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W miesiącach lutym i marcu br. Urząd Gminy Gaszowice 
przeprowadzał ankietyzację w zakresie inwestycji związanych 

z wymianą źródeł ciepła. Dziękujemy za duży odzew miesz-

kańców gminy, ale wciąż blisko 50% właścicieli nieruchomo-

ści nie złożyło ankiety, która była zamieszczona w stycznio-
wym wydaniu Informatora, a także była przekazana wraz z 

informacją o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami. 

Gmina Gaszowice planuje kolejną edycję programu ograni-
czenia niskiej emisji na lata 2020-2022 wraz z perspektywą 

na kolejne lata. Aby właściwie określić i zabezpieczyć wiel-
kość środków w budżecie gminy na ten cel, niezbędna jest 

informacja od mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych w 

zakresie wymiany „kotłów”.  Zachęcamy do wypełnienia an-
kiety (także online) i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Ga-

szowice. 
Osoby, które złożą ankietę inwentaryzacyjną będą miały 

pierwszeństwo przy pozyskaniu dofinansowania na wymianę 
źródła ciepła. Osoby, które nie złożą ankiety w terminie znaj-

dą się na listach rezerwowych niegwarantujących pozyskania 
dofinansowania. 

Ponadto informujemy, że nieruchomości z których 
właściciele lub zarządcy nie złożą powyższej ankiety 

zostaną skontrolowani przez Straż Gminną celem 
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła. 

Wersja papierowa ankiety znajduje się na stronie nr 4. 

Link do wersji elektronicznej ANKIETY: 

https://goo.gl/forms/276hGxWYmhHme7c53 

UG 

ANKIETYZACJA WCIĄŻ TRWA 

W dniu 25 maja br. przedstawiciele Gminy Gaszo-

wice brali udział w rozpoczęciu sezonu turystyczne-

go w Mestys Litultovice. Naszą gminę reprezento-

wali: Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Lorek, 
Sołtysi - Barbara Watoła, Gabriela Oślizło, Mieczy-

sław Szymik, Adam Mróz i Joachim Jezusek oraz 

Pełnomocnik Wójta Karina Stępień. Gmina Gaszo-

wice od wielu lat współpracuje z czeskimi Litultovi-

cami. Mieszkańcy Litultovic przyjeżdżają do nas na 

projekty partnerskie i uczestniczą w wydarzeniach 

organizowanych przez gminę. Planujemy realizację 

kolejnych wspólnych projektów i dalszą współpracę 

w latach następnych.          UG 

WIZYTA W REPUBLICE CZESK IEJ 

WYNIK I WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019  

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. Województwo Śląskie będzie reprezentowane przez 3 kandydatów 

Prawa i Sprawiedliwości tj. Jadwigę Wiśniewską, Izabelę Kloc oraz Grzegorza To-

biszowskiego. Trzy mandaty przypadły również Koalicji Europejskiej, europosłami 

z tej listy zostali: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht i Marek Balt. Siódmym europosłem zo-

stał wybrany kandydat „Wiosny”, rybniczanin - Łukasz Kohut. 

Lokalna frekwencja wyborcza była nieznacznie niższa niż w całym kraju i wyniosła 

42,80%. Na terenie Gminy Gaszowice największe poparcie otrzymali kandydaci 

Prawa i Sprawiedliwości - 1630 głosów, co stanowiło 51,50 % głosów, Koalicja Eu-

ropejska otrzymała 1000 głosów tj. 31,60 % głosów, natomiast ugrupowanie Wio-

sna otrzymało 187 głosów, co stanowiło 5,91% głosów. Indywidualnie najlepszy 

wynik na terenie Gminy Gaszowice osiągnął Jerzy Buzek, który otrzymał 695 gło-

sów.                  UG 
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NOCNA LINIA AUTOBUSOWA 

Z inicjatywy Sołtysa 

Czernicy już wkrót-

ce zostaną oddane 

d o  u ż y t k u 

„Biblioteczki Plene-

rowe”. Drewniane 

szafki, pełniące role 

biblioteczek, zostaną 

umieszczone na te-

renie czernickiego 

„Zameczka” oraz na  

„Placu Bajtla”. Dzięki 

nim mieszkańcy będą 

mogli podzielić/

poczęstować się 

przeczytaną książką 

lub czasopismem. 

