
Szanowni  Mieszkańcy  

Gminy Gaszowice,  

w grudniu 2015 r. minął rok 

od czasu kiedy otrzymałem 

od Państwa kredyt zaufania 

i został mi powierzony 
urząd Wójta Gminy Gaszo-

wice. Rok 2015 był dla mnie 

bardzo intensywnym okre-

sem. Był to czas, w którym 

łączyłem „naukę” z tym, co 

dla gminy bardzo ważne, 

czyli rzeczywistą realizacją 

inwestycji mających na celu 

rozwój Naszej Małej Ojczy-
zny. Uważam, że był to rok 

solidnej pracy i większość 

planów udało Nam się zre-

alizować. 

Powstała Strategia Rozwoju 

Gminy – dokument istotny 
z punktu widzenia przyszło-

ści Naszej Gminy, a także 

możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych. 

Wspólnie z Gminą Jejkowi-
ce i Miastem Pszów wstąpi-

liśmy w szeregi Lokalnej 

G r u p y  D z i a ł a n i a 

„LYSKOR”, dzięki czemu 
możemy liczyć na pojawie-

nie się kolejnych środków 

europejskich. Wynikiem 

wstąpienia do Stowarzysze-
nia Gmin Dorzecza Górnej 

Odry, czyli Euroregionu 

Silesia, jest pozyskanie part-

nera jakim jest czeskie mia-

steczko Litultovice, z któ-
rym wspólnie zamierzamy 

realizować projekty z za-

kresu kultury i sportu.  

W wyniku konkursu prze-

prowadzonego przez Nasz 

Urząd, wybrane zostało 

logo Naszej Gminy. 

2015 był rokiem, w którym 

musieliśmy sprostać także 

innym wyzwaniom, takim jak 
zmiany w systemie gospoda-

rowania odpadami komunal-

nymi (tj. wydzielenie frakcji 

popiołu). Działania te miały 
zapobiec znacznej podwyżce 

opłat „za śmieci”.  

By sprostać obowiązującym 

przepisom musieliśmy prze-

budować część klas lekcyj-

nych na oddziały przedszkol-

ne w ZSP w Szczerbicach.  

W dalszym ciągu dużą niewia-

domą  stanowi przyszłość 

Regionalnej Drogi Pszczyna-

Racibórz, która ma przebie-

gać przez Czernicę. Rok 2016 
ma być rokiem, w którym 

powinna zapaść decyzja w 

jakim kierunku pójdziemy. 

W obecnym roku możemy 

już pochwalić się pierwszymi 

sukcesami. Wniosek Gminy 

Gaszowice znalazł się na wy-

sokiej pozycji na liście rankin-

gowej „Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 

2016-2019”, dzięki czemu 

otrzymamy  dofinansowanie 

na przebudowę ulicy Sobie-

skiego łączącej ulice Wolno-
ści i Powstańców w Czernicy. 

Teren ten zostanie uporząd-

kowany i powstanie droga z 

kanalizacją deszczową wraz z 
oświetleniem. Pozytywnie 

także rozpatrzono nasz wnio-

sek o przekazanie używanego 

samochódu typu transporter, 
na potrzeby Zakłady Obsługi 

Komunalnej. Samochód jest 

już na miejscu i powinien 

jeszcze przez parę dobrych 

lat służyć Naszej Gminie. W 
ostatnich dniach złożono w 

Urzędzie Marszałkowskim 

wniosek o dofinansowanie 

budowy boiska wielofunkcyj-
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ZEBRANIA SOŁECKIE 
Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Ga-

szowice odbędą się w następujących terminach: 

 1 luty 2016 r. godz. 18.00, 
Gaszowice – OKiS, ul. Rydułtowska; 

 2 luty 2016 r. o godz. 18.00, 

Łuków Śląski  – Dom Sportu, ul. Lipowa; 

 3 luty 2016 r. godz. 18.00,  

Szczerbice –  Budynek OSP, ul. Radoszowska; 

 4 lutego 2016 r. godz. 18.00, 

Czernica – OK Zameczek, ul. Wolności; 

 5 luty 2016 r. godz. 18.00, 

Piece – Gimnazjum, ul. Rydułtowska. 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebra-

niach.         UG 

nego przy SP w Czernicy. 

Środki zewnętrzne na to 

przedsięwzięcie są niezbęd-

nym elementem, aby doszło 

do realizacji tego zadania. 

Mamy wiele planów na ten 
rok, a o ich realizacji będzie-

my Państwa systematycznie 

informować.  

W tym miejscu, chciałbym 

podziękować wszystkim, któ-

rzy mnie wspierali przez ten 
pierwszy rok pracy. Dziękuję 

Naszym mieszkańcom za 

wyrozumiałość, Panu Staro-

ście, radnym, sołtysom oraz 
radom sołeckim za owocną 

współpracę. Wszystkim orga-

nizacjom działającym na na-

szym terenie za ich zaangażo-

wanie w życie Gminy Gaszo-
wice oraz pracownikom 

Urzędu i jednostek gminnych 

za ogromną pomoc w realiza-

cji planów. 

Z poważaniem, Wójt Gminy 

Gaszowice - Paweł Bugdol 



KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 
Obowiązek właściciela nie-

ruchomości 

Numer domu ma być 

umieszczony w widocznym 

miejscu! Właściciele nieru-

chomości zabudowanych lub 

inne podmioty uwidocznione 

w ewidencji gruntów i bu-

dynków, które takimi nieru-

chomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w 

widocznym miejscu na ścia-

nie frontowej budynku ta-

bliczki z numerem porządko-

wym. 

Wyposaż dom w dzwo-

nek lub domofon 

Ułatwieniem przy kontak-

tach z Państwem będzie 

również wyposażenie bu-

d y n k u  m i e s z k a l n e g o             

w dzwonek lub domofon. 

Ma to szczególne znaczenie 

kiedy na terenie nierucho-

mości swobodnie biegają 

czworonogi, wtedy warto 

by dzwonek lub domofon 

zainstalować na bramce 

wejściowej na nierucho-

mość. Ponadto często będąc 

w oddalonych od drzwi wej-

ściowych częściach domu, 

nie słyszymy pukania do 

drzwi. 

Powyższe kwestie mają 

szczególne znaczenie dla 

wszelkich służb pracujących 

w terenie, które muszą 

szybko, skutecznie i bez-

piecznie komunikować się z 

mieszkańcami – służba zdro-

wia, poczta, straż pożarna, 

policja, pogotowie energe-

tyczne, sołtys itd. 

