
PROJEKT OZE ZAKOŃCZONY 

Zakończyła się realizacja zadania ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, pt.: „Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: 

Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 

Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Efektem projektu w naszej gminie są 

104 instalacje fotowoltaiczne, 19 instalacji solarnych, 9 pomp ciepła co i cwu, 20 

pomp cwu oraz wymiana 24 źródeł ciepła na ekologiczne. Wszystkie nowe instala-

cje, które pojawiły się w domach mieszkańców, otrzymały dofinansowanie wyno-

szące kilkadziesiąt procent inwestycji. Niestety, realizacja projektu mocno prze-

ciągnęła się w czasie. – Trwało to tak długo ze względu na liczne odwołania przy-

stępujących do przetargów firm. Były też problemy z dostępnością materiałów. 

Jednak ostatecznie, dzięki temu projektowi, w gminie Gaszowice znacznie ograni-

czyliśmy niską emisję, bo wielu mieszkańców wymieniło źródła ogrzewania na 

ekologiczne. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Cieszymy się, że dzięki 

działaniom gminy wielu mieszkańców otrzymało duże wsparcie finansowe na za-

kup instalacji – podsumował wójt Paweł Bugdol.            JP 
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5 października, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Gaszowicach uroczyście otwarto ekopracownię 

"Pod Muchomorem". 

Nowoczesna, multimedialna sala do nauki przedmiotów 

przyrodniczych, powstała dzięki dotacji w kwocie 40 tysięcy 

złotych otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach 

konkursu "Zielona Pracownia 2022".  

W uroczystości, podczas której oficjalnie otwarto ekopra-

cownię, udział wzięli Adam Lewandowski – wiceprezes 

WFOŚiGW w Katowicach, pełnomocnik Adama Gawędy, 

posła na Sejm RP, wójt gminy Gaszowice Paweł Bugdol, peł-

nomocnik wójta gminy Gaszowice ds. infrastrukturalnych 

Karina Stępień oraz Marek Płatek – przewodniczący Rady 

Rodziców SP w Gaszowicach. Z kolei uczniowie gaszowickiej 

podstawówki, pod kierunkiem nauczycielki biologii Doroty 

Bienek, przygotowali dla wszystkich zebranych pokazową 

lekcję, korzystając z ogromnych możliwości edukacyjnych, 

jakie daje pracownia "Pod Muchomorem".   JP 

EKOPRACOWNIA W SP GASZOWICE 
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Za nami kolejna edycja Piecowskiego Okto-

berfestu, czyli imprezy, która już na stałe wpi-

sała się w kalendarz gminnych wydarzeń. 1 

października, na terenie boiska sportowego w 

Piecach, podczas wspólnej biesiady, przy zło-

tym trunku bawiły się prawdziwe tłumy, za-

równo mieszkańców, jak i gości z ościennych 

miast i gmin. Oktoberfest rozpoczął się zgod-

nie z tradycją - od symbolicznego otwarcia 

beczki z piwem, którego dokonał wójt Paweł 

Bugdol, radna powiatu rybnickiego Pani Karina 

Stępień oraz sołtys sołectwa Piece, Pani Ga-

briela Oślizło. Następnie wszystkich do wspól-

nej zabawy i śpiewu zaprosił kabaret Kafliki, 

który swoim występem wywołał wśród uczest-

ników salwy śmiechu. Gwiazdą wieczoru był 

zaś Toby z Monachium, którego przeboje w 

mgnieniu oka porwały biesiadników do tańca. 