Zapraszamy do korzystania. 
Adam Mróz 

Strażacy ochotnicy z Czernicy brali udział w plebiscycie 

zorganizowanym przez Dziennik Zachodni na jednostkę 

OSP roku. Dzięki głosom otrzymanym od czytelników, 

jednostka z Czernicy zajęła 1 miejsce w Powiecie Ryb-

nickim i 9 miejsce w Województwie Śląskim.   

Powyżej przedstawiamy Państwu zdjęcie jednostki dzię-

ki któremu udało się zebrać odpowiednio dużą ilość 

głosów.           OSP Czernica 

Wielu mieszkańców sygnalizowało problem, jakim jest powrót 

komunikacją publiczną z Rybnika w godzinach wieczornych. 

Działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Gaszowice 

Pawłem Bugdolem, Wójtem Gminy Jejkowice Markiem Bąkiem 

oraz Prezydentem Miasta Rybnika Piotrem Kuczerą, urucho-

miona zostanie przez rybnicki ZTZ weekendowa autobusowa 

linia nocna - N2. W nocy z dnia 31 maja na 1 czerwca br.  

o godz. 0.30 z przystanku Rybnik Sąd wyjedzie pierwszy kurs 

nocny N2 na linii Rybnik Sąd - Gaszowice - Czernica. Kursy 

odbywać będą się w piątkowe i sobotnie noce. Wstępnie pla-

nuje się, aby linia kursowała w sezonie letnim (czerwiec-

wrzesień). Jeśli jednak obłożenie linii będzie duże, to będę za-

biegała o jej ciągłość w kolejnych miesiącach. Myślę, że linia 

będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem i pozwoli wszyst-

kim bezpiecznie dotrzeć do domu. Dziękuję wszystkim włoda-

rzom gmin za współpracę. 

Karina Stępień - Radna Powiatu Rybnickiego 

OSP CZERNICA - I MIEJSCE W POWIECIE 

OZE BEZ DOFINANSOWAN IA 

BIBLIOTECZKI W CZERN ICY 

W dniu 22 maja br. Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Śląskiego ogłosił wyniki konkursu dla naboru, w 

którym bierze udział projekt partnerski Gminy Gaszo-

wice pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich". 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem projekt ten nie 

został wybrany do finansowania. 

Na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 mieszkańcy 

gminy Gaszowice mieli możliwość zadeklarować swój 

udział w projekcie związanym z realizacją inwestycji z 

zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (np. montaż: pa-

neli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę). 

Pierwotnie wyniki konkursu miały być ogłoszone  

w miesiącu listopadzie 2018 roku. 

W komunikacie znajdującym się na stronie internetowej  

rpo.slaskie.pl, można przeczytać, że zwiększono kwotę 

dostępną na dofinansowania w konkursie o środki  

z budżetu państwa, co umożliwiło dofinansowanie więk-

szej liczby projektów. 

Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na 

łączną kwotę ponad 147 mln zł. Nasz projekt aktualnie 

znajduje się na liście rezerwowej.         UG 

Przypominamy, że 20 czerwca mija termin wnosze-

nia kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 
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Warszawa to kolejne miasto na kościuszkow-

skim szlaku, jakie przyszło odwiedzić szóstokla-

sistom ze Szkoły Podstawowej z Gaszowic.   

Po Krakowie, Racławicach, Wrocławiu i Połań-

cu w połowie kwietnia zawitaliśmy do wietrznej 

stolicy. 

Program wycieczki był niezwykle napięty.  

W niespełna dwa dni pokonaliśmy na piechotę 

23 kilometry. Zwiedziliśmy Zamek Królewski, 

którego centralnym punktem była kaplica  

z urną zwierającą serce Naczelnika Tadeusza 

Kościuszki; podziwialiśmy przepych pałacowych 

komnat. Wraz z kolejnymi odwiedzanymi za-

bytkami, poznawaliśmy piękną ale i tragiczną 

historię Warszawy: Starówka, liczne pomniki, 

monumenty, Krakowskie Przedmieście, Pałac 

Prezydencki, Szkoła Rycerska na terenie Uni-

wersytetu Warszawskiego, zmiana warty hono-

rowej na Placu Marszałka Piłsudskiego – 

wszystko to zrobiło na nas piorunujące wraże-

nie. Dramat miasta uświadomiła nam wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie na dwie godziny przenieśliśmy się  

w czasie do pamiętnego roku 1944 i towarzyszyliśmy powstańcom w krwawym, ojczyźnianym zrywie. Na koniec wycieczki 

odwiedziliśmy Niepokalanów – siedzibę zakonu franciszkańskiego założonego przez o. Maksymiliana M. Kolbego – wielkiego 

polskiego świętego i męczennika z okresu II wojny światowej.                   S P 

UCZNIOWIE NA SZLAKU KOŚCIUSZKOWSKIM  

W poniedziałkowe popołudnie 29 kwietnia 2019 roku w Piecach 

odbyło się uroczyste otwarcie altany i grilla, które przecięciem 

wstęgi uwiecznił Wójt Paweł Bugdol i Sołtys Gabriela Oślizło.  

