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Szanowni Państwo, 

Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli 21 

października. Mam nadzieję, że wspólnie z nowo wybraną radą gminy będziemy dalej zgodnie 

pracować na rzecz Naszej Gminy. Dobiega końca rok 2018. Rok bardzo pracowity, nie tylko 

pod względem wyborów samorządowych ale także pod kątem wielu przeprowadzonych w 

Naszej Gminie inwestycji, o których napiszemy więcej w styczniowym wydaniu informatora. 

Chciałbym tylko krótko przypomnieć, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewodą 

Śląskim i Posłami na Sejm RP udało nam się pozyskać, jako jednej z nielicznych gmin, rządowe 

środki na remont ulicy Rudzkiej w Gaszowicach. Bez wsparcia ze strony władz centralnych 

nie byłoby to możliwe. Dodatkowo, po wielu latach starań, dzięki przychylności byłego 

Starosty Wodzisławskiego, Pana Ireneusza Serwotki oraz Zarządu Powiatu udało nam się 

pozyskać budynek administarcyjno – biurowy przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach gdzie 

mieści się m.in. ośrodek zdrowia. Można powiedzieć, że to bardzo ważna wręcz historyczna 

chwila.  

W przyszłym roku planowane są inwestycje mające na celu głównie walkę z niską emisją. 

Termomodernizacje jednostek OSP, remont kotłowni ZOK oraz dodatkowe środki 

przeznaczone na dopłaty do wymiany kotłów dla mieszkańców zabezpieczone są w przyszłorocznym budżecie. Czekamy na 

rozstrzygnięcie przez urząd marszałkowski konkursów na dotacje do montażu paneli fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę. Mam 
nadzieję, że złożone przez gminę wnioski na dofinansowanie do budowy odnawialnych źródeł energii tj. hybrydowych lamp 

przydrożnych oraz projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Gaszowicach także zostaną pozytywnie 

zaopiniowane przez urząd marszałkowski i będziemy mogli w przyszłości realizować te zadania. Czekamy także na pojawienie się 

funduszy umożliwiających dostosowanie szkół do nowej reformy oświatowej. Także Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy czeka 

na generalny remont. Będziemy dalej starać się o to, by Nasza Gmina była atrakcyjnym miejscem do życia. 

Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice 
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ZMIANY W KIEROWNICTW IE URZĘDU 

Tajemnice Górnego Śląska” to projekt 

realizowany w Szkole Podstawowej w 

Gaszowicach. Jego realizatorzy określili 

sobie cel: „Chcemy pokazać uczniom 

ciekawe i niezwykłe miejsca naszego regionu.”  Tym razem 

trafiliśmy do Rud aby  poznać tajemnice tej pięknej wsi, a zwłaszcza 

istniejącego w niej,  do początków XIX  wieku, opactwa 

Cystersów.  W projekcie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas 

IV.  Obejmował on część historyczną, w czasie której poznaliśmy 

rudzkie legendy, a także dzieje opactwa i słynącego z cudów obrazu 

Matki Boskiej Rudzkiej. Trasa wycieczki prowadziła 

nawami  kościoła, a później odrestaurowanymi korytarzami 

klasztoru. Barwne opowieści Pana przewodnika przeniosły nas  w 

odległe wieki historii.  W jednej z sal  klasztoru uczestniczyliśmy w 

warsztatach malarskich. Każdy mógł namalować obraz będący 

odbiciem poznanych miejsc i wydarzeń.  W czasie wycieczki był 

także czas na odwiedzenie placu zabaw oraz spacer po dawnym 

cysterskim parku.             SP Gaszowice 

Od marca do października 2018 

roku, w przyszkolnym ogródku, 

uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Gaszowicach: siali, plewili, 

podlewali oraz zbierali plony. Były 

też ciekawe zajęcia i wycieczki: 

do lasu, cegielni, ogrodnictwa, gospodarstwa ekologicznego, ogrodu 

botanicznego, muzeum i wycieczka w góry. Poznawaliśmy to, co 

często mijamy, ale nie dostrzegamy. Oprócz nabytych umiejętności i 

zdobytej wiedzy, pozostaną nam wspomnienia ze wspólnej nauki i 

zabawy. Serdecznie dziękujemy za pomoc Pani Jolancie Nowobilskiej i 

Jolancie Milert, Panom: Mariuszowi Lesiukowi, Tomaszowi 

Nieszporek, Damianowi Krauze i Jackowi Kołek, Państwu Lazar i 

Lubańskim oraz wszystkim Rodzicom naszych uczniów. Innowację 

pedagogiczną zakończyło jej uroczyste zakończenie. Pomidorki 

zjedzone, warzywa wykopane, zajęcia podsumowane, a wspólne 

ognisko? Jak zwykle z pomocą przyszli strażacy, którzy udostępnili 

nam bezpieczne miejsce. Pani Jolanta Milert i Pan Mariusz Lesiuk. 