Chyba nikt z nas nie lubi pod-
czas spaceru omijać psich 

odchodów czy martwić się     

o bezpieczeństwo dzieci ba-

wiących się w piaskownicach. 
A jednak wciąż wielu właści-

cieli psów nie sprząta po 

swoich pupilach i dziwi się 

tym, którzy to robią. 

Rada Gminy Gaszowice w 

regulaminie utrzymania po-
rządku i czystości, ustaliła 

obowiązki dla osób utrzymu-

jących zwierzęta domowe. Jak 

większość polskich gmin nało-
żyła na właścicieli psów nakaz 

sprzątania po swoich pupi-

lach. Nieprzestrzeganie tego 

nakazu może skończyć się 

koniecznością zapłacenia 

mandatu w wysokości nawet 

500 zł. 

Wciąż wielu właścicieli psów 

nie zdaje sobie sprawy z tego, 

że to oni, a nie władze gminy, 

mają obowiązek sprzątania 

po swoich pupilach. 

Pomijając  kwestie wysokiej 
kary, a także te czysto este-

tyczne, warto mieć na uwa-

dze fakt, że w kale zwierzę-

cym znajdują się bakterie i 
pasożyty wywołujące groźne 

dla zdrowia choroby. 

Psy i koty często zostawiają 

zabrudzenia w miejscach,       

w których bawią się małe 

dzieci (np. na placach zabaw), 
narażając je w ten sposób na 

zachorowanie. 

Psie odchody należy wyrzucić 
do najbliższego kosza na 

śmieci albo kontenera. 

Na woreczki przeznaczone 

do zbierania nieczystości po 

pupilu można wykorzystać 

pozostałe po zakupach toreb-
ki, albo kupić specjalne w 

s k l ep i e  zo o l o g i c zn ym 

(najtańsze kosztują ok. 7 zł za 

60 sztuk). Dostępne są  nie 
tylko ekologiczne torebki, ale 

również łopatki, rękawiczki  

i zbieraczki, dzięki którym 

możemy zachować maksy-

malny poziom higieny. 

Bądźmy świadomymi i odpo-
wiedzialnymi właścicielami 

SPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU 

nież odśnieżyć i zlikwidować 

lód z bramy i podwórza swo-

jej posesji, a także usunąć 

sople i zwały śniegu z dachu 

budynku i zabudowań gospo-

darczych znajdujących się na 

jego terenie. Odgarnięty śnieg 

powinno się składować w 

miejscu, w którym nie powo-

dowałby zakłóceń w ruchu 

pieszych i samochodów. 

Jeżeli na nieodśnieżonym 

chodniku przylegającym do 

nieruchomości poślizgnie się 

pieszy i np. złamie nogę, może 

żądać odszkodowania od wła-

ściciela nieruchomości. 

Odśnieżanie dróg gmin-

nych 

Podobnie jak w poprzednich 

sezonach drogi na terenie 

Gminy Gaszowice będą utrzy-

mywane „na biało”, a miejsca 

niebezpieczne tzn. podjazdy, 

zakręty, skrzyżowania będą 

posypywane mater ia łem 

uszorstniającym. W sytuacjach 

awaryjnych zostanie użyta sól 

przemysłowa, a także wynaję-

ODŚNIEŻANIE 

Odśnież chodnik 

Właściciele nieruchomości 

zapewniają utrzymanie czysto-

ści i porządku przez uprząt-

nięcie błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z chod-

ników położonych 

wzdłuż nieruchomo-

ści, przy czym za taki 

chodnik uznaje się 

wydzieloną część 

drogi publicznej słu-

żącą dla ruchu pie-

szego położoną bez-

pośrednio przy grani-

cy nieruchomości. 

Ponadto należy rów-
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psów. Dajmy dobry przykład innym 

psim opiekunom. Być może kiedy ci, 
którzy nie czują potrzeby sprzątania 

po swoim czworonogu będą w zde-

cydowanej mniejszości, wstydem dla 

nich stanie się lekceważenie tego 

obowiązku. 

Pilnuj swojego psa ! 
Przypominamy, że to na właścicielu 

czworonoga, spoczywa odpowie-

dzialność za swojego pupila. Jeżeli 

nie zostaną zachowane odpowied-

nie środki ostrożności przy trzy-

maniu psa, o czym mowa w art. 77 

Kodeksu Wykroczeń, możemy 

liczyć się z prawnymi i finansowymi 

konsekwencjami. Nasze zaniedba-

nia mogą prowadzić do tragicznych 

skutków dla osób postronnych i 

innych zwierząt. 

Dlatego zalecamy stosowanie się 

do następujących rad: 

- właściwe zabezpieczanie psa na 

terenie nieruchomości, 

- nie wypuszczanie psa bez opieki, 

- w trakcie spaceru trzymanie psa 

na smyczy, a psy szczególnie nie-

bezpieczne należy dodatkowo za-

bezpieczyć kagańcem, 

- nie należy zwalniać psa ze smyczy 

w miejscach publicznych, 

- należy obowiązkowo szczepić psy 

przeciwko wściekliźnie. 

PODZIĘKOWANIA 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DAR-

CZYŃCOM, KTÓRZY WSPARLI 

NASZ KIERMASZ BOŻONARO-

DZENIOWY, RODZICOM GIM-

NAZJALISTÓW - ZA POMOC W 

ZORGANIZOWANIU GO ORAZ 

WSZYSTKIM, KTÓRZY NAS OD-

WIEDZILI 

Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Ślą-

skiej w Piecach z opiekunami 

ty zostanie dodatkowy sprzęt dro-

gowy. 

Koordynatorami odśnieżania w 

poszczególnych sołectwach są sołty-

si, a całej akcji Zakład Obsługi Ko-

munalnej w Gaszowicach (tel. 32 

4305463). 



SP Czernica: Malcharczyk 

Alicja, Tomeczek Sandra, 

Święty Sonia, Żuchowicz San-

dra, Śmietanka Tomasz, 

Szmajduch Filip, Rakus Daniel, 

Hoszek Jakub (op. Zenobia 

Mrozek) 

SP Gaszowice: Piejak Zofia, 

Holesz Natalia, Buczek Magda-

lena, Franosz Aleksandra, Pie-

korz Dominik, Ogon Rafał, 

Czogalla Jacek, Czernik Mate-

usz (op. Dorota Bienek oraz 

Łukasz Wojaczek). Wszyscy 

zawodnicy otrzymali pamiąt-

kowe medale, dla szkół ufun-

dowano dyplomy i medale. 

Gratulujemy! 

Drużyny, które zajęły zwycię-

skie miejsce będą reprezento-

wały naszą gminę na zawodach 

powiatowych. 