Zaproszeni mieszkańcy mogli poczęstować się kiełbasą  

z grilla, która mimo deszczowej pogody smakowała wyśmienicie.  

Wśród zaproszonych gości była również Radna Powiatowa Pani 

Karina Stępień, która swym uśmiechem rozgrzała atmosferę, oraz 

Sołtys Sołectwa Gaszowice Joachim Jezusek z małżonką. Ta altana 

i grill były moim marzeniem od lat, chciałam by powstało miejsce 

do większej integracji społeczeństwa.  

Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego i połowie z Urzędu 

Gminy powstało miejsce, które podnosi atrakcyjność naszego so-

łectwa. Za pomoc w organizacji tego dnia dzię-

kuję Radzie Sołeckiej oraz Panu Leonowi Wie-

czorek, który dokładał do grilla i piekł jako 

pierwszy smaczne kiełbasy, Witoldowi Labus za 

rozpalenie grilla oraz Pani Katarzynie Pytel Maj-

kowskiej za zakupienie potrzebnych do tej im-

prezki materiałów (talerze, sztućce, kubki, ser-

wetki itp.) oraz balonów. Pomimo deszczu  

i zimna udało się nam spędzić miłe popołudnie  

w gronie przesympatycznych osób.            

Gabriela Oślizło 

UROCZYSTE OTWARCIE ALTANY Z GRILLEM 

Osoby zainteresowane wymianą „kotła” z możliwością otrzymania dotacji w roku 

2019 prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Referatu Ochrony 

Środowiska tutejszego Urzędu Gminy tel. 32/4327144. 

MOŻLIWOŚĆ DOTACJ I 
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Rolników prowadzących na własne potrzeby zabiegi 

ochrony roślin prosimy o przestrzeganie elementarnych  

i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami. 

Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór 

chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne 

interesy, to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonać  

z pełnym skutkiem opryski. Wystarczy dobra wola rolni-

ka i zachowanie następujących zasad: nie opryskiwać 

plantacji z kwitnącymi chwastami, nie opryskiwać planta-

cji kwitnących, opryski prowadzić po godzinach lotu 

pszczół (pod wieczór po godz.20) rezygnując z zabiegów 

w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie za-

biegu na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie 

truje owadów zapylających. Uwzględniać sąsiedztwo 

kwitnącej plantacji – ogrodów oraz kierunek wiatrów. 

Dobierać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, 

szczególnie w przypadkach środków owadobójczych. 

Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między 

innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów. 
UG 

ROLNIKU CHROŃ PSZCZOŁY 

Pomimo iż sezon grzewczy już za nami, temat niskiej 

emisji i smogu nie może zostać zepchnięty na drugi plan. 

Fatalna jakość powietrza w naszym regionie to poważny 

problem, który sam się nie rozwiąże. Dlatego wszystkie 

gminy i powiaty z terenu Subregionu Zachodniego Woje-

wództwa Śląskiego przystępują do kolejnej edycji projek-

tu „Gmina z (dobrą) energią”. 

Zastanawiasz się nad zmianą ogrzewania i dociepleniem 

domu? Chcesz poznać orientacyjne koszty inwestycji,  

a także dowiedzieć się, jakie będą koszty użytkowania 

nowego systemu grzewczego? Skorzystaj z bezpłatnej 

analizy energetycznej w ramach projektu „Gmina  

z (dobrą) energią 2”, realizowanego przez wszystkie gmi-

ny i powiaty z terenu Subregionu Zachodniego Woje-

wództwa Śląskiego. Jak to zrobić?  

Wejdź na stronę www.analiza.gminazenergia.pl podaj 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twojego bu-

dynku, prześlij online wypełniony formularz i gotowe!  

W ciągu dwóch tygodni otrzymasz drogą mailową bez-

płatną analizę energetyczną dla Twojego domu. Dowiesz 

się z niej między innymi, jak ograniczyć zapotrzebowanie 

na energię oraz jakie korzyści w Twoim przypadku da 

optymalizacja systemu grzewczego. 

