
„Musimy mierzyć siły na zamiary” z Pawłem Bugdolem, wój-

tem gminy Gaszowice, rozmawiamy m.in. o rekordowej ilo-

ści inwestycji, planach na bieżący rok czy kłopotach związa-

nych z instalacjami fotowoltaicznymi. 

 

Panie Wójcie, niedawno pożegnaliśmy stary i powitaliśmy Nowy Rok. To 

czas życzeń, które Pan również chce przekazać mieszkańcom. 

 

Zgadza się. Chciałbym wszystkim mieszkańcom naszej gminy złożyć najlepsze życzenia 

noworoczne. Życzę przede wszystkim zdrowia i optymistycznego wejścia w ten rok, któ-

ry ze względu na przepisy "Polskiego Ładu" można nazwać rewolucyjnym. Mam nadzieję, 

że wszystko się ułoży i dla każdego ten rok będzie dobry i pełny sukcesów. 

 

Podsumujmy to, co już za nami. Bo jak się okazuje, miniony rok był dla gminy rekordowy. 

 

To prawda. Zeszły rok był rekordowy pod względem podpisanych umów na inwestycje, te większe i mniejsze. Dwa duże pro-

jekty trwają nadal. Mam tutaj na myśli rozbudowę szkoły w Szczerbicach, która ma się zakończyć na przełomie kwietnia i maja 

czy termomodernizację szkoły w Piecach, która ze względu na pandemię nie zakończyła się w zeszłym roku i w bieżącym musi-

my ją kontynuować. Mam nadzieję, że również w kwietniu lub maju ta inwestycja zostanie zakończona. Bardzo się cieszymy, że 

udało się zakończyć gruntowny remont Ośrodka Kultury "Zameczek" w Czernicy, prowadzony w dwóch etapach od 2020 ro-

ku. Oprócz tego projektowaliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul. Wolności i w tym roku fizycznie ma 

on zostać zrealizowany. W zeszłym roku przeprowadziliśmy też szereg mniejszych inwestycji. Było ich kilkadziesiąt. To m.in. 

instalacja oświetlenia na boisku sportowym w Szczerbicach, wykonanie remontu elewacji przedszkola w Gaszowicach, remont 

elewacji budynku gospodarczego przy zespole szkolno-przedszkolnym w Szczerbicach, rozbudowa sieci wodociągowych czy 

remonty krótkich odcinków dróg, które najbardziej tego wymagały. 

 

Warto wspomnieć o ekologicznych źródłach ogrzewania i odnawialnych źródłach energii, które  stają się już w gminie normą. 

 

Bardzo się cieszę, bo zdecydowanie można powiedzieć, że Gaszowice są dzięki mieszkańcom gminą przyjazną środowisku. Za-

częło się od tego, że przed dwoma laty w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej zainstalowano piec gazowy, który prak-

tycznie bezemisyjnie ogrzewa całe centrum gminy. Są do niego podłączone wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Już wtedy 

pokazaliśmy, że stawiamy na ekologię. Statystyki pokazują, że również nasi mieszkańcy chcą być eko, a my staramy się pomóc. 

W zeszłym roku przekazaliśmy milion złotych na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Dzięki Programowi 

Ograniczenia Niskiej Emisji udało się wymienić 300 starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania, w ramach programu 

"Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego" zainstalowaliśmy 24 kotły na biomasę i 9 pomp ciepła, zaś 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z programu "Czyste Powietrze" prze-

kazaliśmy 347 wniosków mieszkańców. Te wszystkie działania spowodowały, że pod koniec zeszłego roku WFOŚiGW w Kato-

wicach przyznał nam wyróżnienie jako gminie przyjaznej środowisku. 

 

W ramach jednego z programów gmina zdobyła również duże dofinansowanie do fotowoltaiki, której jednak póki co nie ma. 

 

Te opóźnienia wynikają z tego, że w pierwszym przetargu, startujące firmy składały odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, 

a ostatecznie żadna nie chciała podpisać umowy. Ogłosiliśmy zatem drugi przetarg i obecnie jesteśmy na etapie jego rozstrzy-

gnięcia. Zobaczymy, czy ponownie będziemy mieć do czynienia z odwołaniami, bo tym razem do przetargu stanęły trzy firmy. 