Organizator, Zenobia Mrozek 

W sobotę 5 grudnia na boisku 

w Piecach odbył się coroczny 

tradycyjny mecz barbórkowy. 

Zmierzyły się w nim drużyny 

GKS Dąb Gaszowice i OLD 

STARS Gaszowice. W druży-

nie Dębu wystąpili zawodnicy 

drugiej drużyny Dębu wystę-

pującej w klasie "B" oraz junio-

rzy naszego zespołu. Przeciw-

nikami byli zawodnicy, którzy 

w przeszłości reprezentowali 

barwy Dębu Gaszowice, a 

teraz grają w innych klubach 

albo zakończyli kariery.  

Tegoroczny mecz był jubile-

uszowy, dlatego też miał nie-

zwykłą otoczkę. Przed spotka-

niem zagrała orkiestra KWK 

Rydułtowy-Anna, a zgroma-

dzeni zawodnicy zostali powi-

tani przez prezesa klubu oraz 

Wójta Gminy Gaszowice, 

który wręczył pamiątkową 

statuetkę z okazji zdobycia 

Pucharu Polski Podokręgu 

Racibórz na ręce kapitana 

naszej drużyny. Byli piłkarze 

oraz działacze Dębu Gaszowi-

ce otrzymali pamiątkowe ko-

szulki OLD STARS Gaszowice 

w barwach, w jakich obecnie 

występują 

zawodnicy 

I i II druży-

ny GKS-u 

w roz-

grywkach 

p i ł k a r -

skich. Do-

d a t k o w o 

p r z e d 

m e c z e m 

r o b i o n o 

z d j ę c i a 

wszystkim, 

k t ó r z y 

otrzymali 

koszulki, a 

p ó ź n i e j 

wykonano 

zdjęcie grupowe byłych i obec-

nych zawodników i działaczy 

klubu. 

Punktem kulminacyjnym był 

wspomniany wcześniej mecz 

GKS Dąb Gaszowice - OLD 

STARS Gaszowice. Spotkanie 

w pierwszej połowie było do-

syć wyrównane i obfitowało w 

sytuacje bramkowe z obu 

stron. Pierwszą bramkę zdoby-

ła drużyna OLD STARS. Do 

wyrównania doprowadził z rzu-

tu karnego Stefan Jezusek, ale 

jeszcze przed przerwą "goście" 

ponownie wyszli na prowadze-

nie. Do przerwy wynik 2:1 dla 

OLD STARS. Po zmianie stron 

w drużynie Dębu Gaszowice 

doszło do kilku zmian i wprowa-

dzeni zostali juniorzy. To było 

od razu widoczne, gdyż prze-

ciwnicy uzyskali przewagę i zdo-

byli kolejne bramki. Przed koń-

cem spotkania drugiego gola dla 

40 MECZ BARBÓRKOWY 

li uprzednio 

przeze mnie 

przeszkoleni 

uczniowie kl. 

VI. Spisali się 

znakomic i e . 

Po zaciętych 

pojedynkach 

rozegranych 

na bardzo 

wysokim po-

ziomie klasyfi-

kacja przed-

stawia się następująco: 

Dziewczęta: I miejsce - SP 

Czernica (85 pkt), II - SP Ga-

szowice (76 pkt) 

Chłopcy: I miejsce - SP Ga-

szowice (85 pkt), II miejsce 

SP Czernica (78 pkt).  

Składy reprezentacji stanowili 

następujący uczniowie: 

MISTRZOSTWA GMINY W TENIS IE STOŁOWYM 

16 grudnia 2015 r. jak co 

roku zorganizowałam w na-

szej szkole zawody gminne w 

tenisie stołowym. Wzięły w 

nich udział po dwie cztero- 

osobowe drużyny z SP w 

Gaszowicach oraz SP Czerni-

ca. Rozgrywki przeprowa-

dzono systemem „każdy z 

każdym”. Rolę sędziów pełni-
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Z PIOSENKĄ I TAŃCEM 

PO EUROPIE 
 

W ramach dodatkowych zajęć 

o krajach Unii Europejskiej, 

które prowadzi Pani Katarzyna 

Pawlusek, dziewczynki  z gru-

py Słoneczka i Pszczółki poje-

chały do Centrum Kulturalno- 

Edukacyjnego w Czerwionce-

Leszczynach na XIII Powiato-

wy Przegląd Dla Przedszkola-

ków "Z piosenką i tańcem po 

Europie". Dziewczynki zatań-

czyły kankana - reprezentując 

Francję. Dziękujemy Pani ku-

charce Danucie Boczek oraz 

Pani Katarzynie Łata za uszycie 

spódniczek. Dziękujemy rodzi-

com, którzy wspierali  na miej-

scu swoje pociechy. A małym 

artystkom dziękujemy za 

wspaniały występ i serdecznie 

gratulujemy. 
Katarzyna Pawlusek Przedszkole 

"Bajkowe Wzgórze" w Czernicy 

Dębu zdobył Przemysław Sznaj-

der. Dla OLD STARS trafiali m. 

in. Tomek Sobeczko i Marian 

Otlik. Mecz zakończył się wyni-

kiem 5:2 dla OLD STARS Ga-

szowice, jednak nie wynik jest 

tu najważniejszy, a wspólne spo-

tkanie zawodników, kibiców i 

byłych piłkarzy oraz możliwość 

wspólnego zagrania w piłkę. 

Galeria z meczu na stronie in-

ternetowej nowiny.pl. 



OGŁOSZENIE 

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając posta-

nowienia art. 24 ust. 7  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)   

informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na 

sesji w dniu 29.12.2015 r. z dniem 03 marca 2016 r, wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie 

gminy Gaszowice od 03 marca 2016 r. do dnia 02 marca 2017 r. 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 03 marca 2016 r. do dnia 02 marca 2017 r. (w złotych): 

1Do cen i stawek opłat netto określonych w  tabeli w kol. 3,  doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.  

Tabela 2. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni , 

na okres od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 2 marca 2017 r. 