Październikowa impreza była też okazją do 

wzięcia udziału w różnych konkursach, organizowanych m.in. na boisku, przez 

członków klubu "Dąb" Gaszowice. – Od 8 lat, z roczną przerwą z powodu pan-

demii, organizujemy w Piecach Oktoberfest. Robimy to po to, żeby społeczność 

mogła się integrować i biesiadować. Z informacji, jakie do mnie dotarły od 

mieszkańców i ich gości, był to najlepszy Oktoberfest z wszystkich dotychczaso-

wych. Cieszymy się, 

że dopisała frekwen-

cja. Mamy nadzieję, 

że artyści, jakich 

zaprosiliśmy na na-

sze wydarzenie, 

spełnili oczekiwania 

uczestników. Ser-

decznie dziękuję 

wszystkim, którzy 

przyczynili się do 

organizacji tego wy-

darzenia – podsu-

mował VII Piecowski 

Oktoberfest wójt 

Paweł Bugdol.     JP 

POLSKI ŁAD W GMINIE GASZOWICE  

VI I P IECOWSKI OKTOBERFEST 

W pierwotnie zakładanych terminach nie dojdzie do skutku realizacja dwóch inwestycji, na które gmina Gaszowice otrzymała 

dofinansowanie w październiku zeszłego roku, w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ze względu na 

dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, przyznane kwoty - 5,3 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej 

oraz 2,6 mln złotych na budowę boiska sportowego w Łukowie okazały się niewystarczające. – Ani jeden, ani drugi przetarg nie 

został rozstrzygnięty. Zostały one unieważnione. Powodem były zbyt wysokie cenowo oferty w stosunku do dofinansowania. 

Niestety, jest to problem ogólnopolski. W takiej sytuacji jak my znalazło się wiele innych gmin w naszym kraju – wyjaśnia wójt 

Paweł Bugdol. Nie oznacza to jednak, że przyznane środki przepadną. – Dostaliśmy informację, że tych pieniędzy, czyli 8 mln 

złotych, nie stracimy. Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami, jak te środki będą mogły być wydane w niedalekiej przyszłości.  

Nadal myślimy o realizacji tych inwestycji, ale musimy zaczekać na ostateczne decyzje rządu w sprawie tego, jak te fundusze 

będziemy mogli wydatkować – dodaje wójt. 

Natomiast już niebawem zostaną rozstrzygnięte przetargi na realizację zadań z drugiego naboru Polskiego Ładu. Nasza gmina 

otrzymała dofinansowanie na dostosowanie klas lekcyjnych na sale przedszkolne w Piecach (1,95 mln złotych) i wiele wskazuje 

na to, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację budynku admi-

nistracyjno-biurowego w Gaszowicach (dofinansowanie to 2,088 mln złotych). Z kolei przetarg na zagospodarowanie terenu 

przy Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy (dofinansowanie w kwocie 3,825 mln złotych) gmina planuje ogłosić po nowym 

roku.               JP 
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JAK GMINA GASZOWICE OSZCZĘDZA ENERGIĘ? 

Ze względu na szybko rosnące ceny energii, gminy zostały zobligowane do jej oszczędności na poziomie 10%. W związku z tym, 

wszystkie jednostki gminne, a także kluby sportowe w Gaszowicach zostały powiadomione pisemnie o konieczności oszczęd-

ności zarówno energii, jak i ciepła. – Jesteśmy w trakcie przetargu na wybór dostawcy energii i nie ukrywamy swoich obaw co 

do nowej ceny. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty do końca tego roku, a nowa taryfa zacznie obowiązywać od początku 

roku 2023. Dotyczy to zarówno urzędu gminy, jak i jednostek nam podległych – mówi wójt Paweł Bugdol. Gmina już od jakie-

goś czasu prowadzi intensywne działania, aby zimą placówki oświatowe nie musiały przechodzić na nauczanie zdalne. Dotyczy 

to głównie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach, który ogrzewany jest na ekogroszek. – Zapotrzebowanie to 80 

ton na sezon grzewczy. Dużą część opału udało się nam już kupić i mam nadzieję, że niebawem uzupełnimy zapasy tak, aby za-

bezpieczyć szkołę na cały sezon – dodaje Paweł Bugdol. Warto wspomnieć, że już od kilku lat gmina prowadzi politykę 

oszczędności energii, czego efektem są panele fotowoltaiczne na dachu urzędu gminy, przedszkola w Czernicy i szkoły w 