Mam nadzieję, że szybko uda się go rozstrzygnąć i do połowy roku na ponad 120 obiektach w  gminie Gaszowice powstaną 

instalacje fotowoltaiczne oraz zabudowane zostaną instalacje solarne. Ze swojej strony mogę przeprosić za zaistniałe opóźnie-

nia, ale muszę zaznaczyć, że gmina nie ma na to niestety żadnego wpływu.   Ciąg dalszy na stronie nr 2 
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GASZOWICE WYSOKO W RANKINGU CEEB DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB 

ma wspierać działania w wymianie „kopciuchów”, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. CEEB ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale 

także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania 

deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, niedopełnienie 

tego wymogu przez właściciela naraża go na kary. 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego publikowany jest ranking gmin, który codziennie jest aktu-

alizowany. O pozycji gminy w rankingu 

decyduje liczba punktów adresowych, 

dla których została złożona co najmniej 

1 deklaracja w ewidencji. W rankingu 

CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyj-

ności Budynków, z końcem stycznia 

2022 Gaszowice zajmują miejsce w 

pierwszej dziesiątce na 176 gmin w woj. 

Śląskim. Na 2634 punktów adresowych 

z terenu naszej gminy, ponad 500 posia-

da już złożoną deklarację. 

Deklarację w wersji papierowej można 

wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy 

Gaszowice, natomiast w wersji elektro-

nicznej (dla osób posiadających profil 

zaufany lub innego rodzaju podpis elek-

troniczny)  na stronie internetowej 

https://ceeb.gov.pl/.    UG 

Jak wyglądają tegoroczne plany inwestycyjne? 

 

Priorytet to kontynuacja zadań z zeszłego roku, czyli prace przy szkole w Szczerbicach i  Piecach oraz wybudowanie projekto-

wanej kanalizacji w Czernicy. W zeszłym roku otrzymaliśmy też z "Polskiego Ładu" promesę na dwa zadania - budowę boisk ze 

sztuczną nawierzchnią w Łukowie Śląskim oraz budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach i Piecach. 

To nasze najważniejsze zadania. Być może w trakcie roku będziemy mogli jeszcze pochwalić się dwoma kolejnymi ciekawymi 

inwestycjami, ale nie będę zdradzał szczegółów, dopóki nie będę miał pewności, że znajdą się na to środki finansowe. 

 

Proszę powiedzieć coś więcej o zadaniach dofinansowanych z "Polskiego Ładu". 

 

Kanalizacja powstanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", zaś projekt boisk już jest tworzony i na jego podstawie ogłosimy 

przetarg na prace związane z budową tego obiektu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że składając wnioski w połowie zeszłego ro-

ku, ceny były inne. Dlatego mam pewne obawy, że te plany, założone wcześniej, mogą się nieco zmienić. Może być np. tak, że za 

założoną kwotę około 3 milionów złotych nie będziemy w stanie wybudować boisk i trzeba będzie więcej pieniędzy dołożyć ze 

środków własnych, aby pokryć koszty tego zadania. Od podpisania umowy z wykonawcą będzie 12 miesięcy na to, aby ono się 

zakończyło. Dobrze, jeśli wszystko udałoby się sfinalizować w tym roku, ale może być tak, że zadanie zostanie zrealizowane 

dopiero w roku 2023. Kanalizacja to z kolei zadanie rozłożone na dwa lata, a przynajmniej takie są plany. Za 6 milionów złotych 

w zeszłym roku można było wybudować dużo więcej metrów niż obecnie. Dlatego musimy do tego zadania podejść bardzo 

ostrożnie i mierzyć siły na zamiary. 

 

Mieszkańcy z pewnością czekają również na wydarzenia kulturalne czy sportowe. Co szykujecie w tym roku? 