1Do cen i stawek opłat netto określonych w  tabeli w kol. 3,  doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.  
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LP  Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie  Cena/stawka Jednost-

ka miary  
netto1 brutto 

0 1 2 3 4 5 

1  Grupa 1 

gospodarstwa domowe 

i pozostali odbiorcy usług skanalizowani  

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

7,41 8,00 zł/m3 

2) stawka opłaty abonamen-

towej 

2,78 3,00 zł/odbiorcę/

miesiąc 

2 Grupa 2 

gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług skanalizowani 

odprowadzający ścieki za pośrednictwem przydomowych przepom-

powni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na ich 

koszt 

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

7,41 8,00 zł/m3 

3 Grupa 3 

gospodarstwa domowe nieskanalizowane odprowadzające ścieki o 

charakterze bytowym 

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

7,41 8,00 zł/m3 

4 Grupa 4 

gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług nieskanalizowani 

odprowadzający ścieki charakteryzujące się dużym ładunkiem zanie-

czyszczeń 

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

  

11,57 12,50 zł/m3 

5 gospodarstwa domowe nie posiadające wodomierzy ani też urzą-

dzeń pomiarowych służących do pomiaru ilości odprowadzonych 

ścieków 

1) stawka opłaty za odpro-

wadzanie ścieków 

22,23 24,01 zł/osobę/

miesiąc 

6 Grupa 5 

gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług nieskanalizowani 

odprowadzający ścieki charakteryzujące się dużym ładunkiem zanie-

czyszczeń – przekroczenia pH 

1) cena 1m3 odprowadza-

nych 

ścieków 

13,42 14,49 zł/m3 

7 Grupa 6 

gospodarstwa domowe częściowo skanalizowane odprowadzające 

ścieki o charakterze bytowym z kosztem dowozu 

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

13,89 15,00 zł/m3 

 Grupa 7 

odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe  

1) cena 1m3 odprowadza-

nych ścieków 

7,41 8,00 zł/m3 8  

2) stawka opłaty abonamen-

towej 

2,78 3,00 zł/odbiorcę/

miesiąc 

Wyszczególnienie  stawka  Jednostka miary  LP  

netto1 brutto 

1. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej 

wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych 

0,029 0,031 Stawka opłaty w zł / za 1% 

przekroczenia / m3 



że zostały w całości skonsu-

mowane już następnego dnia. 

Wszyscy  z niecierpliwością 

Od 1 stycznia br. na terenie Gminy 

Gaszowice rozpoczynają swoją dzia-

łalność funkcjonariusze Straży 

Gminnej z Lysek. Tym samym nasza 

Gmina zakończyła współpracę z 

Strażą Miejską z Rydułtów. Nowo 

zawarte porozumienie, jest korzyst-

ne dla naszej gminy, gdyż pozwala 

na realne oszczędności w budżecie 

gminy, a także funkcjonariusze ly-

seckiej Straży Gminnej posiadają 

spore doświadczenia w zakresie 

problemów jakie występują na tere-

nach wiejskich. 

Składamy serdeczne podziękowania 

Strażnikom Miejskim z Rydułtów za 

dotychczasową wieloletnią owocną 

współpracę na rzecz bezpieczeń-

stwa i porządku na terenie Gminy 

Gaszowice. 

którzy zakwalifikowali się do 

finału (w kolejności zajmowa-

nych miejsc): Patrycja Gowo-

rowska, Mateusz Cichos, Mo-

nika Mazurek, Paulina Łuko-

szek, Marta Gawliczek. 

Uczniowie klas drugich, któ-

rzy zakwalifikowali się do 

finału (w kolejności zajmowa-

nych miejsc): Bianka Korbel, 

Natalia Pypeć, Karolina Szulc, 

Paulina Kieś, Agata Oślizło. 

Uczniowie klas trzecich, któ-

rzy zakwalifikowali się do 

finału (w kolejności zajmowa-

nych miejsc): Aleksandra La-

zar, Paulina Wojaczek, Da-

mian Obiegała, Martyna Ban-

nert, Robert Zdrzałek. 

Już po raz dwunasty w Gim-

nazjum im. Ziemi Śląskiej w 

Piecach odbył się konkurs 

ortograficzny, którego zwy-

cięzca otrzyma tytuł MI-

STRZA ORTOGRAFII 20-

15/2016. W pierwszym etapie 

uczestniczyło trzydziestu czte-

rech uczniów w trzech kate-

goriach wiekowych. Ich zada-

niem było napisanie dyktanda. 

Osoby, które zakwalifikowały 

się do finału, będą miały do 

wykonania test sprawdzający 

wiedzę i umiejętności orto-

graficzne i interpunkcyjne. 

Oto wynik i konkursu. 

Uczniowie klas pierwszych, 

Dla wszystkich uczestników 

konkursu zakupiono słodkie 

niespodzianki ze środków 

Rady Rodziców. 

Dziękuję gimnazjalistom za 

udział w „Ortograficznej corri-

dzie”, podczas której dzielnie 

walczyli z bykami – błędami 

ortograficznymi. Gratuluję 

tym, którym udało się wygrać 

tę walkę i zakwalifikować do 

finału. Kto zostanie MI-

STRZEM ORTOGRAFII 20-

15/2016? W maju poznamy 

zwycięzcę. 

Beata Małek, organizator konkursu  

NOWA STRAŻ GMINNA 

XI I SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  

9 stycznia 2016 r. od godz. 

9.00 na sali gimnastycznej przy 

SP im. H. M. Góreckiego 

trwały rozgrywki tenisa stoło-

wego, który zorganizowałam i 

poprowadziłam już po raz 

drugi. Tym razem frekwencja 

uczestników była jeszcze 

większa. Patronat nad turnie-

jem objął  jak zawsze wspiera-

jący nas wójt  Paweł Bugdol, 

który ufundował 6 pięknych 

pucharów, po 3 dla każdej 

kategorii. Medale ufundował 

radny Piotr Górecki. W za-

wodach wzięło udział 12-u 

amatorów tenisa stołowego w 

kategorii powyżej 40-tu lat i 

12-tu w kategorii poniżej 40  

lat. Wszyscy to mieszkańcy 

III miejsce: Mandrysz Marek 

Czernica. 

Kategoria „40 (+)” I miejsce 

Niedobecki Wincenty Czer-

wionka, Piecowski Jan Szczer-

bice, III miejsce Gawełczyk 

Mirosław Szczerbice. 

W nagrodę każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy medal a 

najlepsi odebrali puchary. 

Wszystkim sportowcom gra-

tulujemy!     Z. Mrozek  

I I NOWOROCZNY TURNIE J TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY GASZOWICE 

naszej gminy zarówno rodzi-

ce, dziadkowie i nauczyciele. 

Pojedynki sędziowali nasi 

uczniowie z kl. VI spisując się 

znakomicie, którzy zasłużyli 

na słodki poczęstunek zaku-

piony przez naszego sołtysa 

Adama Mroza. Zawody zosta-

ły rozegrane systemem pucha-

rowym. Na sali panowała 

niezwykle sportowa  atmosfe-

ra. Bardzo skoncentrowani 

uczestnicy walczyli ocierając 

pot z czoła do samego końca. 