Szczerbicach oraz Gaszowicach. W planach jest umieszczenie paneli na wszystkich obiektach użyteczności publicznej oraz, we 

współpracy z Tauronem, wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe na terenie całej gminy.     JP 

To było wyjątkowe wydarzenie w historii gminy Gaszowice i sołectwa 

Szczerbice, na które szczególnie czekała społeczność Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szczerbicach. W piątek, 14 października, czyli w Dniu 

Edukacji Narodowej, oficjalnie oddano do użytku nowy segment budyn-

ku, dzięki któremu komfort uczniów i nauczycieli uległ zdecydowanej 

poprawie. – Wybudowanie tego segmentu było dla nas dużym przedsię-

wzięciem. Dążyliśmy do tego już od dłuższego czasu. Głównie dzięki 

ogromnemu wsparciu pana wójta i jego determinacji, udało się zdobyć 

pieniądze rządowe, aby ten budynek mógł powstać – powiedziała Edyta 

Knapik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach. W 

nowym segmencie znajdują się cztery w pełni wyposażone pracownie, 

które już służą uczniom klas 4-8. To pracownia chemiczna, językowa, 

multimedialna ze sprzętem fotograficznym i matematyczno-biologiczna. 

Budowa nowego segmentu wraz z wyposażeniem pracowni kosztowała 

3,6 miliona złotych. Aż 3,5 miliona na ten cel gmina otrzymała z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Bardzo cieszymy się z tej inwe-

stycji. Mam nadzieję, że lokalna społeczność ze Szczerbic też jest zado-

wolona. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do tego, że ta inwestycja otrzymała rządowe dofinansowanie 

wynoszące ponad 95 pro-

cent. Czegoś takiego w 

gminie Gaszowice dawno 

nie było. Wszystkim 

uczniom, którzy już zdoby-

wają tutaj wiedzę, życzę, 

aby rozwijali swoje pasje i 

realizowali marzenia. Również nauczycielom życzę, aby mogli się w tych nowych 

salach realizować – mówił Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice. W uroczystości, 

podczas której otwarto nowy segment, uczestniczyło wielu samorządowców i 

parlamentarzystów. Wśród nich obecny był m.in. 

Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych. – Nie spodziewałem się, że 

szkoła po tej inwestycji będzie aż tak imponująca. 

Muszę powiedzieć, że znam wójta Pawła Bugdola już 

długo. Jest bardzo ambitny, często dzwoni do mnie z 

różnymi pomysłami. I bardzo się cieszę, bo tacy sa-

morządowcy są potrzebni - z pomysłami i z inicjaty-

wą. Wtedy rządowi łatwiej jest pomagać. To wspar-

cie cały czas będzie tutaj szło i to mogę zapewnić – 

zadeklarował wiceminister. Całą uroczystość uświet-

niła akademia przygotowana przez uczniów i nauczy-

cieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, podczas któ-

rej szczerbicka młodzież zaprezentowała swoje 

wspaniałe artystyczne talenty.           JP 

NOWY SEGMENT W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SZCZERBICACH OTWARTY!  
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Wiele możliwości jednej społeczności  

to projekt realizowany  przez Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Gaszowi-

cach, Stowarzyszenie Działań Lokal-

nych Spichlerz oraz Superfundację . 

Dzięki temu projektowi w Piecach się 

zadziało. 

„Ogród moją pasją” taki tytuł miały  

spotkania kobiet, które lubią i czerpią 

przyjemność ze swego ogrodu. 

Warsztaty rozpoczęły się 2.08.2022 w Świetlicy w Piecach. W projekcie wzięło udział 16 kobiet. Wiele inspirujących rozmów, 

porad, nowości - takimi tematami karmiły się uczestniczki. Wszystko co zielone sprawia przyjemność, sadzenie, rozmnażanie, 

łączenie - to tematy ludzi ogrodu. Po serii warsztatów na których dziewczyny wymieniły się roślinami, kwiatami, krzewami, 

podjęłyśmy także  decyzję o wyjeździe do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach. 

