
70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin nale-

żących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich 
jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekolo-

gicznego projektu, którego partnerem jest Gmina Gaszowice. Dzięki projektowi w 
naszej gminie na montaż odnawialnych źródeł energii będzie do rozdysponowania 

około 3,5 mln zł! Oznacza to, że 176 instalacji pojawi się w gaszowickich gospodar-
stwach domowych! W poniedziałek 17 lutego w tarnogórskim ratuszu beneficjenci 

tego przedsięwzięcia podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy. Projekt, 
który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego – otrzymał dofinansowanie, re-

alizowany będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjen-
tem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili 

jedynie wkład własny. Pierwotnie projekt nie został wybrany do finansowania. Jednak dzięki staraniom władz wojewódz-
twa zabezpieczono dodatkowe środki na realizację tego działania oraz po naszym odwołaniu od wyników konkursu, dzię-

ki któremu po ponownej ocenie projektu, z ósmego miejsca listy rankingowej projektów znaleźliśmy się na drugim miej-
scu. Udało się nam po 2 latach te finansowanie pozyskać. Mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w pro-

jekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończe-
niu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność miesz-
kańcom. Mieszkańcy zapłacą tylko ok. 30 procent kosztów instalacji. Wybór projektu do dofinansowania oznacza, że gmi-

na po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie miała możliwość realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, w którym 
w pierwszej kolejności wezmą udział mieszkańcy składający deklaracje udziału w projekcie w IV kwartale 2017 roku.  

W projekcie gaszowickim objętych jest obecnie 176 nieruchomości z taką samą ilością instalacji. Proces podpisywania 
umów organizacyjno – finansowych z mieszkańcami wkrótce się rozpocznie. W trakcie tego procesu – w razie rezygnacji 

niektórych mieszkańców z udziału w projekcie – w marcu br. ogłoszony zostanie również nabór uzupełniający. Na po-
czątku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji po-

winniśmy znać na przełomie września 2020 roku. Zakładamy, że pierwsze prace montażowe ruszą w IV kwartale br. In-
stalacje będą finansowane w kwocie brutto: ok. 70% ze środków UE, natomiast pozostałe ok. 30% stanowił będzie wkład 

własny mieszkańców. Osta-
teczne wartości instalacji po-

znamy po wyłonieniu ich wy-
konawców. 

10 marca br. o godzinie 17.00 
w hali Ośrodka Kultury  

i Sportu w Gaszowicach, od-
będzie się spotkanie z osoba-
mi, które są uczestnikami 

projektu. Podczas spotkania 
przedstawione zostaną infor-

macje nt. realizacji projektu 
oraz będą zawierane umowy 

dotyczące warunków i zobo-
wiązań dla beneficjentów. 
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Dnia 27 lutego odbył się w Szkole Podstawowej im. Henry-

ka Mikołaja Góreckiego Międzygminny Konkurs Recytator-

ski pod hasłem „Zawiłości miłości”. 

W murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli klas I – 

III Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Jejkowicach i Szczerbicach. Naszą szkołę 

reprezentowali zwycięzcy konkursu szkolnego: Hanna 

Święty z kl. Ib, Aleksandra Kokot z kl. IIa  i   Franciszek 

Klimsza z kl. IIIa. 

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań poetyc-

kich dzieci, uwrażliwianie na piękno poezji oraz doskonale-

nie umiejętności recytatorskich. Jury w składzie: Urzędnik 

Stanu Cywilnego w Gaszowicach - pani Halina Bobrzyk, 

Dyrektor Przedszkola w Czernicy - pani Małgorzata Grusz-

ka oraz pani Justyna Niemczyńska z Biblioteki Publicznej w 

Czernicy, oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, 

kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Wszyscy uczniowie reprezentowali wysoki poziom umiejęt-

ności recytatorskich i byli gorąco dopingowani przez wspa-

niałą publiczność z klas młodszych. 