W kategorii „40 (-)” kolejno 

zwycięskie miejsca uzyskali:  

I miejsce: Ogon Mariusz Ga-

szowice, II miejsce: Roskosz 

Damian Szczerbice,  
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PIECZEN IE ŚWIĄTECZNYCH PIER-

NIKÓW 
Dnia 10.XII.2015 r. w Szkole 

Podstawowej w Gaszowicach 

na zajęciach technicznych pro-

wadzonych przez panią Hannę 

Perenc w klasach piątych od-

było się pieczenie świątecz-

nych pierniczków. Dziękujemy 

paniom: Irenie Turos i Zofii 

Piecha z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Gaszowicach za przy-

gotowanie ciasta i pomoc w 

wykonaniu świątecznego wy-

pieku. Dzieci były zachwycone 

pieczeniem, a pierniczki cie-

szyły się takim powodzeniem, 

Terminy wywozu odpa-

dów wielkogabarytowych  

i zużytego sprzętu rtv, agd  

w 2016 roku 

 

 Szczerbice - 7 marca  

i 14 listopada; 

 Łuków Śląski i Piece - 

21 marca i 28 listopada; 

 Gaszowice - 4 kwietnia 

i 12 grudnia; 

 Czernica - 18 kwietnia  

i 22 listopada. 
oczekują kolejnych świąt.  

 SP Gaszowice, HP 

Wczasy w Chorwacji - Ma-

karska 10.06 - 19.06.2016 r. 

Koszt:1200 zł 

Info: Jerzy Kawulok tel. 661856845  

Zapraszamy chętnych wystawców 

tel. 32/ 43 27 144 



Dzięki współpracy Wójta Gmi-

ny Gaszowice Pawła Bugdola i 

Stowarzyszenia Centrum Roz-

woju Inicjatyw Społecznych 

CRIS z Rybnika, od września 

do grudnia na terenie Gminy 

rozpoczęły pracę grupy senio-

rów w sołectwie Piece i Czer-

nica.  

Założeniem projektu było 

zachęcenie do podejmowania 

aktywności społecznej miesz-

kańców powyżej 60 roku życia. 

W ramach całego projektu na 

terenie województwa śląskie-

go działało 9 taki grup, z czego 

aż dwie na terenie Gminy Ga-

szowice. Pod okiem animator-

ki zrealizowano cykl spotkań 

seniorów, podczas których 

dyskutowano sytuację osób 

starszych, przygotowywano 

diagnozę stanu obecnego, 

przygotowania gminy, przestrze-

ni publicznych pod kątem po-

trzeb najstarszych mieszkańców 

Gminy. W spotkaniach zarówno 

w Czernicy, jak i Piecach syste-

matycznie uczestniczyło kilka-

dziesiąt osób. Obydwie grupy 

były w stałym kontakcie z przed-

stawicielami samorządu, co było 

również założeniem projektu. 

Zależało nam przede wszystkim 

na oswojeniu przestrzeni, przy-

gotowaniu obydwu stron do 

merytorycznej, wartościowej 

dyskusji – mówi animatorka 

projektu Agnieszka Pytlik – 

udało się to dzięki zaangażowa-

niu w cały proces 

samego Wójta 

Gminy, Radnych 

poszczególnych 

sołectw oraz 

sołtysa Czernicy 

Adama Mroza.  

Oprócz spotkań każda z grup miała 

do dyspozycji część środków za-

bezpieczonych w projekcie. Była to 

pula 3500,00 zł na każde sołectwo. 

W ramach tego funduszu, w myśli 

tzw. budżetu równych szans 

(metody animacyjnej CRISu) 

uczestnicy projektu mogli sami 

zadecydować o przeznaczeniu tych 

środków, oczywiście zgodnie z 

wcześniej omówionymi potrzeba-

mi pokolenia seniorów. Tak więc 

w sołectwie Piece po pierwsze 

podjęto aktywność fizyczną i zre-

alizowano cykl wyjazdów na basen, 

gdzie odbywały się lekcje aerobiku 

wodnego. Po drugie w ramach 

zainteresowań kulturalnych grupa 

seniorów zasiadła na widowni 

Rydułtowskiego Centrum Kultury 

wysłuchując wspaniałego Koncertu 

Wiedeńskiego. Jako trzecie wyda-
rzenie zorganizowano Biesiadę 

Śląską dla ponad setki mieszkań-

ców, ze szczególnym uwzględnie-

niem tych najstarszych członków 

lokalnej społeczności.  

Czernicka grupa również zasiliła 

widownię Koncertu Wiedeńskie-

go, oprócz tego przygotowała w 

Zameczku wspólne biesiadowanie 

dla mieszkańców. Na zakończenie 

zorganizowano dla 50 osób wyjazd 

do zabytkowej, industrialnej dziel-

nicy Nikiszowiec. Wybrano taką 

OPOWIEŚĆ O SENIORACH Z WIGOREM  
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datę by przy okazji móc przyjrzeć 

się tzw. Jarmarkowi Bożonarodze-

niowemu na Nikiszu. Grupa wraz 

z przewodniczką zwiedziła zaka-

marki podwórek ukrytych pomię-

dzy familokami oraz tamtejszy 

oddział muzeów.  

Co dalej? To pytanie, które nasu-

wa się po zrealizowaniu każdego 

projektu, zwłaszcza tego którego 

celem nie była budowa dróg czy 

chodników. Piece – w dniu  

16.12.2015 odbyło się spotkanie 

założycielskie Stowarzyszenia 

Iskra, na chwilę obecną czekamy 

na zarejestrowanie podmiotu w 

KRSie. Czernica – prężna grupa 

spotyka się nadal, przygotowuje 

kolejne wydarzenie Śledź w zamku 

oraz przygotowuje plan dalszych 

spotkań. 

Wszystkie działania podejmowane 

i finansowane były w ramach pro-

jektu ”Senior z Wigorem, czyli 

partycypacja osób starszych” 

współfinansowanego przez Mini-

sterstwo Pracy Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Agnieszka Pytlik, Animatorka Cen-

trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS 

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w 

kursach zawodowych) do projektu systemowego 

przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach na lata 

2016/2017 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2016/2017 r. 

będzie realizował projekt pozakonkursowy w ramach Osi prioryte-

towej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1. Aktywna Integracja, 

Poddziałania 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Za-

grożonych Wykluczeniem Społecznym. Przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie projektu i prace organizacyjne związane z projektem 

trwają już od połowy 2015 r.  