I tak 16 września „ogrodniczki” wyjechały do Ogrodów Kapias podziwiać zaaranżowane tam  zakątki ogrodowe w stylu wło-

skim, angielskim czy japońskim. Piękno traw, hortensji, jak również inne dekoracje ogrodowe wzbudziły zachwyt. Każda z Pań 

w swym ogrodzie ma przepiękny zakątek, którym się pochwaliła. Dlatego 19.09.2022 r. ostatni dzień projektu odbyło się wrę-

czenie nagród za piękne zdjęcia ogrodów. Zdjęcia przelano na płótna i  powstała dekoracja ścian świetlicy - można podziwiać. 

W tym samym dniu dołączyły do nas panie z Jejkowic, które również realizują swój projekt „Kobiety z pasją - poznajmy się”    

i wspólnie uczyłyśmy się robić jesienne wianki. Dziękuję wszystkim uczestniczkom warsztatów za dobre słowo, za wasz 

uśmiech, mobilizację i serce dla ogrodu, za to że zawsze można na was liczyć. Dzięki takim ludziom warto pracować nad pro-

jektem. Dziękuję super koleżankom z Jejkowic, że chciały ten dzień spędzić z nami i tym wszystkim dobrym duszom, które po-

mogły zrealizować ten projekt.        Dziękuję, z szacunkiem Gabrysia Oślizło 

Wczesnym rankiem 24.09.2022 z sołectwa Piece wyruszył autokar z 

ludźmi chcącymi poznać nowe, ciekawe miejsca na terenie Śląska. 

Interesującą  okazała się Panewnicka Bazylika, Parafia Św. Ludwika 

Króla i Wniebowzięcia  NMP prowadzona przez Zakon braci mniej-

szych o. Franciszkanów. Krótką historię Bazyliki, ołtarzy i krypt opo-

wiedział oprowadzający nas Franciszkanin. Następnie udaliśmy się do 

muzeum misyjnego na multimedialną prezentację. Muzeum misyjne to 

ekspozycja obejmująca dźwięk, obraz, światło i gabloty ekspozycyjne. 

Wystawa służy propagowaniu dzieła misji. Na wystawie  można było 

usłyszeć  odgłosy życia w wioskach, odgłosy dzikich zwierząt, śpiewy 

liturgiczne, charakterystyczne dla poszczególnych kultur. Narrator 

oprowadził zwiedzających po wielu kontynentach. Jego opowieści 

przeplatane były świadectwami misjonarzy. Kiedy  wyczerpał się pro-

gram w Panewnikach, udaliśmy się do Tarnowskich Gór,  do Sztolni 

Czarnego Pstrąga . Jedyna w Polsce wciąż działająca  sztolnia odwad-

niająca i jeden z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów 

łodziami. Zabytek ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzic-

twa UNESCO. Dla uczestników wycieczki  spływ był nie lada do-

świadczeniem. Ciemność, zimno, woda i cisza. Kiedy po dość stro-

mych schodach wyszliśmy z podziemi, udaliśmy się na dalsze zwiedza-

nie Zabytkowej Kopalni  Srebra. Na dużą skalę w państwowej kopal-

ni Fryderyk wydobywano złoża rud srebra, ołowiu i cynku. Tarnow-

skie Góry zapracowały na stałe miejsce w dziejach rewolucji przemy-

słowej przez wczesne zastosowanie  techniki parowej do odwadnia-

nia podziemi. Wydobycie cynku stanowiło połowę globalnego zapo-

trzebowania na ten surowiec. W ciągu kilku stuleci na obecnych te-

renach miasta wydrążono około 200 tys. szybów i 150 kilometrów 

chodników i kilkadziesiąt kilometrów sztolni. Kopalnia to fantastycz-

ne miejsce dla pasjonatów tradycji górnictwa, dostarczająca wielu 

nowych informacji na temat ciężkiej pracy pod ziemią. 