Analizy są całkowicie bezpłatne, a warunkiem ich uzyska-

nia jest wyłącznie wyrażenie zgody na kontakt ze strony 

firm partnerskich. Partnerami projektu „Gmina z (dobrą) 

energią 2” są firmy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. oraz 

Viessmann Sp. z o.o. 

Zachęcamy do śledzenia facebook’owego fan page’a proj-

ketu, na którym zamieszczać będziemy wszystkie naj-

świeższe informacje dotyczące działań.           subregion.pl 

GMINA Z DOBRĄ ENERGI Ą 2 

Gmina Gaszowice wzięła udział w konkursie Komisji 

Europejskiej na bon WI-FI4EU, i jako jedna z 3400 jed-

nostek samorządowych z całej Unii Europejskiej znalazła 

się wśród zwycięzców kwietniowego naboru.  

Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Euro-

pejska  propaguje bezpłatny dostęp do bezprzewodowe-

go internetu dla mieszkańców Europy i turystów  

w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, 

budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea  

w całej Europie. 

Budżet programu WiFi4EU na lata 2018–2020 wynosi 

120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zo-

stanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi  

w ośrodkach życia społecznego. 

Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspo-

tów Wi-Fi. Gminy, które otrzymają bon, ponoszą koszty 

podłączenia do internetu (abonamentu) oraz konserwa-

cji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości 

połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.  

Po podpisaniu umowy Gmina Gaszowice otrzyma bon  

w wysokości 15 000 EURO na instalację hotspotów. 

Realizacja inwestycji musi nastąpić w ciągu 18 miesięcy 

od czasu podpisania umowy.          UG 

BEZPŁATNE WI -FI DLA EUROPEJCZYKÓW  

Harmonogramy wywozu odpadów na II połowę roku 

2019 zamieszczone będą w czerwcowym wydaniu In-

formatora, ponadto będą dostarczane przez pracowni-

ków firmy Remondis podczas odbioru odpadów. Aktu-

alizacje harmonogramów pojawią się także w aplikacji 

Ecoharmonogram.           UG 

HARMONOGRAMY W CZERWCU 

Od 1 czerwca 2019 r. (sobota) wchodzą w życie korek-

ty rozkładów jazdy i tras komunikacji miejskiej. Część 

kursów zostanie zoptymalizowana zgodnie z oczekiwa-

niami mieszkańców, które zostały wyrażone między 

innymi podczas niedawnych konsultacji. Zmiany póki co 

nie mają rewolucyjnego charakteru, a te najbardziej za-

uważalne dotyczą linii na terenie miasta Rybnika.  

Z całym rozkładem jazdy można zapoznać się na stronie  

internetowej:  

http://www.ztz.rybnik.pl/rozkladczerwiec/         UG

ZMIANY W ROZKŁADACH JAZDY ZTZ  
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VI I I GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

17 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy odbył się VIII Gminny Konkurs 

z Języka Angielskiego. W konkursie wzięły udział 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Gaszowice. Tematyka i zakres 
konkursu ściśle łączyły się z wymaganiami określonymi w podstawie programowej z języka obcego. Celami, które przy-

świecały organizacji konkursu było: popularyzowanie języka angielskiego wśród uczniów, motywowanie do nauki języka 
obcego, rozwijanie uzdolnień językowych, zachęcanie do współzawodnictwa i rozbudzanie zainteresowania kulturą kra-

jów obszaru anglojęzycznego. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności oraz dzielnie walczyli do 
samego końca.   

Zwycięzcami VIII Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: 
Klasa II 

I miejsce – Samuel Mordeja - Pilch (SP Czernica) 
II miejsce – Robert Obiegała (ZSP Szczerbice) 
III miejsce –  Wojciech Stachoń  (SP Gaszowice) 

Klasa III 
I miejsce – Ignacy Janyga (SP Gaszowice) 

II miejsce – Bartosz Wolny (SP Czernica) 
III miejsce – Nicola Bochenek (ZSP Szczerbice) 

Klasa IV 
I miejsce – Katarzyna Bierza (SP Czernica) 

II miejsce – Oliwier Mura (ZSP Szczerbice) 
III miejsce – Karol Zimny (SP Gaszowice) 

Klasa V 
I miejsce – Zuzanna Langer (ZSP Szczerbice) 

II miejsce – Mateusz Mandrysz (SP Czernica) 
III miejsce – Anna Bywalec (SP Gaszowice) 

Klasa VI  
I miejsce – Milena Pasierbska (SP Czernica) 

II miejsce – Kamil Rusnarczyk (ZSP Szczerbice) 
III miejsce – Paulina Kucharska (SP Gaszowice) 
 

Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymały panie: Aleksandra Niesobska, Martyna Somerlik – 
Przybyła, Justyna Maćczak, Alicja Borkowska, Agnieszka Ploch, Klaudia Wojaczek oraz Beata Grinspek. 