Projekt nosi tytuł: "Program integracji społecznej i zawodowej w 

powiecie rybnickim” i będzie realizowany w partnerstwie z Powia-

tem Rybnickim oraz Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowi-

cach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice 

do wzięcia udziału w projekcie w terminie od 29.01.2016 do 

4.03.2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 

w godz. 7.30 – 14.30. Projekt adresowany jest do klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej bezrobotnych i nieaktywnych 

zawodowo objętych różnymi formami pomocy przez ośro-

dek.  

W projekcie weźmie udział 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych 

zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w 

szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności inter-

personalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Oso-

by, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktycz-

nych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. 

Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wóz-

ków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, 

obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w 

zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również 

możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.            Kierownik OPS  

 



„GALICYJSKI TEKSAS” to 

historyczno-ekonomiczny 

projekt Małopolskiego Insty-

tutu Kultury.  4 grudnia 2015 
r. była szczególna okazja, aby 

przybliżyć gimnazjalistom 

tematykę związaną z historią 
górnictwa i przemysłu nafto-

wego. 

Gra edukacyjna „OIL CITY – 

galicyjska gorączka czarnego 

złota” nawiązuje tematyką do 
początków przemysłu nafto-

wego w drugiej połowie XIX 

w. To nowoczesne narzędzie 
edukacyjne, doskonała forma 

integracji grupy, ciekawa 

lekcja historii przemysłu naf-

towego. W grze wykorzysta-
no archiwalne zdjęcia w no-

woczesnej aranżacji. 

Zanim gimnazjaliści rozpo-

częli grę, przedstawiono pre-
zentac ję multimedia lną 

( h t t p s : / / p r e z i . c o m /

kz3wedo32yyq/projekt/) , 
podczas której omówiono 

rozwój przemysłu naftowego 

w dziewiętnastowiecznej 

Galicji, przybliżono sylwetki 
pionierów oraz zapoznano z 

zasadami przedsiębiorczości. 

Następnie gimnazjaliści wcie-

lili się w postaci autentycz-
nych dziewiętnastowiecznych 

przedsiębiorców. Ich zada-

niem było prowadzenie biz-

nesu naftowego w trzyoso-

bowych spółkach. Mogli ku-

pować roponośne działki, 

wydobywać surowce, prze-
twarzać je oraz sprzedawać 

naftę, gaz i wosk ziemny. Pięć 

spółek w zróżnicowanym 
składzie (zarządca, ziemianin, 

inżynier lub kupiec) rozpo-

częło inwestycje w zależności 

od poprzedzającego je wyda-
rzenia historycznego dotyczą-

cego ropy naftowej. Następ-

nie w fazie wydobycia i sprze-
daży spółki uzyskiwały zyski 

lub straty. 

W role bankierów wcieliły 

się: pani Monika Dudzik i pani 

Beata Małek. Wcześniej 
uczestniczyły w szkoleniu 

prowadzonym przez jednego 

z autorów gry, panem Seba-
stianem Wacięgą. Rozgryw-

kom gimnazjalistów przyglą-

dał się dyrektor gimnazjum, 

pan Andrzej Mrozek.  

Zwyciężyła drużyna w skła-

dzie: Paulina Czernik, Paulina 

Procek, Natalia Pypeć. 

Dziewczyny otrzymały nagro-

dy rzeczowe, zaś wszyscy 
uczestnicy konkursu – słody-

cze. 

Jak uczniom spodobała się 

gra? Oto kilka wypowiedzi. 

"Ciekawa gra, miła atmosfera, 

uczciwa rywalizacja, edukacja 

przez zabawę". (NATALIA) 

"...gra inna niż wszystkie, cieka-

we rozwiązania..." (PAULINA) 

"Podobała mi się praca zespo-

łowa..." (ADA) 

"...możliwość swobodnego 
p o d e j m o w a n i a  d e c y -

zji..." (PAULINA) 

"Nauczyliśmy się inwestować. 

Były momenty, w których zda-

rzały się w drużynie błędy, jed-
nak wszystkim się podobało". 

(DANIEL) 

"Bardzo wciągnęła mnie ta gra". 

(ZUZIA) 

"Podobały mi się emocje". 

(MATEUSZ) 

Wszystko podobało się gra-

czom z wyjątkiem wylosowanej 

kropli wody na kostce do gry.  

To oznaczało, że woda zalewa 

miejsce wydobycia ropy nafto-
wej, wosku lub gazu ziemnego. 

Zamiast zysku spółka ponosiła 

straty. Chyba, że wcześniej 
zainwestowano w pompę do 

wody... 

7 grudnia w „Galicyjskiej go-

rączce czarnego złota” wzięli 

udział uczniowie klasy IIIa.   Do 
kolejnych rozgrywek zaprasza-

my gimnazjalistów już podczas 

ferii zimowych.  

Beata Małek, Gimnazjum im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach 

Panie częstowały zebranych 

żurem i moczką. Później rodzice 

mogli zobaczyć swoje pociechy 

w czasie lekcji. 

Całość Dnia Otwartego wieńczył 

kiermasz misternie wykonanych 

ozdób świątecznych oraz możli-

wość zakupu wyrobów cukierni-

czych: przepysznych ciast, pierni-

ków i pachnącej kawy. 

To było naprawdę udane święto, 

które tak jak festyny, jasełka, czy 

Dzień Babci i Dziadka przyjęło 

się na stałe do tradycji naszej 

placówki i środowiska lokalnego. 

 

ZSP Szczerbice 

1 grudnia 2015 roku odbył się w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Szczerbicach II Dzień Otwarty. 

Było to wspólne przedsięwzięcie 

dzieci, nauczycieli i rodziców oraz 

osób zaprzyjaźnionych. Dzięki 

ofiarności i zaangażowaniu wielu 

osób impreza była bardzo udana. 

Pierwsza część, rozpoczynająca 

się o godzinie 14.30 należała do 

przedszkolaków. Te brawurowo 

zaprezentowały się w przedsta-

wieniu i piosenkach zimowych. 

Stroje i talenty aktorskie naszych 

milusińskich wywołały duży aplauz 

licznie zgromadzonej publiczności. 

Nie mniej radości dostarczyły 

tańce najmłodszych dzieci. 

W drugiej części około god 

ziny 16.00  wystąpili uczniowie 

szkoły podstawowej z progra-

mem: „Godki ku szkubaniu”. Na 

kanwie zanikającego już prawie 

zwyczaju darcia piór przypomniały 

o dawnych obrzędach i świętach 

ziemi rybnicko- wodzisławskiej 

oraz jak na uczniów przystało, 

recytowały wiersze o szkole z 

kanonu literatury dziecięcej. 