Chcę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom wycieczki za 

uśmiech, dobry humor i wspólnie spędzony czas. Jesteście wyjątkowi, 

z takimi ludźmi chce się wyjeżdżać i zwiedzać nasz Śląsk.  Gabrysia Oślizło 

OGRÓD MOJĄ PASJĄ 

JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO PANEWNIK I TARNOWSKICH GÓR Z SOŁECTWA PIECE  
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W niedzielę 24 lipca odbył się w Szczerbicach kolejny „Letni 

koncert pod chmurką” zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Szczyrbicko Czelodka. Na placu obok szkoły zebrała się spo-

ra grupa słuchaczy spragnionych dobrej muzyki, by miło spę-

dzić czas w gronie rodziny, znajomych, czy sąsiadów. 

Podobnie jak poprzednio, repertuar koncertu był bardzo 

zróżnicowany. Saksofonista Bartosz Głombica zabrał nas  

w muzyczną podróż w czasie, prezentując największe prze-

boje minionych dekad , począwszy od lat dwudziestych mi-

nionego wieku, a na współczesności kończąc. Zgoła inny styl 

zaprezentowała wokalistka Karolina Hanik, która tym razem 

zaśpiewała piękne przeboje francuskie, oczywiście przetłuma-

czone na język polski. Na pianinie w mistrzowskim stylu 

akompaniował jej mąż, znany rybnicki muzyk, Jarosław Hanik. 

Oczywiście wystąpił też zespół Szczyrbicko Czelodka, pre-

zentując kolejne utwory z nagranej w ubiegłym roku płyty 

„Ocalić od zapomnienia-stare piosenki na nowej płycie”. W dobrych humorach, po ponad 3 godzinnej uczcie muzycznej roze-

szliśmy się do domów. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się zorganizować podobne koncerty. Fotorelację z kon-

certu przygotował Mateusz Kowalski. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i  przyczyni l i  s ię do organizacj i koncertu.  

Oba koncerty odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzic-

twa narodowego” współfinansowanego przez Urząd Gminy Gaszowice. 

Stowarzyszenie - Szczyrbicko Czelodka 

WSPOMNIENIE LATA - KOLEJNY „LETNI KONCERT POD CHMURKĄ”  

Po raz drugi w Piecach! Pomagamy schronisku dla zwierząt w Rybniku! 
Do 30 listopada w Piecach w Świetlicy zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, żwirek do kuwet, koce, 

chodniki, dywaniki i ręczniki. Jeśli jesteś wrażliwy, empatyczny i kochasz zwierzęta to przyłącz się do nas! 

Zima się zbliża, czas pomyśleć o tych małych stworzonkach. Proszę osoby która chcą  pomóc o kontakt z Sołty-

sem - tel. 692191992. Można także do Świetlicy dostarczyć produkty w każdą środę od 17.30 - 18.00 oraz 14 i 

15.11.2022 w godz. od 9.00-11.00  i  15.00-17.00.                 Gabriela Oślizło 

W dniu 20 września br. w sali gaszowickiego Ośrodka 

Kultury i Sportu odbyło się spotkanie dla seniorów. Rad-

ni z terenu Gaszowic, Sołtys oraz Rada Sołecka zorgani-

zowali i zaprosili na to wydarzenie wszystkie zamieszkałe 

w Gaszowicach osoby, które ukończyły 75 rok życia. 

Organizacyjnie wspierały nas również Panie z gaszowic-

kiego Koła Gospodyń Wiejskich i pracownicy OKiS. 

Dla uczestników przygotowano popołudniową kawę  

i „coś do kawy” sfinansowane przez Radnych. Przygoto-

wane zostały także występy artystyczne. Ze swoim re-

pertuarem zaprezentował się Chór „Bel Canto”, a także 

dzieci z naszej szkoły podstawowej. W krótkich wystą-

pieniach swoje słowa do seniorów skierował Wójt Gmi-

ny - Pan Paweł Bugdol oraz Przewodniczący Rady Gminy 

-  Pan Krzysztof Lorek. Po występach i wystąpieniach 

nasi seniorzy mieli czas na wzajemne rozmowy i przeby-

wanie we własnym gronie. 