Oczywiście strażacy opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali wozy 

strażackie, sprzęt ratowniczy i wyposażenie każdego strażaka. 

Uczniowie klasy IVc i Va rywalizowali w konkurencjach 

sprawnościowych. Najwięcej zabawy było z uruchomieniem 

hydronetki. Dziękujemy Panu Tomaszowi Nieszporkowi za 

przywiezienie drewna i rozpalenie ogniska. Pani Jolanta Milert 

zaprosiła  wszystkich chętnych uczniów na spotkania Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej w każdy poniedziałek o godz.17.30. Warto 

spróbować! Nam się wszystkim bardzo podobało. Dziękujemy 

strażakom za gościnność. Realizatorzy innowacji oraz opiekunowie 

grupy: Stanisława Janyga i Maria Chowaniec.            SP Gaszowice 

Tradycyjnie jak co roku w poniedziałek 3 grudnia w Świetlicy  w Piecach 

Panie z KGW przygotowały wieczerzę wigilijną dla członkiń. Wśród 

zaproszonych gości byli: P.Karina Stępień, P.Damian Krauze, P.Irena 

Adamczyk oraz P.Ilona Sklarek. Po złożeniu pięknych z serca płynących 

życzeń przełamaniu się opłatkiem i odśpiewaniu kolędy wszyscy zasiedli do 

stołu smakować przygotowane specjały. Następnie pojawił się Mikołaj, 

którego przywitano bardzo radośnie, zacny gość miał dla każdego prezent. 

W miłej atmosferze świąt upłynął ten wieczór .W imieniu KGW oraz Rady 

Sołeckiej Piece życzę  wszystkim mieszkańcom zdrowych, wesołych, 

przepełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia  

w Nowym 2019 Roku.               Gabriela Oślizło 

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach wzięła udział w projekcie 

"100 kartek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości". 

Uczniowie wykonali piękne karty z godłem, flagą z mapą Polski 

oraz przesłaniem „I'pround to be Polish” („Jestem dumny, że 

jestem Polakiem, pozdrowienia przesyłają Gaszowice”). 

Wysłaliśmy kartki w wiele zakątków Polski oraz do polskiej 

szkoły na Litwie. Otrzymaliśmy odpowiedzi ze wszystkich 

miejsc. Wszystkie otrzymane pocztówki wystawione są na 

szkolnej gazetce. W szkole odbyły się także uroczystości z 

okazji wspomnianego święta. Uczniowie wykonywali prace 

plastyczne związane z historią naszego kraju, a zwłaszcza 

wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu. W wydarzeniu 

wzięli udział zaproszeni goście z wójtem gminy Panem Pawłem 

Bugdolem na czele.            SP Gaszowice 

Z dniem 1 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone zmiany 

personalne w urzędzie gminy. Nowym sekretarzem gminy 

została Pani Grażyna Pierchała. Z tego miejsca chciałbym 

podziękować za współpracę dotychczasowej sekretarz Pani 

Sabinie Mańczyk, która aktualnie pełni funkcję kierownika 

referatu ogólnoorganizacyjnego. Podziękowania składam 

także  Panu Zbigniewowi Goworowskiemu, który nie sprawuje 

już funkcji zastępcy wójta, jednakże nadal piastuje stanowisko 

Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych. Na chwilę obecną nikt nie pełni funkcji zastępcy 

wójta i nie planuje się też tworzenia dodatkowego etatu. 

Nowym kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej została 

Pani Marzena Mandrysz.  

Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice 

WIGILIJKA KGW PIECE 

100 KARTEK NA STULEC IE NIEPODLEGŁOŚC I 

TAJEMNICE ŚLĄSKA 

SZKOLNE INNOWACJE 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2019 - I PÓŁROCZE 
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 
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Wszystk im użytkownikom urządzeń mobilnych, 

przypominamy, że harmonogramy wywozu odpadów 

komunalnych dostępne są także w apl ikacj i 

ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Można ją 

pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Windows 

Phone Store.  Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na 

swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, 

Android lub Windows Phone.   

UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

JARMARK BOŻONARODZEN IOWY 2018 

15 grudnia 2018 roku w hali Ośrodka Kultury i 

Sportu w Gaszowiach odbył się IV Gaszowicki 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Na scenie pojawiły się 

dzieci i młodzież naszej Gminy. Na tegorocznym 

Jarmarku przeprowadzona została zbiórka 

charytatywna na rzecz chorej Hani ze Szczerbic. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten 

szczytny cel.  

Na jarmarku można było zrobić świąteczne zakupy, 

każdy mógł skosztować pysznych domowych ciast  

i ciasteczek, a także kiełbasek z grilla, oscypka  

z żurawiną, grzańca czy swojskich wyrobów. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych 

mieszkańców. Dziękujemy za udział oraz zapraszamy za rok. Obszerna fotorelacja z tego wydarzenia 

znajduje się na profilu facebookowym Wójta Gminy Gaszowice - Pawła Bugdola. (zdjęcia: Edyta Fojcik)  UG 

Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 



Str. 6 

ANDRZEJKI W „BAJKOWYM WZGÓRZU” 

POETYCKIE I ORTOGRAFICZNE SUKCESY  
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

wielokrotnie uczestniczyli w konkursach polonistycznych, 

uzyskując liczne osiągnięcia. W tym roku szkolnym do grona 

wyróżniających się osób możemy zaliczyć Katarzynę Kwiaton i 

Weronikę Małek – uczennice klasy trzeciej gimnazjum. 

Kasia Kwiaton wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez 

Grupę COGITO (wydawcę czasopism edukacyjnych dla 

młodzieży), pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Zadanie 

polegało na napisaniu opowiadania, felietonu lub wiersza, aby 

rozwinąć myśl Ireny Sendlerowej: „Kiedy człowiek tonie, 

zawsze należy podać mu rękę”. Wyróżniony wiersz 

zatytułowany „Dobre rady, kiedy człowiek tonie w potrzebie” 

został opublikowany - wraz z innymi nagrodzonymi tekstami – 

w książce „Dzieci mają głos”. 

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła on-line w III 

Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „O!BŁĘDNE 

DYKTANDO” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

W tych zmaganiach brało udział prawie 6600 uczestników z całej Polski w wieku od 10 do 19 lat. Weronika Małek 

zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbył się 27 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Szkoła w 

ogólnej klasyfikacji zajęła 89. lokatę na 2373 placówki w Polsce. Gratulujemy sukcesów.  

B. Małek 

Andrzejki obchodzone są w Polsce w noc z 29 na 30 

listopada, czyli w wigilię dnia św. Andrzeja. Jest to 

wieczór wyjątkowy. Zgodnie z tradycją, św. Andrzej 

uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, 

jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy. 

Dziś zgodnie z tradycją Pszczółki i Skrzaty poznały 

zwyczaje związane z dniem Świętego Andrzeja. Poznały 

legendę Św. Andrzeja, a nawet historię czarownicy 

Befamy. 

Poznaliśmy Andrzejkowe wróżby i zabawy między 

innymi takie jak: 

- Wróżenie z kuli - co nas czeka w 2019 roku 

- Zaczarowane serce - poznajemy imię przyszłego 

partnera;) 

- Zakręcona butelka-  szczęście przyniesie 
- Koło fortuny - prawdę Ci powie 

- Zaczarowane karty - poznajemy przyszły zawód  

- Kapeluszowe czary - zamieniamy się w zwierzątka 

czyli Andrzejkowa  gimnastyka 

- Studnia życzeń - wrzucanie grosika na szczęście 

- Rzuty skórką jabłka - z których wyszły nam pierwsze 

literki świątecznych prezentów  

- Wędrujące buty - kto pierwszy stanie na ślubnym 

kobiercu 

Na zakończenie były najsmaczniejsze zabawy:    

- Poczęstunek ciasteczka Hiszpańskiej czarownicy 

Befamy  

- Skok przez miotłę oraz próba lotu na miotle 

- Zaczarowane chrupeczki - chyba najsmaczniejsza zabawa dzisiejszego dnia.  
mgr Edyta Akseńczyk, mgr Wioleta Jenderek 
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WICEMISTRZ ŚWIATA W KULTURYSTYCE  
Arkadiusz Bortel (mieszkaniec Szczerbic) może zaliczyć 

tegoroczny sezon startowy do bardzo udanych. Na 

początku sezonu w zawodach międzynarodowych 

Diamonds Cup, wygrywa w kategorii ciężkiej, a następnie 

w Gorzowie wywalczył tytuł mistrza Polski wygrywając 

swoją kategorię, jak i również wygrywając całe zawody 

czyli kategorię open, przywożąc do domu dwa złote 

medale. Po mistrzostwach Polski otrzymał powołanie do 

kadry narodowej w kulturystyce i do reprezentowania 

naszego kraju na mistrzostwach świata, które były 

rozgrywane w hiszpańskim miasteczku Tarragona. 