Duże brawa zebrali uczniowie 

klasy trzeciej za scenkę o panu 

Hilarym. Klasa piąta oklaskiwana 

była za przywołanie w pamięci 

śląskich zwyczajów weselnych, a 

zwłaszcza komedyi, czyli przebie-

rańców i za scenkę o świniobiciu. 

Ciekawe było też opowiadanie o 

utopkach. Bardzo podobała się 

klasa czwarta i ich Lokomotywa 

po śląsku. 

Uczniowie młodszych klas ubarwi-

li występ piosenkami i wierszyka-

mi o tematyce szkolnej. 

W występie nie zabrakło scenki o 

gołębiorzach. Wisienką na torcie 

okazał się Kabaret Młodych 

Uczniów, który rozbawił zebra-

nych i włączył publiczność do 

wspólnej zabawy. 

Gościem specjalnym była malarka 

i poetka pani Kazimiera Drew-

niok, która opowiadała o zwycza-

jach na Śląsku, a swoje opowieści 

ilustrowała rysunkami. Na koniec 

części artystycznej wystąpiło 

współpracujące ze szkołą Koło 

Gospodyń. 

PROJEKT „GALICYJSKI TEKSAS” I GRA EDUKAC YJNA „OIL CITY” UDANA IMPREZA  

W SZKOLE 
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Ośrodek Kultury i Sportu w 

Gaszowicach organizuje w 2016 

roku następujące wycieczki: 
 

Do Jury Częstochowskiej 

w dniu 25.06.2016 [sobota] 

Zamek Olsztyn, Zamek Bobolice, 

Sanktuarium w Leśniowie 

Koszt 50,00 zł 

 

Do Czech  

W dniu 09.07.2016 [sobota] 

Jaskinie na Pomezi, Jesenik, Złote Gó-

ry 

Koszt 60,00 zł 

 

Do Bolesławca 

W dniu 23.07.2016 [sobota] 

Spacer po mieście, Muzeum ceramiki, 

Legnica 

Koszt 75,00 zł 

 

Do Wielunia 

W dniu 30.07.2016 [sobota] 

Byczyna, Wieluń, Kluczbork 

Koszt 60,00 zł 

 

Do Gór Stołowych 

W dniu 13.08.2016 [sobota] 

spacer po górach, Wambierzyce 

Koszt 70,00 zł 

 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach 01.04 - 04.04.2016 r. 

Wycieczkę do Austrii i Niemiec  

nad Jeziora alpejskie 

W programie wycieczki zwiedzanie Salzburga, 

Hallstatt, Bad Ischl, St. Wolfgang, Prien, 

Gmunden. 

Koszt: 1060 zł od osoby. W cenie wycieczki 

opieka pilota, 3 noclegi w hotelach, 4 śniada-

nia, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport 

autokarem. 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych 

obiektów [55 euro] 

Zapłata wycieczki do 28.02.2016 r. Zapisy w 

kawiarni ośrodka Tel. 32 43 05 485 lub  608 

013 387.  Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Do Nowego Sącza 

W dniu 20.08.2016 [sobota] 

Skansen, spacer po mieście, spływ 

Popradem 

Koszt 70,00 zł 

  

Zapisy w ośrodku kultury codziennie 

w godzinach od 8 do 20 w kawiarni 

ośrodka kultury wpłaty na wycieczkę 

należy dokonać do 7 dni przed wyjaz-

dem. Prosimy o rozważne zapisy na 

wycieczki. 

O!GRY WRACAMY DO GRY! 
Stowarzyszenie Spichlerz rozpoczyna kolejny projekt angażujący 

młodzież w wieku 13–19 lat z terenu Gminy Gaszowice. 

Będzie to już drugie tego typu przedsięwzięcie realizowane wspól-

nie z młodzieżą na  terenie Gaszowic. Pierwszy projekt w roku 

2015 przyniósł wiele dobrych efektów. Zakupiliśmy gry typu: 

Czarne historie, I know czy np. Tabu. Urządzaliśmy wieczory gier, 

zorganizowaliśmy gry terenowe podczas nocy muzeów i pikniku 

historycznego. W tym roku nadal motywem przewodnim spotkań 

będą gry: planszowe, terenowe i wspaniałe, pełne zagadek wypra-

wy do pokoi gier typu Escape the room. 

Spędziliśmy ze sobą chwile pełne radości, zdobyliśmy wiele niety-

powych umiejętności, staliśmy się grupą przyjaciół – zapraszamy 

tych, którzy mają 13–19 lat (od I klasy gimnazjum) i chcą w cieka-

wy sposób spędzić dwa dni w każdym miesiącu. 

Spotykać będziemy się w Czernicy w Zameczku. Pierwsze ze spo-

tkań 28 stycznia 2015 r. godzina 18:30. 

Więcej informacji www.sdlspichlerz.pl, 506 195 691. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Równać Szanse Pol-

sko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży.  

Ośrodek Kultury "Zameczek" 

zaprasza dzieci 

18.02.2016 o godz. 17.00 na 

interaktywne pokazy - 

"Lodowe eksperymenty" 

Podczas pokazu, dzieci wybiorą 

się w niezwykłą podróż na Bie-

gun Północny. Zobaczą ciekawe 

właściwości lodu. Przewodni-

kiem w mroźnym świecie bę-

dzie pewien doświadczony Eski-

mos, który na ko-

niec wróci do do-

mu rakietą. 

Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy zaprasza  

13 lutego 2016 

na 
KONCERT WALENTYNKOWY 

  
w wykonaniu zespołu SilSila, który prezentuje autorską 

muzykę do poezji o tematyce miłosnej m.in. Juliana Tu-

wima, Haliny Poświatowskiej, Emily Dickinson. 

Cena biletu: 5 złotych, w cenie słodki poczęstunek. 

Zespół SilSila tworzą: Agnieszka Korbel (wokal), Monika 

Bielińska-Wawoczny (akordeon), Neszka Plebanek 

(gitara basowa). 

Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 

144,  e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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DODATEK SPECJALNY DO INFORMATORA GMINNEGO, STYCZEŃ 2016 

Ochrona Środowiska 
Dotacje udzielane ze środków  budżetu gminy na realizację inwestycji z zakresu ochrony 

powietrza oraz z zakresu ochrony wód powierzch-
niowych 

Dofinansowano 11 modernizacji źródeł ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych, w zakresie zabudowy ekolo-
gicznych kotłów na paliwa stałe 
z automatycznym dozowaniem 
paliwa. 

Dofinansowano zakup i montaż 
6 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach, na których  

nie  istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.  