Na zakończenie spotkania organizatorzy przewidzieli dla 

wszystkich uczestników upominek. W tym roku były to 

sadzonki szlachetnych odmian jarzębiny: Jarząb Szwedzki 

i Jarząb Mączny. Intencją organizatorów było zwiększanie 

ilości rosnących w naszym otoczeniu drzew dających 

nam tlen, latem przyjemny cień i wytchnienie od coraz 

częstszych dotkliwych upałów, a także cieszących oko i 

przynoszących pożytek dla pszczół i ptaków. Sadzonki 

drzew zostały finansowane częściowo z grantu uzyska-

nego z SDL Spichlerz z Czernicy, a częściowo przez gaszowickich Radnych.          Szymon Korbel 

SPOTKANIE GASZOWICKICH SENIORÓW 
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Tradycy j n i e 

jak co roku 

zwiedzamy i 

ś p i e w a m y . 

Sezon rozpo-

częliśmy 7 

maja od zwie-

dzania Głogówka, gdzie po sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej oprowadzał 

nas ksiądz franciszkanin. Przy ołtarzu zaprezentowaliśmy krótki koncert pie-

śni sakralnych. Następnie udaliśmy się do Mosznej. Tu również pod dyrekcją 

Janusza Budaka koncertowaliśmy w kościele i na scenie sali teatralnej zamku. 

Zamek mieliśmy okazję zwiedzać. Dopisała piękna słoneczna pogoda, która 

pozwoliła na spacer i relaks w malowniczym parku. 

12 czerwca w kościele w Gaszowicach chór wykonał oprawę muzyczną mszy 

świętej odpustowej. 13 czerwca braliśmy udział we mszy świętej urodzinowej 

księdza proboszcza Adama oraz w nabożeństwie fatimskim. 

26 czerwca nasz chór uświetnił swoim występem mszę świętą w kościele  

w Gaszowicach z okazji 60 – rocznicy pobytu na naszej parafii świętego Jana 

Pawła II, ówczesnego Karola Wojtyły. Mszę świętą celebrował ks. abp Mie-

czysław Mokrzycki. 

Od 20 do 24 lipca tradycyjnie, jak co roku braliśmy udział w warsztatach mu-

zycznych w Bukowinie Tatrzańskiej. W drodze do Bukowiny Tatrzańskiej 

koncertowaliśmy w Wadowicach, a na miejscu w Stasindzie Grand uczyliśmy 

się nowych utworów. Był też czas na relaks, biesiadę, byliśmy w Izbie Regio-

nalnej w Murzasichle oraz z flisakami na spływie Dunajcem do Szczawnicy. 

W niedzielę 24 lipca zakończyliśmy warsztaty oprawą muzyczną mszy świętej 

w kościele w Bukowinie Tatrzańskiej. 

20 sierpnia nasz chór miał okazję zaprezentować się w kościele w Gaszowi-

cach na mszy świętej dożynkowej. 7 września na łowisku „Taaka Ryba”  

w Suminie zakończyliśmy sezon, planując kolejne występy. 

Kronikarz chóru 

Z inicjatywy Sołtysa Czernicy zorganizowano wycieczkę 

do Poddębic (miejscowość w okolicach Łodzi). Program 

wycieczki był bardzo urozmaicony, najpierw uczestnicy 

zwiedzali kościół ewangelicko-augsburski w Poddębicach. 

Budynek ten aktualnie został przeznaczony na pijalnię 

wód termalnych oraz teatr. Kolejnym punktem wycieczki 

był spacer z przewodnikiem po renesansowym pałacu z 

XVII w., po czym wszyscy podziwiali „Ogród  Zmysłów”. 

Następnie cała grupa udała się na poddębicki rynek. 

Kilkugodzinny pobyt w termach okazał się prawdziwym 

ukojeniem dla zmęczonych podróżników. 