Przyznano następujące miejsca: 

w  kategorii  klas I 

I miejsce – Hanna Święty SP Czernica 

II miejsce – Jakub Buszka ZSP Jejkowice  

III miejsce – Nikola Klimanek ZSP Szczerbice 

wyróżnienie – Daria Jakubczyk  SP Gaszowice 

w  kategorii  klas II 

I miejsce – Karolina Ficek ZSP Jejkowice 

II miejsce – Agata Kolarczyk SP Gaszowice 

III miejsce – Ewa Borkowska ZSP Szczerbice 

wyróżnienie – Aleksandra Kokot SP Czernica 

w  kategorii  klas III 

I miejsce – Franciszek Klimsza SP Czernica 

II miejsce – Radosław Krótki ZSP Szczerbice 

III miejsce –  Karol Dziubany ZSP Jejkowice 

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody książkowe. Organizatorki Międzygminnego Kon-

kursu Recytatorskiego, pani Monika Papierok i Iwona Kwia-

toń, serdecznie dziękują jury oraz wszystkim uczniom i ich 

nauczycielom za udział w konkursie i zapraszają do uczest-

nictwa w jego kolejnej edycji. 

I. Kwiatoń 

MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI  

Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach prosi o zgła-

szanie par małżeńskich, które w 2020 roku obcho-

dzą 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie pożycia 

małżeńskiego. Zgłoszenia, w terminie do 31 marca 

br. przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowi-

cach, pokój nr 11 ( I piętro), telefon:  32 43 27 146. 

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 

27 lutego w trakcie trwania sesji Rady Gminy Gaszowice  za-

brał głos dr hab. Franciszek Nieć, Dyrektor Państwowego 

Ogniska Plastycznego w Rydułtowach. Podziękował Wójtowi i 

Radzie Gminy za wsparcie, jakie Ognisko otrzymuje by móc 

funkcjonować a przede wszystkim by dzieci z terenu Gminy 

Gaszowice mogły brać udział w zajęciach. 

W trakcie swego wystąpienia przedstawił laureatki XVII Ogól-

nopolskiego Konkursu Plastycznego GRAFIKA 2019 organizo-

wanego przez MDK „Pod Akacją” w Lublinie, gdzie prace wy-

konane w pracowni grafiki pod opieką Anny Miguły zdobyły 

nagrody: 

Magdalena Dudzik – I nagroda oraz Marcelina Bieniek – wyróż-

nienie. 

Po Sesji w korytarzu budynku Radni mogli podziwiać prace 

wykonane przez uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego 

w Rydułtowach. 

Do zwiedzania i podziwiania prac zapraszamy również miesz-

kańców w każdy czwartek  w godzinach od 7.00 do 17.00 

(korytarz w budynku administracyjno- biurowym w Gaszowi-

cach ul. Rydułtowska 1, piętro I) do 30 kwietnia 2020 r.      UG 

WYSTAWA W GASZOWICACH 
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KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

24 lutego 2020 r. odbył się Turniej Sportowo 

– Zręcznościowy o Puchar Kierownika Świe-

tlicy Profilaktyczno - Integracyjnej 

w Gaszowicach. Wychowankowie wszystkich 

świetlic wzięli udział w różnych rozgrywkach 

sportowych. Wszyscy uczestnicy bawili się 

znakomicie rywalizując między so-

bą  w ciekawych konkurencjach. Ostatecznie 

najlepszą kondycją sportową wykazały się 

dzieci ze świetlicy w Szczerbicach zdobywając 

I miejsce.  

Działalność świetlic środowiskowych funkcjo-

nujących na terenie Gminy Gaszowice można 

śledzić na stronie internetowej :  

www.swietlica.gaszowice.pl 
materiał pobrany ze strony internetowej—

www.swietlica.gaszowice.pl 

TURNIEJ ZRĘCZNOŚCIOW Y 

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać  

u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 

Piece - 12, 13 i 16 marca br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Śro-

dowiskowa ul. Rydułtowska; 

 

Szczerbice - 12 i 13 marca br. w godzinach 9.00 - 15.00,  14 marca br. w godzinach 

9.00 -13.00 oraz 16 marca br. w godzinach 9.00 - 15.00,  OSP Szczerbice ul. Rado-

szowska; 

 

Czernica – 10 i 11 marca br. w godzinach 9.00 - 13.00, 12 i 13 marca br. w godzinach 9.00 - 12.00  

i 15.00 - 17.00, oraz 15 marca br. w godzinach 16.30 - 17.30 i 16 marca br. w godzinach 9.00-11.00 Ośro-

dek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 11, 12, 16 marca br. w godzinach 16.00 - 19.00, UWAGA! ul. Wolności 18 (były zakład 

fryzjerski); 
 