 

Są to standardowe imprezy, lubiane przez mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i okolicznych miejscowości. Mam tutaj na 

myśli Dni Gaszowic połączone z dożynkami, a także Oktoberfest w Piecach. Oprócz tego bogatą ofertę kulturalną jak zwykle 

szykuje Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy, zaś jeśli chodzi o wydarzenia sportowe to tutaj za organizację odpowiedzial-

ny jest Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach.          JP 

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY PAWŁEM BUGDOLEM - CIĄG DALSZY 
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GRUDZIEŃ 2021 W CZERNICKIM PRZEDSZKOLU 

Grudzień w czernickim przedszkolu był wyjątkowy, bo to czas 

świątecznych przygotowań. Wszystkie dzieci z wielką radością 

i niecierpliwością czekały na zbliżające się Święta Bożego Narodze-

nia oraz wizytę Świętego Mikołaja. 

6 grudnia, to najbardziej oczekiwany przez wszystkie dzieci dzień. 

W naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć wyjątkowego gościa, 

czyli Świętego Mikołaja. Dzieci przywitały gościa wierszykami i pio-

senkami. Były także prezenty, wręczane przez świętego, które jak 

co roku wywołują mnóstwo radości na buziach przedszkolaków. 

Przez niemal cały grudzień przedszkole prowadziło kiermasz ozdób 

i pierniczków świątecznych, które zostały wykonane przez rodzi-

ców naszych przedszkolaków. Dziękujemy im bardzo za zaangażo-

wanie w życie przedszkola. 

Został zorganizowany także konkurs na kartkę Bożonarodzeniową. 

Dzieci wykazały się pomysłowością i kreatywnością. 17 grudnia 

zostały wręczone nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu. 

Tego samego dnia odbyła się także Wigilijka. Dzieci razem z wy-

chowawcami zasiadły do uroczystego obiadu. Był tradycyjny czer-

wony barszcz, ryba oraz pierniczki. 

Wszyscy łamali się opłatkiem oraz skła-

dali sobie życzenia. 

Przed świętami dzieci z wszystkich grup 

przygotowały występy artystyczne. Były 

kolędy, piosenki i wierszyki o tematyce 

bożonarodzeniowej. Dzieci ze starszych 

grup przygotowały Jasełka - była Maryja, 

św. Józef, Dzieciątko, pasterze i aniołki. 

Występy zostały nagrane i wysłane do 

rodziców w formie filmików. 

Grudzień w czernickim przedszkolu był 

bardzo bogaty w wydarzenia. Przedszko-

laki mogły przygotować się na te wyjąt-

kowe, rodzinne święta. Wizyta Świętego 

Mikołaja, przygotowanie piosenek i wier-

szyków, śpiewanie kolęd czy Wigilijka 

utrwalają wśród dzieci tradycje i zwycza-

je związane ze Świętami Bożego Naro-

dzenia. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom i pa-

niom za przygotowanie przedszkolaków. 

 

Dyrektor i grono pedagogiczne Przedszkola 

Bajkowe Wzgórze w Czernicy 

Noworoczny kulig w Wiśle Czarne organizowany przez sołtysa Czernicy - Adama Mroza, wpisuje się na stałe w kalendarz wydarzeń 

gminnych. Po zakończeniu przejazdu saniami, w karczmie góralskiej raczono  się grzańcem i prawdziwie góralskim jadłem, a wszystko 

to miało miejsce przy akompaniamencie kapeli „Wisła”. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Gaszowice. AM 

KULIG W WIŚLE 



Str. 4 

SZKUBANIE PIERZA 
W czernickim przedszkolu prowadzony jest program "Czernica - mój 

dom, moja mała ojczyzna". W ramach tego programu przybliża się dzie-

ciom śląskie tradycje i zwyczaje. Jednym z takich zwyczajów było kiedyś 

szkubanie pierza. 

Szkubanie pierza – to oddzieranie twardych części póra od miękkich 

oraz oddzielanie puchu. Wykorzystywało się do tego pióra gęsi lub ka-

czek. Wszystko wykonywało się ręcznie w okresie zimowym, ponieważ 

w lecie nie było na to czasu (prace polowe). Kobiety zbierały się w 

izbach, aby oprócz szkubania mogły: porozmawiać, pośpiewać i pośmiać 

się. Po zakończonej pracy wszyscy zasiadali do wspólnego posiłku. 

Dawniej na wsiach pierze było niezbędne. Każda matka hodowała gęsi, 

by z ich piór przygotować córce wiano, czyli pierzynę i poduszki. 