Z ciekawostek należy wspomnieć, iż tutejsza woda ter-

malna ma temp. 72 st. C i wykorzystywana jest m.in. do 

ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz części osiedli mieszkalnych w Poddębicach.          A. Mróz 

CZERNICKI WYJAZD DO PODDĘBIC  

CHÓR „BEL CANTO” NIE TYLKO ŚPIEWA. . .  

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gminy 

trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, 

będą przekazywane mieszkańcom. 

Wykaz Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu, zwanego dalej PWTJP, na terenie Gminy Gaszowice:  

 SP w Gaszowicach ul. Rydułtowska 8, 44-293 Gaszowice – punkt nr 1; 

 SP w Czernicy ul. Wolności 41, 44-282 Czernica – punkt nr 2; 

 SP Piece ul. Rydułtowska 9, 44-293 Piece – punkt nr 3; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach ul. Szkolna 6, 44-293 Szczerbice- punkt nr 4.    UG 

DYSTRYBUCJA JODKU POTASU 
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18 października br. podpisany został list intencyjny, na mocy którego gmina 

Gaszowice została członkiem programu "Klub Kibiców Śląskich Miast". 

Umowę podpisali Tomasz Masoń, członek zarządu Górnik Zabrze S.A. i 

wójt gminy Gaszowice, Paweł Bugdol. Celem programu jest integracja 

mieszkańców miast i gmin wokół wydarzeń związanych z piłką nożną. 

Współpraca będzie polegać na wspólnych działaniach promocyjnych, mar-

ketingowych i medialnych. Mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na niższe 

ceny biletów na spotkania Górnika Zabrze, zaś najmłodsi będą mogli brać 

udział w dziecięcej eskorcie, wyprowadzającej piłkarzy na mecze. Logo 

Gaszowic będzie figurować na materiałach promocyjnych klubu, zaś gmina 

będzie promować wydarzenia sportowe z udziałem Górnika Zabrze. - Bar-

dzo się cieszymy, że doszło do podpisania tego listu intencyjnego. Była to inicjatywa naszych mieszkańców, bo wielu z nich to  

fani sportu, piłki nożnej i Górnika Zabrze. Wierzę, że dzięki tej współpracy jeszcze bardziej wypromujemy modę na sport  

i aktywne spędzanie czasu - podsumowuje wójt Paweł Bugdol.        J.P. 

GMINA GASZOWICE PARTNEREM GÓRNIKA ZABRZE ! 

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy 

zorganizowali po raz pierwszy „Zawody pożarnicze Po Zmroku”. 3 

września na obiekcie sportowym przy OSP Łuków Śl. Odbyły się 

zmagania, w których wzięło udział łącznie 15 drużyn, w tym 4 żeń-

skie. Reprezentowały wszystkie OSP z terenu gminy oraz z gmin 

powiatu rybnickiego. 

Głównymi celami zawodów była poprawa kondycji fizycznej uczest-

ników i integracja środowisk strażackich. Zawody przebiegały w 

doskonałej atmosferze. Dla drużyn zajmujących miejsca na podium 

przewidziano puchary, a dla wszystkich drużyn dyplomy i poczęstunek. 

Organizatorzy mają nadzieję, że zawody na stałe wpiszą się w kalendarz imprez strażackich w naszej gminie.        Szymon Korbel 

SPORTOWA NATURA 

Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy "Lider" działający 

przy SP w Piecach włączył 

się do Ogólnopolskiego Pro-

jektu Lasów Państwowych 

"Sportowa Natura". Projekt 

jest organizowany przy 

współpracy ze szkołami pod-

stawowymi w Gaszowicach i 

Szczerbicach. Głównym ce-

lem projektu jest propago-

wanie aktywnych form wy-

poczynku, powiązanych z 

poznawaniem fauny i flory tutejszych lasów. 

Przygoda z lasem rozpoczęła się 8 października. Uczniowie szkoły w Piecach wzięli udział w zajęciach w dwóch grupach: dzieci 

młodsze wraz z Rodzicami oraz uczniowie klasy ósmej i zawodnicy GUKS-u. 