Gaszowice - 12, 13, 16  marca br. w godzinach 8.00 - 12.00  i 14.00 - 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury 

ul. Rydułtowska.  
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18 lutego br. była z naszego Koła fajno śląsko biysiada. Każdy chłop i każdo 

baba kero tam była – bardzo była rada. Fajne synki nam grały, nas bawiły , roz-

śmieszały i konkursy nom organizowały. Wszyscy też pomaszkeciyli i do dom 

w dobrych humorach wrociyli. Na drugi rok też coś zrobiymy i Was wszyst-

kich zaproszymy. Dziękujemy za udzieloną pomoc finansową pani radnej po-

wiatowej – Karinie Stępień.         Gaszowianki z KGW Gaszowice 

BIESIADA KGW GASZOWICE 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  
organizuje wycieczkę 

 

do Zamościa i Lublina 
 

w dniach 18.04.2020 - 21.04.2020. 
 

W programie zwiedzanie:  
Kazimierz Dolny nad Wisłą, Puławy, Nałęczów, 

Lublin, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec oraz  
Zamość 

 
Koszt wycieczki 1050 zł 
 
Zapisy oraz wpłata do 31.03.2020 r. 
 
Cena obejmuje: przejazd, opiekę pilota, 3 nocle-
gi w hotelach, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie. 
 
Cena nie zawiera opłat biletów wstępu oraz 
przewodników która wynosi 150 zł. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 
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Rok 2019 był dla członków 

Szczyrbickiej Czelodki rokiem 

bardzo pracowitym, ale jedno-

cześnie dającym wiele satys-

fakcji i zadowolenia.  Wystąpi-

liśmy na 20 imprezach organi-

zowanych na terenie naszej 

gminy i powiatu, a także poka-

zaliśmy się w kraju i za granicą. 

Oto kilka ważniejszych imprez, w których braliśmy 

udział. Rok rozpoczęliśmy od kolędowania na VIII 

Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Susz-

cu gdzie śpiewaliśmy jako jeden z trzech zespołów  

z powiatu  rybnickiego, następnie uczestniczyliśmy w 

imprezach o charakterze regionalnym : „Cały Śląsk 

Gra i Śpiewa” w Niedobczycach, „VI Diktand Ślonskij 

Godki” w Niewiadomiu, „II Festiwal Artystyczny Kół 

Gospodyń Wiejskich Koło Buku” w Rudach.  Na za-

proszenie chóru Bel Canto wystąpiliśmy w XXVI 

Koncercie Pieśni Sakralnej w kościele w Gaszowicach. 

Druga połowa roku była dla nas wyjątkowa. Czuliśmy 

się wyróżnieni, kiedy mogliśmy się zaprezentować na 

XX Dożynkach Województwa Śląskiego, a szczegól-

nie kiedy  razem z paniami KGW Piece  jako delegacja 

województwa  braliśmy udział w Dożynkach Prezy-

denckich w Spale. Były też wyjazdy zagraniczne: na 

zaproszenie Wójta Pawła Bugdola wraz z delegacją 

naszej gminy  uczestniczyliśmy w obchodach XV-lecia 

wstąpienia Słowacji do Unii Europejskiej w Krompa-

chach na Słowacji. Rok zakończyliśmy wspólnym kolę-

dowaniem z chórem Bel Canto w miasteczku Litulto-

wice w Czechach. Więcej informacji o naszej działal-

ności można zobaczyć w internecie na:  

ht tps : / /www. facebook.com/Stowarzyszen ie -

Szczyrbicko-Czelodka 
Zarząd Stowarzyszenia, Szczyrbicko Czelodka 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  SZCZYRBICKIEJ CZELODKI W ROKU 2019 

Tuż przed tłustym 

czwartkiem zaprosili-

śmy na zajęcia regio-

nalne panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich 

w Łukowie Śl. - prze-

wodniczącą Izabelę 

Nowak, członkinie: 

Teresę Święty, Moni-

kę Zimoń i Danutę Gembalczyk. Gospodynie uczyły nas robić kreple. Przygotowały ciasto drożdżowe, 

które pięknie wyrosło. Uczniowie kółka regionalnego wałkowali ciasto, wycinali z niego krążki i formowali 

pączki, które panie kucharki kładły na gorący olej. Usmażone pączki przez chwilę leżały na papierowym 

ręczniku w celu usunięcia nadmiaru tłuszczu. Później uczniowie nadziewali je marmoladą. Przed zjedze-

niem posypali kreple obficie cukrem pudrem. Były pyszne. Mniam… Serdecznie dziękujemy naszym go-