Przedszkolaki z najstarszej grupy "Pszczółki" miały możliwość: obejrzeć 

film edukacyjny pt: "Szkubaczki - czyli dawny sposób szkubania pierza". 

a następnie oszkubać pierze. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy, 

otrzymały pióra i zobaczyły, na czym polega szkubanie. Sześciolatki z 

wielkim zapałem zabrały się do swojego zadania. Wszyscy podeszli po-

ważnie do swojej pracy. Piórka zostały starannie oszkubane i zebrane. 

Na początku grudnia dzieci otrzymały poduszeczki wypełnione pierzem - 

mała pamiątka z wcześniej wykonanej pracy. 

Marta Mordeja, Nauczyciel w Przedszkolu Bajkowe Wzgórze 

Rok 2021 w województwie śląskim 

został ogłoszony Rokiem Górali. Z tej 

okazji odbył się Wojewódzki Konkurs 

Plastyczny “Muzyką malowane. Na gó-

ralską nutę” zorganizowany przez Re-

gionalny Ośrodek Doskonalenia Na-

uczycieli i Informacji Pedagogicznej w 

Rybniku, pod patronatem Marszałka 

Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Celem konkursu było: promowanie góralszczyzny w regionie śląskim, wyraża-

nie swoich przeżyć w kontekście muzyki ludowej za pomocą środków plastycznych, inspirowanie do własnej pracy twórczej 

oraz wymiana doświadczeń, upowszechnienie i prezentacja działań artystycznych dzieci i młodzieży.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach licznie wzięli w nim udział. Swoje prace uczniowie przygotowali na 

zajęciach plastycznych podczas edukacji zdalnej wiosną 2021r. 9 grudnia 2021r. w Centrum Kultury w Czerwionce odbyło się 

podsumowanie konkursu.  Miło donieść, że w tym konkursie I miejsce zajęła Patrycja Zarzecka (8f) oraz Magdalena Jonderko 

(8b), III miejsce zajęła praca Nicoli Dongi (8a) oraz Weroniki Rybarz (8c). Małgorzata Wilczek (8b) otrzymała wyróżnienie a 

praca Karoliny Nowak (8f) została zakwalifikowana do wystawy. Prace konkursowe zostały zaprezentowane w gmachu Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach od dnia 4 do 20 października 2021 r. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!            SP Piece 

NA GÓRALSKĄ NUTĘ 
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Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społecznych U’RWIS pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu 

„Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”.  

„Dziękujemy dzieciom i rodzicom za tak liczne przybycie. Dziękujemy przede wszystkim tym, bez których wydarzenie by się 

nie odbyło. Dziękujemy Wójtowi Gminy Gaszowice – Pawłowi Bugdolowi, Radnym Gminy Gaszowice, Sołtysom, Staroście 

Powiatu Rybnickiego – Damianowi Mrowiec, Państwu Appel, Pani Karinie Stępień, Panu Edwardowi Kuźnik, Pani Edycie Knapik, 

Panu Genadijowi Jurgelevic, Państwu Mazurek, Panu Tomaszowi Tomiczek, Panu Szymonowi Kachel oraz wszystkim, którzy 

przyczynili się do inicjatywy. Dziękujemy również Ośrodkowi Kultury Zameczek za ciepłe przyjęcie Mikołaja podczas Jarmarku 

Świątecznego w Czernicy. Informujemy, iż w tym roku Mikołaj rozdał 350 paczek dzieciom! Jeszcze raz dziękujemy i zaprasza-

my za rok! ” 

Całe wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społecznych U'RWIS od 12 lat i cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych.               U'RWIS 

U’RWISOWE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” pracuje od poniedziałku do piątku, w 

Urzędzie Gminy Gaszowice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 32/4327144 e-mail: eko@gaszowice.pl. Ze względu 

na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, aktualnie zalecany jest kontakt w formie telefonicznej lub mailowej. Kwestie, któ-

re wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty.     UG 
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Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od 1 stycznia 2022 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi dla nieruchomości na których, nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (m.in. przedsiębiorcy) za 

pojemnik lub worek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.37.245.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz Nr 

BR.0007.38.253.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się również roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzy-

stywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi ona 190,00 zł. Podwyższona roczna ryczałtowa stawka 

opłaty wynosi 380,00 zł, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 

Przypominam o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-

chomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompo-

stowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od  nieruchomości. Uchwała Rady Gminy Gaszowi-

ce Nr RG.0007.24.165.2020 z dnia 29 października 2020 r. 