Tarragona okazała się dla pana Arkadiusza, szczęśliwym 

miejscem. Udało mu się przebrnąć przez półfinały,  

a następnie dotarł do finałowej szóstki najlepszych na 

świecie zawodników w kategorii ciężkiej. Ostatecznie 

udaje mu się zdobyć tytuł wicemistrza świata, tracąc 

zaledwie jednen punkt do złotego medalisty. Zawodnikowi 

nie pozostaje nic innego, jak powrót w przyszłym roku  

i walka o tytuł najlepszego kulturysty świata.  Gratulujemy  

i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.        UG 

Młody mieszkaniec Szczerbic, Jakub Czyżyk wraz z trzema 

kolegami, 30.11.2018 r. po raz trzeci został mistrzem Europy na 

zawodach robotów w Estonii w kategorii Lego Sumo do 3kg. 

Spełnił w tym roku swoje marzenie i zgarnął całe podium 

wystawiając 3 roboty w tej kategorii. Zawody te polegają na 

tym, że dwa skonstruowane i zaprogramowane roboty walczą na 

macie niczym zawodnicy sumo. Wygrywa robot, który wypchnie 

rywala poza pole gry. Jakub swoją przygodę z robotami 

rozpoczął w Technikum Mechatronicznym w Rybniku, gdzie osiągał pierwsze swoje sukcesy. Obecnie 

razem z kolegami założył Stowarzyszenie South Polish Boys, aby kontynuować tą przygodę, poszerzać 

wiedzę i doświadczenie z zakresu robotyki oraz poznawać nowych ludzi, których łączy pasja.             A.Cz. 

MISTRZ EUROPY W ZAWODACH LEGO SUMO 

7 grudnia KGW Szczerbice oraz radna powiatu 

rybnickiego Karina Stępień zorganizowało wyjazd na 

jarmark bożonarodzeniowy do Wiednia. Uczestnicy 

wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia i zobaczenia 

ciekawych miejsc w centrum stolicy. Jednak najbardziej 

podobał się wszystkim jarmark przy Ratuszu, gdzie 

można było skosztować różnych lokalnych pyszności 

oraz zakupić cudowne pamiątki. KGW planuje kolejne 

wyjazdy: jasełka oraz kulig, zapisy prowadzi Pani Janina 

Strzelec. Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne 

wyjazdy.              KGW Szczerbice 

JARMARK W WIEDNIU 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniach 26.04.2019 r. – 02.05.2019 r. 

wycieczkę 

na Białoruś i Podlasie  
koszt: 1240 zł od osoby 

Zapisy w Ośrodku Kultury tel. 32 43 05 485 lub 608 013 387 

W niedzielę 9 grudnia br. na zaproszenie Członków Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS 

oraz przy wsparciu Urzędu Gminy Gaszowice po raz dziesiąty do wszystkich sołectw gminy zawitał św. Mikołaj wraz 

ze swoim orszakiem. Pomimo niepogody zjawiło się bardzo wiele dzieci wraz z opiekunami. W oczekiwaniu na 

przybycie św. Mikołaja czas milusińskim umilały Aniołki. Gdy było słychać dźwięk dzwonka, dzieci w głośnym 

okrzyku witały Mikołaja, ten rozmawiał z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy, co niektórzy odwarzniejsi  

przygotowali dla Mikołaja piosenki oraz recytowali wiersze, każde  dziecko otrzymało paczkę z cukierkami oraz watę 

cukrową, można było zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem oraz z jego pomocnikami. Stowarzyszenie Ruch Wspierania 

Inicjatyw Społecznych U’RWIS serdecznie dziękuje  sponsorom: Wójtowi Gminy Gaszowice - Pawłowi Bugdolowi, 

Staroście Rybnickiemu - Damianowi Mrowcowi, Radnym Gminy Gaszowice, Panu Edwardowi Kuźnikowi, Wata 

Rybnik – Jacek Nadarzy, Unister, Lewiatan Łuków Śl. – Pan Tomasz Tomiczek, Lewiatan Szczerbice – Państwo Alina i 

Czesław Janyga oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację akcji. Poniżej fotogaleria ze spotkań.  Urwis 

SPOTKANIE DZIECI ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  