ściom za udział w zajęciach.           I. Kwiatoń 

PIECZEMY KREPLE 
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 KONKURS „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Gaszowicach bardzo zainteresowani są różnymi formami 

aktywności związanymi z działalnością Ochotniczej Straży Po-

żarnej. Ostatnio wzięli udział w konkursie „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Z ramienia OSP Gaszowice przeprowadziła go Pani 

Jolanta Milert. W czołowej trójce zwycięzców znaleźli się: Emi-

lia Grela, Paweł Milert oraz Zuzanna Szandecka. Gratulujemy  

i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu. 
SP Gaszowice 

Druhna Aleksandra Knura 

oraz druh Grzegorz Ko-

zub podjęli próbę  reakty-

wacji istnienia Związku 

Harcerstwa Polskiego w  

Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki  w 

Gaszowicach. Serdecznie 

dziękujemy za wspaniałą 

inicjatywę.  Jest ona 

szczególnie cenna,  gdyż 

organizacja ta zapisała się 

złotymi zgłoskami w hi-

storii wsi.  Życzymy wielu sukcesów.             SP Gaszowice 

ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO  

REAKTYWOWANY W GASZOWICACH 

PROJEKT „SPOTKANIE Z GÓRNICTWEM”  

Projekt „Spotkanie z górnictwem” jest współfinansowa-

ny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego oraz budżetu państwa w ramach programu 

„Przekraczamy granice 2014-2020.” Dotyczy współpra-

cy Polsko – Czeskiej. Wnioskodawcą projektu 

„Spotkanie z górnictwem” jest Gmina Gaszowice/ Szko-

ła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowi-

cach. Partnerem projektu jest Zakladni Skola Ostrava – 

Dubina, Frantiska Formana 45. Fundusz projektu opie-

wa na kwotę 5000 Euro. 

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Eurore-

gion Silesia – Stowarzyszenie Gmin Górnej Odry. 

Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmacnianie współpracy szkół poprzez przybliżenie  historii górnictwa 

oraz przełamanie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości młodych Polaków i Czechów. 

Projekt będzie obejmował cztery związane ze sobą części. Dwie będą zrealizowane w Gaszowicach oraz dwie w 

Ostrawie. W czasie kolejnych spotkań uczniom zaprzyjaźnionych szkół zostaną przedstawione: pamiątki po dawnym 

górnictwie, tradycje, zwyczaje, strój, taniec, pieśni oraz lokalna kuchnia. 

Pierwsza część projektu odbyła się w Ostrawie. Dzieci zwiedziły miejscową szkołę a następnie wzięły udział w wy-

cieczce i warsztatach w Zabytkowej Kopalni w Landku. Na zakończenie tej części spotkania zjadły wspólny obiad. 

Zaserwowano regionalne danie – knedliczki i sztukę mięsa z dodatkami. W kwietniu do Gaszowic przybędzie grupa 

25 Czechów. Zwiedzą Zabytkową Kopalnię „Ignacy”. Będą gościć w Muzeum Miejskim w Rybniku, a na zakończenie 

zjedzą śląski obiad. W kolejnym roku szkolnym odbędą się dwa kolejne spotkania.              SP Gaszowice 
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SKAT W GASZOWICACH 

11 lutego 2020 r. roku obchodzony był  w  Szkole 

Podstawowej im. H. M. Góreckiego w Czernicy 

„Dzień Bezpiecznego Internetu”. Jednym ze sposobów 

odciągnięcia młodych ludzi od nadmiernego spędzania 

czasu w sieci, jest na pewno SPORT. Do szkoły został 

zaproszony niecodzienny gość. Był nim 4-krotny 

Mistrz Polski w bardzo ciekawej dyscyplinie, jaką jest 

„FREESTYLE SLALOM”. Pan Tomasz Wieczorek opo-

wiedział dzieciom o swojej karierze i uprzyjemnił 

wszystkim spędzony z nim czas niezwykłym pokazem 

jazdy na łyżworolkach. To było coś! Wszystkie triki 

wzbudziły prawdziwy zachwyt. Pan Tomasz  pochodzi 

ze Szczerbic i do swoich sukcesów doszedł sam, tre-

nując na własnym podwórku. 