Pragniemy także podziękować Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czernicy oraz wydawnictwu Pearson za 
ufundowanie nagród konkursowych. 

Aleksandra Niesobska  
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Rok szkolny 2018/2019 obfitował w projekty języko-

we eTwinning w ramach europejskiej współpracy 

szkół. Jako pierwsi swój projekt zaczęli realizować 

czwartoklasiści. Ich tematem było „National sym-

bols” („Symbole narodowe”). Współpraca realizowa-

na była w terminie listopad 2018 - marzec 2019. Licz-

ba szkół biorących udział w projekcie przekroczyła  

20. Wśród naszych partnerów były szkoły z: Francji, 

Grecji, Turcji, Ukrainy, Rumunii, Macedonii, Chorwa-

cji, Litwy oraz Bułgarii. Pierwszym zadaniem dzieci 

było wykonanie flag narodowych oraz ich prezentacja 

w języku angielskim. Następnie uczniowie nagrali 

krótki film ukazujący godło lub herb kraju,  

w którym mieszkają.  Kolejnym zadaniem było odśpiewanie hymnu państwowego oraz dołączenie do nagrania tłu-

maczenia tekstu w języku angielskim, tak, by każdy z krajów uczestniczących w projekcie wiedział, o czym śpiewają 

ich europejscy przyjaciele. Na zakończenie uczestnicy projektu wykonali plakaty ukazujące znane miasta w swoim 

kraju, ich zabytki oraz ciekawe miejsca. Uczestnicząc w tym projekcie uczniowie nie tylko rozwijali swe umiejętno-

ści językowe, ale przede wszystkim jego nadrzędnym celem  było rozbudzanie postaw patriotycznych oraz tolerancji 

wobec innych kultur i tradycji. 

Następnie do projektu eTwinning przystąpiła 21 osobowa grupa szóstoklasistów. Ich zadaniem było wykonanie kar-

tek bożonarodzeniowych oraz paczki zawierającej dawkę polskich tradycji świątecznych w postaci słodkości, nagrań 

audio, czy też prezentacji multimedialnych. Partnerem projektu „Christmas cards exchange” była szkoła z Sardynii, 

która oprócz bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń obdarowała nas włoskimi cukierkami z migdałami oraz 

przepysznymi babkami drożdżowymi posypanymi cukrem pudrem. Palce lizać! 

W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 chętni uczniowie klas piątych przystąpili do projektu „Easter dictio-

nary” („Wielkanocny słownik”).  Współpraca realizowana była w miesiącach marzec – kwiecień 2019. Owy projekt 

był przykładem współpracy otwartej, tzn. każda 

szkoła z dowolnej części Europy mogła wziąć w 

nim udział. Ostateczna liczba szkół biorących 

udział w projekcie wyniosła 14, co oznaczało 

wielkie zainteresowanie działaniami realizowany-

mi w ramach projektu. Wśród naszych partne-

rów były szkoły z: Rumunii, Litwy, Włoch, Ukra-

iny oraz Chorwacji. Pierwszym etapem współ-

pracy była prezentacja jego uczestników. Nie-

które szkoły wykonały to zadanie za pośrednic-

twem wirtualnej tablicy - PADLET. Pozostałe 

placówki stworzyły krótkie nagrania video, uka-

zujące uczniów biorących udział w projekcie 

oraz ich szkoły. Jednakże głównym celem tego 

projektu było stworzenie słownika prezentują-

cego słownictwo związane z okresem wielka-

nocnym w swoim kraju. Przykładowa strona 

książki składała się z następujących elementów: 

ilustracja oraz prezentacja słownictwa w  języku 

angielskim oraz języku ojczystym. Większość 

szkół partnerskich stworzyła książki multime-

dialne wykorzystując program StoryJumper.  

Szczegóły dotyczące wszystkich realizowanych 

projektów wraz z odnośnikami można  znaleźć 

na stronie internetowej szkoły pod adresem 

https://czernicasp.edupage.org  w zakładce 

ETwinning. 
szkolny koordynator projektów eTwinning 

Aleksandra Niesobska 

ETWINNING W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY  
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