Pierwsza grupa w ramach zajęć brała udział w grze terenowej połączonej z ćwiczeniami sportowymi. Pomysłem i przygotowa-

niem całej gry zajęła się Dorota Bienek, nauczyciel SP Gaszo-

wice.  

Grupa starsza z kolei wzięła udział w rajdzie rowerowym 

ścieżkami, które są usytuowane na terenach Lasów Państwo-

wych. Całkowita długość trasy to ok. 25 km.  

Dla obydwu grup wspólne spędzenie wolnego czasu w takiej 

formule okazało się strzałem w dziesiątkę. Wśród zadowolo-

nych byli również Rodzice dzieci młodszych, którzy mieli oka-

zję oddać się pasji zbierania leśnych grzybów. 

Opiekunami z ramienia szkoły byli: Małgorzata Mołata, Monika 

Papierok, Iwona Wolnik i Mariusz Gawliczek.       GUKS 

ZAWODY PO ZMROKU 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Od 1 Lipca 2022 opłata za gospodarowanie odpadami dla 

nieruchomości zamieszkałych wynosi 34 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

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

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.   

W celu ułatwienia pracy punktu, zalecany jest kontakt w formie telefonicznej lub mailowej. Kwestie, które wymagają osobistej 

obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty.         UG 

Ustalono daty zebrań sołeckich, poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań: 

 

 14 listopada 2022 o godz. 18.00 w sołectwie Czernica – Ośrodek Kultury „Zameczek”, ul. Wolności; 

 15 listopada 2022 o godz. 18.00 w sołectwie Piece – Świetlica, ul. Rydułtowska; 

 16 listopada 2022 o godz. 18.00 w sołectwie Szczerbice – Remiza OSP, ul. Radoszowska; 

 17 listopada 2022 o godz. 18.00 w sołectwie Łuków Śląski – Dom Sportu (OSP), ul. Lipowa; 

 23 listopada 2022 o godz. 18.00 w sołectwie Gaszowice - OKiS, ul. Rydułtowska. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniach z władzami samorządowymi gminy Gaszowice.            UG 

ZEBRANIA SOŁECKIE 2022 

Przypominamy, że zgłoszenia związane z niewłaściwym świadczeniem usług, w szczególności brakiem odbioru odpa-

dów w terminie, powinny zostać przekazane do tutejszego Urzędu Gminy do 3 dni kalendarzowych od daty wska-

zanej w harmonogramach. Zgłoszenie można przesyłać drogą elektroniczną (wiadomość email) oraz telefonicznie  

w godzinach pracy Urzędu. 

Zgodnie z aktualnie przyjętymi na terenie Gminy Gaszowice przepisami, firma odbierająca odpady segregowane  

w trakcie prowadzenia zbiórki pozostawia na wymianę maksymalnie 3 worki z danej frakcji odpadów (ta zasada nie 

dotyczy odpadów biodegradowalnych). Mieszkańcy, którzy wystawiają większą ilość worków, mogą otrzymać bez-

płatne worki w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.  

Dodatkowo informujemy, że od roku 2013 odpady budowlane zbierane są jedynie w określonych w harmonogra-

mach terminach (przez 3 dni raz na 6 miesięcy) i należy je we własnym zakresie dostarczyć do kontenerów znajdu-

jących się przy PSZOK-u (ZOK Gaszowice, Rydułtowska 7). Do odpadów budowlanych zaliczane są pozostałości 

po drobnych remontach wykonywanych samodzielnie.                 UG 

REALIZACJA USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ODPADÓW  

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na 

paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 

na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamien-

nego. 

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospo-

darstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 

2022 r. 

 

Dodatek na inne źródła ciepła 

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na 

zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.  

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje 

możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz 

gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. 

Wnioski należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach, do 30 listopada 2022 r.           UG 

DODATEK WĘGLOWY I DODATEK NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 