Kampania Eko Gaszowice 2015 oraz powstanie mini par-
ku przy świe-
tlicy w Pie-

cach 

Kolejna edycja 
międzygmin-
nych konkur-
sów wiedzy 
ekologicznej 
oraz konkur-
sów plastycz-
nych o tematy-
ce ekologicz-
nej.  Wykonanie wraz z radą sołecką Piec, mini parku bota-
nicznego, w ramach którego nasadzono ok. 50 sztuk drzew 
i krzewów rzadko spotykanych gatunków. 

Infrastruktura wodna i ka-

nalizacyjna 

W y b u -

dowano 

826 mb 

sieci w 

Czernicy 

przy ul. 

R e j a 

oraz 197 mb w Gaszowicach 

przy ul. Wiejskiej. W ramach 

zadania do nowych sieci pod-

łączono 11 nieruchomości. Po-

wstało również 285 mb nowej 

kanalizacji sanitarnej w Gaszo-

wicach. 



Oświata i sport 

Turniej Sołectw 2015 

W lipcu 2015 roku w Szczerbicach rozegrano 
kolejną edycję Turnieju Sołectw. Reprezentacje 
poszczególnych miejscowości rywalizowały w 
następujących konkurencjach: ringo, sztafeta, 
obieranie jabłka, bieg na czas z założonymi 
nartami, przejście przez 20 metrowe „bagno” 
na skrzynkach po napojach oraz budzące naj-
więcej emocji przeciąganie liny. Na pierwszym 

miejscu ex aequo 
uplasowały się 
drużyny z Piec i ze 
Szczerbic. Po prze-
prowadzeniu do-
datkowej konku-
rencji, zwycięstwo 
przypadło sołec-
twu Piece. 

Remont boiska wielofunkcyjnego przy 

szkole podstawowej w Gaszowicach 

Wykonano boisko o wymiarach 44 m x 20 

m  z nawierzchnią poliuretanową, odwodnie-

niem i piłkochwytami. Nowe boisko umożli-

wia grę m.in. w piłkę ręczną, siatkówkę, ko-

szykówkę czy tenisa. 

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 

utworzenia oddziału przedszkolnego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Szczerbicach 

Wykonano przebudowę 

pomieszczeń, w ramach 

której powstały dwa od-

działy przedszkolne dla 

dzieci 5 letnich. Każdy od-

dział posiada szatnię i wła-

sny węzeł sanitarny. 



Kultura 

Inwestycje drogowe 

Dożynki Gminne - Szczerbice 2015 

Tegoroczne gminne Święto Plonów zorganizowano w Szczerbi-
cach. Dożynki rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w in-
tencji rolników i ich rodzin. Korowód przejechał udekorowany-
mi ulicami Piec, Gaszowic i Szczerbic. Starostami tegorocznych 
dożynek zostali wybrani Państwo Justyna i Michał Pojda. 

Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych (nakładki asfal-

towe) 

Piece ul. Krzywa, Fabryczna, Rydułtowska (boczna);  

Szczerbice ul. Polna; 

Gaszowice ul. Pogwizdowska.  

Oświetlenie uliczne 

Wykonano nowe oświetlenie uliczne przy Gaszowicach przy ul. 

Sumińskiej, Piecach przy ul. Żytniej, Czernicy przy ul. Reja. Łącz-

nie powstało 16 szt. nowych punktów świetlnych. 

Remont parkingu w centrum Gaszowic 

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ze starych płyt betonowych na nawierzchnię z ko-

stek betonowych, wykonano także nowe odwodnienie. W wyniku przeprowadzonych prac po-

wstały wydzielone stanowiska postojowe, również dla osób niepełnosprawnych. 

Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Gaszowicach 

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Rybniku wybudowano nowy chodnik od skrzyżowania z 

ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Stawową o długości 252 mb. 



Pozostałe inwestycje i inne wydatki: 
 wymiana części wiat przy-

stankowych, 

 utwardzenie dróg: ul. Po-

gwizdowskiej (bocznej) ul. 

Wiejskiej (bocznej) w Ga-

szowicach, ul. Szkolnej w 

Szczerbicach, ul. Babiogór-

skiej w Czernicy, 

 częściowa wymiana tablic z 

nazwami ulic, 

 zlecenie opracowania pro-

jektu termomodernizacji SP 

Gaszowice, 

 montaż monitoringu boiska 

przy Szkole podstawowej 

oraz skate parku w Gaszo-

wicach, 

 odnowiono parkiet wraz z 

zapleczem sanitarnym w 

OKiS Gaszowice, 

 Zakupiono wykładzinę na 

potrzeby OKiS Gaszowice, 

 malowanie Sali gimnastycz-

nej wraz z zapleczem so-

cjalnym w Zespole Szkolno

– Przedszkolnym w Szczer-

bicach, 

 umocnienie rowu odwad-

niającego przy ul. Rybnickiej 

w Szczerbicach, 

 wymiana ogrodzenia przy 

Zespole Szkolno – Przed-

szkolnym w Szczerbicach, 

 zlecono opracowanie doku-

mentacji projektowej re-

montu Ośrodka Kultury w 

Czernicy, 

 opracowano dokumentację 

projektową modernizacji ul. 

Sobieskiego w Czernicy, 

 opracowano dokumentację 

projektową budowy boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej Czer-

nicy, 

 wykonano ogrodzenia bo-

iska szkolnego w Czernicy, 

 wykonano odwodnienie ul. 

Czernickiej w Piecach, 

 budowa instalacji przeciw 

pożarowej w SP Gaszowice, 

 wykonano Strategię Roz-

woju Gminy Gaszowice, 

 wykonano Program Usuwa-

nia Azbestu z terenu Gminy 

Gaszowice. 

Dodatkowo Zakład Obsługi Ko-

munalnej w ramach bieżącego 

utrzymania czystości i porządku 

wykonuje remonty cząstkowe 

nawierzchni dróg gminnych, zi-

mowe utrzymanie dróg gminnych, 

koszenie poboczy, sprzątanie 

przystanków itp. 

Remont placu zabaw przy Ośrodku 

Kultury i Sportu w Gaszowicach 

W ramach 

zadania za-

montowane 

zostały no-

we elemen-

ty w tym 

zestaw za-

bawowy, ze-

staw spraw-

no ś c iowy, 

huśtawkę, sprężynowce, ławki, kosze na 

śmieci. 

Remont Domu Sportu  

w Łukowie Śląskim 

W ramach zadania wykonano remont da-

chu, wymieniono stolarkę drzwiową na sali 

głównej, położono płytki ceramiczne w bu-

dynku OSP. 


