnazjum
również najmłodsi uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności pływackie.
Uwieńczeniem spotkań półkolonijnych była wycieczka do
Brennej. W malowniczych i słonecznych górskich okolicach
urządziliśmy piknik z poczęstunkiem domowymi wypiekami,
oraz pieczeniem kiełbasek. Wspólne zabawy i gry sprawiały
wiele przyjemności zarówno uczestnikom jak i opiekunom
zwłaszcza, że wszystkim dopisywał wspaniały humor. Na
zakończenie półkolonii dzieci otrzymały drobny upominek
oraz uwielbiana przez uczestników pizze.
Jako organizatorzy pragniemy podziękować nauczycielom
Szkoły Podstawowej w Szczerbicach pani Gabrieli Krakowczyk, Justynie Gawrońskiej, Alicji Borkowskiej, Iwonie Witkowskiej, Ewie Anderskiej za opiekę nad dziećmi w czasie
półkolonii, Urzędowi Gminy Gaszowice oraz naszym sponsorom, którzy po raz kolejny wspomagają nasze inicjatywy.
Radni oraz Rada Sołecka Sołectwa Szczerbice.
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J UNIORZY M ŁODSI LKS „Z AMECZEK ” C ZERNICA
Juniorzy przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczęli na
hali OKiS-u podczas ferii zimowych.

gotowawczym nadszedł czas
na rozgrywki ligowe. Do rozegrania zostało 12 spotkań.
Ponieważ w naszej lidze wraz
z nami zgłoszonych było 7
Wraz z juniorami z Łukowa
drużyn, trzeba było rozegrać z
uczestniczyli w zajęciach 3
każdą z nich mecz i rewanż.
razy w tygodniu. Po feriach
treningi zostały przeniesione na Była to bardzo dobra i wysale gimnastyczną w Piecach równana grupa. Uczestniczyły
gdzie już sami Juniorzy z Czer- w niej m.in. takie drużyny jak
nicy trenowali 2 razy w tygo- Pietrowice, Syrynia czy Lydniu. Przy polepszeniu się wa- ski.
runków atmosferycznych zajęOstatecznie zostaliśmy micia odbywały się już na boisku
strzami Ligi Juniorów Młodw Czernicy. Treningi odbywaszych. Rozegraliśmy 12 społy się od 2-3 razy w tygodniu
tkań, wygrywając 11, prowaplus mecz kontrolny. Mecze
dząc w tabeli z 9 punktową
kontrolne rozgrywaliśmy zaprzewagą nad drugim miejrówno z Łukowem jak i Gaszoscem.
wicami i Szczerbicami. Udało
nam się także rozegrać sparing Bardzo cieszymy się z osiąz Dzimierzą i RKP Rybnik gniętego sukcesu.
(rocznik 1994). Po intensywnie
P.Bugdol
przepracowanym okresie przy-

R AJD S AMOCHODOWY
13 lipca w ramach „Dni Czernicy”odbył się II rajd samochodowy
o puchar Wójta Gminy. Walka
odbyła się na trasach zlokalizowanych w Łukowie Śl., Piecach i
Czernicy. W rajdzie startowało 25
załóg. Zwyciężyła załoga Tomasz
Sanecznik, Judyta Sanecznik samochodem Suzuki Swift. Fundatorem okazałych pucharów byli
sołtysi naszej gminy, kierownictwo Urzędu Gminy, przewodniczący Rady i prezes GŻKIOR.
Nagrody dla uczestników ufundował starosta rybnicki – p. D. Mrowiec. Zawody zakończyły się bezpiecznie, dostarczając wielu emocji licznie zgromadzonym widzom. Dziękujemy głównym organizatorom: prezesowi p. Salwiczkowi i członkom automobilklubu
Ślązak – Rydułtowy za przeprowadzenie zawodów. Dziękujemy
członkom OSP Czernica, Łuków
Śl, Gaszowice, Rydułtowy oraz
Komendantowi Gminnemu p.
Kaspercowi za zabezpieczenie
trasy. Dziękujemy policjantom z
sekcji ruchu drogowego Komendy
Miejskiej Policji z Rybnika.