Dyscyplina ta polega na przejeździe na rolkach przez 
plastikowe kubeczki ustawione w określonych odległo-

ściach od siebie. Między kubkami wykonuje się różne 

triki, dokładając do tego ciekawe przejścia oraz ele-

menty artystyczne. Slalom dzieli się na różne konku-

rencje, dwie najbardziej powszechne to Battle i Classic. Classic to 2-minutowy przejazd, w którym zawod-

nik jedzie swój układ pod wcześniej przygotowaną muzykę. Z kolei Battle to dwa przejazdy po 30 sekund, 

polegające na wykonywaniu najtrudniejszych trików, przejść oraz kombinacji. 

Pan Tomasz jest zwycięzcą w BATTLE, a 3 razy pod rząd zdobył mistrzostwo w Classicu. W 2019 roku 

został sklasyfikowany jako 8 zawodnik w rankingu ligi światowej (WSSA). „Freestyle slalom” to stosunko-

wo młody sport, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży, co widać na zawodach 

i warsztatach - mówił nasz gość. Cała społeczność szkolna życzy mu jeszcze wielu sukcesów i dziękuje za 

poświęcony czas.              Z. Mrozek 

SPOTKANIE Z MISTRZEM POLSKI  

W dniu 15 lutego 2020 w hali Ośrodka 

Kultury i Sportu w Gaszowicach odbył się 

turniej skata sportowego cyklu GPO o pu-

char MCJ. Impreza ta dzięki panu Jackowi 

Czogalla, jest rozgrywania co roku od po-

nad dekady. 

W turnieju wzięło udział 64 skaterów, w 

tym jedna pani. Pierwszą serię z wynikiem 

1550 pkt. wygrał kolega Marek Kotarski 

reprezentujący TKKF Relaks Wodzisław.  

Drugą serię z wynikiem 1634 pkt. zapisał na 

swoje konto kolega Bolesław Gajda repre-

zentujący LKS Fortecę Świerklany. 

Pierwsze miejsce w zawodach zajął kolega 

Stefan Chlebis reprezentujący TKKF Relaks 
Wodzisław, uzyskując łącznie w 2 seriach 3001 pkt. Drugi był jego kolega klubowy Marek Kotarski, nato-

miast trzecie miejsce przypadło koledze Zygmuntowi Graniecznemu, który reprezentuje LKS Górki Ślą-

skie. 

Najlepszym zawodnikiem naszego klubu okazał się kolega Kazimierz Daniluk który gromadząc 2300 pkt. 

uplasował się na 9 miejscu. Sędzią zawodów był kolega Eugeniusz Cyran. Z tego miejsca chciałbym ser-

decznie podziękować panu Jackowi Czogalla za przychylność i wsparcie.     Marian Pielacz, GKS Dąb Gaszowice 
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Ośrodek Kultury w Czernicy serdecznie zaprasza na 

pokaz filmu Adama Grzegorzka o Tragedii Górnoślą-

skiej.  

Jo był Ukradziony - to film dokumentalny opowiadają-

cy tragiczną historię deportowanych w 1945 roku 

Ślązaków, represje, aresztowania, przesłuchania i zsyłki 

na wschód Związku Radzieckiego. Był to tragiczny 

czas zniewolenia dla Polski i Polaków, a dla różnych 

grup etnicznych zamieszkujących Polskę, a w szczegól-

ności dla Ślązaków, okres terroru.  Szczegóły na plaka-

cie i pod numerem telefonu: 32 430 52 01 

Ilość miejsc ograniczona! Darmowe wejściówki do 

odebrania w zamkowym biurze do 10 marca. 

Urząd Gminy Gaszowice oraz Ośrodek Kultury i 
Sportu w Gaszowicach 

zapraszają na  
Kiermasz Wielkanocny 

w dniu 04.04.2020 [sobota] 
W godzinach od 12.00 do 18.00 
 
W programie: występy dzieci i młodzieży oraz ze-
społów muzycznych. Tradycyjne dania wielkanoc-
ne. Sprzedaż ozdób świątecznych. Wyrobów ręko-
dzieła. 

ZAPRASZAMY! 
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