 

TERMINY ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Informuję również o terminach złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi: 

W przypadku gdy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną odpady komunalne, wła-

ściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w dekla-

racji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmia-

na. 

W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieru-

chomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków: 

złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, w związku ze śmiercią 

mieszkańca złoży deklarację w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 

TERMINY PŁATNOŚCI 

Przypominam, iż wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na przyznany indywidualny 

rachunek bankowy. Termin wnoszenia opłat za dany kwartał upływa 15-tego dnia ostatniego kwartału. Bezpłat-

ne dokonywanie wpłat możliwe jest w placówce Banku Spółdzielczego z Jastrzębiu Zdroju, Punkt Kasowy w 

Gaszowicach. Wpłat dokonywać można również za pomocą bankowości internetowej – przelewem. Gmina nie 

ma obowiązku przypominać o konieczności uregulowania opłat za „odpady komunalne”. Należy samemu za-

dbać o to, by we wskazanym terminie opłata trafiła na rachunek bankowy gminy. 

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

za I kwartał do 20 marca danego roku, 

za II kwartał do 20 czerwca danego roku, 

za III do 20 września danego roku,  

za IV kwartał do 20 grudnia danego roku. 
Opłata w wysokości 30 zł od mieszkańca obowiązuje od 1 lipca 2021r. Zmiana opłaty może 

nastąpić po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów czyli po 1 lipca 

2022 roku.                   UG 

KOMUNIKAT W SPRAWIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Pojemnik ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB  
SELEKTYWNY  

ODPADY NIE ZBIERANE W SPOSÓB  
SELEKTYWNY  

80 l 16,00 zł 32,00 zł 

110/120 l 24,00 zł 48,00 zł 

240 l 48,00 zł 96,00 zł 

1100 l 220,00 zł 440,00 zł 

5 m3 1 000,00 zł 2 000,00 zł 

7 m3 1 392,00 zł 2 784,00 zł 

worek 120 l 19,00 zł 38,00 zł 
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Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w 
Piecach miała przyjemność gościć, w czwar-

tek 30.12.2021r. na treningu Gminnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 

"Lider",  na sali przy SP w Piecach, Samuela 
Kulczyckiego: tegorocznego Mistrza Polski 

Seniorów w tenisie stołowym w singlu oraz 
w mikście, wicemistrza świata do lat 19, 

brązowego medalistę mistrzostw świata w 
mikście również z tego roku. Nasza sala 

gościła również braci Artura i Pawła Grela, 
którzy są czołowymi zawodnikami Lotto 

Superligi oraz 1 ligi mężczyzn. Wszyscy 

mieli możliwość zmierzenia się przy stole 
z naszymi gośćmi. Dziękujemy za przybycie 

i zapraszamy ponownie. 
 

 

Podsumowanie pierwszej rundy 3 Ligi 

 

Po zakończeniu 1 rundy rozgrywek 3 ligi mężczyzn nasza drużyna w składzie: Nosiadek Jakub, Ogon Rafał,  Gawliczek Mar-
ta, Grzenik Rafał i Ogon Mariusz ma 9 punktów oraz zajmuje 4 miejsce w tabeli. Pierwsze cztery mecze z  Orzeszem, Pszo-

wem, Rogoźną i Wilczą przegraliśmy, następnie z Borucinem remis i nasz pierwszy ligowy punkt, ostatnie cztery mecze z 
Ornontowicami, Rojem, Bojanowem i Wodzisławiem Śląskim wygraliśmy i zdobyliśmy po 2 punkty. Z dziewięciu meczy aż 

siedem graliśmy na wyjeździe, a tylko dwa u siebie. W drugiej rundzie większość zagramy u nas, dlatego zapraszamy do kibi-
cowania! 