Ś WIETLIKOWE
P ÓŁKOLONIE

W czerwcu i lipcu 2008r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
27.06 - druga edycja imprezy muzycznej pn. Piecowisko, na boisku w
Piecach;
3.07 - spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6.07 - Turniej Siatkowej Piłki Plażowej na boisku OKiS Gaszowice;
7.07 - spotkanie robocze z sołtysami;
9.07 - spotkanie w Łukowie Śląskim w sprawie organizacji dożynek;
10.07 - spotkanie z dziećmi przebywającymi na półkoloniach zorganizowanych przez Radę Sołecką i radnych ze Szczerbic;
13.07 - festyn z okazji Dni Czernicy podczas którego odbył się rajd
samochodowy ulicami Piec, Czernicy i Łukowa Śl.;
16.07 - spotkanie z przedstawicielem Vattenfall w sprawie nowych
umów dot. modernizacji oświetlenia ulicznego;
17.07 - spotkanie z firmą OMEGA TERM z Rybnika w sprawie ograniczenia niskiej emisji;
22.07 - spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach zorganizowanych przez Radę Sołecką Czernicy i Łukowa Śl.;
23.07 - spotkanie z dziećmi przebywającymi na półkoloniach zorganizowanych przez Radę Sołecką z Piec oraz radnych z Gaszowic;
25.07 - uroczystości z okazji Święta Policji na rybnickim rynku.

TEREN REKREACYJNY W
SOŁECTWIE SZCZERBICE

gdzie koncentrować się może
życie społeczne oraz kulturalne.

W dniach 14-25 lipca 2008r. w
Piecach
odbyły się
„Świetlikowe wakacje”. Podczas 2 tygodni grupa piecowskich świetlików spotykała się
na świetlicy i placu zabaw
gdzie rozegrane zostały różne
turnieje oraz gry i zabawy.

Zrealizowano już kolejną inwe- W ten sposób stworzona zostastycję na obiekcie przy Szkole ła odpowiednia baza do rozwoPodstawowej w Szczerbicach.
ju i udoskonalenia umiejętności
Obecny projekt obejmował zakup ruchowych. Pojawiła się możlii instalację elementów ścieżki wość wzbogacenia oferty rekrezdrowia, doposażenie placu za- acyjnej dla całych rodzin,
a zwłaszcza najmłodszych
baw, a także małej architektury.
mieszkańców wsi. Projekt w
Nieruchomość na której zrealizo- 50% finansowany jest z PrograDzieci pojechały również na wana została inwestycja spełnia
mu Odnowy Wsi Wojewódzkilka wycieczek: Do Mini ZOO funkcję swoistego centrum wsi,
twa Śląskiego.

w Bukowie, na pływalnię w
Gorzycach, na Marklowicki
plac zabaw czyli „Tropikalną
Wyspę” oraz do sumińskiej
Leśniczówki gdzie wspólnie
piekły kiełbaski. Nie obyło się
również bez wizyty w kinie a
także lodów na rybnickim rynku. Mimo tego, że pogoda nie
zawsze dopisywała z twarzy
dzieci nie znikały słoneczne
uśmiechy. Codziennie otrzymywały słodkie niespodzianki i
napoje, a na zakończenie panie
z KGW Piece przygotowały
przepyszne ciasto. Za wszystko
Piecowskie Świetliki bardzo
dziękują!!! Szczególne podzięJuż dzisiaj zapraszamy wszystkich kowania dla Grzegorza Kozub
na rok 2009, kiedy kolejna edycja z tutejszego Gimnazjum za
rajdu odbędzie się w ramach „Dni pomoc w zorganizowaniu i
przeprowadzeniu imprezy.
Gaszowic”.
Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk

Z K ALENDARZA W ÓJTA

Świetlica Piece

DNI CZERNICY - podsumowanie
Ośrodek Kultury „Zameczek” w
Czernicy wraz z Radą Sołecką i
organizacjami działającymi na
terenie Czernicy bardzo dziękuje,
wszystkim, którzy mimo deszczowej pogody, wspólnie bawili
się na festynie zorganizowanym
w dniu 13 lipca - Dzień Czernicy
„Wspomnienie lat 60, 70 -tych”.
Pomimo ulewnego deszczu i
bardzo silnego wiatru, festyn
rozpoczął się rozdaniem nagród
wyścigu samochodowego, po
nim wystąpił zespół wokalny
„Znak pokoju”, „Jutrzenka”,
zabawy dla dzieci poprowadził
Marek Biesiadny. Pokaz mody
lat 60-70 tych przygotowała
młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Sari” z Żor, konkurs wiedzy
o Czernicy pokazał, że jednak

mieszkańcy wiele wiedzą na
temat miejscowości, w której
mieszkają, można też było
zobaczyć wystawę zdjęć Czernicy i Straży Pożarnej. Jako
gwiazda wieczoru wystąpił
ELVIS PRESLEY PROJECT
(z Łodzi). W strugach deszczu
można było posłuchać przepięknego wykonania ballad i
Rock & Roll Elvis’a Presley’a.
Na koniec imprezy deszczową
zabawę taneczną poprowadził
DJ SEBI. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
organizację festynu dziękujemy
sponsorom: Firmie OPA ROW,
Urządzeń Pożarowych Korus,
p. Czesławowi Migacz, firmie
Kaczmarczyk, p. Urszuli i Michałowi Kozłowskim, firmie
UNISTER. Do zobaczenia w
przyszłym roku ♫♪♫♪. Zameczek
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Na zdjęciach lewa strona od góry: 1 - Piecowskie Świetliki na „Tropikalnej Wyspie” 2 - Piecowisko 2008; prawa strona od góry: 3 - Uczestnicy półkolonii ze
Szczerbic na wycieczce w Brennej; 4 - Mistrzowski zespół juniorów młodszych
LKS-u Zameczek Czernica.

S YLWETKI R ADNYCH - H ENRYK F ABISZ
Fabisz Henryk – emerytowany nauczyciel, radny Samorządu Terytorialnego w Gminie Gaszowice.
Urodzony 2 września 1946
roku w Świerklanach Górnych. Wiedzę zdobywał w SP
Świerklany Górne, w LO w
Żorach, na uczelniach: SN
Racibórz i AWF Kraków.
40 letni okres pracy jako nauczyciel rozpoczął w SP Rój
a po przeniesieniu służbowym pracował w SP Gaszowice.
Już od czasów szkoły podstawowej aktywnie uczestniczył
w działaniach na rzecz sportu
szkolnego. Początkowo jako
zawodnik SKS i AZS a później jako nauczyciel wf i
działacz społeczny w Szkolnym Związku Sportowym. W

okresie działalności
Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej był jego
członkiem organizując
„Turnieje Wsi” w Gminie
Gaszowice. Był również
założycielem Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego w Gaszowicach,
pełniąc społeczną funkcję
Sekretarza oraz Gminnego Organizatora Sportu
Szkolnego. Przez wiele
kadencji SZS był delegatem na kolejnych Zjazdach
Wojewódzkich SZS współuczestnicząc w działaniach
na rzecz kultury fizycznej i
sportu dzieci i młodzieży w
Polsce.

rzecz sportu otrzymał wiele nagród wyróżnień i odznaczeń. Wychowawca
wielu
uczniówsportowców, którzy rozsławiali Gminę Gaszowice
uczestnicząc w zawodach
Za pracę jako nauczyciel
sportowych, zdobywając
wf, wychowawca, za osiączołowe miejsca w wojegnięcia w sporcie szkolwództwie i kraju.
H.F.
nym, za pracę społeczną na

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W 2006 roku zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące "Populacyjny program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy" i "Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka
piersi". Na stronach internetowych www.rakszyjki.org oraz
www.raksutka.org kobiety
znajdą praktyczny poradnik na
temat profilaktyki, a pod hasłem "Gdzie się badać" listę
adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów
podpisanych z NFZ.
GCI
Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140
Faks: (32) 43 27 141
E-mail: gcigaszowice@wp.pl