Najlepszy bilans meczy wygranych do przegranych ma w naszej drużynie Jakub Nosiadek. Swoją bardzo dobrą dyspozycję 

potwierdza nie tylko w lidze, ale także na ogólnopolskich turniejach. Kuba grający na Grand Prix Polski Kadetów w Zielonej 

Górze od piątkowych eliminacji po sobotni turniej główny zakwalifikował się do niedzielnego turnieju, w którym gra tylko 

najlepsza 16 kadetów w Polsce i Kuba się w niej znalazł. 
GUKS Lider 

L IGOWCY Z PIEC 

W KOLEJCE PO WOLNOŚĆ…  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach wraz z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozasz-

kolnej był organizatorem Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej W kolejce 

po wolność. Honorowy Patronat nad festiwalem objął Starosta Rybnicki Pan Damian Mro-

wiec. Ze względów bezpieczeństwa, przesłuchania odbyły się w formie online. Celem festi-

walu było przede wszystkim upamiętnienie 40 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, a także 

utrwalanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. Festiwal adresowa-

ny był do uczniów (solistów) szkół podstawowych oraz wychowanków ognisk pracy pozasz-

kolnej, działających przy szkołach podstawowych powiatu rybnickiego. Spośród nadesłanych 

prezentacji jury w składzie: Mateusz Piecowski – wokalista zespołu Singers, laureat progra-

mów telewizyjnych Szansa na sukces, Bitwa na głosy, solista Chóru Bel Canto z Gaszowic, 

Kinga Brachaczek – wokalistka zespołu Singers, Janusz Budak – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dyrygent Chó-

ru Bel Canto, wyłoniło 11 laureatów festiwalu. W kategorii klas 1- 4:  

1. miejsce – Hanna Woźnica  

2. miejsce – Natalia Majszak  

3. miejsce – Blanka Grodoń  

oraz wyróżnienie dla Oliwii Paulus  

W kategorii klas 5-8:  

1. miejsce – Lilianna Zientek  

2. miejsce – ex aequo Nicola Butyłkin, Barbara Grzenia  

3. miejsce – ex aequo Sabina Kubiak, Aleksandra Toman oraz wyróżnienie dla Nadii Pęczek oraz Vanessy Bartoszuk  

Gratulujemy laureatom i ich instruktorom.  

Organizatorzy składają podziękowania Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Pani Joannie Rzymanek oraz Dyrek-

tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Edycie Knapik za ufundowanie nagród i wsparcie finansowe, jury za pracę oraz 

wszystkim zaangażowanym w realizację I edycji festiwalu. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji festiwalu.  

Katarzyna Brachaczek koordynator festiwalu  



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych od dnia 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami mija 20 marca br. Str. 8 

Mimo trudności wynikających z 

obostrzeń, które obowiązują w 

związku z epidemią Covid-19, 

w szkole realizowane są zada-

nia: edukacyjne, wychowawcze 

i opiekuńcze. Możemy pochwa-

lić się wieloma osiągnięciami. W ramach projektu 

„Poznaj Polskę” uczniowie klas I-III brali udział w wy-

cieczce do Krakowa i Wieliczki, a uczniowie klas IV-

VII trzy dni przebywali w Warszawie. Prężnie działa 

Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w 

zajęciach  zorganizowanych w Centrum Edukacji Regionalnej w Osi-

nach. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne monitory interaktywne 

oraz salę do terapii SI.  Wkrótce będą odbywały się w niej zajęcia dla 

uczniów potrzebujących specjalnej terapii. Do szkoły, w ramach pro-

jektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13.12.1981”, 

sprowadzono okolicznościową wystawę.  W gabinecie dyrektorów 

zawisł wspaniały obraz pędzla Karola Mielżyńskiego, przedstawiający 

Tadeusza Kościuszkę. Dziękujemy jego ofiarodawcy. W ramach kolej-

nych projektów urządzono salę do fizyki i chemii za 40 tysięcy złotych  

oraz wzbogacono w sprzęt salę do informatyki na sumę 70 tysięcy 

złotych. Szczególnie cieszy nas drukarka 3D.  Doskonale przebiega 

współpraca z Radą Rodziców szkoły. Mamy naszych uczniów uczestni-

czyły w imprezie bożonarodzeniowej. Wkrótce ukaże się zbiór zadań 

dotyczących Tadeusza Kościuszki- patrona naszej szkoły.   SP Gaszowice 

WIEŚC I  ZE SZKOŁY W GASZOWICACH  


